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1. HISTORISCH OVERZICHT. 

De humusrijkdom en de goede kalktoestand mogen ais de hoekstenen 
van de hele bemesting van de grond heschouwcl worden. Daarover gaat op 
dit ogenblik iedereen akkoord. 

Wanneer cleze stelling juist is, clan moet zeker de invloed van deze 
beide elementen (humus en pH van de grond) op de voorgrond zijn 
getreden in vroegere eeuwen, to en organische hemesting en hekalking 
zowat de enige middelen waren OIll de grond op een zo hoog mogelijk 
vruchtbaarheidsniveau te hrengen. 

Het is nu voor de Belgische landbouw weI een gelukkige zaak geweest 
dat onze voorouders in sounnige streken aan deze twee enige bemestings 
middelen aandaeht hehben geschonkeu, waardoor de fundamentele voe 
dingstoestand van de Belgische gronden hij het opkomen van de schei 
kundige meststoffen guns tiger was dan in vele andere landen. 

Speciaal aan het humusvraagstuk werel in vroegere eeuwen zorg be 
steed, wat uit het standaardwerk van Ing. Lindemaus (1) duidelijk naar 
voor komt, 

Door deze relatief goede verzorging met organisch materiaal werden 
twee voorname groeifaktoren in de grond bevorderd : de watervoorziening 
en de voedingsbehoeften, zij het dan in onvoldoende mate voor deze 
Iaatste faktor. 

Ook aan het tweede hasiselement in de bodemvruchtbaarheid, d.i. de 
kalktoestand, werd, in sommige streken, door onze vocrouders aandacht 
geschonken. De kaIkvoorziening van de grond is echter niet zo rationeel 
doorgevoerd geworden als de organische hemesting, en clit is, naar onze 
mening, aan volgende faktoren te wijten: 

(1) P. LINDEMANS: « Geschiedenis van de landbouw in Beigie ». Ant 
werpen, 1952. 
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i. Tengevolge van de beperkte vervoermiddelen was het voor sommige 
streken (bv. het noorden ) moeilijk aan bekalkingsmiddelen te geraken. 
2. Waar de humusrijkdom in ons vochtig klimaat door opeenstapeling 

van honderden jaren bemesting een bijna permanente rijkdom in de 
grond daarstelrle, was dit niet zozeer het geval voor kalk, die uitspoelt, 
bijzonder in lichtere gronden, en ook door de planten rechtstreeks op 
genomen wordt, 

3. De bekalking van de groud gar, na het gunstig effekt van de eerste 
jaren na de kalktoediening, dikwijis mindel' gunstige uitslagen bij 
zonder op lichte gronden, zodat een uitdrukking ais « het uitmergelen van 
de grond » overcenkwam met het uitputten van de grond, 

De bespreking van deze invloedsfakoren op de kalkvoorziening van 
de grond in vroegere eeuwen laat onmiddellijk vermoeden dat onze 
Iichtere gronden (de zandstreek) mindel' met kalk werden voorzien dan 
de leemgronden. 

Inderdaad mag over het algemeen aangenomen worden dat de orga 
nische bemesting in het noorden (zanel) het meest intensief werd door 
gedreven, doch, wat de hekalking hetreft, het zwaartepunt in de leem 
streek lag. 

Alhoewel deze toestand niet ideaal was, kan het aehteraf gezien, als 
de oplossing van « het minste kwaad » heschouwd worden. De zand 
gronden hadden de organisehe hemesting het meest nodig en waren hier 
door ook heter gebufferd tegen de nadelige invloerl van de sterke ZUlU 
heid. De leemgronden daarentegen konden het met wat mindel' orga 
nisehe hemesting stellen, maar hadden behoefte aan kalk om hun 
struktuur te bewaren, bchoefte die nog verstrekt wcrd, to en 0)) onze 
Haspengouwse leemgronden de suikerbetenteelt werd ingevoerd. Wat de 
gronden van Hoog-Belgie en van onze weidestreken betreft, kon de 
toestand vergeleken worden met deze van de zandstreek: meer organische 
hemesting dan hekalking. 

Dit alles had tot gevolg <lat,. hij het opkornen van de scheikundige 
meststoHen, de Belgisehe gronden als voIgt konden gerangschikt worden. 
In het noordcn, de zandstreek waar de grond over het algemeen tame 
Iijk goed voorzien was van humus. maar te ZUlU tot sterk of overdreven 
ZUlU. Anderzijds de Ieemstreek, in Midden-Belgic, waar de Iandbouw 
gronden mindel' voorzien waren van humus, maar met een relatief hetere 
zuurheidsgraad. De grond van de Artlennen en de weidestreken was rijk 
aan humus maar over het algcmeen veel te ZUlU. 

Samenvattend kan gezegd worden dat, ondauks het op heperkte schaal 
« mergelen» en hekalken van de grond in sommige streken, de kal.k 
toestand van de Belgische gronden v66r 50 jaar niet erg gunstig was, 
en zeker niet in de zand- en zandleemstreek. 

Niettegenstaande dit feit is het typisch dat in de 1ge eeuw en in bet 
begin van de 20e eeuw sommige gronden « overhekalkt » werden waar 
van nu nog de gevolgen te zien zijn. Dit was het geval rond de suiker 
fahrieken, waar het hetenschuim zeer goedkoop kon aangeschaft worden. 
Zeldzamer kwam een overhekalking vour in de zandstreek tengevolge van 
het massaal toedienen van stadskompost, Tengevolge van het gunstige 
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effekt van deze mest, die terzel£dertijd en organische stof en voedings 
elementen en kalk in de grond bracht, gingen enkele boeren deze mest 
in te grote hoeveelheden aanwenden, zodat de pH van deze zandgronden 
te hoog werrl, en hierdoor enkele jaren later bij plekken mangaangebrek 
optrad, 

2. HET BELANG VAN DE pH OF DE KALKTOESTAND 
VOOR DE VRUCHTBAARHEID VAN DE GROND (1) 

Hoe meer opzoekingen uitgevoerd worden over het bemestingsvraag 
stuk en de voeding van de planten, des te sterker treedt het belang van 
de pH van de grond op het voorplan, zodat we gerust kunnen zeggen dat, 
na de humustoestand, de p H van de grond of de kalktoestand de helang 
rijkste faktor is in de voedingsekonomie van de plant. 

Tot hiertoe beschouwden vele land- en tuinbouwtechnici kalk als een 
zogenaamd « bodemverheteringsmiddel » en dit specianl in verhand met 
de struktuur van de grond. Door deze opvatting wordt de rol van de pH 
en de kalktoestand van de grond onderschat. In hetgeen volgt zullen we 
trachten het belang van pH en kalk in de grond nader toe te Iichten, 

Kalle als ooedinaselemeni. 

Kalk speelt een direkte rol bij de opbouw van de planten. Dit is zoo 
danig waar, dat het zaad zelfs niet volrloende kalk hevat om het gekiemde 
plantje in het leven te houden, wanneer de grond te arm is aan kalk. 

In het algemeen zijn de stengels en de hladeren van de plant het 
rijkst aan kalk in tegenstelling met het zaad .. Enkele cijfers volgens 
N. Maximov (1) mogen dit illustreren: 

Samenstelling van de as van enkele plantendelen 

I 
y~ 

I % I % I % 
1\.0 CaO l\IgO P2O, 

tarwe I graan I 
30.2 3.5 

I 
13.2 

I 
47.9 

vlas 26.7 9.6 15.S 42.5 
klnver ! stengels en I 27.2 zn.s I 8.~ 

I 
10.7 

Iurwe bladeren 
I 

13.6 5.8 2.5 4.S 
suik e rhetcn: wortelen 53.1 6.1 I 7.!) 12.2 

(1) In onze Belgische gronden geeft de pH, op eukele nitzonderingen na, 
cen goed beeld van de kalktoestand van de grond, Gans de hespreking 
gaat hier over de pH (H20) en niet over de pH (KCl;l die eveneens 
op elk grondstaal uitgevoerd wordt. 

(1) N. MAXIMOV: Kurzes Lchrbuch del' Pflanzenphysiologie - Berlin, 1!l51. 

3 



De pH en de struktuur van de g1'ond. 

De invloed van pH en kalk op de struktuur van leem- en kleihouden 
de gronden is zeer belangrijk. Door het hekalken van een zware grond 
verkrijgt de grond een kruimelstruktuur, Bij een te zure pH verliest de 
grond zijn kruimelstruktuur en gaat over naar de eenkorrelstruktuur. 
Het gevolg hiervan is dat hij toeslempt en de opbrengsl op belangrijke 
wijze kan omlaagdrukken, omdat de plantenwortels zich niet kunnen 
ontwikkelen hij gebrek aan zuurstof. Een eenvoudige doorzijpelings 
prod, op de Bodemkundige Dienst uitgevoerd illustreert dit dnidelijk. 
In deze proef werd dezelfde leemgrond respectievelijk met een equiva 
lente oplossing van calcium, magnesium, natrium en gewoon gedistil 
Ieerd water doorgespoeld. Na enige tijd werd de hoeveelheid vloeistof 
gemeten die er op een uur doorzijpelde. Dit gaf volgende uitslagen 

met water 327 cc 
met Ca : 925 cc 
mel Mg : 910 cc 
met Na : 762 cc 

Zoals we uit deze cijfers zieu, hevorderrl de kalk in sterke mate de 
struktuur, terwijl magnesiumzouten bijna dezel£de uitwerking hebhen. 
Natrium daarentegen werkt de kruimelstruktuur tegen en doet de grond 
toeslempen, zoals dit voor onze overstroomde pnldergronden in 19'14 
het geval was. Tenslotte wordt met een doorspoeling met water aUe 
hasen uit de grond gespoeld en slemp! deze sterk toe (zeer slechte 
struktuur ). 

De rol van de pH en kalk bi] de ooorzienina van de plant aan 
sporenelementen en de uerhoudinq van CaO tot andere ooetlinqs 
elementen .. 

Bij de sporenelementenvoorziening blijkt de p H en kalktoestand van 
de grond een duidelijke e~ belangrijke 1'01 le spelen die vroeger weirrig 
of niet gekend was. Zo is het nu algemeen bekend dat een te hoge p H 
(boven de optimum pH zone) kan aauleiding gcven tot een tekort aan 
mangaan, ijzer en boor, dit door het onoploshaar worden van deze ele 
menten. We weten nu ook dat bij een sterke zuurheid buiten molybdeen 
gehrek ook een te hoge concentratie (vergiftiging) kan ontstaan in de 
grond aan aluminium en mangaan. AUes samen mag gezegd worden dat, 
voor sommige sporenelementen, de pH een doorslaggevende faktor is, 
die op een bepaald niveau vergiftigingsverschijnselen en op een ander 
niveau gebreksverschijnselen kan veroorzaken. Wanneer echter de p H 
voor de betrokken grond in de optimum-zone valt is het zeldzaam, dat 
voor deze elementen gebreks- en vergiftigingsverschijuselen zullen op- 
treden. . 

Niet aIleen speelt de kalk een 1'01 hij de oplosbaarheid van verschil 
lende sporenelementen, doch in de verhouding van de andere voedings 
element en in de grond is het element calcium zeer belangrijk. Inder 
daad, in de totale uitwisselbare basen (hijzonder calcium, magnesium, 
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kalium en natrium) moet het element calcium in een zekere verhouding 
aanwezig zijn, willen we geen relatieve overmaat of gebrek krijgen aan 
een ander element. 

Zo zal een te hoge kalktoestand zelfs hij een voldoende gehalte aan 
magnesium magnesiumgehreksverschijnselen kunnen verwekken en een 
ophrengstdepressie. Een te hoog gehalte aan natrium tegenover calcium 
(de overstroomde polders in 1944) geeft een slechte struktuur met 
soms helangrijke ophrengstdalingen. 

De invloed van de pH op het mikrobenleoen en nematodenintektie 
in de arond. 

Het mikrobenleven wordt in de grond in grote mate bepaald door de 
humusrijkdom waarbij vochtigheid, temperatuur, verluchting en stik 
stoftoestand eveneens een 1"01 hehben. In vele gevallen wordt echter de 
1'01 van de pH vergeten, Het is nochtans z6, dat op een sterk zure pH 
sommige hakterien zich niet meer ontwikkelen en zelfs a£sterven zodat 
de noodzakelijke nuttige omzettingen in de grond stilvallen. Dit is het 
geval voor het nitrificatieproces. Door talrijke pro even is reeds uitge 
wezen dat deze mikroiirganismen minerale sto£fen nodig hebben om te 
leven, waaronder ook kalk. Daarenboven speelt kalk hierbij voor zware 
gronden nog een bijkomende 1'01, omdat bij kalkgebrek en slechte struk 
tuur de noodzakelijke zuurstof VOOI' deze mikroorganismen ontbreekt. 

Tenslotte kan hier nog gewezen worden op de invloed van de pH op 
de nematodenbevolking en wel speciaal in de leemgronden hestemd voor 
suikerbeten, Een sterke aantasting wordt in de meeste gevallen gevonden 
op gronden met een hoge pH. 

In dezelfde zin kan het belang van de pH aangehaald worden in ver 
hand met aardappelsehnrft, De schimmel (Actynomyces scabies) die 
deze ziekte veroorzaakt, hlijkt VOOI' eenzelfde aardappelvarieteit sterk 
onder de invloed te staan van de pH van de grond, waardoor een regel 
matige kontrole op dit gehied voor aardappelgronden ten zeerste wen 
selijk is. 

H et uerlies tum kalk in de grond. 

Een landhouwgrond heeft een jaarfijks verlies aan kalk. Daarom is 
de toestand in de grond veel wisselvalliger dan de humustoestand, die 
in ons vochtig klirnaat veel stahieler is. 

Kalk wordt in de eerste plaats aan de grond onttrokken door de 
planten. Volgende cijfers van Prof. A. J acoh (1) geven een heeld van de 
hoeveelheid kalk door enkele plantensoorten aan de grond onttrokken 
(per ha). 

rogge: 
tnrwe: 
aarrlappeleu : 
tabuk: 

I erwten: 

20 kg CaO 
1R l,g 

130 kg 
165 kg 
75 kg 

luzerne : 
ajnin : 
spinazie: 
kolen : 

140 kg CaD 
42 kg 
42 kg 
75 kg 

(1) A, JACOB: Magnesia, del' f'ilnfte Pflanzennhhrstoff', Stuttgart, 1955, 
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Een tweede bron van kalkverlies is de uitspoeling door het regen 
water. Deze blijkt merkelijk belangrijker te zijn clan de opname door 
de planten. Volgencle cijfers, volgens lysimeterproeven van Dr. ·L. 
Schmitt (2) mogen dit illustreren. Het betreft hier het valkverlies per 
ha voor enkele jaren. 

[ Hl30 [1931 I 1932 1193311934 ]1935 
11936 

I 
zandgrond I 828 755 552 I 241 372 445 570 
leerngrond 1013 628 553 204 358 570 457 

3. DE OPTIMUM pH VOOR GROND EN PLANT. 

De vroegere opvatting, dat een grond een neutrale of alkalische pH 
moet hebben om een goede plantengroei mogelijk te maken, was hele 
maal verkeerd. Naclien heef.t met vastgesteld, dat hepaalde planten hetzij 
kalklievend hetzij kalkschuw zijn, hv. aardappelen, suikerbeten en lu 
zerne. Ook daarmee was de zaak niet opgelost, omdat hier het belang 
van de grond teveel op het aehterplan werd gedrongen. 

Het is naar onze mening en naar onze ondervinding in de eerste 
plaats de pH van de groud die moet in het oog gehouden worden ter 
wijl de planten aan de grondsoort (bv. zand, leem) moeten aangepast 
worden. Zo zal luzerne op een echte zandgrond zelden tot een optimale 
produktie komen, omdat deze grond niet tot de kalktoestand kan opge 
voerd worden die de luzerneplant vraagt, Voor deze plant is een leem 
grond hest geschikt, omdat deze voldoencle kan bekalkt worden. In een 
zandgrond gaat dit niet op, omdat het voordeel van voldoende kalk voor 
luzerne onmiddel.lijk zou omslaan tot een sterk nadeel voor andere 
teelten d.i. onoploshaar worden van sornmige sporenelementen. by. man 
gaan en bOOI·. 

Uit hetgeen voorafaaat is reeds op te maken, dat het de grondsool't 
is die van hoofdzakelijk helang is, wat de kalkbehoefte hetreft. In elke 
grondsoort hestaan daarbij nog vele varianten en invloeden, zodat we 
bijna kunnen zeggen dat elke grond een speciale kalkhehoefte heeft. 

Deze invloeden en varianten liggen eerst en vooral in de grondsoort 
zel£: zo moet een seherpe zandgrond voor eenzel£de pH op een andere 
wijze beoordeeld worden dan een zandgrond, die iets zwaarder is. Ver 
volgens speelt het humusgehalte een helangrijke rol: op een humusrijke 
grond die heter gebufferd is, map: de pH niet zo hoog zijn dan op een 
humusarme. De te verhouwen plant en zelf spelen vervolgens een 1'01. 
alhoewel vee] mindel' uitgesproken dan de grondsoort. In deze zin zul 
len sommige zandgronden op een iets hogere p H kunnen gehracht wor 
den dan andere, zo hv. de lager gelegen en meer voehtige hetengronden 
in de Kempen. Omgekeerd is een iets lag-ere dan normale pH gewenst 

(2) L. SCHMITT: Wegweiser fiil' die Kalkdungung, Darmstadt, 1950. 
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voor weiden, omdat gras mindel' kalk vraagt en omdat deze weidegron 
den over het algemeen humusrijk zijn. 

Over een optimum pH spreken is echter op zichzel£ voor de praktijk 
een illusie. Inderdaad is er geen enkele landbouwer die de pH van zijn 
gronden op een 1/10 pH kan konstanL houden. Elke grond hezit een op· 
timum p Hszone, waarin een hepaalde grond moet hlijven en waarhij 
gestreefd wordt de optimum pH zo kort mogelijk te bereiken, 

Het is natuurlijk onmogelijk in elke grondsoort de optimum pH of 
de optimum pH.zone aan te geven volgens de verschillende variant en 
die kunnen optreden. De cijfers die we hier aangeven moeten dan ook 
als zeer schema tisch heschouwd worden. Ze gelden enkel VOOI' normale 
Iandhouwgrond. 

Optimum pH.zone voor de uerscltilletule grotulsoorten, 

I Lanribouwgronden I Wciden 

zandgrond 5.7 - 6.3 5.5 - 6.2 
zaudleemgrond 6.3 - 7.0 5.9 - 6.7 
leerngrond 7.0 - 7.6 65 - 7.3 
kleigrond 7.5 - S.O 6.5 - 7.S I 

We zullen ons weI wachten eenzel£de tahel op te stell en wat de opti 
mum pH van planten betreft, zoals dit in sommige handboeken geheurt, 
omdat dit geen zin heeft. Een paar voorheelden zouden deze opvatting 
kunnen illustreren. De teeIt van aardappelen wordt overal aangegeven 
als een « zuurlievende teeIt ». Welnu aardappelen groeien zeer goed op 
een zware grond met pH 7,5 of op een zandleemgrond met pH 6,7. Deze 
teelt als « zuurlievend » bestempelen is bijgevolg niet volledig juist. 
Inderdaad aardappelen nemen veel kalk op (volgens Prof A. J acoh 
130 kg tegenover gerst 28 kg, voederheten 50 kg, enz.). Deze opvatting, 
als zouden aardappelen een « zuurlievende teeIt » zijn, heeft enkel daar 
dOOI' ingang gevonden, daar de normale teeltstreek voor aardappelen in 
ons land de zandgroud is, en omdat in deze zandgronden de hekalking 
van de grond voor aardappelen moet heperkt worden door het gevaar 
voor schurftaantasting, We kunnen op dit geval, waarover nog rneer te 
zeggen valt, niet verder ingaan hinnen het hestek van dit artikel. 

Een ander voorbeeld hiervan zijn de Ieemgronden zeI£' Op een Ieem 
grond is het, binnen enge grenzen. moeilijk een onderseheid te maken 
tussen zuurlievende en andere teelten. Om het even welke teeIt vraagt 
op een Ieemgrond een goede kalktoestand, eenvoudig omdat de groei hier 
bepaald wordt door de struktuur van de grond en dat VOOl' elke teelt, 
ook andere dan suikerbeten. deze struktuur moet in orde zijn, wat enkeI 
het geval is op een volrloend hoge pH. 

Wat de optimum pff-zone betreft, moet hierhij tenslotte nog worden 
aangestipt, dat deze zone voor een zandgrond veel engel' is dan voor een 
leemgrond. Hoe scherper een zandgrond is, of hoe armer aan humus, des 
te engel' zal deze optimum pfl-zone zijn. Dit he eft tot gevolg dat een 
hepaalde zandgrond gemakkelijk aan kalkgehrek zal Iijden en ook 
gemakkelijk overhekalkt wordt, Het hesluit hiervan is onvermijdelijk 
dat de pH voor een zandgrond regelmatig moet gekontroleerd worden. 
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4. DE TOE STAND OP GEBIED VAN pH VOOR DE 

VERSCHILLENDE BELGISCHE LANDBOUW8TREKEN 

(1953-1956) 

We menen dat het voor velen nut kan opleveren kennis te nemen van 
de statistische cijfers die de Bodemkundige Dienst van Belgic bezit voor 
gans Belgie. Vroeger (1) werden deze cijfers reeds in afzonderlijke uit 
gaven gepuhlieeerd, globaal voor elke Iandbouwstreek (landhouwgron. 
den + weiden + tuinbouw). Tengevolge van het in gehruik nemen sinds 
enkele jaren van een ponskaartensysteem, is het mogelijk geworden de 
duizenden ontledingscijfers, op meer nauwkeurige en op meer gedetail 
leer de wijze, statistisch te verwerken, De hier gepuhlieeerde cijfers 
zijn dan ook meer gedetaifleerd dan de vorige en werden ingedeeld in 
klassen van dezelfde grootte, die niet helemaal overeenkomen met de 
vroeger gepubliceerde statistieken. 

Anderzijds werd, dank zij de huidige mogelijkheden, voor elke Iand 
houwstreek een onderscheid gemaakt voor elke grondsoort en werden 
Iandhouwgronden, weidegronden en tuinhouwgronden afzonderlijk be 
rekend, 

Het is ons niet mogelijk al deze gegevens in hun geheel te publiceren. 
Dit zou het overzieht te moeilijk maken. Wij hehhen ons dan ook be 
perkt tot de meest representatieve grondsoort( en) voor elke Iandhouw 
streek en tot de Iandbouw- en weidegronden. De eijfers voor de tuin 
houwgronden zullen later gepuhlieeerd worden. 

Hoewel een vergelijking strikt genomen moeilijk is. zullen niettemin 
de cijfers, in 1948 gepuhliceerd, aangegeven worden. zodat toch een glo 
hale vergelijking kan gemaakt worden. 

'I'eneinde de kalkhehoefte voor elke streek te kunnen beoordelen 
wordt een grens getrokken voor gronden met sterke tot overdreven zuur 
heid, voor de kalkhehoef.tige gronden en voor de gronden met een te 
hoge reaktie. 

Het is 'bekend dat weiden over het algemeen een lagere kalkhehoefte 
hehhen dan Iandhouwzronden, omwille van de grotere humusvoorraad, 
en dus ook een groter buffervermogen. Sinds enkele jaren worden eehter 
de stalen van weiden niet op 20 cm diepte genomen zoals voor Iand 
houwgronden, maar weI op 5 em diepte waardoor de pH ook iets hoger 
ligt dan dit bij de vroegere staalneming het geval was. Hierdoor he 
nadert de optimum pH voor wei den deze van de Iandhouwgronden en 
moet hij sleehts een weinig maar naar de zure kant geuomen worden .. 

Hier volgen dan de eijfers, wat de meest representatieve grondsoorten 
betreft voor de verschillende Iandbouwstreken met een korte hespreking 
voor elke streek. 

(1) or. BAEYENS en D. STENPIT: De vruchtbnurheldstocstand en mest 
stoffenbehoefte van de Belgische gronden, Hevet-Ieo, 1948. 
D. STENPIT: De kalk- en meststoff'enbehoefte van onze Belgische 
Gronden, Heverlee, 1947. 

8 



De Polders (Zee- en Seheldepolders ), 

Toestand 1948 

pH(HP) I 
0/0 del' 
percelen 

6.0 I 8.6 
6.1 - 7.0 21.5 
7.1 - 7.S I 51.5 

+ 7.8 18.4 

grcns sterke of over 
drevcn zuurheid. 

grens kalkhehoefte. 
grens te hoge p'H, 

Beoordelina. 

Toestand 1953-56 

Landbouw 

pH(H .• O) 

Klei 
grond 
0/0 del' 
percelen 

Weiden 

Bastaard 
grond 
0/0 del' 
percelen 

Zoals dit in 1948 het geval was, blijkt veeleer de tehoge reaktie een groter nadeel dan de zuurheid. Daar 
door komt in de polderstreek ook mangaangebrek vo or op suikerbeten. De kalkbehoefte in deze streek is 
relatief klein. Op de bastaard- of blekgronden daaren tegen is de kalkbehoefte tamelijk groot. Het is ook 
op deze gronden dat de meeste gevallen van struktuurverval voorkomen. . 
In deze streek moet de reserve aan CaC03 gekontroleerd worden: inderdaad voor sommige oude polder 

gronden kan de reaktie nog tamelijk goed zijn, hoewel de karhonaatreserve uitgeput is. 
Opvallend is dat VOOI' de weiden in deze streek de pH duidelijk naar de zure kant versehoven is. Deze 

wei den verdragen echter ook een lagere pH, omdat ze gewoonlijk reeds tientallen jaren in weide liggen en 
de humusakkumulatie er sterk is. 

\0 

IOei 
grond 
% del' 
percelen 

Bastaard 
grond 
0/0 del' 
percelen 

0.02 I 1.1 I - 4.9 
0.08 2.6 4.9 - 5.2 
0.2 5.9 5.3 - 5.6 

................................... 
0.8 9.7 5.7 - 6.0 

1.2 11.3 6.1 - 6.4 
2.9 11.4 6.5 - 6.8 

................................... 
6.9 11.2 6.9 - 7.2 

22.9 17.5 7.3 - 7.6 

49.5 23.5 7.7 - 8.0 

15.5 5.8 + 8.0 
3.492 

I 
3.189 

I percelen percelen 

o 
o 
1.4 

6.9 

13.6 
19.9 

26.6 

23.2 

7.8 

0.6 

1.318 
percelen 

0.3 
0.7 
2.9 

7.6 

15.S 
22.0 

20.9 

20.9 

7.8 

1.1 

1.466 
percelen 



Zalldig Vlaanderen. 
Deze streek hestaat voor 4/5 uit zuivere zandgrond en voor 1/5 uit lichte zandleem. Het aantal Ieem- en klei 

percelen is hier te verwaarlosen. 
De zandgronden in deze streek en in de volgende la ndbouwstreek zijn over het algemeen fijner en rusten 

gewoonlijk op een zwaardere ondergrond dan in de Kempen, waardoor de pH een weinig hoger mag liggen. 
Toestand 1953·56 

I-' 
<:> 

Toestand 1948 

pH(H2O) 
I 

% der 
perce len 

- ') 12.0 o.z 
5.3 - 6.0 37.8 
6.1 - 7.0 40.2 

+ 7.0 10.0 

grens sterko of over 
drevcn zuurheid. 

grens kulkbehoette. 
g ren s te hoge p H, 

Beoordelinq. 

I Landbouw 

Zand 
grond 
0/0 del' 
percelen 

Zandlccm 
grond 
0/0 der 
percelcn 

Weiden 

pI-I(H.O) 
Zand 
grond 
0/0 der 
percelen 

Zandleem 
grand 
0/0 der 
percelen 

24.1 

19.5 20.5 
10.9 --1fT 
3.9 7.3 
1.1 4.6 
0.2 0.4 

1.6 
5.5 

13.1 

20.1 

1.5 
4.2 

10.3 

16.3 

21.8 

- 4.9 
4.9 - 5.2 

5.3 - 5.1l 

5.7 - 6.0 

6.1 - 6.4 

6.5 - 6.8 
6.9 - 7.2 
7.3 - 7.6 
7.7 - 8.0 

+ S.O 

0.8 
t.s 
3.8 

10.0 

19.1 

28.6 
25.7 
9.7 
0.7 
0.1 

OJl 
0.9 

4.6 

8.6 

16.3 

26.0 
2!l.4 
11.4 
1.9 
(l 

7.{iSl I 2.200 I I 1./ 
percelen percclen i perc 

76 
eren 

:~26 
nercelen 

De kalkhehoefte VOOI' deze streek is over het algem een gunstig. Opvallend is het tamelijk hoog procent 
percelen, hijzonder voor de wei den, waar de hodemreaktie hoog ligt. Aan de weiden schijnt hier, op gehied 
van hekalking, duidelijk meer aandacht verleend te z ijn dan aan de Iandhouwgronden. 

'I'egenover 1948 hlijkt de reaktie over het algemeen meer naar de alkalische kant verschoven te zijn, 



Be zandstreek M eehelen-Gent, 
Ook in deze streek bestaan de 3/4 van de percelen uit zand, terwijl ongeveer 1/4 voor lichte zandleem 

mag aangezien worden, Toestand 1953.56 

Toestand 1948 

pH(H20) 

4.8 
4.9 - 5.2 
5.3 - 6.0 
6.1 - 7.0 

+ 7.0 

% del' 
percelen 

7.7 
19.2 
44.6 
23.9 
4.6 

grens sterke of over 
dreven zuurheid, 

grens kalkbehocf'te. 
grens tc liege p H, 

Beoordelina. 

Landhouw Weiden 

Zand- Zandleem- Zand- Zandleem- 
grond grond pH(H2O) grond grond 
% del' % der % der % der I 

percelen pcrcelcn percelen percelen 
i 

3.0 2.9 --l.!l 1.0 0.5 I 
I 

n.e 9.8 4.9 - 5.2 2.7 2.0 , 
············~BUj·············· 16.7 5.3 - 5.6 ··············5:4··············· 7.6 

23.8 ·············f{r:2·············· 5.7 - G.O 12.0 ···········"12:2·············· 
: 

19.6 17.4 6.1 - 6.4 22.~ 17.6 

11.4 16.2 6.5 - 6.8 28.0 21.6 , 
I 

5.5 8.6 6.9 - 7.? 20.9 22.2 I 

2.2 4.9 7.3 - 7.fi 6.4 13.4 ; 

1.0 3.5 7.7 - 8.0 1.2 2.7 " 

0.2 0.8 + S.O 0.1 0.2 I 

- : 

I 
9.624 2.148 3.367 551 I 

percelen perceIcn percelen percelen 
-- --- 

Reeds bij het publiceren van onze eerste statistieken in 1948 werd deze streek op gebied van reaktie als. 
slecht beoordeeld, daar ongeveer 80% van de gronden kalkbehoeftig waren. 

Tegenover de cijfers in onze eerste publikatie verm eld, blijkt de toestand weI iets verbeterd voor de land 
bouwgronden, hoewel er hier nog veel te doen valt: ongeveer 60% del' zandgronden zijn nog kalkbehoeftiig 
en 14 % daarvan sterk zuur, terwijl dit pro cent voor de zandleemgronden niet veel betel' is. 
Wat de weiden betreft is de toestand tamelijk goed en ligt de reaktie, voor een belangrijk procent pereeleu, 

zelfs aan de hoge kant. 

I-' I-' 



1--' t>:) 

De N oorderkempen. 
Deze streek bestaat exklusief uit zuivere zandgrond. 

Toestand 1948 

pH(H2O) I % de)' 
percelen 
-- 

4.R 7.7 
4.9 - 5.2 12.8 
5.3 - 6.0 47.7 

+ 6.0 31.8 

grens sterke of over 
tlreven zuurhcid. 
grcns kalkbehoefte. 

grens te hoge pH. 

Toestand 1953-56 
Lundbouw \Veidcn 

Zandgrond pH(H~O) Zandgrond 
0/0 del' percelen % del' percelen 

2.3 - 4.9 0,7 
6.4 4.9 - 5.2 1.3 

..................... - ........................ ................................................ 
14.0 5.3 - 5.1i 3.0 
20.7 5.7 - 6.0 10.4 
22.6 (i.l - 6.4 25.3 

20.8 I 6.5 - 6.~ 34.2 
10.1 6.!) - 7.2 20.3 
2.7 7.B - 7.6 4 . .'5 
0.4 + 7.6 0.3 

6.451 

I I 
4.893 

percelcn percelen 



B eoordelina. 

Tegenover 1948 is de toestand in deze streek merkelijk verbeterd. 

Voor de landbouwgronden zijn nog ongeveer 43 % del' percelen min of meer kalkbehoeftig, terwijl ongeveer 
34 % der percelen een ruim hoge p H hebben, Voor de ze Kempische gronden is de optimum pH-zone tamelijk 
eng en wordt naar onder hegrensd door een daling van de opbrengst, die voor sommige teelten reeds op 
pH 5,7 kan beginnen, terwijl boven p H 6,3 gevaar he staat voor sporenelementenvastlegging, die veenkolonia 
Ie haverziekte (mangaangebrek), hartrot bij beten (boorgebrek) kan doen ontstaan, samen met het schurft 
bij aardappelen. In deze streek worden verschillende percelen aangetroffen waarop vroeger (waarschijnlijk 
bij de ontginning) massale dosissen straatmest gebruikt werden, met een te hoge pH voor verschillende jaren 
als gevolg. Het is de streek in Belgic waar mangaangebrek het me est wordt aangetroHen. Anderzijds vinden 
we, bijzonder in Noord-Limhurg ook magnesiumgehre k, hoewel dat gebrek mindel' sterk is dan in de Zuider 
kempen. Opvallend is dat de twee uitersten (mangaan- en' magnesiumgebrek) hier in dezelfde streek geen 
zel dzaamheid zijn. . 

Wat de weiden hetreft is de kalktoestand gunstiger. Een groot getal weidepercelen hebhen echter een rela 
tief hoge 'pH. 

I'-' c.o:> 



De Zuiderkempm. 
De gronden van deze streek zijn in het algemeen langer in kultuur dan deze van de Noorderkempen. Ze 

zijn ook minder humusrijk, terwijl anderzijds echter de humus hier van betere kwaliteit is. Daar mindel' dan 
10% als lichte zandleem moet geklasseerd worden (meest op de grens van de aandleemstreek }, laten we deze 
kategorie weg en bespreken enkel de zandgronden, 

!-' ..,.. 

Toestand 1948 

pH(H2O) I % der 
percelen 

4.8 8.7 
4.9 - 5.2 21.6 
5.3 - 6.0 45.5 

+ 6.0 24.2 

grcns sterke of over 
drcvcn zuurheid. 
grens kalkbehoefte. 

Toestand 1953-56 

Lundbouw Weiden 

Zandgrond pH(H.O> Zandgrond 
% del' percelen % der pcrcelen 

2.8 - 4.9 1.6 
10.9 4.9 - 5.2 2.7 

_ .......................... _._ .................. . ................................................ 
18.9 5.3 - 5.6 7.0 
23.8 5.7 - 6.0 14.8 
21.8 6.1 - 6.4 26.9 

14.5 6.5 - 6.S 27.fi 
I 5.8 6.9 - 7.2 15.1 

1.5 + 7.2 4.3 ! 

5.366 

I I 
3.630 

percelen percelen grens tc hoge p H, 
B eoordelina, 

Alhoewel de toestand verbeterd is tegenover 1948, blijft, wat de landhouwgronden betreft, nog een tamelijk 
hoog procent (± 56 %) kalkbehoeftige gronden over, terwijI het procent gronden met te hoge pH hier lager 
is dan in de Noorderkempen. Het is destreek waar het meest magnesiumbehoefte, dikwijls samengaande met 
tamelijk sterke zuurheid, wordt aangetroffen. Mangaan- of hoorgebrek is hier vrij zeldzaam. 

Voor de weiden is de toestand gunstiger, zoals voor de Noorderkempen, en bestaat over het algemeen slechts 
een matige kalkbehoefte, terwijl een tamelijk aanzienlijk pro cent gronderr-een .vri] hoge -pH. aantonen. 

- .~ 



Leemachtiy Vlaanderen. 

In deze streek komen drie soorten grond voor: zand grond (iets zwaarder dan in Zandachtig Vlaanderen l.; 
zandleemgrond en Ieemgrond. AIle drie zijn ze tamelijk goed vertegenwoordigd en worden clan ook hesproken. 

Toestand 1948 

pH(H20) % del' 
percelen 

~ ') :>.~ 
6.0 
7.0 

+ 7.0 

7.5 
21.8 
41.3 
29.4 

5.3 
6.1 

grens sterke of over 
dreven zuurheid. 
grens kalkbehoefte. 

grens te hoge pH. 

Toestand 1953-56 

Landbouw Weiden 

Zanrlgrond Zand- Leemgrond pH(1I2O) Zandgt-orid Zan d; Leemgrond 
0/0 del' Ieemgrond % del" % del' leemgrond 0/0 del' 

percelen 0/0 del" percelen percelen % del" percelen 
percelen percelen 

1.3 1.1 1.2 - 4.9 0.7 o.s O.R 
2.8 3.9 3.6 4.9 - fi.2 0.7 ') - 1.4 -.:> ···········iGf·········· 6.8 -') 5.3 - 5.6 ············2:8··········· 5.6 7.1 1.- 

9.2 ············sjj"········- 10.4 5.7 - fi.O 8.0 ··· .. ····ilL5··········· ·········13:i'i·········· 
13.7 11.6 ·········is·:g·········· 6.1 - 6.4 -U~7- 14.2 16.0 
18.8 15.3 16.9 6.5 - 6.8 23.3 23.1 19.5 
22.6 19.7 20.1 6.9 - 7.2 31.6 25.0 22.9 
17.0 20.3 16.3 7.3 - 7.6 19.0 lfi.4 15.9 
i.fi 11.0 9.3 7.7 - 8.0 2.1 ::l.0 3.4 
0.9 1.4 1.5 + 8.0 0.1 0.2 0 

3.446 I 8.906 I 6.834 I I 1.181 I 1.815 I 1.002 
uercelen percelen percelen percelen percelen percelen I I p 

Beoordelina. 

In deze streek is de kalktoestand heel wat mindel' gunstig. Inderdaad bestaat er een kalkbehoefte, wat de 
landbouwgronden hetreft, voor een vrij hoog pro cent del' percelen, bijzonder in de zandleem- en leemgronden. 
Aan de kalktoestand moet in deze streek dan ook speciaal aandaeht verleend worden. 
V 001' de weidegronden is de toestand iets betel', doch vel' van goed: in tegenstelling met andere landbouw 

streken zijn een groot getal weiden hier te ZUlU. !-' 
i:/l. 



Bet Ilagelalld . •.... 
0\ In deze streek vinden we hoofdzakelijk twee soor ten grond, nl. zandleem in het no orden en leemachtige 

grond in het zuiden. De proportie van zand tot leem IS sterk verschillend over de hele streek, zoclat we hier 
met een heterogene zandleemstreek te do en hebben, m et de tertiaire Diestiaangronden als karakteristieke for 
matie. 

pH(H20) 

Toestand 1948 

% del' 
percelen 

5.2 
5,3 - 6.0 
6,1 - 7.0 

+ 7.0 

21,9 
29.6 
37.9 
10,6 

B eoordelina, 

grens sterke of over 
dreven zuurheirl. 
grcns kalkbehocfte, 

grens tc hoge p H, 

Toestancl 1953-56 
Landhouw Weiden 

Zandleem- Leem- Zandleem- Leem- 
grond . grond pH(H2O) grond grond 
% del' % der % der % del' 
percelen percelen percelen perceien 

0.6 0.8 - 4.9 0 0 
2.9 1.5 4.9 - 5.2 1.6 1.3 
9.3 4.6 5,3 - 5.6 1.9 0 ···· .. · .. · .. 1·3:3'·· ...... · .. ·· 12.4 5.7 - 6.0 

.............. ii:'.4 .. ·· ...... · .. · 
9.5 

20.4- .. · ...... · .. l'iij···· .......... · 
6,1 - 6.4 16.0-- .......... ··15-:!)' ...... ·· ...... 

22.8 21.8 6.5 - 6.8 26.5 25.2 
16.5 25.4 6.9 - 7.2 32.9 30.6 
n.9 10.1 7,3 - 7.6 11.5 15.0 
4.1 3.8 7.7 - 8.0 2.3 3.4 
0.2 0.5 + 8.0 0 0 

. 

859 611 313 147 
percelen percelcn percelen percelen 

- --_._-- ._ 

Wat de landbouwgronden betreft mogen we hier, tegenover de andere landhouwstreken, van een ongunstige 
toestand spreken met ongeveer 46 % kalkbehoeftige Ie emgronden. De zuurheid gaat, hijzonder In de Iichtere 
gronden, vaak samen met magnesiumgebrek. 
Wat de weidegronden betreft is de toestand merkelijk betel' en zel£s tamelijk goed te noemen. 



De Hoogvlakte txui het Centrum en Zuid-Braballt. 
De massale percelen van deze streek bestaan uit Idss-Ieem, een merkelijk kleiner gedeelte nit zandleem en 

enkele plekken uit zand. Alhoewel hun belangrijkheid merkelijk versehilt wat in de tabel te zien is, geven 
we ze toch alle drie aan omdat hun vergelijking interessant is. 

Toestand 1948 

pH(H2O) I % del" 
percelen 
-- 

5.2 3.6 
5.3 - 6.0 14.5 
6.1 - 7.0 47.2 
7.1 - 7.8 32.5 

+ 7.8 2.2 

grcns sterke of over 
dreven zuurhcirl, 
gr-ens kalkbchoef'te. 

grens te hoge p H, 

Beoordelinq, 

Toestand 1953-56 
-- 

Landbouw Weiden 
- 
Zandgl'ond Zand- Leemgrond pH(H2O) Zandgrond I Znncl- Leemgrond 

% del' leemgrorid % del" % der leemgrond % der 
percclen % del' per-celen pereelen I % del' percelen 

pereelcn percelen 

1.1 0.4 0.2 - 4.9 1.1 0.4 0.1 
3.5 :~.G 1.2 4.9 - 5.2 0.7 0.5 0.3 ......................... _ 

5.3 - lUi ············3j·········· 7.S 6.7 4.2 :'l.0 2.9 
11.5 ········liK········· IUl 5.7 - (LO 12.4 ···········sj··········· S.8 ............................ 

(i.1 - 6.4 17.3 ·········1"8:·2·········· 14.1 14.R 14.8 16.5 , 
G.n - (i.8 26.1 19.7 20.2 20.1 24.7 27.2 

17.2 19.2 25.1 G.9 - 7.2 24.S 28.2 . 26.2 
12.2 14.3 17.0 7.3 - 7.6 11.5 15.9 12.2 
10.4 7.9 7.5 7.7 - 8.0 2.6 ') - 3.n ~.;) 
2.8 1.4 1.1 + S.O 0.2 0 0.5 
547 I 1.563 I 8.989 I I --') I t.:Hi4 I 2.263 ;)/- 

percelen percelen percelen percelen percelen percelen 

Wat de leemgronden betreft, die veruit het grootste gedeelte dezer streek uitmaken, is de toestand ongun 
stig, vermits ongeveer 50 % van deze gronden kalkbeho eftig zijn en ongeveer 13 % sterk of overdreven zuur, 
en dit zowel wat de landbouwgrond als de wei den hetre ft. Daarenhoven bezitten nog een tamelijk belangrijk 
procent percelen een te hoge reaktie. 

Opvallend is in deze streek dat de lichtere gronden (zandleem en zand) ongeveer dezelfde pH hebben als 
de leemgronden, waardoor, bijzonder voor de zandgro nden, een belangrijk procent del' pereelen een te hoge 
reaktie aangeven, 

Samenvattend kunnen we zeggen dat een betrekkelijk klein aantal percelen in de optimum reaktie-zone Iig 
gen, terwijl de Ieemgronden over het algemeen te weinig en de zandgronden wat te veel bekalkt worden. 

f-I 
-l 



ill 

•..... 
CO 

De Hoogvlakte can. Oost-Heneqouuien en het noorden van. de provincie Namen . 

Deze streek bestaat praktisch aIleen uit zuivere leemgrond en behoort samen met Haspengouw tot onze beste 
suikerbeetgronden. 

Toestand 1953·56 
Toestand 1948 

grens sterke of over 
d reven zuurheid. 
grens kalkbehcefte, 

l ... andbouw Wei den 

Leemgrond pH(H2O) Leemgrond 
0/0 del' percelen 0/0 del' percelen 

0.1 - 4.9 0 
0.7 4.9 - 5.2 0.9 
2.3 5.3 - 5.6 4.5 ................................................. 
5.1 5.7 - 6.0 15.9 .............................................. 

10.4 6.1 - (i.4 21.6 
18.9 6.5 - 6.8 24.9 
22.9 6.9 - 7.2 19.6 
19.9 7.3 - 7.6 8.3 

14.6 7.7 - 8.0 4.2 
5.1 + 8.0 0.1 

7.779 

I I 
2.246 

percelen percelen 

I 
0/0 del' 

pH(H2O) percelen 

- 5.2 2.2 
5.3 - 6.0 10.3 
6.1 - 7.0 38.3 
7.1 - 7.8 36,.4 

+ 7.8 12.8 

grens Le hoge pH. 

Beoordeling. 

De kalktoestand van deze typische suikerbetenstreek is veeleer ongunstig te noemen. Voor de Iandhouw- en 
weidepercelen blijven nog een kleine 40 % del' percelen kalkbehoe£tig, wat veel is voor een streek waar de 
bodemreaktie een grote rol speelt. 



Haspengouw. 

Eveneens een typische suikerheten- en tarwestreek met hijna uitsluitend goede leemgrond. 

Toestand 1948 
Toestand 1953·56 

Landbouw Weidcn 

Leemgronrl pH(H2O) Leemgrond 
% der percelen % der perceien 

0.1 - 4.9 0.2 
0.5 4.9 - 5.2 0.1 
1.6 5.3 - 5.6 1.0 

.............................................. 
5.0 5.7 - 6.0 4.0 

•••••.•••••. u ••••••••••••••.•.••••••••••••••••• 

!l.4 (j.1 - 6.4 9.8 
16.5 6.5 - 6.8 20.6 

20.7 (j.9 - 7.2 28.4 
23.6 7.3 - 7.6 23.4 

19.1 7.7 - 8.0 10.7 
8.5 + S.1l 1.8 

7.430 I I 
1.033 

percclen I percelen 
---- 

pH (H2O) % der 
percelen 

5.2 
5.3 - 6.0 
6.1 - 7.0 
7.1 - 7.8 

+ 7.8 

1.5 
8.3 

37.4 
42.7 
10.1 

grens sterke of over 
dreven znurheid. 
grens kulkhehoef'te. 

grcns Ic hoge pH, 

Beoordelina. 
In deze streek komen nog ongeveer 33% kalkhehoeftige gronden VOOI' en nog verschillende percelen 

met sterke zuurheid, hoewel ook hier de kalktoestand van de grond van groot helang is. In deze streek ook 
treft men een tamelijk groot aantal percelen aan met te hoge pH, hijzonder rond oude suikerfahrieken, waar 
op in vele gevallen een hesmetting met hetenaaltjes voorkomt. 'I-' 

\Q 



l~ o Limburas Haspenaotuo. 

. Eveneens een typische suikerheten- en tarwestreek met uitsluitend lossleemgronden. De weidepercelen zijn 
V001' een gedeelte fruitweiden. 

Toestand 1953-56 
Toestand 1948 

Landbouw Weiden 

Leemgrond pH(H,O) Leerngrond 
% del' percelen % del' perceien 

0 - 4.9 0 I 
0.3 4.9 - 5.2 ;,0 . 
0.5 - 5.3 - 5.6 . 2.3 

................................................. 
2.6 5.7 - 6.0 6.8 

................................................. 
6.5 6.1 - 6.4 1&.0 

I 15.7 6.5 - 6.8 15.0 

2~.9 6.9 - 7.2 24.8 I 
27·6 7.3 - 7.6 2~.) ! 

18.1 7.7 - 8.0 12.0 I 

2.8 + 8.0 3.0 
I 

1.493 

I I 
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percelen percelen , 

pH(H20) 
% del' 
percelen 

5.2 
5.3 - 6.0 
6.1 - 7.0 
7.1 - 7.8 

+ 7.8 

Beoordelinq. 

2.7 
10.3 
42.8 
34.0 
10.2 

grens stcrke of over 
d reven zuurheid. 
grcns kalkhehoef'te. 

grcns tc hoge pH. 

De kalktoestand voor deze streek is in grote trekken dezelfde als deze van Haspengouw. Het aantal kalk 
behoevende percelen is er iets hoger, zowel voor de la ndbouw- als de weidegronden. 



De Maasvallei. 

Toestand 1948 

pH(H2O) I 
% del' 
percelen 

- 
5.2 s.s 

5.3 - 6.0 10.5 
6.1 - 7.0 47.0 

+ 7.0 27.0 

grcns sterke of over 
dreven zuurheirl. 
grens kalkhchoelte, 

grcns lc hoge p'H, 

B eoordelinq. 

Toestand 1953-56 

Landbouw Weiden 

Zand- Leem- Zalld- Leern- 
grnnd gronrl pIi(H})) grond grond 
0/0 der 0/0 del" 7'£' del' 0/0 de)' 
percclen percelen I percelcn percelen 

2.1 0.3 - 4.9 lUi 0 
(i.S 0.7 4.!) - 5.2 3.2 0,4 

············i"fi·j·············· 4.1 5.3 - S.li 
.............. :2":5" ............. 

2.9 
zs.s 7.4 5.7 - 6.1l S.8 ············ .. 8j)""············ 

20.:{ ············if:fi·············· 6.1 - 6.4 rs.s 14.0 
17.7 17.3 ti.5 - (i.S 27.0 20.7 
8.0 15.8 6.!) - 7.2 24.8 26.9 
8.0 20.1 7.3 - 7.{i 7.li 14.5 
0.3 17.6 7.7 - 8.0 1.2 11.3 
0 4.8 + 8.0 fl 0.4 ,- Ij(Hj 821 407 275 

I pcrcelen percelcn pcrcelen percelen 
- 

l~ I-' 

In deze tamelijk heterogene streek liggen, bijzonder voor de zandgronden, nog een tamelijk hoog aantal 
kalkhehoeftige percelen, terwijl het aantal percelen met te hoge pH eveneens vrij helangrijk is. 



l~ 
l~ De uieidestreek vall H eroe. 

Toestand 1948 

pH(HP) I 
% der 
percelen 

5.2 12.7 
5.3 - 6.0 45.3 
6.1 - 7.0 26.5 

+ 7.0 15.5 

gl ens sterke of OVCI' 
d reven zuurheid. 
grcns kulkhehoefte. 

grens tc hoge pH. 

B eoordeiina, 

Toestand 1953-56 

Lanrlhouw Wcidcn 

Leemgrond pH(H2O) Lecmgrond 
% der percelen % dcr percelen 

0.8 - 4.9 0 
1.5 4.9 - 5.2 1.6 
2.3 5.3 - 5.6 10.3 
2.3 5.7 - 6.0 18.4 .............................. - .................. . ............................................... 
6.1 6.1 - 6.4 22.6 
11.4 (;'5 - 6.8 24.0 
25.1 6.9 - 7.2 16.7 
,) ••. r:: 7.3 - 7.6 5.6 ....• i.o 

24.3 7.7 - 8.0 0.7 
0.7 + 8.0 0.1 

2(i3 I I 2.4!Hl 
percelen percelen ~ -- - - 

Tegenover 1948 blijkt de toestand weI iets verbeterd, Dit belet echter niet dat voor de weiden nog een veef 
te groot aantal percelen kalkbehoe£tig is, waaronder een vrij groot aantal tameIijk sterk zuur. Hierdoor 
worden verschillende dierenziekten in de hand gewerkt, zeals in een vroegere publikatie reeds we I'd aangestipt .. 

De Iandbouwgronden zijn er vrij schaars en hebben over het algemeen ook een hetere kalktoestand. 



Condroz. 

Toestand 1948 

-- 
pH(H2O) I % del' 

percelen 
-- 

5.2 5.8 
5.3 - 6.0 17.5 
6.1 - 7.0 45.0 
i.t - 7.8 23.4 

+ 7.8 8.3 

Toestand 1953-56 

Lanrlbouw Welden 
i 

Lcemgroud pH(H.'o) Leemgrond 
% del' perce.en % del' percelen 

0 - 4.9 0 
0.3 4.!) - 5.2 0.3 
0.8 5.:~ - 5.6 2.5 
5.0 5.7 - 6.0 ······· .... · .... · .. i:L4· .. ·· .. · .. ·········· 

.................... jjjj" .................. 
(i.1 - 6.4 29.6 

24.3 6.5 - 6.8 ---2-9.9 

25.9 (j.9 - 7.2 18.1 
17.1 7.3 - 7.li 6.0 
10.3 7.7 - 8.n 1.1 
3.4 + 8.0 0.1 

4.089 I I 
5.tH7 

pcrcelen percelen 

grens sterke of over 
dreven zuurheid. 
grcns knlkhehoef'te. 

grens te hoge p H, 

Over het algemeen mag gezegd worden dat het aan tal percelen met optimale pH vrij laag Iigt, en de kalk 
behoefte voor deze streek, zowel wat de landbouwgron den als de wei den betreft, tamelijk groot is. Tegenover 
1948 is er weI een verbetering waar te nemen, hoewel er nog veel te verbeteren is. 

l~ 
I:J.) 

Beoordelina. 



1-.:> 
>f'o. De Ardennen, 

'I'oestand 1948 

pH(H2O) I 
0/0 del' 
percelen 
-- 

5.2 7.6 
5.3 - 6.0 45.4 
6.1 - 7.0 36.S 

+ 7.0 10.2 

Toestancl 1953-56 -_ 
Landbouw I V{eiden 

Leemgrnn rl I pH(H2O) Lecmgrond 
% del' perce.en % del' percelen 

0.2 - 4.9 0 
1.8 4.!) - 5.2 0.7 
5.2 5.3 - 5.6 5.S 

18.0 5.7 - 6.0 .. ·· .. ·············"1i)':7"········· ........ 
...... ··············34'.'if .. ················· 6.1 - 6.4 31.7 

24.7 6.5 - 6.S 25.7 
10.n 6.9 - 7.2 12.5 
a.e 7.3 - 7.6 3.3 
1.4 7.7 - S.O 0.4 
0.5 + 8.0 ·0.2 

2.521 

I 
I 4 ~?~ .;)w;) 

percelen percelen 
- ---" --- --------- 

g rens slerke of over 
dreven zuurheid. 
grens kalkhehoef'te. 

Alhoewel er, tegenover 1948, een verbetering vast te stellen is, moeten we de kalktoestand van deze streek 
als vrij slecht bestempelen. Bijzonder voor de Ian db ouwgronden is het procent gronden dat een goede pH 
aangee£t (hoger dan 6,8) laag (16,1 0/0), terwiji ongevee I' 25 o/r del' percelen sterk o£ overdreven zuur zijn. Wat 
de weidepercelen betre£t is de toestand dezel£de, hoe weI hij als mindel' slecht moet heschouwd worden. aan 
gezien de grote humusrijkdom van deze weidepereelen. 

grens tc huge p H, 

B eoordelinq. 



Belaisch. Lorreinen. 

Toestand 1953-56 

Toestand 1948 

pH(HzO) I % del' 
percelen 
-- 

5.2 3.9 
5.3 - 6.0 34.9 
6.1 - 7.0 37.9 

+ 7.0 23.3 

Lanrlbouw Weiden 

Lcemgron d pH(HzO) Lcemgrond 
% del' perceicn % del' perceien 

4.2 - 4.9 0 
3.1 4.9 - 5.2 0 
9.4 5.3 - 5.6 3.2 ·· .. ····· .. ·· .......... iL2········ .. · .. · .... , 

5.7 - 1i.0 ··· .. · .. ·· .... ···· .. 2·4:·ir .............. ··· 
I1l.S 6.1 - 1i.4 33.6 
aa.s 6.5 - 6.8 22.4 
17.7 6.9 - 7.2 8.0 
4.2 7.3 - 7.6 4.8 
3.1 7.7 - 8.0 4.0 
0 + S.O () 

96 I I 125 
percelen pcrcelen 

zrcns sterke of over 
drcven zuurhcid, 
grens kalkhehoefte. 

grens te hoge pH, 

Beoordelina. 

J;.:l 
<:.n 

Aangezien het kleine aantal ontledingen is het moeilijk voor deze weinig uitgestrekte streek hesluiten te 
trekken. Wanneer we echter de berekende cij£ers als aanduidingen mogen beschouwen, kunnen we toeh een 
vrij belangrijke kalkbehoe£te voor de gronden van deze streek vaststellen. 
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PERCENTAGE KALKBEHOEFl'IGE GRONDEN - BOUWLAND. 
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5. DE TOE STAND OP HET GEB1ED VAN DE pH EN DE KALK 
BEHOEFTE VOOR DE HELE BELGISCHE LANDBOUW 

OPPERVLAKTE. 

De pH-toestand. 

Na de bespreking van de versehillende landbouwstreken afzonderlijk, 
menen we dat het nuttig is de globale toestand voor het ganse land te 
overlopen, 

Teneinde de zaken eenvoudig voor te stellen hebben we ons beperkt 
tot 4 grondsoorten n1. zand, zandleem, le em en klei. Deze klassifieering 
is gesteund op de bepaling van de grondsoort op de Bodemkundige 
Dienst. Hierin zijn ook begrepen deze pereelen die we bij de bespreking 
van de Iandbouwstreken niet vermeld hehben, omdat hun helangrijk 
heid in de hetrokken streek onvoldoende was. Zo katalogeren we als 
zandgronden : de meeste percelen uit de Kempen en Zandig Vlaanderen, 
met daarbij enkele betrekkelijk kleine oppervlakten uit andere land 
houwstreken, hv, Haspengouw, de Arrlennen, het Hageland, enz. 

Uit de tahellen per landbouwstreek kan opgemaakt worden. in welke 
landbouwstreken de versehillende grondsoorten het sterkst vertegen 
woordigd zijn. Inzake kleigronden gaat het hier over de zware polder. 
gronden (uitgenomen de hastaardgronden ) met nog enkele klei pereelen 
uit andere Iandhouwstreken. 

VOOI' de vier hogergenoemde grondsoorten wordt eveneens onderseheid 
gemaakt tussen landhouwgronden en weiden, Inderdaad mellen we dat 
het helangrijk is, deze twee grote teeltgroepen op het gebied van de p H. 
toestand te vergelijken. 

Wat de kalkbehoefte hetreft, hebben we ons in de volgende tabel be 
perkt tot drie p Hvgroepen : kalkbehoeftige gronden, gronden zonder kalk 
behoefte en de zone met te hoge pH. 

Tenslotte dient rekening gehouden met het Ieit, dat bij deze tamelijk 
seherpe klassificering, waarbij noodzakelijkerwijze een grens voor de 
kalkhehoefte moest getrokken worden, de kalkhehoefte sterk kan ver 
sehillen van lieht tot zeer sterk. Dit onderseheid hebben we hij de be 
spreking van de verschillende Iandhouwstreken aangegeven. 

Wanneer we deze tahel overlopen dan komen we tot volgencle vast 
stellingen: 

1. Aan het hekalkingsvraagstuk wordt, door vele Iandbouwgronden, 
te weiuig aandacht gesehonkeu. Bijzouder de zandleem- eu de le em 
grolldeu blijkell tamelijk sterk kalkhehoeftig te ziju, terwijl de kalk 
toestand voor de zandstreek, rekeniug gehoudeu met de optimum p H, 
er merkelijk betel' voorkomt, 

Alles samen genomen en rekening houdend met de vertegenwoordi 
giug vau de versehilleude grondsoorten liggeu slechts ongeveer 50 % 

30 



- ... -- .. -- . -- ~- - . - .. __ - - .. -.- . . - - - _. --- - -- 
KLASSIFICEH.IXG VAN DE LAXDBOUWGHOXDE~ EX WEIDE~ VOOH 

GAXS BELGIE PEH GHOl'iDSOOHT E:,\ PEH. pH -GHOEP. 
Hp 

-_. 

I , 
Landbouwgrond 'Yeiden 

pfl-grocp 
\ 

% del' 

\ 
p'Il-grnep 

\ 

percelen 
perc elen % del' 

Zalld I Zand 
(43.05!i pcrcelen) (1 !l.317 percelenj 

pH < 5,7 26,8 pH < 5,7 10.1 
pH 5,i - (i,1! 55,9 pH 5,7 - G,S 63,5 
pH > 6,S 17,3 pH > (j,8 26,4 

Zandleem Zandleem 
(20.4(i1) pcrcclcn) (S.1(j2 percelen) 

pH < 6,5 40,6 pH <"' H,l 17,4 <, 

pH (i,5 _ 7,2 33,1 pl! 6,1 _ i,2 64,i 
pH > 7,2 26,3 pH > 7,2 17,1) 

Leem Leem 
(52.126 pcrcclen) (22. iS3 percelen ) 

pH < 6,1) 46,9 pH < (j,5 44,3 
pH (i,9 _ i,i 

, 
39,1 pH (j,5 - 7,i 52,9 

pH > 7,7 14,0 pH > 7,7 2,8 

Klei Klei 
(3.9il) pcrcelen) (1.989 percelen) 

pH < 7,3 13,8 pH < 6,9 44,1 
pH 7,3 - 8,0 il,7 pH 6,9 _ 7,i 48,0 
pH > S,O 14,5 pH > 7,7 7,9 
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van onze gronden in de optimum pH.zone. Naar onze mening moet er 
naar gestreefd worden om dit cijfer in onze intensieve landbouw mer' 
kelijk hoger te brengen. 

2. De p Hvtoestand en de .kalkbehoefte is over het algemeen merkelijk 
betel' voor de wei den dan vonr de Iandbouwgronden. Deze vaststelling 
is in tegenstrijdmet de vroegere gangbare mening, dat onze wei den over 
het algemeen veel Le ZUlU zijn. De vochtigheid van de wei den we I'd hier 
bij dikwijls gelijkgesteld met zuurheid, wat door de cij£ers zelf en 
door onze eigen ondervinding wordt tegeugesproken. 

AIleen in de Ieemstreek is de zuurheidsgraad voor de weiden hele 
maal niet gunstig en bijna dezelfde als voor de landbouwgronden. Hier 
bij spelen de weidestreek van Herve eu de Ardennen een tamclijk he 
laugrijkc 1'01. 

3. Niet aIleen is de kalkhehoefte tamelijk groot, maar ook het aantal 
gronden met te hoge pH (overbekaIldng) is vrij hoog. Dit wijst erop 
dat niet aIleen te weinig bekalkt wordt, doch dat, waar kalk toegediend 
wordt, dit dikwijls ondoelmatig geheurt, waarbij de grond voor vel" 
schillende jaren in een te hoge p'Hvtoestand gebracht wordt met al de 
gevolgen daarvan : kans op sporenelementenvastlegging, relatief magne 
siumgebrek, aantasting door wortelaaltjes, enz. Een regelmatige ken 
trole van de pH dringt zich hicr op, opdat de bckalking rationeel en 
doelmatig zou zijn, rekening houdend met de hehoefte van de groud. 

Berekeninq van de kalkbehoeite coor gans Belgle. 

Daar de Bodemkundigc Dienst van Belgie nieL alleen een uitgebreide 
dokumentatie bezit op gebied van pH van de grond, doch daarenboven 
voor al deze grondcn een inlichtingshulletin bezit en over een tamelijk 
groot aantal proefvelduitslagen kan beschikken, hehhen wij gemeend, 
dat er voldoende materiaal voorhanden is, om ons te wagen aan een 
herekening van de kalkbehoefte voor gaus ons land, behoefte waarover 
lot hiertoe weinig hekend was. 

Deze berekening, die ekonomisch gezien, voor verschillende dieusteu 
belang kan hebben, werd op twee verschiIlendc manieren uitgevoerd: 

I) volgens de aangeraden dosissen CaO (ontledingshuIletins) 

2) volgens de statistische pfl-gegevens. 

1) Volgens de aangeroden. dosissen GaO. 

Hierhij werd op zeer eenvoudige wijze te werk gegaan: per provincie 
werd eenzel£de helangrijk aantal hesmcttingsadviezen geuomcn, zonder 
rekening te honden met de grondsoort of de landbouwstreek. De ge· 
middelde dosis aangeraden kalk werd dan vermenigvuldigd met het 
aantal ha land- en tuinbouwoppervlakte. Deze methode hiedt het voor 
deel dat met de werkelijk aangeraden dosissen wordt rekening gehouden, 
doch heeft het nadeel dat slechts gedeeltelijk met de verspreiding van de 
versehi.llende grondsoorten wordt gerekend. V olgende kalkhehoefte 
werd in ton CaO pcr provincie en voor het gause land berekend. 
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Antwerpen : 27.181 ton CaO 
Limburg : 34.674 ton CaO 
West- Vlaanderen 70.740 ton CaO 
Oost- Vlaanderen 96.845 ton CaO 
Brabant : 132.129 ton CaO 
Henegouwen 111.129 ton CaO 
Namen : 85.127 ton CaO 
Luik : 131.664 ton CaO 
Luxemburg 129.573 ton CaO 

gans het land 819.062 ton CaO 

2) V olgens de statistische pH-gegevens. 

Hierbij diende eerst en vooral gezocht naar de oppervlakte VOOl' elk 
van de vier belangrijke grondsoorten. Zonder rekening te houden met 
de landhouwstreken of natuurlijke streken, werd een procent vastgesteld 
voor deze grondsoorten en steunende op 1.730.557 ha (1) land- en 
tuinbouwoppervlakte kwamen we tot volgende cijfers: 

zandgrond : 1.730.557 x 25% 432.639 ha. 
zandleemgrond : 1.730.557 x 15% 259.584 ha. 
leemgrond : 1.730.557 x 55% 951.806 ha. 
kleigrond (polder) 1.730.557 x 5% 86.528 ha. 

Wat het procent kalkbehoeftige gronden betreft, dient in de eerste 
plaats te worden opgemerkt, dat we in onze tabel (bIz ) voorsichtig 
zijn te werk gegaan hij het berekenen van de procenten del' kalkhe 
hoeftige gronden. Zo hebben we o.a. voor de leemgronden en voor de 
weiden als grens pH 6,5 genomen, hoewel in de afzonder'lijke tabellen 
per landbouwstreek deze grens gemiddeld hoger ligt. 

Wanneer we de tahel (bIz .... ) per grondsoort samenvatten (landhouw 
gronden + weiden samen ), komen we tot volgende globale procenten 
kalkhehoeftige gronden: 

zand : 21,6% 
zandleem : 38.7% 

Ie em 
klei 

46,1 % 
32,3% 

Wat de kalkhehoefte per ha hetreft, hebben we rekening gehouden 
met het feit, dat in deze kalkhehoeftige gronden percelen zijn met een 
lichte kalkhehoefte en anderzijds met sterke hehoefte aan kalk, terwijl 
eveneens rekening gehouden were} met de iets klein ere hehoefte aan 
kalk voor de weidepercelen. De gemiddelde dosissen kalk werden voor 
zichtig en zeker niet te hoog berekend. Hieronder geven we deze voor 
de vier grondsoorten: 

zand : 
zandleem 

800 kg CaO/ha 
1.200 kg CaO/ha 

.Ieem : 1.500 kg CaO/ha 
klei : 2.000 kg CaO/ha 

(1) Volgens Nat. Inst, vo or de Statistiek (telling 1956). 
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Dit aIles liet ons toe volgende berekening te maken: 

zand : 432.639 ha x 21,6o/c 93.450 ha tegen 800 kg CaO/Ha 
74.760 ton CaO. 

zandleem : 259.58'1 ha x 38,7% 
120.550 ton CaO. 
leem : 951.806 ha x 46.1o/c 
658.173 ton CaO. 
klei : 86.528 ha x 32.3 o/r 
55.896 ton CaO. 

100.459 ha tegen 1200 kg CaO/Ha 

438.782 ha regen 1500 kg CaO/Ha = 

27.948 ha tegen 2000 kg CaO/Ha 

909.379 ton CaO. 660.639 ha 

Deze eijfers betekenen bijgevolg dat 660. 639 ha of ongeveer 38,2 o/c 
van onze landbouwoppervlakte duidelijk kalkbehoeftig is wat als vrij 
belangrijk mag aangezien worden. 

De twee herekende cijfers, wat de globale kalkbehoefte voor het ganse 
land hetreft (819.062 ton en 909.379 ton CaO), liggen vrij dicht bij 
elkaar en wijzen op een gemiddelde totale kalkhehoefte van ongeveer 
870.000 ton voor gans onze landbouwoppervlakte. Dit wil zeggen dat 
de kalkbehoefte van onze gronden als vrij helangrijk mag beschouwd 
worden. 

In ons land werden in 1956, volgens cijfers van de Belgische kalk 
produeenten, 246.700 ton bekalkingsmiddelen gehruikt (ongehluste 
kluitkalk, gehydrateerde kalk, kalkkarbonaat en kalkas). Het gemid 
delde gehalte van deze bekalkingsmiddelen mag op ongeveer 60 % CaO 
geraamd worden. Dit betekent ongeveer 148.000 ton CaO. 

Het hesluit ligt voor de hand: het verschil tussen de per jaar ge 
hruikte hoeveelheid CaO en de werkelijke behoefte van onze gronden 
is zo groot (verhouding ongeveer 1/6), dat het kalkvraagstuk op scherpe 
wijze gesteld hlijft, en dat voor vele streken in de hedrijfsleiding, en hij 
zonder de leemstreek, een hekalkingspolitiek moet gevoerd worden, 

Deze hekalkingspolitiek moet gesteund zijn op een zo breed mogelijke 
kontrole van de kalkhehoefte van onze gronden. Het is inderdaad spij 
tig, dat naast de grote kalkbehoefte in ons land, er nog vele percelen 
zijn waar de pH van de grond te hong werd opgevoerd door overhekal 
king, wat eveneens aanleiding geeft tot ophrengstdepressie doordat het 
even wicht in de voedingselementen verhroken wordt of weI door het 
onoplosbaar worden van sommige sporenelementen. 

De opzoekingen die de laatste jaren voor de hemesting werden uit 
gevoerd, wijzen meer en meer op het zeer grote helang van de optimum 
pH in de grond, Nu is deze optimum pH·zone voor sommige gronden 
betrekkelijk eng. Daarom moet elke Iand- of tuinbouwer zich regelmatig 
en periodisch van de pH.toestand van zijn gronden op de hoogte stellen. 
De hoge produktiecijfers voor onze verschillende teelten mogen ons niet 
verhlinden. Het hekalkingsvraagstuk ligt voorzeker aan de basis van 
rationele teeltvoorwaarden, en de onvoldoende kalktoestand is er ge· 
deeltelijk de oorzaak van, dat in sommige streken de gemiddelde op 
hrengst voor sommige teelten nog niet hoger ligt. 
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SAMENVATTING. 

Het vraagstuk van de pH en de kalkbehoefte voor de Belgische Iand 
bouw- en weidegronden, evenals de optimum pff-zoue voor elke grond 
soort (zand, zandleem, leem, klei) werden besproken. 

Vervolgens werden de statistische cijfers VOOl' de verschillende pH 
klassen en voor de verschillende Belgische landhouwstreken aangegeven. 
geven. 

Uit deze statistische cijfers blijkt dat 21,6 % van de zandgronden, 
38,7 % van de zandleemgronden, 46,1 % van de leemgronden en 32,30/0 
van de kleigronden duidelijk kalkbehoeftig zijn. Globaal gezien, bestaat 
er een kalkhehoefte voor 38.2 o/c van de Belgische landhouwgronden. 

Anderzij ds ligt de pH van ongeveer 15 % percelen boven de optimum 
p Hvgrens (overbekalkt) zodat slechts 50 % van de Belgische kultuur 
oppervlakte in de optimum pH-zone ligt. 

De kalkhehoefte werd herekend voor de ganse Belgische landhouw 
oppervlakte volgens twee werkwijzen: volgens de aangeraden dosissen 
kalk en anderzijds op basis van statistische pff-cijfers. Deze kalkhe 
hoefte hedraagt ongeveer 870.000 ton, terwijl jaarlijks ongeveer 150.000 
ton toegediend wordt wat dus 1/6 vertegenwoordigt van de totale be 
hoefte. 

Hoewel de bekalking van een Iandbouwgrond, die niet elk jaar .moet 
geheuren, op een andere wijze moet heschouwd worden dan de hehoefte 
aan andere voedingselementen, is de toestand voor Belgic toch vel' van 
voldoende en moet aan het bekalkingsvraagstuk volle aandacht geschon 
ken worden. 

SUMMARY. 

The problem of the pH (water) and lime requirement of the Belgian 
agricultural and p;rassland soils and the optimum pH-area £01' each soil 
group (sand, sand-loam, loam, clay) have heen discussed. 

The satistical data for all the pH-groups and for the different Belgian 
agricultural countries have been indicated. 

This data show that 21,6% of the sandy soils. 38,70/0 of the sand-loamy 
soils, 46.1 of the loamy soils and 32.3 o/r of the clay soils need lime. 

There is a lime requirement £01' 38.20/c of the Belgian agricultural 
soils. 

On the other hand the p'H of about 15 % of the examined plots 
surpasses the optimum p H. area (overlimed) so that only 50 % of the 
Belgian agricultural surface is situated in the optimum pH-area. 
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The lime requirement has been calculated for the total area of the 
Belgian agricultural soils by two ways, namely according to the suggested 
amounts of lime and on the other hand based on the satistical pH-data. 
This lime requirement amounts to 870.000 ton, while yearly only 150.000 
tons are applicated, which represents 1/6 of the total requirement. 

Althoung liming of an agricultural soil, which has not to be done each 
year, must be considered in an other way as the requirement of other 
nutritive elements, the situation in Belgium is not satisfactory, and 
complete attention has to been payed to the problem of liming. 

ZUSAMMENF ASSUNG. 

Das Problem des pH-Wertes und des Kalkbediirfnisses del' Belgischen 
Acker- und Wiesenboden, ehenso wie die optimale pH-Zone fiir. jeden 
Bodenart (Sand, Sandlehm, Lehm, Ton) ist besprochen worden. 

Die statistische Zahlen fiir die verschiedenen pH-Klas.;;en (Wassel') 
und fiir die verschiedenen Belgischen landwirtschaftlichen Gegenden 
sind angegeben. 

Diese Zahlen zeigen dasz 21,60/e del' Sandbdden, 38,7 % der Sandlehm 
bdden, '1,6,1 % del' Lehmboden und 32.3 % del' Toubiiden kalkbediirftig 
sind. Im grosz en und ganzen gibt es ein Kalkbediirfnis fill' etwa 38,2 % 
del' helgischen Landwirtsehaftsbdden. 

Anderseits liegt der p'H von ungefiihr 15 o/t: der untersuchten Parzellen 
'libel' del' optimum pH-zone (iiberkalkt) sodasz nur 50 % del' Belgischen 
landwirtschaftlichen Fliiche in del" optimum pfl-zone liegt. 

Das Kalkbediirfnis ist berechnet worden fiir die ganze Belgische 
Landwirtschts£liiche auf Grundlage von zwei Arbeitsweisen, niim lich nach 
den heratenen Kalkmengen und anderseits nach den statistischen pH 
Zahlen. 

Dieses Kalkbediirfnis belauft sich auf ungefiihr 850.000 Tonnen. 
wahrend jiihrlich ungefiihr 150.000 Tonncn angewandt werden, was 1/6 
des ganzen Bediirfnisses darstellt. 

Obschon die Bekalkung eines Ackerbodens, die nicht jedes J ahr ge 
schehen soll, auf einer anderen Weise betrachtet werden soll als das 
Bediirfnis an anderen Niihrstoffen, ist del' Zustand fiir Belgien gar nicht 
ausreichend und soIl vdltige Aufmerksamkeit auf das Bekalkungsproblem 
gelenkt werden. 
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