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1. DE WERKING VAN DEN BODBMKUNDIGEN DIENST. 

De Bodemkundige Dienst van Belgie maakte vroeger deel uit 
van het Bodemkundig Station der Universiteit onder leiding van 
Professor Baeyens, den pionier der bodemkunde in ons land. In 
t 945 werd deze Dienst, tengevolge van zijn uitbreiding, opge 
richt met een afzonderlijken beheerraad, Hij houdt zich in hootd 
zaak bezig met raadgevingen voor de praktijk ; de bepaling van 
de behoefte aan kalk en meststoffen neemt daarbij wel het leeu 
wenaandeel in beslag. Inderdaad het is juist in dit opzicht dat de 
landbouwer over 't algemeen het minst op de hoogte is, terwijl 
anderzijds de gesteltenis van zijn gronden er het sterkst wordt 
door beYnvloed. De bepaling van de kalk- en meststoffenbehoef 
te voor de praktijk is een werkelijke noodzaak bij de huidige eco 
nomische constellatie, waarin de nijpende concurrentie en het druk 
ken van de marginale kostprijzen een overgrote rol spelen. Ieder 
een gaat er over akkoord : onze gronden moeten intensiever en 
rationeler uitgebaat worden, De nauwkeurige kennis van de be 
hoefte van den grond aan kalk en meststoften, het vermijden van 
meststoffenverspilling en van teeitmislukkingen en het verhogen 
van de opbrengst moeten met aIle middelen worden nagestreefd. 
Aan boven gezegde leemte, die het wezen zelf van onze land- en 
tuinbouwuitbatingen raakt, tracht derhalve de Bodemkundige 
Dienst te verhelpen, 

Andere landen zijn er ons in voorgegaan en hebben reeds een 
goed stuk weg afgelegd op het gebied van het bodernonderzoek. 
Zo werden in Nederland reeds v66r dezen oorlog jaarlijks duizen 
den percelen op hun kalk, en meststoffenbehoefte onderzocht. 
Waar in ons land het Ministerie van Landbouw, bij wijze van toe 
lage en als aanmoediging, het grootste gedeelte der onkosten 
draagt, betaalt de Nederlandse boer de ontleding voUedig. Ook in 
landen zoals Zweden, Duitsland e. a. heeft het bodemonderzoek 
veel vooruitgang gemaakt. We moeten hier in Belgie een groot 
achterstel inlopen, doch menen toch te mogen zeggen dat we daar 
voor flink op weg zijn. 

--., 
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Bet Ministerie van Landbouw heeft van het begin af aan de 
noodzakeIijkheid en het economisch belang van dergelijk onder 
zoek ingezien en voorzeker mag aan de betrokken diensten van 
dit Departement een eregroet gebracht omdat ze door hun ruimen 
steun de bodemontIedingen in ons land mogeIijk hebben gemaakt. 

Wat de organisatie van den Bodemkundigen Dienst aangaat, 
verwijzen we naar de vulgarisatiebrochure (1) die hierover ver 
scheen, terwijl voor de technische vraagstukken, zoals aangewenoe 
ontledingsmethoden, beoordeling van de cijters, voIIedige statis 
tische gegevens, de technische brochure die eerlang gepubliceerd 
wordt, moge worden geraadpleegd (2). 

2. DE BETEKENIS DER ONTLEDINOSCIjFERS. 

Voor ·de praktijk worden door den Bodernkundigen Dienst in 
hoofdzaak 5 bepalingen uitgevoerd, die het meeste belang hebben 
voor de voeding van onze gronden, t. t. z. de reactie of zuurgraad 
(PH), het fosforgehalte, het potasgehaIte, het koolstofgehalte (hu 
mus) en het stikstofgehalte met de verhouding koolstof (humus)/ 
stikstof. 

Het is niet ons opzet in deze enkele bladzijden een overzicht 
te geven van de ontledingsmethoden, noch de betekenis van deze 
cijfers te verklaren. Hierover wordt breedvoerig gehandeld in de 
technische brochure waarvan hierboven sprake, Niettemin zullen 
we trachten beknopt de strikt nodige toelichting te geven, die 
de cijfers verstaanbaar moet maken. 

De reactie wordt bepaald door den potentiometer (Plf-bepa 
ling). De betekenis van het PH men en we genoeg gekend : een 
PH 7 geeft een neutrale reactie van den grond aan, terwijl boven 
PH 7 de grond alcalisch, onder PH 7 zuur is, met een sterken 
zuurheidsgraad op ongeveer PH 6 voor leemgrond en op ongeveer 
PH 5.2 voor zandgrond. 

Het foster. en het potasgehalte ,geeft de opneembare fosfor en 
potas VOOl" de plantenwortels aan. Deze cijfers worden in mgr. 
per 100 gr. uitgedrukt. In de statistische tabellen wordt een clas 
sificering in grote lijnen van deze cijfers gegeven. 

We wijzen er echter met nadruk op, dat deze ontledingscijfers 

(1) D. S ten u it: G1·ondontZedvng in de p1·aktijk. Leuven, 1943. 
(2) J. B a eYe n s en D. S ten u it: De voedVngstoestCllnd en de 

meststoffenbehoette van onze BeZgische gronden. Leuven, 1947. 
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relatieve gegevens zijn, die slechts voor den bodemkundige bete 
kenis hebben als beoordeeling of als maatstaf. Ze kunnen niet ge 
bruikt worden om per Ha. de opneembare reserve in Kg. voe 
dingsstoffen uit te drukken, zoals vel en het voorhebben. Op te 
merken valt, dat de Belgische gronden over 't algerneen goed fos 
for doch slecht potas vasthouden ; dit laatste is in hooidzaak te 
wijten aan humusgebrek. 
Het koolstofgehalte (humus) is sterk verschillend van land 

bouwstreek tot streek, en wat voor een bepaalde streek een goed 
humusgehalte is kan in een andere te laag uitvallen. 
Enkele optimumcijters voor bepaalde streken en vol gens de 

door ons gebruikte werkwijze mogen hier als maatstaf dienen : een 
gehalte van ongeveer 1.7 % koolstof is norrnaal voor een doorsnee 
poldergrond, terwijl dit voor de Vlaamse zandstreek 1.5 % moet 
zijn, voor de leemstreek 1.5 %, voor het land van Herve 3.0 %, 
voor de Ardennen 3.0 a 3.5 % .Dit zijn echter brute grenscijfers ; 
in elke landbouwstreek kan het normaal gehalte nog verschillen 
volgens de zwaarte van den grond e.a. factoren. 
De humusbepaling is van het grootste belang, omdat gans de 

voedjngseconomie van den grond berust op zijn humusrijkdom. 
Humus is de voornaamste factor in het absorberend complex van 
den grond en regeIt, samen met de kleifractie, de in- en uitwisse 
ling del' metalen, zoals hij terzelfder tijd een overwegen:de rol 
speeJt in de waterhuishouding van den grond. Deze rol wordt ver 
der uitgediept bij de bespreking del' algernene statistische cijfers 
voor het ganse land. Praktisch heeft de humus vooral belang in 
de potas- en stikstofeconomia van den grond; De stikstof ligt in 
den grond hoofdzakelijk gebonden aan den humus en het stikstof 
gehalte voigt in grote trekken het humusgehalte, zodat de ver 
houding koolstof (humus) /stikstof ons een lnzicht geeft in den 
graad van verzacliging van den humus door stikstof en in de kwa 
liteit van «len humus zelf. Wanneer deze kwaliteit (ruwe of ligni 
nehumus) slecht is, stijgt deze verhouding te hoog omdat de stik 
stof niet voldoende opgenomen wordt en in dat geval de grond 
sterk behoeftig is aan stikstof. Daalt de verhouding, zo wordt 
daardoor een betere verzadiging van :d'e humusfractie door stik 
stof en een betere humuskwaliteit bewezen ; is de verhouding ten 
sIotte te Iaag, dan wijst dit op een overschot van stikstof die niet 
door de planten wordt opgenomen en sIecht nitrificeert door te 
sterke vochtigheid van den ondergrond, slechte structuur, onvol 
doende verluchting e.d.m. 



-6- 

3. DE INDELING DER STATISTISCHE CljFERS. 

De cijfers die hier gepubliceerd en besproken worden geven 
een beeld van den toestand van onze gronden op het gebied van 
hun zuurheid, hun kalkbehoefte en hun min of meer sterke uitput 
t.ing aan voedingselementen in de 2 jaren onmiddellijk na :den 
laatsten oorlog, Ze zullen ons kostbare aanduidingen geven voor 
de richting waarin de verzorging van. onze gronden moet gaan 
in de eerstvolgende [aren, alsmede voor de mate waarin het bo 
demonderzoek onze land- en tuinbouwers kan wijzen op de voe 
dingsgebreken ,:.an hun gronden. 

De indeling van de statistische cijfers per provincie biedt het 
voordeel dat de administratieve grenzen kunnen gevolgd worden, 
zodat ministeriele afdelingen en diensten en provinciale organis 
men den toe stand in een bepaalde provincie kunnen localiseren, 
terwijl ze anderzijds niet belet dat we tevens een tamelijk voIle 
dig beeld van den voedingstoestand krijgen voor het ganse land. 
Deze overweging heeft er ons toe aangezet om onze cijfers op 
dergelijke wijze te publiceren. Deze indeling heeft nu evenwel een 
ernstig technisch bezwaar, en weI dat in aIle provincies de ont 
ledingscijfers van de verschillende soorten grond onder elkaar ge 
werkt worden, wat bijzonder voor den reactietoestand, het 11U 

mus- en stikstofgehalte zeer sterk storend en nivellerend werk1.. 
Zo hebben we b.v. in de provincie Brabant een mengelmoes van 
gronden : ten noorden zand van verschillende samenstelling (Ha 
gel and en de streek rond Mechelen), ten westen en ten zuiden 3 
soorten leemgrond: lichte leemgrond (Vlaamse leemstreek), 
Brabantse leem ten zuiden en Haspengouwse leem in het zuidoos 
ten, zodat we hier ten slotte met 5 landbouwstreken te doen heb 
ben. Aan dit euvel zal in bovenvermelde technische brochure ver 
holpen worden daar zij de totale statistische cijfers per land 
bouwstreek zal aangeven, wat dan in technisch opzicht een voor 
deel mag heten met evenwel anderzijds het wegvallen van boven 
gezegde administratieve gemakkelijkheid . 

. We hebben, om zo volledig mogelijk te zijn, in deze publicat.ie, 
de cijfers voor de jaten 1945 en 1946 globaal per landbouwstreek 
verwerkt, waarvoor in deze verschillende landbouwstreken reeds 
een beeld bekornen wordt over den na-oorlogsen toestand. 

De indeling per jaar heeft eveneens een voordeel naast een na 
deel, 

Voordeel : We kunnen den toestand van onze gronden in een 
bepaald [aar situeren. 
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Nadeel : Het aantal ontledingen voor de verschilJende provin 
cies is echter sterk onevenwichtig en in sommige provincies te 
gering om er een objectief beeld van den voedingstoestand weer 
te geven ; dit nadeel hebben we getracht gedeeJtelijk t.e onder 
scheppen door het in elkaar verwerken van 2 jaren. Het overwicht 
van sommige provincies tegenover andere, blijft echter bestaan in 
de- procent.en die opgemaakt werden voor het ganse land. 

De lezer gelieve met deze opmerkingen rekening te houden bij 
het lezen del' cijfers en het afleiden van besluiten en gevolgtrek 
kingen. 

In 'de tabelJen zelf wordt een beknopte breed .opgevatte classi .. 
ficering van de ontledingscijfers aangegeven, zo wat reactie (PH) 
als fosfor en potas betreft. Het aangeven van een classificering 
voor het humus- en het stikstofgehalte en de verhouding koolstof 
(humus) /stikst.of was onmogelijk, daar deze norrnen te sterk 
verschillen voor elke grondsoort. 

Om het lezen te vergemakkelijken, zullen we de bespreking 
systematisch indelen, t. t. z. een bespreking der cijfers per provin 
cie, vervolgens per landbouwstreek voor de 2 jaren sam en, ten 
slotte voor het ganse land per voedingselement, met een algemeen 
besluit. Na de bespreking per provincie en per landbouwstreek 
wordt een diagramma aangegeven over het pro cent kalkbehoef 
tige gronden. De .grens langs boven, t.t.z. de optimumreact.ie, 
werd zeker niet te hoog genomen : zo betekent dit b.v. voor Pol 
ders en Haspengouw PH 7.0, voor de Kempengronden PH 6.0 
daar waar een norrnale Polder- en Haspengouwse leemgrond ge 
rust tot PH 7.5 mag gaan. De procent.en kalkbehoeftige gronden 
zijn als dusdanig veeleer aan den lagen kant berekend. 



I. BESPREKING DER STATISTISCIlE CIJFER8 
PER PROVINCIE. 

NOTA : In tabel I worden de statistische cijfers Vaal' 1945 
per provincie opgegeven, in tabel I! dezelfde cijfers Vaal' 1946, 
in tabel II! de gezamenlijke cijfers per provineie Vaal' de 
2 jar-en samen. Hier en daar wordt, uitzonderlijk, in den tekst 
melding gemaakt van de cijfers per landbouwstreek in een 
bepaalde provincie, by. West Vlaanderen. Deze tab ellen wer 
den niet aangegeven ten einde het artikel niet onoverzichtelijk 
te maken. 
De lezer gelieve op te merken dat we, in zake fosfor en po 

tas, in den tekst als «sterk uitgeput» aangeven de klasse met 
een fosforcijfer lager dan 5, als «tamelijk sterk uitgeput» de 
klasse met fosforcijfer 5 tot 10, en dat we van «onvoldoende 
gehalte» spreken Vaal' de 3 eerste klassen sam en, bij een fos 
forcijfer lager dan 16. Vaal' de potas werd dezelfde kwalifice 
ring gevolgd. 

1. WEST VLAANDEREN. 

We krijgen hier een degelijk statistisch beel:d, daar het aantal 
ontledingen hoog is, en voor beide jaren samen tot 11.699 klimt. 
Deze provincie biedt een complex van verschillende grondsoor 
ten: ten W. en ten N. hebben we de zware, in 1944 overstroomde 
poldergronden, ten Z. een uitloper der Vlaamse leemstreek en in 
het midden en het O. de Vlaamse zandstreek. 
De samenstelling van deze 3 soorten grond Is sterk verschil 

lend, zowel als hun absorptievermogen tegenover de voedings 
stoffen, Daar voor deze provincie de cijfers del' ontlede gronden 
veruit het hoogste zijn, zullen we, bij wijze van voorbeeld, meer 
in bizonderheden treden en enkele cijfers uit de verschillende 
landbouwstreken aanhalen die in de tab ell en om de boven aan 
gegeven redenen niet vermeld staan. 
Wat de reactie aangaat stell en we voor de 2 jaren samen een 

procent van 7.1 zeer sterk zure gronden vast, terwijl 71.9 % der 
ontIede perceIen onder PH 7.0 Iiggen, en dit ondanks het feit dat 2 
del' Iandbouwstreken uit leem- tot zware kleigronden best.aan. 
OngetwijfeId zijn deze procenten veeI te ongunstig en deze toe- 
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stand is voor deze provincie oorzaak van een opbrengsttekort 
voor vele gronden. Laten we noteren dat in 1946 het % zure 
gronden hoger is dan in 1945, wat op een tekort aan beschikbare . 
kalk schijnt te wijzen. In de verschillende landbouwstreken del' 
provincie verschilt de toestand rnerkelijk, zodat we voor 1946 
voor de Vlaamse zandstreek 12,4 % sterk zure gronden vinden 
(onder PH '5.2), 46 % gronden onder PH 6.0 en 90 % onder PH 
7.0, zodat de toestand in deze streek zeer ongunstig is op het .ge 
bied van den kalktoestand. Anderzijds treffen we voor hetzelfde 
jaar 12 % poldergronden aan met PH +7.8, dus overdreven al 
calische gronden, met voor sommige teelten eveneens een op 
brengsttekort. Waar reeds v66r de overstroming de reactie van 
deze gronden hoog lag werd ze door het zeezout nog verhoogd. 
(Tussen de [aren 1945 en 1946 is hiervoor praktisch .geen ver 
schil. ) 

Tel' zake van de fosfor bemerken we eerst en vooral weinig ver 
schil tussen de jaren 1945 en 1946. De interessantste vaststelJing 
is wei dat de toestand' hier het gunstigst is onder aile provincies : 
48.2 % gronden (tabel III) geven een goed fosforgehalte tot re 
serve aan, terwijl slechts 5.6 % gronden zeer sterk uitgeput zijn . 
en 23.7 % een laag gehalte laten blijken (2 eerste categorien sa 
men). In 1945 was de toestand nog iets betel' dan in 1946. Onder 
de verschillende Iandbouwstreken is de toestand het gunstigst 
voor Polders en leemstreek, het minst gunstig voor de zandstreek. 

Wat de potas betreft, is de toestand niet zo goed : 20.1 % 
gronden (tabel III) zijn zeer sterk uitgeput, 32,6 % tamelijk sterk, 
terwijl in 't geheel 78,3 % .gronden een te laag gehalte aangeven. 
Over het algemeen houden de Westvlaamse gronden, bizonder de 
zandgronden, maar ook de Ieemgronden uit het Zuiden, de potas 
sIecht vast ten gevoIge van het Iaag hurnusgehalte van vele dezer 
gronden. 

Op humusgebied is de toestand zorgwekkend. A!hoeweI de pol 
dergronden me de in aanmerking komen, waarvan het humusgehal 
te gewoonIijk tarnelijk goed is, moeten we sterke uitputting no 
teren voor gans de provincie en over de 2 [aren sam en, voor 
10.7 % gronden, terwijl in 't totaaI 44 % gronden een te Iaag hu 
musgehaIte aanduiden. Deze toestand heeft vooral zijn weersIag 
op de potas, en de stikstofeconomie. Ten opzichte van deze beide 
eIementen zijn er op deze humusarme gronden onvermijdelijk zeer 
beIangrijke verliezen te boeken aan scheikundige meststoffen 
eenerzijds en aan opbren.gst anderzijds. Het tekort aan stalmest 
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en het veronachtzamen van de groenbemestingen, gevolg van het 
najagen van directe opbrengsten in de oorlogsperiode, zijn er de 
voornaamste oorzaken van. 

De verhouding C/N wijst er op, dat over het algerneen een ta 
melijk sterke stikstofbehoefte in deze provincie bestaat. Deze is 
vooral hoog voor de Vlaamse zandstreek, terwijl ze norrnaal is 
voor de leern- en de polderstreek. . 

2. HENEGOUWEN. 

Hoofdzakelijk vertoont deze provincie leerngrond, met een zeer 
klein gedeelte lichtere leemgrond in het N.W. en in de weide 
streek in het Z. 0., die eveneens minder zwaar is. Ten overstaan 
van de vaststelling dat voor de reactie slechts 46.3 % gronden 
voor 1945, 40.5 % gronden voor 1946 neutraal of alcalisch zijn, 
mogen we zeggen dat de toestand op dat gebied ook voor deze 
provincie merkelijk onvoldoende is. 

Wat fosfor aangaat is de toestand in 1946 merkelijk mindel' 
goed dan in 1945, wanneer we 44.9 % goed voorziene gronden 
aantreffen en sleohts 28.4 :% te sterk uitgeputte, (2 eerste catego 
den samen) terwijl in 1946 deze cijfers merkelijk verschillen in 
ongunstigen zin. 

Op potasgebied mag de toestand werkelijk slecht heten, waar 
voor 1946 59.7 '% gronden te sterk uitgeput waarvan 24.1 % zeer 
sterk uitgeput zijn voor potas, met slechts voor 15.0 % gronden 
een goed gehalte. Voor 1945 zijn deze procenten ruim zo ongun 
stig. Waar het hier over leemgronden gaat, mogen we zeggen dat 
de toestand op dit gebied zeer slechr is. 

Het humusgehalte is eveneens sterk te verbeteren .. Voor de meeste 
dezer gronden is het normaal humusgehalte (koolstotgehalte) 
1.5 % zodat globaal mag gerekend worden dat ongeveer 45 % 
gronden duidelijk een te laag humusgehalte aangeven. Dit is, sa 
men met een te lage bemesting voor dit element, weI de bizonder 
ste oorzaak van de potasuitputting. Door het humusgebrek laten ' 
deze gronden de potas te gemakkelijk doorspoelen. Er zou in deze 
provincie sterk moeten gestreefd worden naar het aanvullen der 
stalmest door groenbemesting; verder zou de potas er op vele . 
gronden best niet te vroeg toegediend worden. 
Wat de stikstof aangaat en de verhoudirtg C/N; kunnen we 

merken dat een hoog pro cent gronden een laag stikstofgehalte en 
een tamelijk hoog procent gronden een hoge verhouding C/N 
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aangeeft, zodat het merendeel tamelijk sterk stikstofbehoeftig zijn 
ell de kwaliteit van den humus door groenbemesting aanzienlijk 
zou kunnen verbeterd worden. 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat in deze provincie op het 
gebied van bekalking, potas- en humusgehalte veel kan verbeterd 
en de opbrengsten merkelijk kunnen verhoo.gd worden. 

3. ANTWERPEN. (:1) 

Voor deze provincie hebben we hoofdzakelijk 3 grondsoorten 
in het N.W. een gedeelte polder, in het Z.W. de zandstreek rond 
Mechelen, en verder de Kempische zandstreek, 

Het aantal ontledingen verschilt merkelijk van het [aar 1945 
(1081) tot het jaar 1946 (3635). 
Op reactiegebied is hier de toestand verre van vol do en de, al 

hoewel een gedeelte del' gronden uit zware poldergronden be 
staat. We stell en voor de 2 jaren samen 9.5 % gronden onder PH 
4.8 vast, dus overdreven zure gronden, waarop ganse teelten tot 
mislukking ,gedoemd zijn en waar minstens 30 % opbrengsttekort 
moet berekend worden, terwijl 10.6 '% te noteren zijn als sterk 
zure gronden (PH 4.9-5.2), waarvoor een opbrengsttekort en 
teeltmislukkingen die samen op 20 % van de totale opbrengst 
kunnen geschat worden. Anderzijds liggen voor beide jaren samen 
ongeveer 54 % gronden onder PH 6.0 en zijn dus te zuur. Ornge 
keerd stellen we voor 6.6 % gronden een reactie boven PH 7.8 
vast, dus overdreven alcalische reactie (poldergronden), met on 
gunstigen weerslag op sommige teelten, zeals aardappelen. Alles 
samengenomen kunnen we uitrnaken dat, rekening houdend met 
de grondsoort, slechts voor 35 % gronden de reactie als gunstig 
kan beschouwd worden, wat ontegensprekelijk merkelijk onvol 
doende is. Afzonderlijk en per landbouwstreek komt deze toestand 
veeI sterker door : zo vall en in de polderstreek in 1946 : 42.7 1% 
gronden boven PH 7.8 terwijI in de Kempen ongeveer 25 % 
gronden als zeer sterk tot overdreven zuur voorkomen. Samen 
vattend mogen we voor deze provincie minstens op 10 % op 
brengsttekort rekenen te wijten aan den slechten kalktoestand. 

Op fosforgebied is de toestand ongunstig alhoewel we voor 

(1) De uitslagen voor deze provincie, tot begin 1945, werden door ons ta 
melijk breedvoerig behandeld in de brochure «De Bodemkundige Dienst in 
de' provincie Antwerpen ». Mechelen, 1946. 
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de 2 [aren samen 32.7 % gronden met goed gehaIte vast 
stell en ; rekening gehouden met de voorbije oorIogsjaren, is dit 
nog z6 sIecht niet. In 1946 is de toestand evenweI sIechter dan in 
1945 en moet dus achteruitgang worden genoteerd. Voor onge 
veer 67 % is het tostorgehalte onvoIdoende, waarvan 25.2 :% ta 
melijk sterk uitgeput zijn terwijI 18.9 % een sterke uitputting 
vertonen. Bizonder in de poIderstreek is de fosfortoestand slecht 
en weI wegens vermoedelijke uitspoeling van den fosfor door de 
overstroming in 1944, hetgeen met vroe.ger gedane vaststeIIingen 
overeenkom t. 

Op potasgebied is de toestand ruirn zo sIecht aIs voor fosfor : 
de zandgronden, bizonder waar het humusgehalte wat Iaag vaIt, 
houden de potas slecht vast. Voor de 2 [aren samen stellen we 
vast dat ongeveer 71 % der gronden een te Iaag potasgehaIte 
aangeven. Hiervan zijn 16.3 '% zeer sterk uitgeput en 28.7 % ta 
melijk sterk uitgeput. In 1946 is deze toestand verbeterd tegen 
over 1945, terwijI de zandstreek rend MecheIen en de polder 
streek de gunstigste cijfers aangeven. 
Op humusgebied mogen we zeggen dat, rekening gehouden 

met het optimum gehalte van eIke Iandbouwstreek der provincie, 
de toestand van onvoIdoende tot sIecht is voor ongeveer 35 a 
40 :% gronden. Hij is het best in de Noorderkempen, en mindel' 
goed voor de Zuiderkempen en vooral voor de zandst.reek rond 
MecheIen (de groenteperceIen uitgezonderd). Het tekort aan hu 
mus is vooral in deze provincie te betreuren, daar hij voor de 
meeste .gronden de enige basis van' de voedingseconornie uit 
maakt, Bizonder voor het vasthouden van de pot.as en voor de 
stikstofeconomie is dit van enorm beIang. De stalmest zou op veIe 
gronden in deze provincie beslist door groenbernesting moeten 
aangevuld worden, terwijl de periods voor t.oediening van potas 
aan de Iichte en hurnusarrne gronden zo laat mogeIijk moet ge 
steId en gedeeIteIijke toedienin.g van stikstof aIs dekmest dikwijIs 
voordelig zal bIijken. 
Op het gebied van de stikstof en in zake verhouding C/N wijst 

de toestand voor de ganse 'provincle op een tameIijk sterke stik 
stofbehoefte. Inderdaad VOOl' de beide jaren sarnen geven 61.6 % 
gronden een verhouding boven 14 aan. Deze toestand verschilt 
echter merkelijk van Iandbouwstreek tot landbouwstreek : voor 
de polders is de stikstofbehoefte normaaI, in vele gevaIIen is het 
stikstofgehalte er zelfs goed ; voor de zandstreek rond Mechelen 
is de stikstofbehoette sterker ; door het humusgebrek is hier ech- 
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ter de peri ode van toediening van belang. Doch vooral voor de 
Kempen, en wel hoofdzakelijk voor de Noorderkempen, bestaat 
voor een groot procent gronden een sterke stikstotbehoefte. Dit is 
een gevolg van de slechte humuskwaliteit (betrekkelijk [eng ont 
gonnen gronden met ruwe humus) en dus de slechte absorptie 
van de stikstof, wat slechts zeer langzaam verdwijnt door toedie 
nen van stalmest en groenmest. Als gevolg hiervan : grote be 
hoefte aan stikstof in het begin van den groei 'en een slecht vast 
houden van stikstof en potas. Deze beide elementen mogen dus 
niet te vroeg toegediend worden. 

Sarnenvattend moet worden besloten dat in deze provincie 
vooral te lett.en is op den kalktoestand, op het humus- en het po 
tasgehalte, terwijl voor de fosfor de toestand iets guns tiger is. 
Voor de lichte gronden is niet aIleen de bemesting, doch ook de 
peri ode van toediening van groot belang. Door de sterke tot over 
dreven zuurheid van een groot '% gronden, door onvoldoende hu 
musgehalte en gebrek aan evenwicht of uitputting van fosfor en 
potas, mogen we het opbrengsttekort voor deze provincie op 
minstens 20 '% schatten, 

4. BRABANT. 

Zoals in de inleiding werd aangestipt, staan we hier voor een 
mengelmoes van gronden : in het Noorden zandgrond met ver 
schillende samensteIling, in het Westen en het Zuiden leemgrond, 
de ene en de andere met uiteenlopende sarnenstelling. 

Op reactiegebied liggen 45 !% gronden voor de 2 jaren samen 
onder PH 0.0 en 80.6 % onder PH 7.0. In acht riemend dat rneer 
dan ide helft van deze provincie uit leemgrond bestaat, mogen we 
hier op kalkgebied den toestand zeer slecht noemen. Inderdaad 
buiten de boven vernoemde cijfers krijgen we voor de 2 jaren sa 
men 17.9 '% gronden onder PH 5.2 waarvan 8.0 % onder PH 4.8. 
Op deze percelen zijn in vele ,gevallen mislukkingen en een mer 
kelijk tekort in de opbrengst vast te stellen ; globaaI genomen mo, 
gen we voor deze provincie het opbrengsttekort, zowel voor de 
zand, als voor de leemstreek, door te sterk zure gronden op 10 it 
15 % ramen. 

Op fosforgebied is de toestand onvoldoende, doch niet slechter 
dan in de' andere provincies. Toch moeten we voor 19.6 % een 
sterke uitputtlng en voor 30.2 '% een te vergevorderde uitputting 
vaststellen, In 't geheel kunnen we voor ongeveer 70 % gronden 
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een onvoldoende gehalte noteren, zodat er ook op dat gebied mer 
kelijk te verbeteren is. 

Voor de potas is de toestand ruim zo slecht en komen we tot 
20.1 % gronden met zeer sterke, 33.1 % gronden met te sterke 
uitputting en in totaal 77.6 % gronden met onvoldoende gehalte. 

Vooral op humusgebied is de toestand zorgwekkend waar 
49.2 % gronden onder 1.4 % vallen en dus een merkelijk te laag 
gehalte aangeven. Slechts circa 30 % gronden kunnen »ie, wat 
den humus aangaat, aIs goed besternpelen, Er dient dus in deze 
provincie met alle middelen gestreetd naar verhoging van het hu 
musgehaIte, daar door de humusuitputtlng een merkelijke verspiI 
ling van meststoffen teweeg gebracht en het evenwicht tussen de 
voedingsstoffen zeer sterk verbroken wordt. 

Op het gebied van de stikstof en de verhouding koolstof/stik 
stof nemen we voor een merkelijk procent gronden een te laag 
stikstofgehalte waar, naast een groot procent met hoge verhou 
ding C/N, wat wijst op sterke stikstotbehoefte voor vele gronderr; 
dit feit kan in verband gebracht worden met het te lage humusge 
halte, waardoor de stikstofeconomie (en 90k deze van de potas) 
totaal ontredderd wordt. 

Om te besluiten mag de toestand van deze provincie minstens als 
zorgwekkend worden beschouwd, en dit zowat op elk gebied, 
doch vooraI ter zake van de bekalking en van den humus .. 

We mogen gerust het opbrengsttekort op 20 it 25 % ramen, ter 
oorzake van den onevenwichtigen voedingstoestand of van de uit 
putting op een of ander gebied. 

5. OOST VLAANDEREN. 

Hier komen we aan de eerste provincie waarvoor het aantal 
ontledingen niet hoog loopt in de beide j aren 1945 en 1946, zodat 
deze bespreking bondig zal zijn. 

In deze provincie hebben we hoofdzakelijk met 3 soorten 
gronden te doen : in het Noorden zandgrond met een klein gedeel 
te poldergrond, in het Zuiden de Vlaamse Ieernstreek, die we als 
betrekkelijk lichte leemgrond mogen beschouwen. 

Op reactiegebied stell en we een hoog procent sterk zure en 
overdreven zure gronden vast. Op dat gebied schijnt ook voor 
deze provincie de toestand slecht. . 
Wat fosfor en potas aangaat, is de toestand hier, zowel als voor 

bijna al de andere provincies, onvoldoende : een te hoog procent . 
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gronden valt onder het gehalte dat we doorgaans als goed aan 
zien. Er zal «Ius ook hier voor deze beide elementen sterk dienen 
bemest te worden. 

Ook in zake humus schijnt alles op te verregaande uitputting te 
wijzen. Op het aantal ontlede gronden is het procent humusarme 
gronden veel te hoog en dient hier, zoals in de meeste provincies, 
door bijkomende groenbemestingen, gestreefd naar verhoging 
van dat gehalte. 

Op st.ikstofgebied en in de verhouding koolstot/stikstot, stell en 
we een tamelijk sterke behoefte aan stikstof vast voor een tame 
lijk groot pro cent gronden. 

Alles samen genomen schijnt de toestand hier niet gunstig, bi 
zonder op gebied van reactie en humus, en moet met een belang 
rijk % opbrengsttekort rekening gehouden worden tengevolge van 
den slechten voedingstoestand van den grond, 
Voor deze provincie menen we dat het bodemonderzoek voor 

de speciale teelten, uitgevoerd op systematische wijze, b.v. voor 
de bloernenteelt rond Gent, de boomkwekerijen rond Wetteren, 
enz. belangrijke aanduidingen zou kunnen verstrekken. 

6. LIMBURG. 

In deze provincie hebben we hoofdzakelijk met. 2 soorten grond 
af te rekenen : in het Noorden de Kempen, in het Zuiden de leem 
streek, met een klein gedeelte alluviale gronden langs de Maas. 

Op te merken is de vooruitgang van het getal ontledingen in 
1946 tegenover 1945. Lat.en we opmerken dat 60 % van onze cij 
fers voortkomen uit de fruitstreek (Ieernstreek). 

Op reactiegebied wijst ook hier alles op een te hoo.g procent 
zure gronden : in de Kempen liggen ongeveer 45 % gronden on 
rter PH 6.0 waarvan 15 '% onder PH 5.2, terwijl in de leernstreek 
slechts 36.4 % gronden een neutrale of alcalische reactie aange 
yen. 

Op fosforgebied is de toestand lichtjes beter dan in de andere 
provincies : de Kempische zandgrond en ook de loess~rond uit 
het zuiden houden betrekkelijk .goed fosfor vast. Toch is ook hier 
het pro cent gronden met onvoldoende gehalt.e (68.8 %) tamelijk 
hoog. 

Op potasgebied zijn de cijfers erg ongunstig : er bestaaj voor 
dit element een veel te sterke uitput.ting. 
Wat het humusgehalte betrett, dient in deze provincie vee! ver- 



beterd : ongeveer 40 % gronden der leemstreek en ongeveer 50 :% 
der zandstreek vallen onder het voor die streken middelmatig hu 
musgehalte. 
Wat de stikstof aangaat, wordt over het algemeen een tamelijk 

sterke stikstofbehoefte waargenomen en weI bizonder voor de 
noordelijke, betrekkelijk jong ontgonnen Kempische gronden met 
onvoldoende ontbinding van den humus die hierdoor van slechte 
kwaliteit is. Vooral in deze streek moet veel stalmest toegediend, 
aangevuld door groenbemesting en is de peri ode van toedienen 
voor potas en stikstof van greet belang. 

7. LUIK. 

Hier hebben we vooral met leemgronden te doen, van af de Has 
pengouwse zware leemgrond tot de mindel' zware gronden uit 
Condroz en de humusrijke weidestreek rond Herve. 

Op te merken valt, dat het aantal ontledingen in 1946 in sterk 
stij.gende Iijn liep, doch dat ongeveer 60 % del' betreffende gron 
den uit de weidestreek van Herve kwamen, 30 % uit Haspengouw 
en 10 % uit Condroz. Dit werkt storend op het algerneen procent 
der provincie, doch wordt ten dele geneutraliseerd door het feit, 
dat het overal om leemgrond gaat. 
Op reactiegebied moeten we den toestand slecht noernen : voor 

de 2 jaren samen vall en 73.6 % gronden onder PH 7.0. 
Op fosforgebied is de toestand wet de slechtste onder aIle pro 

vincies : 35.6 % sterk uitgeputte gronden en in 't .geheel 79.2 % 
met onvoldoend gehalte .. 
Op potasgebied is de toestand, zoals overal, slecht: al te veei 

gronden zijn te sterk uitgeput. 
. Het humusgehalte schijnt gunstig te zijn, te meer daar een 
groot pro cent gronden gelegen zijn in de weidestreek, terwijl over 
't algemeen deze gronden een tamelijk sterke behoefte aan stik 
stof verraden. 

Over 't algemeen dus slechte tot zeer slechte toestand op ge~ 
bied van reactie en fosfor, iets beter or- potasgebied en betrekkc 
lijk gunstig wat het humusgehalte aangaat. 
Vooral de weidestreek van Herve valt op door de uitputting van 

sommige voedingselemenjen. Hierover wordt breedvoerig gehan 
deld bij de bespreking der cijfers van de afzonderlijke landbouw 
streken. 
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8. NAMEN. 

Ook hier hebben we met leerngronden te doen : in het Noorden 
zwaardere, in het Zuiden de wat Iichtere, meer humusrijke leern 
gronden van de Condrozstreek, met een gedeelte Ardennengrond. 

Wegens het klein aantal ontledingen kunnen we tot weinig po 
sitieve besluiten komen ; toch hebben de bekomen cijfers neiging 
op een vee I te hoog procent zure tot sterk zure gronden te wijzen, 
en wat den fosfor betreft op een zeer sterke uitputting, die de 
vaststellingen in de provincie Luik benadert. Op potas- en humus 
gebied schijnt de toestand gunstiger, terwijl voor de st.ikstof en 
de verhouding koolstof/stikstof, de cijfers tot een tamelijk sterke 
st.ikstofbehoefte laten besluiten. 

9. LUXEMBURG. 

In hoofdzaak de Belgische Ardennen met in het zuiden Belgisch 
Lorreinen. 

Het aantal ontledingen, in hoofdzaak uit de Ardennen, is te klein 
om er gevol.gtrekkingen uit op te maken. . 
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PRO CENT KALKBEHOEFTIGE GRONDEN VOOR DE VERSCHILLEN.oE PROVINCIES. 
(Rekening gehouden met de optirnumreactie van iedere Iandbouwstreek). 
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TABEL I - 
Statistisehe eijfers in %. Del' 

Provincle I West VIaand. Antwerpen I Hencgouwcn Brabant I Oost Vlaand. Limburg 

Aantal ontled, I 5628 1081 I 2055 885 358 248 
. Reactle 

·-4.8 ) 5.0 14.6 ) 1.4 8.2 7.8 2.0 
4.9-5.2 11.9 8.2 11.7 4.0 
5.3-6.0 22.4 30.8 8.6 27.3 36.8 26.2 
6.1-7.0 41.3 31.2 43.7 42.7 26.8 44:4 
7.1 __: 7.8 26.6 4.9 ) 46.3 ) 13.6 14.6 ) 23.4 . + 7.8 4.7 6.6 2.3 

Fosforgehalte 

I I I - 5.0 5.6 13.7 10.2 20.3 17.0 14.1 
5.1-10.0 14.7 22.8 18.2 26.2 18.5 18.2 
10.1 - 16.0 27.9 26.7 26.7 20.2 30.7 26.6 

+ 16.0 51.8 36.8 44.9 33,3 33.8 41.1 

Potasgehalte 

- 7.0 20.0 18.8 24.4 24.2 28.2 31.9 
7.1 - 15.0 32.8 37.9 40.5 35.5 29.3 35.1 
15.1 - 23.0 24.4 22.4 20.0 20.3 22.3 20.9 

+ 23.0 22.8 20.9 IS.1 20.0 20.2 12.1 

Koolstotgehalte 
(humus) 
-1.00 7.6 2.2 3.7 12.9 8.9 11.6 

1.01 - 1.40 31.2 7.6 31.7 28.9 20.2 15.4 
1.41 :_ 1.80 28.0 16.4 33.6 2.1.6 29.6 13.7 
1.81-2.20 12.5 17.3 12.6 12.7 15.0 12.5 
2.21-2.60 ) 14.0 ) ) ) 12.8 
2.61- 3.00 ) 20.7 11.6 ) 18.4 ) 23.9 ) 26.3 12.5 

+ 3.00 ) 30.9 ) ) ) 21.5 

Stikstofgebalte 
-100 27,3 24.8 22.6 33.8 24~9 20.2 

101-140 43.2 39.6 55.5 39.6 44.5 29.0 
141 - 180 14.9 19.7 13.9 16.2 14.3 29.4 
181-220 5.4 10.3 4.5 6.0 ) 14.5 
221-260 

) 9.2 2.6 
) 3.5 ) 4.4 ) 16.3 -) 6.9 + 260 3.0 ) 

Verhouding 
C/N 

- 8.0 3.5 1.4 3.2 5.1 4.2 10.5 
8.1-10.0 9.0 2.1 8.2 10.6 9.9 9.7 
10.1-12.0 23.3 5.1 20.8 18.2 15.0 10.0 
12.1 - 14.0 

) 
13.5 ) ) ) 

rs.s 
14.1 - 16.0 16.2 r~:9 
16.1 - 18.0 ) 64.2 14.4 ) 67.8 ) 66.1 ) 70:9 10.8 

+ 18.0 ) 47.3 ) ) ) 30.3 



provincie voor het jaar 1945 
LuIlt Namen Luxemburg 

" 
Algemeen totaal II Beoordeling 

73 107 21 II 10456 % II 

overdreven zuur 
) 4.2 ) 8.4 ) 9.5 ) 842 ) 8.0 sterk zuur . 

13.7 24.3 14.3 2250 21.5 te zuur 
46.5 20.5 66.7 4214 40.3 gematigd zuur 

2808 26.9 alcalisch 
) 35.6 ) 46.8 ) 9.5 342 3.3 te sterk alcalisch. 

6.8 32.7 76.2 1008 9.6 sterk uitgeput 
23.3 19.7 14.3 1835 17.5 uitgeput 
23.3 18.7 9.5 2802 26.9 onvoldoende gehaIte 
46.6 28.9 0 4811 46.0 goed gehalte tot reserve 

13.7 
36.9 
15.1 
34.3 

22.4 
29.9 
19.6 
28.1 

33.4 
42.8 
14.3 
9.5 

2206 
3663 
2370 
2157 

21.7 
35.0 
22.7 
20.6 

6.8 11.3 0 722 6.9 
8.3 4.6 0 2862 27.4 

21.9 22.5 4.7 2815 26.9 

) ) ) ) ) 
) 63.0 ) 61.6 ) 95.3 ) 4057 ) 38.8 
) ) ) ) ) 

8.3 14.8 ) 14.3 2516 26.2 
32.8 22.9 4250 44.3 
26.1 32.5 28.5 1527 15.9 

) ) ) ) ) 
) 32.8 ) 29.8 ) 57.2 ) 1301 ) 13.6 
) ) ) ) ) 

sterk uitgeput 
uitgeput 
onvoldoende gehalte 
goed gehaIte tot reserve 

8.3 16.2 ) 14.3 352 3.7 
2.7 13.5 809 8.4 

21.9 16.2 14.3 1918 20.0 

) ) ) ) ) 
) 67.1 ) 54.1 ) 71.4 ) 6515 ) 67.9 
) ) ) ) ) 



·T A B E L II 
Statistisehe cijfers in % per 

Provincie I West Vlnand. A.ntwerpen Hcnegouwen Brabnnt I Oost Vlaand. Llinburg 

Aantat ontled. 6071 3635 2459 2308 684 823 
Reactie 

-4.8 ) 9.1 8.0 ) 3.9 8.0 19.2 2.7 
4.9-5.2 10.3 10.6 16.7 5.5 
5.3-6.0 25.4 35.0 11.6 27.1 33.3 24.3 
6.1-7.0 40.3 28.1 44.0 32.7 23.0 43.7 
7.1-7.8 22.1 12.0 ) 40.5 ) 21.6 7.7 ) 23.8 '+ 7.8 3.1 6.6 0.1 

Fosforgehalte I 
- 5.0 5.5 20.5 20.6 19.3 23.0 21.5 

I 5.1-10.0 21.2 25.8 32.0 31.7 28.2 25.9 
10.1 - 16.0 28.3 22.2 26.5 23.2 24.6 21.4 

+ 16.0 45.Ci 31.5 20.9 25.8 24.2 31.2 

Potasgehalte 

- 7.0 20.2 15.6 24.1 18.5 18.6 24.1 
7.1 -15.0 32.5 26.0 35.6 32.2 32.0 35.6 
15.1 - 23.0 26.7 27.9 25.3 26.0 27.9 25.3 

+ 23.0 20.6 30.5 . 15.0 23.3 21.5 15.0 

KooIstofgehalte 
(humus) 
-1.00 13.5 4.3 5.6 14.4 11.0 6.7 

1.01 - 1.40 35.3 10.4 32.2 37.6 25.0 26.8 
1.41 - 1.80 22.4 16.7 27.0 22.8 27.8 24.2 
l.8i -2.20 7.9 15.0 11.8 9.3 15.2 14.9 
2.21-2.60 ) 14.6 . ) ) ) 9.5 
2.61-3.00 ) 20.9 14.3 ) 23.4 ) 15.9 ) 21.0 5.5 

'+ 3.00 ) 24.7 ) ) ) 12.4 

Stikstofgehalte 
-100 26.8 11.5 7.4 31.5 25.3 18.2 

101 - 140 39.8 31.8 56.4 44.4 47.8 43.6 
141 - 180 12.8 33.4 15.9 11.8 17.1 17.4 
181-220 5.3 13.2 7.9 4.3. ,'" ,~ . 9.2 
221 - 260 

) 15.3 4.9 ) 12.4 ) 8.0 ) 9.8 ) 11.6 + 260 5.2 
Verhouding 

C/N 

- 8.0 3.8 3.0 3.5 3.5 1.9 2.3 
8.1-10.0 16.9 8.5 15.6 13.1 7.9 12.0 
10.1-12.0 34.1 13.9 35.1 28.2 23.5 28.1 
12.1 -14.0 

) 16.9 ) ) ) 26.3 
14.1 -16.0 15.4 13.2 
16.1-18.0 ) 45.2 14.2 ) 45.8 ) 55.2 ) 66.7 8.6 

+ 18.0 ) 28.1 ) ) ) 9.5 



· 
het jaar 1946 

... . _ .. 
provincie voor 

I Lulk 1 Namen I Luxemburg II Algemeen totnal II Beoordeling 

I 623 I 214 I 42 II 16859 I % Ii 

627 3.7 overdreven zuur 
) 5.9 ) 2.3 ) 9.5 1469 8.7 sterk zuur 

39.5 14.0 33.2 4445 26.4 te zuur 
29.2 53.8 45.2 6139 36.4 gematigd zuur 

3752 22.3 alcalisch 
) 25.4 ) 29.9 ) 12.1 427 2.5 te sterk alcalisch. 

39.0 31.4 52.4 2696 16.0 sterk uitgeput 
28.1 23.8 38.1 4396 26.1 uitgeput 
15.1 15.4 2.4 4183 24.8 onvoldoende gehalte 
17.8 29.4 7.1 5584 33.1 goed gehalte tot resel 

22.9 18.2 14.3 3305 19.6 sterk uitgeput 

28.9 30.9 42.8 5273 31.3 uitgeput 

22.2 29.9 26.2 4459 26.4 onvoldoende gehalte 

26.0 21.0 16.7 3822 22.7 goed gehalte, tot resel 

1.0 0.9 2.4 1583 9.4 
6.1 11.2 0 4638 27.5 
8.0 17.3 9.5 3640 21.6 

) ) ) 
2476 14.7 
2958 17.5 ) 84.9 ) 70.6 ) 88.1 563 3.3 ) ) ) 1001 6.0 

0.5 3.3 ) 2.4 3283 19.5 
13.3 24.8 6809 40.4 
6.9 22.4 4.8 3008 17.8 

) ) ) 1873 11.1 
) 79.3 ) 49.5 ) 92.8 1697 10.1 
) ) ) 189 1.1 

0.8 0.9 7.1 550 3.3 
6.3 10.3 16.7 2241 13.3 

32.9 32.7 45.2 4781 28.4 

) ) ) 6934 4(1 
670 3.9 

) 60.0 ) 56.1 ) 31.0 585 3.5 
) ) ) 1098 6.5 



provincie voor het jaar 1946 

Lulk Beoordeting Namen Luxemburg II A1gemeen totaal II 
623 214 42 11 16859 % 

I 627 3.7 overdreven zuur 
I ) 5.9 ) 2.3 ) 9.5 1469 8.7 sterk zuur 

39.5 14.0 33.2 4445 26.4 te zuur 
29.2 53.8 45.2 6139 36.4 gematigd zuur 

3752 22.3 alcalisch 
) 25.4 ) 29.9 ) 12.1 427 2.5 te sterk alcalisch. 

39.0 
28.1 
15.1 
17.8 

31.4 
23.8 
15.4 
29.4 

52.4 
38.1 
2.4 
7.1 

2696 
4396 
4183 
5584 

16.0 
26.1 
24.8 
33.1 

sterk uitgeput 
uitgeput 
onvoldoende gehalte 
goed gehalte tot reserve 

22.9 
28.9 
·22.2 
26.0 

18.2 
30.9 
29.9- 
21.0 

14.3 
42.8 
26.2 
16.7 

3305 
5273 
4459 
3822 

19.6 
31.3 
26.4 
22.7 

sterk uitgeput 
uitgeput 
onvoldoende gehalte 
goed gehalte tot reserve 

1.0 0.9 2.4 1583 9.4 
6.1 11.2 0 4638 27.5 
8.0 17.3 9.5 3640 21.6 

) ) ) 
2476 14.7 
2958 17.5 ) 84.9 ) 70.6 ) 88.1 563 3.3 ) ) ) 1001 6.0 

0.5 3.3 ) 2.4 3283 19.5 
13.3 24.8 6809 40.4 
6.9 22.4 4.8 3008 17.8 

) ) ) 1873 11.1 
) 79.3 ) 49.5 ) 92.8 1697 10.1 
) ) ) 189 1.1 

0.8 0.9 7.1 550 3.3 
6.3 10.3 16.7 2241 13.3 

32.9 32.7 45.2 4781 28,_4 
) ) ) 6934 41.1 

670 3.9 ) 60.0 ) 56.1 ) 31.0 585 3.5 ) ) ) 1098 6.5 



TAB E L III 
Statistische ciifers in % pel" provin 

Provincle I West VIaand. Antwerpen I Henegouwen Brabant .., Oost VIaand. Limburg 

Aantat ontled. I 11699 4716 4514 
Reactie .- 

-4.8 
4.9-5.2 
5.3-6.0 
6.1-7.0 
7.1-7.8 

+ 7.8 

) 7.1 9.5 
10.6 

24.0 34.1 
40.8 28.8 
24.3 10.4 
3.8 6.6 

5.6 18.9 
18.1 25.2 
28.1 23.2 
48.2 32.7 

Fosforgeliatte 

- 5.0 
5.1 - 10.0 
10.1 -16.0 

+ 16.0 
Potasgehalte 

- 7.0 
7.1 - 15.0 
15.1 - 23.0 

+ 23.0 

3193 I 1042 1071 

) 2.8 8.0 15.3 2.5 
9.9 15.0 5.1 

10.2 27.2 34.5 24:8 
43.9 35.5 24.3 43.9 

) ) 19.4 10.1 ) 23.7 43.1 0.8 

15.9 
25.7 
26.5 
31.9 

19.6 
30.2 
22.4 
27.8 

20.9 
24.9 
26.7 
27.5 

19.8 
24.1 
22.6 
33.5 

20.1 
32.6 
25.6 
21.7 

16.3' 
28.7 
26.6 
28.4 

K 

24.3 
37.8 
22.9 
15.0 

20.1 
33.1 
24.4 
22.4 

21.9 
31.1 
26.0 
21.0 

23.6 
32.2 
23.2 
21.0 

ootstofgebalte 
(humus) 
-1.00 10.7 3.8 4.7 14.0 10.3 7.8 

1.01 - 1.40 33.3 9.8 32.0 35.2 23.3 24.2 
1.41 - 1.80 25.1 16.6 30.0 22.5 28.4 21.8 
1.81-2.20 10.1 15.5 12.2 10.2 15.2 14.3 
2.21-2.60 ) 14.5 ) ) ) 10.5 
2.61-3.00 ) 20.8 13.6 ) 21.1 ) 18.1 ) 22.8 7.1 

+ 3.00 ) 26.2 ) ) ) . 14.3 
'T 

Stikstofgebatte 
-100 27.0 14.1 13.9 

101 -140 41.4 33.3 56.0 
141 -180 13.8 30.7 15.1 
.181- 220 5.3 12.6 6.4 
221 - 260 ) 4.5 ) ) 
261-300 ) 12.5 4.8 ) 8.6 ) 

+ 300 ) ) ) 

32.1 25.2 18.7 
43.1 46.7 40.3 
13.0 16.3 20.2 
4.8 10.4 

) ) 
7.0 ) 11.8 ) 10.4 

) ) 

Verbouding 
C/N 

- 8.0 3.6 2.7 3.4 3.9 2.6 4.2 
8.1-10.0 13.3 7.2 12.4 12.4 8.5 11.5 
10.1- 12.0 29.1 . 12.2 28.9 25.4 20.9 23.9 
12 . .1 - 14.0 

) 16.3 
) ) ) 23.8 

14.1 -16.0 15.6 13.2 
16.1 -18.0 ) 54.0 14.2 ) 55.3 ) 58.3 ).68.0 9.1 

+ 18.0 ) 31.8 ) ) ) 14.3 



~ie voor de jaren 1945·'46 samen 

Lulie Namen Lu."emburg II AIgcmecn totaal 

" 
Beoordeling 

696 321 63 II 27315 % II 

) 890 3.3 overdreven zuur 
5.8 ) 4.4 9.5 2048 7.5 sterk zuur· 

36.8 17.4 27.0 6695 24.5 te zuur 
31.0 42.7 52.4 10353 37.9 gematigd zuur 

6560 24.0 alcalisch 
26.4 ) 35.5 ) 11.1 769 2.8 te sterk alcalisch. 

35.6 31.8 60.3 3704 13.6 sterk uitgeput 
27.6 22.4 30.1 6231 22.8 uitgeput 
16.0 16.5 4.8 6985 25.6 onvoldoende gehalte 
20.8 29.3 4.8 10395 38.0 goed gehalte tot reserve 

22.0 
29.7 
21.4 
26.9' 

20.4 
32.7 
25.0 
21.9 

19.6 
30.5 
26.5 
23.4 

20.6 
42.9 
22.2 
14.3 

5571 
8936 
6829 
5979 

1.6 4.4 1.6 2305 8.4 
6.3 9.0 0 7500 27.5 
9.5 19.0 7.9 6455 23.6 

3955 . 14.5 
) ) 4995 18.3 

82.6 ) 67.6 ) 90.5 719 2.6 
) ) 1386 5.1 

1.3 6.3 ) 4.1 5799 21.9 
15.4 24.3 11059 41.8 
8.9 25.0 8.2 4535 17.2 

2519 9.5 
) ) ) 2325 8.8 
) 74.4 ) 44.4 ) 87.7 216 ·0.8 
) ) ) 

1.6 4.9 6.1 902 3.5 
5.9 11.1 16.3 3050 11.5 

31.7 28.5 40.8 6699 25.3 
) ) ) 12626 47.7 

845 3.2 ) 60.8 ) 55.5 ) 36.8 739 2.8 ) ) ) 1592 6.0 

sterk uitgeput 
uitgeput 
onvoldoende gehalte 
goed gehalte tot reserve 



II. BESPREKING DER STATISTISCHE CIJFERS 
,PER LANDBOUWSTREEK 

VOOR 1945 EN 1946 SAMEN. 

In onze technische brochure zal over de landbouwstreken, met 
hun karakteristieken en omlijning, tamelijk breedvoerig worden 
uitgewijd. Hier zullen we enkel de landbouwstreken aangeven met 
hun voornaamste centra ; de bespreking del' bekomen cijfers is 
hoofdzaak. Tussen haakjes zal tel kens het aantal ontledingen voor 
de betreffende streek worden opgegeven. . " 

1. POLDERSTREEK (2433). 

Het gaat hier om de zeepolders van West Vlaanderen en de 
Scheldepolders van Oost Vlaanderen en Antwerpen. 

Wat de reactie betreft., dient hier vooral gewezen op het ho.ge 
procent zeer sterke, tot overdreven alcalische gronden (21.3 %), 
procent dat door de overstromingen en het zoutgehalte nog ver 
hoogd werd. Dit heeft voor verschiIIende teelten (0. a. aardappe 
len) een schadelijken invloed. Weinige poldergronden zijn kalk 
behoeftig en het procent gronden dat. onder PH 7.0 Iigt, is groten 
deels te vinden in de halve of Iichte poldergronden, in sommige 
streken « bastaardgronden » genoemd, omdat het geen echte pol 
dergronden zijn. 
Op fosforgebied is de toestand hier t.ameIijk goed en stellen we 

44.3 % gronden vast met goed gehaIte, tot zelfs reserve. 
Ook voor de potas is, rekening gehouden met de sterk alkaIi 

sche reactie, de toestand niet slecht te noemen, alhoewel dient 
aangestipt dat de fIinke potasreserve die over 't algemeen voor 
deze gronden aangenomen werd, niet kon vastgesteld worden. 
Van humus zijn de poldergronden doorgaans goed voorzien : 

het procent gronden met laag humusgehalte is er betrekkelijk 
laag. De stikstofbehoefte blijkt over het algemeen hoger dan ver 
wacht. 
Alles samen genomen is de toestand voor deze streek niet zo 

slecht; mits hier en daar zuurwerkende rneststoffen toe te dienen 
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en de bernesting aan te passen bij de gegevens van de ontlecling, 
zijn het gronden die, dank zij hun hoge productiecapaciteit, oak 
flinke opbrengsten kunnen geven. 

2. ZANDIG VLAANDEREN (7300). 

De zandstreek tusschen Gent en de zeepolders, met als centra 
Roeselare en Tielt. 
In deze streek werden, voor de beide besproken jaren, het hoog 

ste aantal gronden ontleed. 
Waar de optimurnreactie op ongeveer 6.0 a 6.5 Iigt, mogen we 

zeggen dat ornstreeks 50 % daar onder bIijven, terwijl 11.3 % 
zeer sterk tot overdreven zuur zijn, met een belangrijk opbrengst 
tekort en voor sornmige teelten totale mislukking. 

Op fosfor.gebied vall en 58.3 % der. gronden onder hetgeen we 
als goed gehalte aannemen ; hiervan zijn 6.3 % zeer steix uitge 
put en 20.7 % tameIijk sterk uitgeput. Deze procenten, alhoewel 
van de meest gu.nstige onder de verschillende landbouwstreken, 
zi~n nog merkeIijk te hoog. 

Wat de potas betreft, is de toestand ongunstig en vallen onge 
veer 80 % del' gronden onder het optimum, met zeer sterke uit 
putting voor 20.1 % en tameIijk sterke uitputting voor 33.7 % 
gronden, wat merkeIijk te hoog is. 

Ook op humusgebied is de toestand ongunstig, daar minstens 
46.9 % gronden onder het minimurngehalte vallen. Deze humus 
armoede, grotendeels veroorzaakt door een tekort aan stalmest 
en het feit dat onder de oorlog '40-'44 de .groenbemesting ach 
terwege geJaten werd, drukt zeer ongunstig op deze gronden, zo 
dat vele gronden in deze streek een zeer ongunstige potas- en stik 
stofeconomie vertonen en deze voedingsstoffen slecht vasthouden, 
Daarom moet de potasbemesting hier voor vele gronden zo laat 
mogelijk toegediend worden en de stikstof dikwijls ten dele als 
dekmest. Zo is dan ook i.n grote mate de potasarmoede uit te leg 
gen. Ook op het stikstofgehalte heeft .dit een sterken invloed : we 
kunnen vaststellen dat 74.7 % dezer gronden onder het optimum 
stikstofgehalte vall en, terwijl volgens de verhouding C/N een 
groot procent gronden als tameIijk sterk stikstotbehoeftig dienen 
beschouwd. , 
Tot besluit mogen we zeggen dat, bizonder op het gebied van 

de reactie, de potas en de humus, er nog vele te verbeteren valt 
in deze landbouwstreek en dat door evenwicht te brengen in den 
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kalk, en voedingstoestand, een flinke opbrengstverhoging zou be 
kornen worden, die op 15 % kan worden geschat. 

3. DE ZANDSTREEK MECHELEN-GENT (2765). 

De zandstreek die zich uitstrekt van Mechelen tot Gent, met in 
begrip van het Land van Waas en de streek rond Wetteren. Hier 
in is eveneens de groentestreek rond Mechelen te begrijpen, die 
onze cijfers langs den gunstigen kant beinvloedt. 
Wat de reactie betreft is de toestand hier slecht te noemen : 

10.3 % gronden met overdreven zure reactie, 15.7 % met sterk 
zure reactie en in totaal minstens 64.5 % gronden die onder den 
optimum PH vallen. In deze streek is dus een tamelijk belangrijk 
opbrengsttekort te voorzien, veroorzaakt door de zuurheid der 
gronden; het procent te sterk zure gronden zou zeIfs nog ho 
ger liggen, moesten we de groentegronden rond Mechelen niet in 
deze streek verwerken. 

Op fosforgebied is de toestand redeJijk, doch nog merkelijk on 
voldoende. Inderdaad vallen 58.4 % gronden onder het grensge 
t.al, waarvan we voor 9.9 % gronden een zeer sterke uitputting en 
voor 22.2 % gronden een te sterke uitputting vaststellen. 

Op potasgebied is de toestand eveneens groteIijks onvoldoen 
de, daar 70.7 % een te laag gehalte aangeven, met tamelijk ster 
ke uitputting voor 29.8 % en te sterke uitputting voor 16.7 % 
gronden. 

Ook op hurnusgebied is nog veel te verbeteren. Rekening ge 
houden met de groent.eteelt, die een hoger gehaIte vraagt, mogen 
we aannernen dat minstens 50 % gronden onder het optimum hu 
musgehaIte liggen. In deze zandachtige gronden is dergeIijke toe 
stand in' elk geval te betreuren claar hij de voeclseleconomie in 
grote mate in de war stuurt (zie Zanclig Vlaanderen). 

Op het gebied van de stikstof steIl en we over 't algemeen een 
slechte binding van de stikstof cloor clen humus vast, naast een 
tamelijk sterke tot sterke stikstofbehoefte voor een belangrijk 
pro cent gronden (67.9 '%), en de noodzakeIijkheid om de stikstof 
op deze gronclen niet te vroeg toe te clienen. 

Over 't aIgemeen is er in cleze landbouwstreek, zoals in Zanclig 
Vlaancleren, merkelijk te verbeteren, biz onder op bet gebied van de 
reactie en cle bekalking, de potas en den humus, waarcloor de op 
brengst ·ongetwijfeld merkelijk verhoogd zou worden: naar onze 
mening met minstens 15 it 20 %. 
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4. DE ZUIDERKEMPEN (1131). 

De Kempische streek ten Oosten van Lier en ten Zuiden van 
Turnhout, met Herentals, Geel, Hasselt als voornaamste centra. 

Op reactiegebied is hier de toestand te vergelijken met de zand 
streek rond Mechelen en Gent, dus slecht. Slechts 37.8, '% gron 
den geven een reactie aan gelegen boven het optimum, t.erwijl 
13.4 % overdreven en 12.9 % sterk zuur zijn, met oogstmisluk 
kingen en in elk geval een tamelijk belangrijk opbrengsttekort. 

Wij weten zeer goed dat de reactie hier niet te hoog mag zijn 
wegens het aardappelschurft en andere ziekten die optreden wan 
neer de reactie hoog zou klimmen. Doch om deze reden de op 
brengst voor aile teelten verlagen met 15 a 20 %, met gevaar van 
t.otale teeltmislukkingen, is niet aan te nemen. In deze streek v.n.l. 
is een nauwkeurige kontrool der reactie nodig, daar ze niet te 
hoog klimrnen noch te laag vallen mag. 

Voor de fosfor is de toestand hier slechter dan in de vorige 
landbouwstreek, daar 73.6 % gronden een te laag gehalte aan 
geven, waarvan 18.7 % zeer sterk uit.geput zijn en 31.2 '% al te 
sterk uitgeput. 

Op potasgebied is de zuiderkempen merkelijk te arm : we ko 
men er slechts tot 26.0 % gronden met goed gehalte, tot, 19.7 1% 
met zeer sterke uitputting, 30.7 '% met tarnelijk sterke uitputting 
en in totaal 74.0 % gronden met onvoldoende gehalte. Op dat ge 
bied blijft hier nog zeer veel toe verbeteren. 

Het humusgehalte maakt den voornaamsten rijkdom van de 
Kempische gronden uit, en treedt op als regelaar van het vocht 
gehalte en de voedingsreserve. Daarom is het spijtig te moeten 
vaststellen, dat ongeveer 55 '% gronden onder het optirnum-hu 
musgehaIte (2.5 %) liggen. In deze streek zou de stalmest beslist 
door groenbemest.ing moeten aangevuld worden en zou 'door ver 
betering van het humusgehalte een belangrijke opbrengstverho 
ging kunnen bekomen worden. De stikstof, en de potaseconomie 
is hier in hoge mate afhankelijk van den humus, die er practisch 
den gansen rijkdom en het skelet van den grond uitmaakt. 

Daar het hier om betrekkelijk jong ontgonnen gronden gaat, 
de verhouding van ruwen humus tamelijk hoog is en deze ,gron 
den de stikstof slecht vasthouden, wijzen vele gronden uit de zui 
derkempen een tamelijk sterke behoefte aan stikstof aan, (67.5 '% 
gronden boven de verhouding C/N van 14). Door het toedienen 
van stalmest en groenmest kan ook deze factor merkelijk verbe 
terd worden. 
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Samenvattend mogen we zeggen, dat voor deze streek, bizon 
der de reactie en het humusgehalte belang hebben. Mits hieraan te 
verbeteren alsook aan de onevenwichtige scheikundige bemesting, 
mogen we gerust een opbrengstverhoging van 20 % voorzien. 

5. DE NOORDERKEMPEN (1702). 

De streek langs de Hollandse grens lopend boven Lier, TUr!1- 
hout en Hasselt, en meestendeels bestaande uit jong ontgonnen 
gronden. 

Hier schijnt de zuurheidsgraad iets beter dan in de Zuiderkern 
pen, alhoewel nog 56.3 % gronden onder de optimum-reactis val 
len waarvan 8.0.% sterk, 8.2 % overdreven zuur zijn. 

Ook op fosforgebied is de toestand hier iets beter, alhoewel 
67.7 \% .gronden onder de grenswaarde liggen en er dus nog mer 
keJijk te verbeteren valt. 

In zake de potas echter is de toestand, zeals voor de Zuider 
kempen, uitgesproken slecht en is het procent gronclen clat te sterk 
uitgeput is, veel te hoog. Niet meer dan 21.9 % gronden geven 
duideJijk een goed gehalte aan. 

Het humusgehaite is in deze streek door den band tameJijk 
hoog : voor 66.3 % .gronden is het goed tot zeer goed. Dit heten 
wij gaarne een gunstig teken yoor de verdere verbetering, omdat 
ook hier de ganse voedingseconomie aileen op den humusrijkdom 
berust. De natuur van dezen humus is echter weinig gunstig, en 
een groot deel ervan bestaat uit ruwe of ligninehumusbestandde 
len, die voor de opslorping en het fixer en van de voedingselemen 
ten weinig interessant zijn. Stikstof en potas worden hier dan ook 
slecht vastgehouden, waardoor te sterke uitputting van potas en 
de noodzaak deze niet te vroeg toe te dienen. Verder is het ken 
tekenend dat meest al deze gronden een zeer sterke stikstofbe 
hoefte verraden (88.2 % gronden met een verhouding CjN hoger 
dan 14), tevens weinig stikstofreserve kunnen opnemen en biz on 
der sterk stikstofbehoeftig zijn in het begin van den groei. Alhoe 
weI het humusgehalte goed is, kan de stalmest en de groenbemes 
ting hier nog veel verbeteren, bizonder wat de kwaJiteit van den 
humus aangaat en dus ook voor het vasthouden van de stikstof. 

Voor deze landbouwstreek kunnen we de mogelijke opbrengst 
verho.ging door het uitschakelen der gebreken en een evenwich 
tige bemesting, op 20 % schatten, 
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6. LEEIMACHTIG VLAANDEREN (4415). 

De streek in het Zuiden cler provincies West- en Oost Vlaande 
ren, in Brabant voortlopend tot tegen Brussel, met als centra leper, 
Rouse, Geeraardsbergen, Ninove. Ze bestaat uit tamelijk Iichten 
leemgrond, met flinke productiecapaciteit. 

Op reactiegebied moet deze grond minstens neutraal zijn (PH 
7). Slechts 36.5 .% gronden bereiken dit cijfer, terwijl 25.3 % 
veel te zuur zijn. Op het gebied van de verbetering van den zuur 
heidsgraad en van de bekalking, is hier dus veel te verrichten, 

Het fosforgehaIte is tamelijk gunstig in vergelijking met de an 
dere landbouwstreken : 44.2 % gronden geven een goed gehalte 
aan, wat echter nog merkelijk onvoldoende is. 

Op potasgebied is, zoals in de meeste onzer landbouwstreken, 
de toestand slecht en kornen we amper tot 22.2 % gronden met 
goed gehalte, terwijl het voor 77.8 % te laag is ; 18.8 % zijn zeer 
sterk uitgeput en 32.1 % tamelijk sterk uitgeput. Op dit gebied is 
veel te verbeteren door aangepaste bemesting. 

Het humusgehalte is eveneens onvoldoende. Waar we 1.4 % 
als een minimurngehalte mo.gen aannemen, komen we tot 51.8 % 
gronden met te laag gehaIte, zodat stalmest en groenbemesting 
den toestand merkelijk kunnen verbeteren. Deze humusarmoede 
heeft, zoals overal, een sterken weerslag op de voedingseconomie, 
die er sterk wordt door in de war gestuurd en waardoor te grote 
hoeveelheden voedingsstoffen verI oren gaan. 

De stikstofbehoefte is tarnelijk sterk (47.1 % gronden met een 
verhouding C/N boven 14), wat kan worden uitgelegd door de 
humusarmoede; gevolg daarvan is dat de grond de stikstof slecht 
vasthoudt. 

Voor deze streek kan, rekening .gehouden met de verbeteringen 
die biz onder voor de reactie, her potas- en humusgehaIte te verwe 
zenlijken zijn, op 20 % opbrengstverhoging gerekend worden, 
mits doelmatige bekalking en bemesting. 

7. HAGELAND (457). 

Zandachtige streek in N.O. Brabant, bestaande uit zandgrond, 
hier en daar wat leemachtig, met Diest als centrum. 

Het aantal ontledingen voor deze streek is te laag om door 
. slaande besluiten te trekken. Toch kunnen we vastst.eIlen dat op 
reactiegebied de toestand slecht is en een veel te hoog procent 
gronden overdreven sterk zuur zijn. 
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Op fosforgebied is de toestand van de slechtste onder de ver 
schillende landbouwstreken, met 75.5 % gronden onder 't grens 
cijfer waarvan rneer dan 50 % gronden sterk tot zeer sterk uit 
geput. 
Voor potas is de toest.and eveneens slecht te noemen, ten min 

ste wat de onderzochte gronden betreft : meer dan 50 '% zijn 
sterk tot zeer sterk uitgeput, terwijl in 't geheel bijna 80 % onder 
het rrormale gehalte liggen. 
Op humusgebied vallen minstens 40 % gronden onder het op 

timumgehalte, terwijl in zake stikst.of de behoette tarnelijk sterk 
is en de verhouding C/N hoog is vcor een groot procent gronden. 
Voor zover het aantal ontlede gronden een beoordeling toelaat, 

moeten we zeggen dat de toestand in deze streek slecht is op ge 
bied van bekalking, fosfor en potas. 

8. DE HOOGVLAKTE VAN HET CENTRUM EN ZUID 
BRABANT (3420). 

Leemstreek met als centra Ath, 's Gravenbrakel, Nijvel, Otti 
gnies. Over 't algemeen geen al te zware leemgrond. Gezien het be 
trekkelijk hoog aant.al ontledingen kan deze landbouwstreek in 
detail besproken worden. 

Op reactiegebied mogen we aannemen dat PH 7.0 als minimum 
moet gelden, zodat slechts 34.4 % gronden, deze reactie berei 
ken. Op bekalkingsgebied mogen we den toestand als uitgespro 
ken onvoldoende bestempelen. 

Op fosforgebied stell en we slechts 30.1 % gronden met goed ge. 
halte vast, naast 25.8 % met een tamelijk sterke uitputting en 
16.1 met een sterke uitput.ting, wat alles bijeen op veel te sterke 
fosforarmoede wijst. 

Voor de potas is de toestand een van de slechtste onder de 
verschillende landbouwstreken en komen we nauwelijks tot 
17.6 % gronden met goed gehalte, terwijl ongeveer 60 % gron 
den sterk tot zeer sterk uitgeput zijn. We mogen dezen toestand, 
bijna catastrophaal noemen. 

Op humusgebied vall en minstens 45 a 50 % gronden onder het 
minimumgehalte (ongeveer 1.5 '%). Daar er in deze streek tame. 
lijke lichte leemgronden tot zelfs zandachtige gronden zijn, vooraI 
in Brabant, is de humusrijkdom merkelijk onvoldoende en komen 
we tot de vastst.elling dat, buiten een duidelijk onvoldoende po 
tasbemesting in de laatste jaren, deze gronden tamelijk sIecht hun 
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potas vasthouden en het voor vele aan te raden is de potas be 
trekkelijk laat toe te dienen. 

Voor de stikstof is de toestand betrekkelijk norrnaal, alhoewel 
ook op dat gebied de grond niet veel reserve bezit en de behoefte 
tamelijk groot is. 

Samenvattend kunnen we voor deze streek zeggen dat de toe 
stand zowat op aIle gebied ongunstig is, en dat we hier door aan 
gepaste bekalking en rationele bemesting op 25 it 30 % gemid 
delde opbrengstverhoging mogen rekenen. 

9. HOOGVLAKTE VAN OOST-HENBOOUWEN EN N. DER 
PROVINCIE NAMEN (1759). 

Leernstreek rond Binche, Charleroi, zich uitstrekkend boven 
Saniber en Maas en in het Noorden der provincie Namen onder 
Gembloers, Ze gelijkt sterk op de vorige landbouwstreek, doch de 
grond, is er gemiddeld iets zwaarder, 

Op reactiegebied is de toestand hier beter dan in de voorgaande 
landbouwstreken, alhoewel nog ongeveer 50 % gronden onder PH 
7 liggen en dus te zuur zijn, wat nogmaals op het huidige kalk 
gebrek van onze gronden wijst. 
Wat fosfor aangaat, is de toestand onvoldoende daar slechts 

. 36.2 % gronden duidelijk een geed gehalte aangeven, terwijl 
24.0 % tamelijk sterk en 20.8 '0/0 sterk uitgeput zijn, Dit schijnt 
echter iets beter dan in de voorgaande landbouwstreek. 

Op potasgebied is de toestand zeer slecht en komt hij overeen 
met voorgaande landbouwstreek : zeer sterke uitputting voor een 
veel te groot procent gronden. 

Ook op het gebied van humus en stikstof is de toestand onge 
veer dezelfde als voor de hoogvlakte Henegouwen-Zuid-Brabant 
en dezelfde beschouwingen gelden dan ook hier. 

We menen dat het opbrengsttekort op ongeveer 25 % mag ge 
schat worden, te wijten aan den deficitairen of onevenwichtigen 
",voedingstoestand. 

10. HASPENGOUW (314). 

De vruchtbare leemstreek met Tienen, Landen en Borgworrn als 
centra. Gronden met hoge productiecapaciteit. ' 

Spijtig werden voor deze streek te weinig ontledingen uitge 
voerd, zodat we niet in bizonderheden kunnen treden bij de 'be 
spreking. 
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Op reactiegebied schijnt hier de toestancl tamelijk goed, alhoe 
wei nog ongeveer 40 % gronden kalkbehoeftig zijn. Vele gronden 
geven in deze streek een te sterk alcalische reactie aan. Dit is 
vooral het geval rond de suikerfabrieken waar S0111S sterke hoe 
veelheden beetschuim toegediend worden, Samen met het te hoge 
natriumgehaIte van deze .gronden (sterk gebruik van sodanitraat 
voor suikerbeten), is dit oorzaak van sommige teeltmislukkingen 
en van te lage opbrengsten voor andere teelten. 

Op fosforgebied is de toestand hier betrekkelijk goed tegenover 
de andere landbouwstreken en komen we tot 45.2 % gronden met 
goed gehalte, 

Wat daarentegen de potas bet.reft, schijnt deze streek een der 
meest uitgeputte te zijn onder aIle landbouwstreken : de bernes 
ting op dat gebied is merkelijk te laag, wat we eveneens bij het 
aanleggen van onze proefvelden konden ondervinden. 

Op humusgebied is de toestand niet zo slecht, daar we minstens 
50 % gronden hebben met uitgesproken goed gehalte, De behoef 
te aan stikstof is normaaI en het vasthouden del' stikstof schijnt 
betrekkelijk goed. 

AlhoeweI de toestand in deze streek, uitgenomen voor de potas 
waarvoor hij uiterst slecht is, betel' is dan voor de vorige leern 
streken, moeten wij het spijtig noemen dat hier nog uitputting of 
onevenwichtigheid voor de voedingselementen vastgesteld moet 
worden, daar het er om gronden gaat die van nature misschien als 
de vruchtbaarste van Belgie kunnen aanzien worden. 

11. LIMBUROSCH (droog) HASPENOOUW (500). 

Het betreft hier de leemstreek rond St Truiden- Tongeren, be 
staande uit tameIijk lichte loessgronden, waarvan een groot deel 
zeer geschikt zijn voor fruit- en bizonder kersenteelt (1). 

De reactie is hier onvoldoende : sIechts 35.2 % gronden geven 
een reactie boven PH 7.0, zodat 64.8 % kalkbehoeftig zijn, waar 
van ongeveer 20 % zeer sterk zuur . 

. Wat fosfor en potas aangaat is de toestand voor de fruitteeIt 
merkelijk onvoldoende en het pro cent gronden met .goed gehalte 
veeI te Iaag ; het bedraagt respectievelijk 32.2 % en 20.8 :% voor 
fosfor en potas. 

(1) D. S ten u it: Al'tikels Tuinpouwbel'ichten (Leuven). - septem 
ber en October 1947. 
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Op humusgebied· is de toestand over 't algemeen tamelijk gun 
stig voor de fruitweiden, terwijl hij voor de landbouwgronden 
veel mindel' goed is. In zake stikstofbehoefte is de toestand tame 
lijk gunstig en wordt sterk beinvloed door de fruitweiden, die 
door hun goed humus.gehaJte de stikst.of betrekkelijk goed vast 
houden. 

Alhoewel het aantal ontledingen onvoldoende is, zijn er toch 
ernstige aanduidingen dat ook in deze streek merkelijk kan wor 
den verbeterd op voedingsgebied, vooral voor de fruitweiden. 

12. DE MAASVALLEI (125). 

Meestendeels aangespoelde of gedeeltelijk aangespoelde gron 
den vanaf Vise tot Maaseik. 
Het aantaI ontledingen is onvoldoende om diepgaande besluiten 

te trekken. Toch kunnen we vaststellen dat op .gebied van reac 
tie, fosfor en potas, merkelijk te verbeteren valt, terwijl op humus 
gebied de toestand betrekkeIijk gunstig is. De stikstofbehoefte van 
deze gronden schijnt over het aIgemeen tamelijk hoog te zijn. 

13. DE WEIDESTREEK VAN HERVE (398). 

De gekende weidestreek, met Herve als centrum, met hier en 
daar fruitaanplantingen en bestaande uit humusrijken niet te zwa 
ren Ieemgrond. Het aantaI ontledingen is tamelijk Iaag, doch be 
gon in 1946 sterk te verrneerderen. 
Toch kunnen hier zeer belangrijke en duidelijke besluiten ge 

trokken worden, die er den nadruk op Ieggen hoe sterk een grond 
in onevenwichtigen toestand kan worden gebracht door oneven 
wichtig kalken en bemesten. 
Twee zware gebreken worden hier duidelijk vastgesteld : vee! 

te sterke zuurheid of kalkuitputting (89.7 % gronden onder PH 
7.0 !) en zeer sterke fosforuitputting (43.5 % gronden zeel' sterk 
en 31.6 % tameJijk sterk uitgeput), terwijl de potasrijkdom mer 
kelijk betel' is dan deze van foster en ook iets betel' tegenover de 
andere landbouwstreken, alhoewel de toestand op potasgebied, 
zoals overal, nog merkelijk onvoldoende is. 

Op humusgebied is de toe stand zeer goed, terwijl de stikstof 
behoefte tameIijk sterk is. De sterke zuurheid en de fosforuitput 
ting die, op slechts weinige uitzonderingen na, over gans de 
streek worden vastgesteld, zijn werkeIijk karakteristiek voor deze 
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streek en zeer betreurenswaardig, te meer daar al deze gronden 
een hoog humus- en een goed stikstofgehalte bezitten. Daardoor 
wordt het gras te sterk opgejaagd, wordt de kalk, en tostoruit 
putting nog duidelijker aangevoeld en de vegetatie nog in veel 
sterker mate in slechte kwaliteit dan in het opbrengsttekort bein 
vloed. 
Zonder overdrijven mogen We zeggen dat deze catastrophale 

toestand, enig in ons land als onevenwichtige voedingstoestand, 
een sterk opbrengsttekort, merkelijke kwaliteitsverrnindering van 
het voeder en ziekten bij de dieren veroorzaakt. De schade daar 
door ontstaan mag op minstens 50 % worden geschat. 
Dit cijfer is niet uit de lucht gegrepen : de toestand komt des 

te duidelijker uit, en ook des te erger, wanneer men de inlichtings 
bulletins naast de ontledingscijfers leest. Hierin vinden we voor 
den voet volgende meldingen : «slechte of onvoldoende op 
brengst » - « slechte kwalit.eit van het .gras » - « de dieren lus 
ten het voeder niet » - « slechte beendervorming bij de runde 
ren » - « besmetteIijk verwerpen ». Het zal weI niemand ont 
gaan waar de oorzaak ligt. Dat er geen beendervorming is bij de 
dieren wanneer kalk .en fosfor, de beide ·essent.iele elementen voor 
deze vorming, bijna totaal ontbreken, kan geen verwondering 
wekken en zou. het besmettelijk verwerpen niet gedeeltelijk ver 
oorzaakt worden door dezen onevenwichtigen toestand, waaron 
der het vitaminegehalte on.getwijfeld moet lijden ? Ook de bemes 
ting bevestigt dezen toestand. Zeer eenzijdig, volgens de traditie, 
wordt in deze streek bemest met hetgeen voorhanden is : aal, 
wat varkensmest, koeienmest zonder stro, enz. Scheikundige 
meststoffen worden op verre na niet voldoende gebruikt. Derge 
lijke voedingstoestand zou op het huidige ogenblik niet meer mo 
gen bestaan en veroorzaakt aan den landbouw en aan 's lands 
economie jaarlijks miIlioenen schade. 

14. CONDROZ EN DE HOOOVLAKTE VAN DE MAAS (497). 

Leernstreek onder de Maas, met de Famenne-streek en de streek 
tussen Samber en Maas. Meestendeels, bizonder de weidegronden 
rond Chimay, gronden met hoger humusgehalte, doch ook koudere 
gronden dan de zwaardere leemgronden in Brabant en Haspen 
gouw. 
We treffen hier een veel te hoog procent zure gronden aan 

(63.4 %), waarvan zelfs 23.3 % sterk zure gronden. 



Op fosforgebied is de toestand eveneens slecht, alhoewel beter 
dan voor de weidestreek van Herve : 35.8 % zeer sterk uitgeput 
te, 22.5 % tamelijk sterk uitgeputte en in tot.aaI 72.6 % gronden 
met onvoldoende gehalte. 
Voor de potas kan de toestand met de overige Iandbouwstreken 

vergeleken worden en dus bestempeld aIs merkelijk onvoldoende, 
Het humusgehalte is betrekkeIijk hoog, daar er vele weilanden 

in deze streek voorkomen. Dit belet niet dat nog 17.3 % gronden 
te sterk uitgeput zijn op humusgebied en ongeveer 30 % een on 
voldoend gehaIte vertonen. De stikstofbehoefte mag als normaal 
aanzien worden. ,. ! 

Voor zover hier reeds ontledingen werden uitgevoerd, schijnen 
deze gronden op kalk, en pbtasgebied merkeIijk te verbeteren. 

15. ARDENNEN EN BELGISCH LORREINEN (99). 

Het onvoldoende aantaI ont.ledingen Iaat niet toe voor deze 
streek besluiten te trekken, alhoeweI de enkele ontledingen uit de 
Ardennen schijnen te wijzen op een te sterke zuurheid, veeI te 
sterke fosforuitputting, een te sterke potasuitputting, naast een 
hoog humus- en stiks1.ofgehale. 
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TABEL iV 
Statistische cijfers in % per Iandbouw 

LandbOuwstreek (1) I II 1 IlIa IIIb 1 IVa 1 IVb 1 Va I' Vb 1 VIa 1 
Aantal ontled. 24331 7300 1 2765 1 1131 1 1702 I 4415 1 457 1 3420 I 

Reactie 
0.5 I) 1 14.0 I) 1 

-4.8 11.3 10.3 13.4 8.2 ) 8.1 3.7 
4.9-5.2 1.3 I) 15.7 12.9 8.0 ) 15.1 ) 
5.3-6.0 6.4 32.8 38.5 35.9 40.1 17.2 25.2 13.5 
6.1-7.0 18.7 44.6 27.8 31.0 1 40.0 38.2 1 31.9 48.4 
7.1-7.8 51.8 10.5 ) 7.7 ) 6.8 I) 3.7 ) 36.5 I) 13.8 ) 34.4 

+ 7.8 21.3 0.8 ) ) . ) ) I) ) 

Fosforgehalte 1 
- 5.0 20.6 6.3 9.9 18.7 11.6 10.3 24.1 16.1 1 

5.1 - 10.0 15.0 20.7 22.2 31.2 · 27.7 22.6 28.9 25.8 
10.1 - 16.0 20.1 31.3 26.3 23.7 28.4 22.9 22.5 28.0 1 + 16.0 44.3 41.7 1 41.6 26.4 32.3 44.2 24.5 30.1 
Potasgehalte 1 1 1 

- 7.0 20.8 20.1 16.7 19.7 19.5 18.8 19.5 23.7 1 
7.1-15.0 30.7 33.7 29.8 30.7 29.7 32.1 31.9 36.8 
15.1 - 23.0 25.4 25.5 1 24.2 23.61 28.9 ,26.91 26.9 21.9 

+ 23.0 23.1 20.7 29.3 26.0 21.9 22.2 21.7 1 17.6 
Koolstotgehalte 1 1 

(humus) 
2.91 

1 
-1.00 12.2 7.1 4.5 1.4 13.6 9.6 7.5 

1.01 -1.40 18.3 I 34.7 19.3 9.1 I. 3.9 38.2 1 31.g. 31.3 
1.41-1.80 27.7 24.1 27.9 13.3 4.7 25.5 23.2 27.9 
1.81-2.20 17.7 1 9.1 20.3 15.3 8.0 8.6 12.1 11.8 
2.21-2.60 ) ) ) 1 15.1 15.7 ) ) I) 
2.61-3.00 )33.4 I) 19.9 j 25.4 I 15.1 20.4 ) 14.1 ) 23.2 I) 21.5 + 3.00 ) I) 27.6 · 45.9 ) ) ) 

StikstofgehaIte 1 
26.3\ 

1 
-100 7.0 33.4 15.5 22.0 16.3 35.4 19.7 

101 - 140 34.2 41.3 47.1 25.5 : 25.1 48.1 1 34.6 ~ 50.6 
141 - 180 26.8 10.6 25.6 . 29.1 31.7 13.5 10.7 14.1 
181-220 12.1 4.1 ) 12.7 · 17.1 4.5 6.3 6.7 \ 
221-260 ) 19.9 ) 10.6 ) 11.8 ) 10.7 ). 9.8 ) 7.6 ) 13.0 ) 8.9 

+ 260 ) I) ) ) ) ) ) ) 1 

¥erhouding 1 1 1 
C/N 1 
- 8.0 3.8 3.1 3.5 1.2 0.7 5.0 3.1 3.5 

8.1 -10.0 16.7 10.8 10.7 3.6 1.1 16.5 8.1 1 13.1 
10.1 - 12.0 30.2 27.2 17.9 9.6 2.7 31.4 19.9 28.2 
12.1 - 14.0 ) .) ) 18.1 7.3 ) ) I) 14.1 - 16.0 )49.3 ) 58.g. ) 67.9 18.9 13.9 ) 47.1 ) 68.9 ) 55.2 
16.1 - 18.0 ) ) ) 17.2 18.5 ) ) I~ ., 

+ 18.0 ) ) ) 31.4 55.8 ) ) 
(1) Verklartng' : II Polders. IVa Zulder Kempen Vb Hageland 

IlIa Zandig VIaanderen IVb Noorder Kempen VIa Hoogvlakte Centrum en 
Illb Zandstreek Mechelen- Va Leemachtlg· VIaanderen Z. Brabant 

Gent. 



streek voor de jaren 1945·'46 samen 

Vlb I VIla I VIlb VIII IX X XII Algemeen totaat XI 
1759 1 314 1 500 125 398 497 98 27.315 1 .% 

I 
8.5 b ) 4.8 ) 1.3 0.8 ) 7.2 ) 3.4 ) 3.1 - 890 3.3 

) ) 2.0 ) ) I) ) - 2048 7.5 
9.9 9.2 17.0 24.8 51.0 1 19.9 27.5 - 6695 24.5 

34.4 28.7 45.0 51.2 30.2 \ 40.1 55.1 - 10353 37.9 
) 50.91) 60.8 ) 35.2 ) 16.8 ) 10.3 ) 36.6 ) 14.3 - 6560 24.0 
) ) ) ) ) I) ) 769 1 2.8 

1 1 1 I 
3704 \ 13.6 20.8 10.5 24.4 10.4 43.5 35.8 1 52.0 - 

24.0 20.7 24.0 34.4 31.6 22.5 1 28.6 - 6231 22.8 
19.0 23.6 1 19.4 21.6 14.3 14.3 1 5.1 - 6985 25.6 
36.2 45.2 1 32.2 33.6 1 10.6 27.4 1 14.3 - 10395 38.0 

2 
3 
2 

1 1 1 
20.6 \ 

1 
3.6 I 32.8 20.0 20.0 21.3 1 20.4 - 5571 20.4 
4.5\ 31.6 33.6 27.2 28.2 33.4 1 38.8 - 8936 32.7 
3.9 16.2 25.6 21.6 1 22.6 23.7\ 26.5 - 6829 25.0 
18.0 1 19.4 I 20.8 31.2 I 27.6 21.6 14.3 - 5979 21.9 

1 I \ 
4.9 8.0 5.4 10.4 ) 0.8 2.8 1 3.1 - 

33.4 23.5 30.6 14.4 ) 14.5 1 7.1 1 - 
29.9 25.2 24.8 16.8 \ 1.8 1 14.5 1 9.2 \ - 
12.7 31.2 11.6 ) ) ) I) 

) ) ) ) 58.4 ) 97.4 j 68.2 \j 80.6 I - 
) 19.1 ) 12.1 ) 27.6 ) ) 
) ) ) ) ) ) I) 1 

1 1 
27.21 0.3\ 

1 
2.4 ·1 15.2 1 7.0 14.2 6.9 

55.9 1 45.0 46,.0 30.4 1 1.5 23.9 11.9 1 
16.4 1 18.2 I 17.6 16.0 I' 3.5 16.2 11.9 1 

) ) ) ) I) 
) 12.5 Il 29.8 I) 10.2 ) 26.41) 94.71) 5?0 ) 73.8 1 

,,,_ ) I) ) 12.0 ) ) ) J) I 
1 1 1 
1 1 1 

3.4 1 10.3 3.2 1 4.8 0.3 3.7 1 2.4 
10.2 1 13.4 14.2 7.2 3.0 9.6 1 11.9 1 
27.7 1 31.1 1 36.4 11.2 30.4 1 31.5 1 29.8 1 

) J) I) ) ) I) I) 1 
) 58.7 I) 45.2 I) 46.2 ) 76.8 ) 66.3 I) 55.2 I) 55.9 1 ) ) I) ) ) I~ Ij 1 ) I) ) ) ) 

2305 8.4 
7500 27.5 
6455 23.6 
3955 14.5 
4995 18.3 
719 2.6 
1386 5.1 

I 
5799 1 21.9 
11059 I 41.8 
4535 17.2 
2519 9.5 
2325 8.8 
216 0.8 

902 3.5 
3050 11.5 
6699 25.3 
12626 47.7 
845 3.2 
739 2.8 
1592 6.0 

VIb Hoogvlakte Oost Heneg. VITb Limburgs Haspengouw 
en N. Namen VITI Maasvallei 

VITa Haspengouw IX Weidestreek van Herve 

X Condroz en hoogvlakte 
van de Maas 

XI Ardennen 



III. BESPREKING DER GLOBALE STATIS· 
TISCHE C:UFERS VOOR GANS HET LAND, 

VOOR DE. JAREN 1945-1946. (Tabel IV). 

Vooraf weze opgemerkt dat we hier de cijfers van aile grond 
scorten onder elkaar, in een tabel verwerkt, aangeven. 

Voor sommige klassen van ontledingscijfers, . zeals voor den 
zuurheidsgraad, het humus- en stikstofgehalt.e, zal dit wei storend 
werken. Nochtans verkrijgen we op die wijze een samenvattend 
beeld, dat zeker zijn belang heeft. 

REACTIE OF ZUURHEIDSGRAAD. 

Hoewel een groot dee! van ons land uit leemgrond bestaat, 
stell en we nog 3.3 % overdreven zure gronden vast, 7.5 % zeer 
st.erk zure gronden, 35.3 % gronden onder PH 6.0 en 73.2 % on 
der PH 7.0. Dit wijst er ontegensprekelijk op, dat er voor een 
hoog procent van onze gronden ka!kgebrek heerst en dat er nog 
vee! weg dient afgelegd om onze kultuurgronden op normaal peil 
te brengen. We mogen het opbrengsttekort, te wijten aan kalkge- . 

. brek, over gans het land op minstens 10 % schatten. 

FOSFORGEHALTE. 

In dit opzicht is de toestand betel' dan voor de potas, omdat 
vele van onze gronden tamelijk goed de fosfor vasthouden, wat 
voor de potas niet het geval is. Dit belet echter niet dat de geno 
teerde cijfers verre van voldoende zijn : 13.6 % zeer sterk uitge 
putte, 22.S % tamelijk sterk uitgeputte gronden en 62.% met on 
voldoend gehalte, Dit bewijst dat de fosforreserve van onze gron 
den, die in het begin van den oorlog tamelijk goed was, sterk is 
geslonken en een flinke inspanning zal moeten gedaan worden 
om onze gronden op dat gebied weer op peiI te krijgen. 

POTASGEHALTE. 

Op dat gebied zijn onze BeIgische gronden veel te arm. Slechts 
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21.9 % gronden geven een bevredigend gehalte aan, terwijl 78.1 % 
onder het optimum-gehalte liggen met 20.4 % zeer sterk uitge 
putte en 32.7 % te sterk uitgeputte gl'onden. We mogen dus gerust 
spreken van uitgesproken potasarmoede bij onze Belgische gron 
den. 

Deze arrnoede heeft twee oorzaken : 1) De onvoldoende bernes 
ting gedurende de oorlogsj aren en bizonder in de na-oorlogse pe 
riode. 2) Het feit, dat onze Belgische gronden over 't algemeen 
slechr de potas v.asthouden en de potas gemakkeIijk uit de bouw 
voor naar den ondergrond doorspoelt. Daaraan zou grotendeels 
kunnen verholpen worden door het verhogen van het humusgehaIte, 
hetwelk in onze lichte Ieem- en zandgronden bijna uitsluitend het 
adsorberend complex vorrnt om de uitwisselbare metalen (basen) 
op te slorpen en te binden, Daarom is het spijtig te rnoeten vasts tel 
len, dat op humusgebied onze gronden de laatste [aren te veel 
verwaarloosd werden. Vooriopig (zolang onze gronden op hu 
musgebied niet betel' voorzien zijn) komt het er niet aIleen op aan 
voldoende potas te geven, doch ook voor de humusarrne en lichte 
gronden de potas niet in eenmaal in grote massa's toe te dienen. 
Op dergeIijke gronden moet voor elke teeIt opnieuw worden be 
mest en vervolgens moet de periode van toedienen gewijzigd, zo 
danig dat voor vele teeIten de potas in plaats van v66r, na den 
winter toegediend wordt en zelfs zo kort mogelijk v66r het zaaien 
of planten. In sommige gevallen (humusarrne zand, en zandleern 
gronden) is het zelfs aan te raden de potas gedeeIteIijk als dek-. 
mest toe te dienen. Deze raad bracht, nadat de grond ontleed 
werd, voor sommige uitbatingen, waar alles beproefd werd om 
den grond op voedingsgebied te- verbeteren, flinke opbrengstver 
hogingen mee. 

We menen dat de mogelijke opbrengstverhoging, te bekomen 
door het evenwichtig bernesten onzer gronden met fosfor en ~o 
tas, eveneens mag geschat worden op 10 % onzer land- en tuin 
bouwopbrengst, 

HUMUSGEHALTE. 

Het beoordelen van deze cijfers is moeilijk, omdat het optimum 
gehaIte sterk verschilt van streek tot streek. Over het algemeen 
kunnen we vaststellen, dat in vele landbouwstreken een veel te 
hoog procent gronden onvoldoende van humus voorzien zijn. Dit 
is een fataal gebrek voor onze lichte gronden en zeIfs voor de 
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leemgronden, omdat humus nog veel sterker dan kleideeltjes de 
voedingselementen adsorbeert en ter beschikking der plantenwor 
tels houdt. 
Deze humusarmoede heeft twee belangrijke gevolgen : 1) de 

waterhuishouding wordt deficitair en de grond gaat veel te ge 
makkelijk uitdrogen, met al de gekende schadelijke gevolgen 
daarvan; de humus is inderdaad de voornaamste regelaar der 
waterhuishouding in den .grond ; 2) de voedingseconomie , bizon 
der van de metal en als kaIk, potas, magnesium, enz., wordt totaal 
in de war gestuurd. 
De oorzaken van deze humusarmoede kunnen hootdzakelijk ais 

voIgt samengevat worden : 
1) De veel sterkere en intensieve uitbating onzer gronden, met 

vooral het gebruik van kalk en scheikundige meststoffen die veel 
humus verb rand en. 
2) Het tekort aan stalrnest, het weglaten van groenbernesting 

en het streven naar directe opbrengsten, wat in de oorlogsjaren 
die we doorgernaakt hebben, onvermijdelijk was. 
De humus is de basis van elke bemesting en veel meststoffen 

worden verI oren gestrooid wanneer het humusgehalte te Iaag is. 
Daarom moet in de eerste plaats naar verbetering van dezen 
groeifactor gestreetd worden, door een regelmatige kontrooI van 
onze land- en tuinbouwgronden in dit opzicht en door het vee 1- 
vuldiger aanwenden van groenmest. 

STIKSTOFrGEHALTE EN VERHOUDING KOOLSTOF/STIK 
STOF (C/N). 

Over het aIgemeen zijn onze BeIgische gronden van nature uit 
tamelijk sterk stikstofbehoeftig. Deze behoefte wordt in vele ge 
vallen nog versterkt door de humusarmoede, die oorzaak is dat er 
geen reserve aan stikstof bestaat en dat de stikstof gemakkelijker 
uitgespoeld wordt. Op deze humusarme gronden is het dan ook 
beslist af te raden de stikstof te vroeg toe te dienen maar moet 
getracht worden de stikstof zo Iaat mogelijk toe te dienen en 
zelfs gedeeltelijk als dekmest. 
. Verhoging van het humusgehalte zou ook in dezen toestand 
merkelijk verbetering brengen. Op een paar uitzonderingen na 
stell en we vast dat het stikstolverbruik voor de meeste landbouw 
streken onvoldoende is, zodat de grond nog veeI te extensief uit 
gebaat wordt, Het verhogen van de stikstofbemesting is, samen 



-46 - 

met de hierboven aangehaalde verbeteringen, noodzakelijk in vele 
streken. Voor sommige kulturen, b.v. weiden, is het te lage stik 
stofverbruik zelfs sterk uitgesproken. Onze wei den zouden min 
stens 30 % meer kunnen voortbrengen door intensieve uitbating 
en sterkere stikstofdosissen, mits deze toe te dienen op het juiste 
tijdstip met aanpassing bij den humusvoorraad van den grond en 
zijn specifieke behoefte aan stikstof. 

De behoefte aan stikstof wordt in hoofdzaak door drie factoren 
beinvloed : 

1) De toegediende dosissen stikstof : 

Het is klaar dat een perceel, hetwelk regelmatig toe weinig stik 
stof krijgt, ook veel rneer behoefte aan stikstof zal hebben clan 
een ander voor dezelfde teelten. Het gaat hier om een tijdelijke, 
niet om een systematische stikstotbehoefte. 

2) De humusrijkdom : 

Humusrijke .grond houdt, zoals boven gezegd, betel' de stikstof 
vast, docn heeft ook veel stikstof no dig. 

3) De humuskwaliteit : 

Wanneer een groot gedeelte van den humus aanwezig is onder 
vorm van ruwen humus, d.i. onvoldoende verteerd, wordt de stik 
stof mindel' goed vastgehouden. Deze eigenschap komt vooral tot 
uiting in de verhouding C/N. Zo geeft een pas ontgonnen Kern 
pische grond een zeer ho.ge verhouding C/N aan. Deze gronden 
bevatten veel lignine-humus en zijn gewoonlijk ook zeer stikstof 
behoeftig, Hoe langer ze ontgonnen zijn en hoe meer humus van 
goede kwaliteit er in kornt, des te beter wordt de stikst.of gefi 
xeerd en des te lager valt de verhouding C/N. 

Meer uitleg hierover wordt ge.geven in de technische brochure 
die eerlang van de pers komt. 

4. ALGEMENE BESLUITEN. 

Uit de cijfers die voor de jaren 1945 en 1946 vastgelegd wer 
den en uit de bespreking die wij er rond gaven, kunnen volgende 
besluiten getrokken worden : 
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1) Te sierke wLtputt4J:ng van onze qronden. wa den Zaatsten 
oorlog. 

Het ligt niet in onze bedoeling een pessimistisch beeld op te 
hangen van den toestand van den Belgischen land- en tuinbouw. 
We weten, en we zijn er tier om, dat we samen met Nederland aan 
het hoofd staan van den landbouw in de wereld en dat, volgens de 
statistische cijfers van 1937-38, in ons land voor sommige teeiten 
de hoogste wereldopbrengst genoteerd werd. Dit mag ons echter 
niet beletten nuchter de werkelijkheid in te zien en vast te stell en 
dat het gebrek aan meststoften en kalk onze gronden veel te sterk 
heeft uitgeput. Hieraan moet beslist zo spoedig mogelijk verhol 
pen worden. Niet aIleen zijn onze gronden te sterk uitgeput in 
opzicht van kalk, fosfor, potas en stikstof, doch ook op humus 
gebied. De humusarmoede, door de oorlogsomstandigheden in de 
hand gewerkt, doch die voor den oorlog voor een groot gedeelte 
van onze gronden bestond, moet dringend bestreden worden en 
hierbij dient in vele streken de stalmest .te worden aangevuld met 
groenbemesting, liefst vlinderbloernigen. Het wil ons toeschijnen 
dat elke groenbemesting tiendubbel en meer zal renderen, daar 
de humus de spil van de ganse voedingseconomie en waterhuis 
houding van den grond uitmaakt, en zal toelaten meststofverspil 
ling, uitdroging van den grond en opbrengsttekort te vermijden. 

2) Bconomieoh. is hei raiumeet bekalken. en bemeeten oneer 
gronden 'IJl1ln ontRJaglijk b.e7J.wng. 

We mogen aannemen dat, wanneer al onze Belgische kultuur 
gronden op oordeelkundige wijze zouden bekalkt en bemest wor 
den, een gemiddelde opbrengstverhoging van 20 % mo.gelijk is. 
In geld uitgedrukt mag dat jaarlijks, berekend op een gemiddelde 
productie, op minst.ens 2 milliard Belgische franks worden ge 
raamd. Wanneer we in aanmerking nemen dat ons nationaal kapi 
taal in geldmiddelen ongeveer 85 it 90 milliard bedraagt, is de te 
realiseren bezuiniging enorm. Laten we nog aannemen dat we 

. nooit tot. een optimalen toestand zullen komen, doch dat slechts 
de helft zou kunnen bereikt worden, dan nog zou de te verwezen 
lijken jaarIijkse economie ontzagwekkend zijn. 
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3) Ret bodemonderzoek moet een grote uitbreidJimig ne»netn. 
Inderdaad, de landbouwers beseffen doorgaans den toestand 

van hun gronden op voedingsgebied niet en het is beslist noodza 
kelijk de nodige voorlichting te geven, die zelfs voor technisch 
geschoolde landbouwers onontbeerlijk is. De grond is een :06 inge 
wikkeld complex dat niemand nauwkeurig de behoeften er van 
kan bepalen. Anderzijds verstrekken de door ons aangehaalde cij 
ters nog maar een gedeeltelijk beeld der werkelijkheid, 0111dat tot 
hiertoe slechts de meest ontwikkelde boeren hun gronden lieten 
onderzoeken. Dikwerf komt het voor dat een grond op elk .gebied 
goed voorzien is en S0111S flinke reserves bezit maar evenwel voor 
een element aan uitputting lijdt ; volgens de minimumwet van Lie 
big wordt dan de opbrengst gedrukt, ondanks den voorraad aan 
andere voedingsstoffen. 
Voor het jaar 1946 werden te Heverlee ongeveer 20.000 grond 

stalen ontleed. Rekening gehouden met serregronden, kleine per 
celen voor groenteteelt . en het teit dat vele landbouwpercelen 
merkelijk kleiner zljn dan 1 Ha, mag, optimistisch geschat, aange 
nomen worden dat ongeveer 12.000 Ha ontleed werden, tegen 
over een totale kultuuroppervlakte van 1.800.000 Ha, t.t.z. onge 
veer 0.7 %. Deze vergelijking moge een kleine gedachte geven 
van wat er op het gebied van de bodemontleding te doen is. 

Ten overstaan van het jaarlijks meststoffenverbruik dat, v66r 
dezen oorlog, volgens cijfers van Professor Baudhuin, als voigt 
was vast toe leggen : 

56.200 ton zuivere stikstof, 
72.500 ton zuivere fosfor, 
37.700 ton zuivere potas, 

en dat zelfs op het huidig ogenblik voor de stikstof op 90.000 ton 
geschat wordt, menen we dat het noodzakelijk is deze voedings 
stoffen rationeel aan te wenden en wei zo dat de maxima op 
brengst uit den grond gehaald wordt: ten bate van onze land- en 
tuinbouwers die v66r een strenge concurrentie staan, en ten bate 
van onze ganse nationale gemeenschap. 


