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INLEIDING. 

Een nieuwigheid, die thans in de landbouwpractijk doordringt, is 
het bodemonderzoek. De grondbewerking gaat daardoor resoluut den 
weg op van een beredeneerde, rationeele bebouwing, waarin zoo weinig 
mogelijk overgelaten wordt aan gissingen en gewoonte. 

De ervaring, zoowel in het laboratorium als op het veld, heeft op 
weinige jaren het nut, ja, de noodzakelijkheid aangetoond van het 
bodemkundig onderzoek. Wie er nog aan twijfelt, bestudeere de analyse-
resultaten en ondervrage de landbouwers, die de bemestingsadviezen, 
gesteund op analysegegevens, gevolgd hebben. 

Wij hebben, in de provincie Antwerpen practisch vier landbouw-
streken 

1 0  De POLDERS met kleigrond, langs de Schelde, in de Noord~ 
Westhoekder provincie 

20 De ZANDSTREEK rond Mechelen en Lier, met uitgebreide cul-
tures van groenten en vroege aardappelen 

30  De NOORDERKEMPEN, langs de Hollandsche grens, met vele 
pas ontgonnen gronden,- waar in meerdere gemeenten gansch het boe-
renbedrijf op de veeteelt en het fokwezen gericht is 

4° De ZUIDER- EN MIDDENKEMPEN met Geel en Herentals 
als middelpunten. De gronden zijn hier in 't algemeen reeds langer in cul-
tuur en de bedrijven van minderen omvang dan in de Noorderkempen. 
De veeuitbating is belangrijk, alhoewel er minder aan opfokken gedaan 
wordt. 

Het bodemonderzoek bracht voor deze streken merkelijke verschil-
len naar voren voor wat aangaat natuurlijke vruchtbaarheid van den 
grond en behoeften aan meststoffen. Om deze redenen werden in deze 
brochure, de analyseresultaten zooveel mogelijk samengebracht per land-
bouwstreek en per gemeente. 

Uitdrukkelijk wordt er nochtans op gewezen dat het niet opgaat uit 
de gemiddelde ontledingscijfers van een streek, gevolgtrekkingen te 
maken over de meststoffenbehoefte der gronden van een bepaalde ge- 
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meente uit die streek. Evenmin is het aanvaardbaar uit de 
een gemeente, gevolgtrekkingen te maken voor een bepaald bi vzn 

dit dorp. Het verschil tusschen de perceelen van een bedrijf is 
zoo groot, dat het onderzoek van het perceel zelf noodig is om de --
stoffenbehoefte van het perceel te kennen en te weten onder welke--  
vorm de meststoffen moeten toegediend worden. De factor «grond 
waarvan niemand de beteekenis onderschat, is zulk ingewikkeld complex 
en vertoont zulke groote verscheidenheid, dat daar, waar het bodem-
onderzoek achterwege blijft, missingen niet uitblijven kunnen ten nadeele 
van de opbrengst en de rendabliteit. In veel gevallen is zelf een onder-
zoek van den ondergrond gewenscht of noodig. 

Deze brochure heeft voor doel 	 - 

- De boeren te overtuigen van het groot belang van het grond-
onderzoek 

- De staalnemers documentatiemateriaal te bezorgen voor propa-
ganda en voorlichting 

- De landbouwleeraars juiste gegevens te verschaffen over onze 
landbouwgronden om het onderwijs in bemestingsleer te kunnen aan-
passen aan de werkelijke toestanden. 
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1. 

Hoe ontstond en werkt de Bodemkundigen 
Dienst in de Provincie Antwerpen. 

STICHTING. 

Nadat door jarenlang wetenschappelijk werk Z. E. H. Professor 
Baeyens aan de Universiteit te Leuven de aangepaste werkwijzen voor 
grondontleding op punt had gezet, kon in 1940-41 overgegaan worden 
tot het uitvoeren van grondontledingen op groote schaal, om daardoor 
onze boeren en tuiniers te helpen bij de doelmatige bemesting van hun 
gronden. 

Tijdens de oorlogsjaren zou dit grondonderzoek de juiste aanwen-
ding van de weinig beschikbare meststoffen verzekeren en alzoo de 
grootst mogelijke opbrengst van de teelten helpen waarborgen. Omdat 
het ging om het belang van de kweekers en, - door hun productie - 
om het belang van de gemeenschap, verdiende het praktisch grond-
onderzoek de ruimste verspreiding. De werking en propaganda, in het 
Bodemkundig Station te Heverlee ingezet, werd in onze provincie, door-
gevoerd vanuit de drie land- en tuinbouwscholen nl. Stabroek, Mechelen 
en Geel. 

Omdat de betrekkelijke hooge onkosten van het grondonderzoek 
vele kweekers, en vooral de kleine boeren, zouden afschrikken, werd 
omwille van het algemeen nut, de geldelijke steun van de openbare be-
sturen gevraagd. Hieraan werd welwillend beantwoord. Het Ministerie 
van Landbouw nam voor gansch het land een groot aantal ontledingen 
voor zijn rekening in onze provincie zou evenwel het grondonderzoek 
eerst en meest zijn uitbreiding kennen, dank aan de ruime hulp van ons 
Provinciebestuur, dat steeds alle land- en tuinbouwbelangen edelmoedig 
behartigt in de zitting van 29 Juli 1941 werd door de Bestendige Depu-
tatie een toelage goedgekeurd, welke vanaf de volgende maand de wer-
king van den «Bodemkundigen Dienst in de Provincie Antwerpen» zou 
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mogelijk maken; op 8 Augustus 1941 werd ni, onder die benaming een Tijdens de twe 
vereeniging zonder winstbejag gesticht met als bestuursleden volgende op 155 van de provi] 
leerkrachten uit het land- en tuinbouwonderwijs bleef het aantal sta' 

M. C. BUSSCHOTS, 1. ing., bestuurder van de Provinciale Land- zoek in 70 gemeent 
bouwschool te Stabroek ; gedrongen. 

M. C. LAURENT, 1. ing., leeraar aan de Tuinbouwschool te In 1944 werd d 

Mechelen; zijn werking gestuit 

E. H. A. HEYLEN, leeraar aan de Landbouwschool te Geel; - 	 ledingsproducten en 

M. V. VAN NUETEN, 1. ing., melkerijbestuurder te Esschen; ontledingen op son 

Z. E. H. VAN OLMEN, 1. ing., diocesaan landbouwinspecteur te stalen werd voor d  
Berlaar; spoor niet meer mo 

M. E. JESPERS, landbouwleeraar te Meerle; 
gingen weinig in vo 
hen niet toeliet de 1 

M. J. MERCKX, landbouwleeraar te Kalfort-Puurs. 
passen. Zoo daalde 
1945 op 1147. 

2. - STAALNEMERS, 

Het vertrekpunt van een goed grondonderzoek is een goede staal- OVERZICF] 

neming. De meest aangewezen personen om bij onze boeren en tuiniers 
de grondmonsters te nemen en de inlichtingsbulletijns in te vullen zijn JAAR 	TC 
onze land- en tuinbouwleeraars, alsook de gediplomeerden van onze 
land- en tuinbouwscholen. Daarom werd op hen beroep gedaan en in 
Augustus-September 1941 werden in Stabroek, Mechelen en Geel stu- 1941 

diedagen belegd voor hun opleiding tot «erkende staalnemers», Van 1942 	 4 

meet af werd door de meeste staalnemers een buitengewone activiteit 1943 	 4 

betoond voor den «Bodemkundigen Dienst» in onze provincie. Nog 
1944 	 2 
1945 	 1 

steeds staan ze met hun gewone behulpzaamheid in dienst van onze 
boeren en tuiniers; deze hebben slechts op hen beroep te doen. 

- 	 In totaal heeft d 
Zie adressen van de staalnemers aan het einde dezer brochure. tijdens de vier eerstE 

maakt van 13.886 gi 
3. - WERKING SINDS DE STICHTING. stuur en den ijver va 

Van Augi'stus tot December 1941 werden 749 grondstalen naar 	
- - MI het Bodemkundg Station te Heverlee verzonden door 105 staalnemers, 

waarvan 'n twintigtal buitengewonen ijver betoonden. In 1942 zou deze 	 Na 5 oorlogsjare 
werking opbloeien, zoodat over dat jaar 4125 grondstalen werden ge- 	 uitputting of gebrekl 
nomen. Het grondonderzoek was dus reeds in ruimen kring gekend en 	. 	 kan verholpen word 
zou nog uitbreiding nemen. In 1943 kwamen 4883 grondstalen aan de 	 weerom beschikbaar, 
beurt, 	 producten erg komt b 
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Tijdens de twee eerste werkjaren werden alzoo in 103 gemeenten 
op 155 van de provincie grondstalen genomen; evenwel in 34 gemeenten 
bleef het aantal staalnemingen tot 10 beperkt, zoodat het grondonder-
zoek in 70 gemeenten of ongeveer de helft van de provincie is door-
gedrongen. 

In 1944 werd de opgang van den Bodemkundigen Dienst in gansch 
zijn werking gestuit gebrek aan gas en electriciteit, gebrek aan ont-
ledingsproducten en vooral de bombardementen op Leuven maakten de 
ontledingen op sommige tijdstippen, onmogelijk; de verzending van 
stalen werd voor de staalnemers bemoeilijkt, omdat grondstalen per 
spoor niet meer mochten verzonden worden; de boeren van hun kant 
gingen weinig in voorstel tot grondonderzoek, omdat meststoffengebrek 
hen niet toeliet de hoeveelheden volgens de bemestingsadviezen toe te 
passen. Zoo daalde het aantal grondontledingen in 1944 op 2982 en in 
1945 op 1147. 

OVERZICHTELIJKE TABEL VAN DE ONTLEDINGEN 

JAAR TOTAAL 
PER ARRONDISSEMENT 

Antwerpen 
--  

Mechelen Turnhout 

1941 749 770 1085 2270 
1942 4125 2012 818 2053 
1943 4883 
1944 2982 1064 481 1437 

1945 1147 537 358 252 

In totaal heeft de Bodemkundige Dienst in de Provincie Antwerpen 
tijdens de vier eerste jaren van zijn bestaan de ontleding mogelijk ge-
maakt van 13.886 gronden, dank aan den steun van het provinciebe-
stuur en den ijver van de staalnemers. 

4, - MEER DAN OOIT NOODZAKELIJK. 

Na 5 oorlogsjaren moeten onze boeren en tuiniers afrekenen met de 
uitputting of gebrekkigen voedseltoestand van hun gronden. Daaraan 
kan verholpen worden door het gebruik van meststoffen; deze zijn 
weerom beschikbaar, evenwel aan een prijs, die den kostprijs van de 
producten erg komt bezwaren. Een maximumopbrengst van de producten 
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1 
moet betracht worden aan de voordeeligste voorwaarden; de bemesting 
moet dus doelmatig en spaarzaam geschieden. Dit is mogelijk voor den 
kweeker, die de juiste voedselbehoefte van zijn gronden kent. Daartoe is 
grondonderzoek de eenige weg en dus meer dan ooit noodzakelijk. 

Alleen doelmatig mesten, overeenkomstig het grondon-
derzoek, is spaarzaam mesten bij een vol 

Het ontleding  
Bodemkundig Stai 
uitslagen aan 

PH. 

P v. b. 	4,4 
2 v. b. 	7,3 

is een overeenkor 
reactie van den gr 

Bij pH = 7 i 

Bij pH grootei  

Bij pH kleiner 

Zoo heeft mei 

Overdreve 
Sterk Zure 
Tamelijk z 
Zwak zure 
Neutrale g 
Basische 
Overdreve 

'Til 



li. 

Wat wordt er 
bij een volledig bodemonderzoek bepaald? 

Het ontiedingsbulletijn met bemestingsadvies, afgeleverd door het 
Bodemkundig Station te Heverlee-Leuven, geeft volgende ontiedings-
uitslagen aan 

Kalk- Oplosbare Uitwissel- 1 Koolstof- Stikstof- Verhou- 
PH 

behoefte phosphor bare kali gehalte gehalte ding C/N 

le v. b. 4,4 2500 kg. 9,2 18,7 2,40 138,5 17,3 
2e v. b. 7,3 0 33,0 sporen 1,71 202,7 8,4 

pH = Peha 

is een overeenkomstige aanduiding voor den ZUURGRAAD of de 
reactie van den grond. 

Bij pH = 7 is de grond neutraal. 

Bij pH grooter dan 7 is de grond basisch of alkalisch (zoet). 

Bij pH kleiner dan 7 is de grond zuur. 

Zoo heeft men 

Overdreven zure grond ... bij pH kleiner dan 4,8. 
Sterk zure grond 	......... bij pH 4,8 tot 5,2. 
Tamelijk zure grond 	...... bij pH 5,3 tot 6,0. 
Zwak zure grond ......... bij pH 6,1 tot7,0. 
Neutrale 	grond 	......... bij pH 7,0. 
Basische 	grond 	......... bij pH 7,1 tot 	7,8. 
Overdreven basische grond bij pH grooter dan 7,8. 
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Volgens de landbouwstreken in onze provincie kan men volgenden 
zuurgraad als normaal aannemen 

Polders ... ... ... ... ... ... pH 7,5. 
Zandstreek rond Mechelen. pH 6,5 tot 7,0. 
Noorder Kempen ... ... ... pH 6,5. 
Midden en Zuider Kempen. pH 6,5. 

De KALKBEHOEFTE, aangegeven in de tweede kolom van het 
ontledingsbulletijn, komt overeen met den zuurgraad of pH, waarbij 
rekening wordt gehouden met het humusgehalte van den grond en met 
den aangepasten zuurgraad van de eerstvolgende teelt. Zoo moet in het 
Je voorbeeld op het perceel met pH 4,4 voor.klaver 2500 kg. kalk toe-
gediend worden, in het 2 d voorbeeld op het perceel met pH 7,3 voor 
aardappelen geen kalk. 

De kalkbehoefte wordt uitgedrukt per ha. en in kg. zuivere kalk 
CaO. De aangegeven hoeveelheid kalk moet dus verhoogd worden 
volgens het kalkgehalte van de gebruikte kalksoort. 

2. - PHOSPHORGBHALTE, 

Het ontledingsbulletijn geeft een phosphorgetal aan, dat het aantal 
mgr. phosphor aanduidt in 100 gr. grond, Dat deze getallen sterk kunnen 
versc i en, blijkt uit de hooger aangegeven voorbeélden de eerste 
grond heeft een phosphorgetal van 9,2, de tweede van 33. 

De phosphorgetallen hebben in 't algemeen volgende gemiddelde 
waarde 

Minder dan 5,0 ... ... ... ... sterke uitputting. 
5,1 tot 10,0 ...............laag phosphorgehalte. 
10,1 tot 16,0 ............middelmatig gehalte. 
Meer dan 16,0 ............min of meer sterke reserve. 

Het BEMESTINGSADVIES geeft in eenheden de noodige bemes-
ting aan in verhouding tot de ontledingsuitslagen, rekening houdend met 
de behoeften van de teelt. De eerste grond, bestemd voor klaverteelt. 
met phosphorgetal 9,2, vraagt 60 eenheden watervrij phosphorzuu.r. 
De kweeker zal, volgens den inhoud van de phosphormest, waarover hij 
beschikt, de hoeveelheid berekenen, waarmee de opgegeven eenheden 
overeenkomen. (Zie tabel der meststoffen). 

De tweede grond met phosphorgetal 33 heeft een sterke reserve; 
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om de reserve op peil te houden kan hij een lichte phosphorbemesting 
toedienen. 

3. - POTASCHGEHALTE, 

Het potasch_ of kaligehalte, vermeld op het ontiedingsbulletijn, 
drukt eveneens het aantal mgr. uitwisselbare of beschikbare potasch uit 
per 100 gr. grond. De twee voorbeelden geven duidelijk aan hoe sterk 
Îehalte kan verschillen : de eerste grond heeft een potaschgetal van 

18.7, terwijl in den tweeden grond bij ontleding slechts «sporen» potasch 
worden gevonden. 

De waarde van de potaschgetallen is in 't algemeen de volgende 

Minder dan 7,0 ... ... ... . . sterke uitputting. 
7,1 tot 15,0 ............... laag gehalte 
15,1 tot 23,0 	.......... 	middelmatig gehalte. 
Meer dan 23,0 ............min of meer sterke reserve. 

Het bemestingsadvies geeft de potaschbehoefte aan in eenheden 
watervrije potasch, in verhouding tot het potaschgetal en de behoeften 
van de teelt. De grond voor klaver met potaschgetal 18,7 vraagt mini-
mum 60 eenheden potasch, de grond voor aardappelen met slechts 
«sporen» eischt 240 eenheden. De landbouwer schaft zich de overeen-
komende hoeveelheid potaschmest aan, best geschikt voor aardappelen 
b.v. potaschsulfaat 48 %. (Zie tabel der meststoffen). 

4, - HUMUSGEHALTE. 

Humus, als organische stof, is opgebouwd uit koolstof of carbone C; 
daarom wordt bij ontleding het humusgehalte bepaald op basis van het 
koolstofgehalte in den grond. Het ontledingsbulletijn geeft het aantal 
grammen koolstof per 100 gr. grond b.v. 2,40 en 1,71. Het humusgehalte 
verschiWmerkelijk van de i1iidbouwstreek tot de andere en wat in 
de eene landbouwstreek als een goed humusgehalte geldt, is te laag voor 
een andere streek. 

Als normale humusgetallen voor de Antwerpsche landbouwstreken 
heeft men 

Polders ... ... ... 	... 	... ... ... 	... ... 	... 	... 	... 	1, 7 % 
Zandstreek rond Mechelen ... ... ... ... ... ... 1, 5 % 
Noorderkempen 	... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,8 % 
Midden en Zuider Kempen ... .... ... ... ... ... 2,5 % 
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Men begrijpt dat de humustoestand van den grond slechter wordt, 
naarmate het ontiedingsgetal onder het normale daalt en omgekeerd 
dat het humusgehalte beter wordt, wanneer het getal boven het normale 
stijgt. 

Volgens de humusbehoefte zal in het bemestingsadvies het gebruik 
van organische mesten voorgeschreven worden. 

5. - STIKSTOFGEHALTE, 

Bij ontleding wordt het gehalte aan totale stikstof bepaald, dus de 
stikstof onder al haar vormen, vanaf de oorspronkelijke organische stik-
stof tot de opneembare nitrische stikstof. Dit verklaart waarom het stik-
stofgetal, dat het aantal mgr, per 100 gr. grond aangeeft, in 't algemeen 
hoog is tegenover de phosphor- en potaschgetallen. 

Als normale stikstofgetallen voor onze provinciale landbouwstreken 
heeft men 

Polders ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 140 
Zandstreek rond Mechelen .....................130 
Noorderkempen 	..............................150 
Midden en Zuider Kempen .....................150 

Het bemestingsadvies geeft overeenkomstig het ontiedingsgetal en 
de behoefte van de teelt, het aantal toe te dienen eenheden stikstof, b.v. 
op 't perceel voor aardappelen 70 eenheden, om te rekenen in kg, be-
schikbaar stikstofmest, (Zie tabel der meststoffen). 

VERHOUDING VAN KOOLSTOF (humus) C tot 
STIKSTOF (nitrogeen) N. 

Als laatste kolom op het ontledingsbulletijn heeft men de VER-
HOUDING C/N; het aangegeven getal is eenvoudig het quotient van 
de deeling van het humusgetal, in mgr. uitgedrukt dus X 1000, door het 
stikstof getal. 

Deze verhouding C/N is van belang om ons het nauw verband aan 
te toonen tusschen het stikstof- en het humusgehalte, want in 't algemeen 
volgt het stikstofgehalte het humusgehalte. 

De beste verhouding C/N is ongeveer 10 : in dit geval bezit de 
grond een goed ontbonden milden humus. 
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Daalt de verhouding C/N te laag, dan wijst dit op een betrekkelijk 
te hooge hoeveelheid stikstof in den grond, wat kan gebeuren in een 
grond, die te sterk gesloten, te zwaar of te nat is. 

Stijgt de verhouding C/N tot 15 of 20, dan wordt er te weinig stik-
stof door den humus gebonden en zijn er nog veel ruwe humusstoffen 
in den grond aanwezig; in dit geval ontstaat er een stikstofbehoefte, 
welke des te grooter is, naarmate de verhouding hooger is. Zoo krijgen 
we voor jong ontgonnen gronden verhoudingen C/N van 30 tot 50 en 
soms nog hooger; deze gronden hebben een groote behoefte aan stikstof 
en houden daarenboven hun stikstof slecht vast; daaruit volgt dat op 
zulke gronden de stikstof niet te vroeg mag toegediend worden. Deze 
verhouding daalt langzaam in den loop der jaren, naar gelang de ruwe 
humus door de grondbewerking beter ontbonden wordt en naarmate 
vlugger verteerbare humusbronnen, als stalmest en vooral groenmest in 
den grond gebracht worden. - 

BELANGRIJKE OPMERKING. 

Bij de beoordeeing van de ontiedingsgetallen, aangegeven op het 
ontiedingsbulletijn, moet men ruim zien en rekening houden met al de 
factoren, welke in eiken grond het opbrengstvermogen helpen bepalen. 
De nieststofbehoefte kan niet door 'n eenvoudige berekening uit de 
ontiedingscijfers afgeleid worden, maar voor het opmaken van het ge-
paste bemestingsadvies moeten deze in verband gebracht worden met 
den natuurkundigen aard van den grond (zand, klei ), den water-
toestand, de opvolging en intensiteit van de teelten, enz Dit is het 
werk van den bodemkundige, die door zijn vorming de beteekenis van 
de ontiedingsuitslagen in 't licht van deze faktoren kan vatten en daaruit 
het bemestingsadvies kan afleiden, - 

Omdat iedere grond na 'n nieuwe teelt 'n gewijzigde voedings-
toestand vertoont, zou het geen zin hebben de uitslagen van 'n bepaalden 
grond ook op andere gronden te willen toepassen of ze voor dienzelfden 
grond voor veel opvolgende jaren goed te oordeelen. 

Elke grond is een ingewikkeld wisselend midden. Een regelmatig 
herhaald grondonderzoek door den bodemkundige geeft doorzicht voor 
'n aangepaste doelmatige bemesting. 
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III. 

- 	Beoordeeling 
van de bekomen ontiedingsuitslagen. 

door M. D. STENUIT, L. Sch. Ing. 
Directeur van den Bodemkundigen Dienst van België. 

De ontiedingsuitslagen volgen per landbouwstreek van de provincie 
met vooraan een gezamenlijk overzicht van gansch de streek, waarop 
de rangschikking volgt van de gemeenten, waar reeds voldoende grond-
stalen werden genomen om een beoordeeling mogelijk te maken. 

Dat sommige gemeenten niet in de beoordeeling voorkomen, ligt 
dus enkel hieraan dat aldaar nog weinig of geen grondstalen werden 
genomen. Er moet dus aangepakt worden. 

Niemand mag uit de resultaten voor zijn gemeente den toestand 
van zijn uitbating afleiden. Zooals verder (Zie bladz. 42) uit de bespre-
king van de afzonderlijke gevallen blijkt, ligt er dikwijls een merkelijk 
verschil in voedingstoestand tusschen uitbatingen van eenzelfde ge-
meente en zelfs tusschen perceelen van eenzelfde uitbating. 

1. - DE POLDERS. 

AARD VAN DEN GROND. - Het zijn zware kleiafzettingen die 
gewoonlijk rijk zijn aan voedingsbestanddeelen en een groote opbrengst-
vermogen bezitten. 

VOEDINGSTOESTAND. - Zuurgraad De meeste dezer gron-
den geven een reactie boven 7,0 aan en zijn dus niet kalkbehoeftig. Tus-
schen de gronden die onder deze reactie liggen zijn er vele zoogçnaamde 
«bastaardgronden» die half poldergrond, half zandgrond zijn en dus 
niet als werkelijke poldergronden kunnen doorgaan. 

Het groote gebrek van vele dezer gronden is niet hun kalkbehoefte 
doch wel hun te hooge reactie die niet alleen aan een overmaat kalk 
doch ook aan sodium (keukenzout) te wijten is. Door de overstrooming 
in 1944, die gelukkig niet zoolang geduurd heeft, is de reactie over 't 
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algemeen nog gestegen. Uit de zeer hooge reactie, zoowel als uit 
kalktekort, volgen groote nadeelen ni. het mislukken van sommige 
kulturen als b.v. aardappelen. Het toepassen van zuurwerkende mest-
stoffen en het flink draineeren is voor deze gronden beslist aan te raden, 
en deze raad gaf voor vele gevallen die vroeger een raadsel waren voor 
perceelen die goed bemest werden, een zeer gunstig gevolg. 

Phosphor en potasch. - Hiervoor is de toestand over het algemeen 
gunstig. Voor vele poldergronden kan een flinke phosphorreserve vast-
gesteld worden terwijl dit ook, doch in mindere mate, voor potasch het 
geval is. De vroeger gangbare meening als zouden de poldergronden 
geen potasch noodig hebben, blijkt echter voor een deel valsch te zijn. 
Vele poldergronden hebben een middelmatige potaschbemesting noodig, 
wat enkel door ontleding moet uitgemaakt worden. 

Humus en stikstof, - Het humusgehalte onzer Antwerpsche polder-
gronden is over het algemeen goed. Het tamelijk hoog humusgehalte en 
de klei die deze gronden bevat heeft voor gevolg dat de voedingsstoffen 
sterk vastgehouden worden. Daarom moet er over gewaakt worden dat 
geen overmaat van sommige elementen, zooals kalk, aan deze gronden 
gegeven wordt, omdat de uitspoeling hier moeilijk is. Het goed stikstof-
gehalte der poldergronden bewijst hun sterk binden der voedingsele-
menten. Door het feit dat deze gronden tamelijk sterk gesloten zijn is 
de omzetting tot nitraten minder sterk en blijft er een betrekkelijk hooge 
stikstofreserve achter. Daarom is nitraatstikstof hier meest doeltreffend 
en is de verluchting, flink draineeren en het goed voorzien der grohden 
van humus hier zeer sterk aan te raden, 

VOORBEELD VAN BEOORDEELING VAN EEN GEMEEN-
TE : BERENDRECHT, - Het gaat hier, voor de gronden die door 
ons onderzocht werden, over meestal typische poldergronden. 

De reactie is over het algemeen hoog ongeveer 73 % dezer gron-
den staan boven zuurgraad 7,0 met 12 % boven 7,8 of zeer sterk alca-
lisch met het genoemde schadelijke gevolg. 

Wat de phosphor betreft zien we dat zeer weinig gronden sterk uit-
geput zijn terwijl 37 % een reserve aangeven en 32 % een te laag ge-
halte. 

Op potaschgebied is de toestand zelfs iets minder gunstig dan voor 
phosphor 10 % der gronden zijn sterk uitgeput en 46 % geven een 
min of meer sterke potaschbehoefte aan. 
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Het humusgehalte is over het algemeen goed, alhoewel toch nog 
30 % valt onder het minimum voor een poldergrond. Het humusgehalte 
is goed voor 21 % en zeer goed voor 27 % dezer gronden. 

Over het algemeen is de stikstofbehoefte middelmatig, alhoewel 
dient opgemerkt dat ongeveer 47 % dezer poldergronden tamelijk sterk 
stikstofbehoeftig zijn. 

Stati 

ONTLEDING 

en 

ONTLEDINGSCIJFEI 

Reactie of zuurgraad 
- 5.2 ....... 

5.3— 6.0 ....... 
6.1— 7.0 ....... 
7.1— 7.8 ....... 

± 7.8 ....... 

Phosphorcijf er 
- 5.0 ....... 

5.1-10.0 ....... 
10.1-16.0 ....... 

+16.0 ....... 

Potaschcijfer 
- 7.0 ....... 

7.1-15.0 ....... 
15.1-23.0 ....... 

+23.0 ....... 

% Humus (koolstof): 
—1.0 

1.1 —1.4 
1.41-1.80 ....... 
1.81-2.20 ....... 

+2.20 ....... 

Stikstofcijfer 
—100 ....... 

101-140 ....... 
141-180 ....... 
181-220 ....... 

+220 ....... 

Verhouding C/N 
- 8.0 ....... 

8.1-10.0 ....... 
10.1-12.0 ....... 

+12.0 ....... 
18 



Statistische cijfers voor de Polderstreek. 

ONTLEDING GANSCHE STREEK Gemeente Berendrecht 
(875 perceelen) (135 perceelen) 

en 

ONTLEDINGSCIJFERS Getal 
perceelen perceelen 

Getal 
perceelen perceelen 

Reactie of zuurgraad 
-5.2 69 7.9 2 1.5 

107 12.2 18 13.3 
151 17,2 16 11.9 

	

5.3- 6.0 	............. 

	

6.1- 7.0 	............. 
375 42.9 83 61.5 
173 19.8. 16 11.8 

	

7,1- 7.8 	............. 
+ 	7.8 	............. 

Phosphorcijf er 
- 5.0 72 8.2 2 1,5 

268 30.6 43 31.9 
185 21.2 40 29.6 
350 40.0 50 37.0 

5.1-10,0 	............. 

Potaschcijfer 

10.1-16.0 	............. 

195 22.3 14 10.4 

+16.0 	............. 

271 31.0 48 35.5 
- 7.0 	............. 

188 21,5 32 23.6 

	

7.1-15.0 	............. 

	

15.1-23.0 	............. 

	

+23.0 	............. 221 25.2 41 30.5 

% Humus (koolstof): 
-1.0 28 . 	3.2 1 0.7 

1.1 	-1.4 152 17.4 28 20.7 
256 29.7 41 30.5 

	

1.41-1.80 	............. 

	

1,81-2.20 	............. 169 19.3 28 20.7 
+2,20 	............. 270 30.9 37 27.4 

Stikstofcijfer 
101 11.5 13 9.6 

101 - 140 	............. 276 31,5 40 29.6 
223 25.5 27 20.0 141 -180 	............. 
133 15.2 19 14.1 

	

181 -220 	............. 

	

+ 220 	............. 142 16.3 36 26.7 

-.100 	............. 

Verhouding C/N: 
- 8.0 31 3.5 21 15.5 

149 17.0 19 14.1 

	

8.1-10,0 	............. 

	

10 . 1 - 12 .0 	............ 

	

+12,0 	............ 
232  
463 

26.5 
53.0 

31 
64 

23.0 
47.4 
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DE POLDERS. 
Aantal ontlede gronden in procent volgens ontledingscijfers. 

0 
'5 

5 ' 
'cl 

Aantal 
-  - 

ontlede 
9rondefl. 	. 	, 135 57 64 206 61 172 875 

pH 	- 5,2 1.5 0.0 - 9.2 - 7.9 
5.3- 6.0 13.3 1.7 - 15.5 14,8 - 12.2 
6.1- 7.0 11,9 28.1 .- 17.5 6.5 11.0 17.2 
7.1- 7.8 61.5 40,4 85.9 39.8 45.9 50.0 42.9 

+ 7.8 11.8 29.8 14.1 18,0 32.8 39.0 19.8 

P0 5 	- 5.0 1.5 40.3 12.5 6.3 6.5 3.5 8.2 
5.1-10.0 31,9 28.1 54.7 15.5 26.2 46.5 30.6 

10.1-16.0 29.6 22.8 23.4 23.8 23.0 9.9 21.2 
+16.0 37.0 8.8 9.4 54.4 44.3 40.1 40.0 

K20 	- 7,0 10.4 29.8 6.2 33.0 ' 27.9 6.4 22.3 
7.1-15,0 35.5 43.9 23.4 34.5 16.4 22.1 31.0 

15,1-23.0 23.6 14.0 46.9 20.9 31,1 13,9 21.5 
+23.0 30.5 12.3 23.5 11.6 24.6 57.6 25.2 

C 	-1.0 0.7 1.7 9.4 - 6.6 2.9 3.2 
1.1 -1.40 20.7 15.8 29.7 12.6 9,8 30.2 17,4 
1,41-1.80 30.5 35.1 43.7 32.0 57.4 15.7 29.2 
1.81-2.20 20.7 19,3 12.5 25,8 6.5 5.8 19.3 

+2.20 27.4 28.1 4.7 29.6 19,7 45.4 30.9 

- 100 9.6 0.0 3.1 12.1 111 4.7 11.5 
101 - 140 29.6 22.8 37.5 38.3 23.0 27,9 31.5 
141 - 180 20.0 31.6 42.2 24,8 41.0 21,5 25.5 
181 - 220 14.1 24.6 12.5 14.6 9.8 18.0 15.2 

+ 220 26.7 21.0 4.7 10.7 13.1 27.9 16.3 

- 8.0 15.5 1.8 3.1 - 3.3 2.9 3.5 
8.1-10.0 14.1 38.6 40.6 6,3 29,1 25.6 17.0 

10.1-12.0 23.0 43.8 54.7 29.1 31.1 22.7 26,5 
+12.0 47,4 15.8 1.6 646 36.5 48.8 53,0 
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DE ZANDSTREEK ROND MECHELEN. 

AARD VAN DEN GROND. - Zooals voor de Kempen is zand 
hier het hoofdbestanddeel van den grond. Het verschil zit hierin dat de 
zanddeeltjes fijner zijn en er hier en daar een klein percent leem voor-
handen is terwijl de ondergrond eveneens zwaarder is dan in de Kempen. 
We hebben hier in verschillende gemeenten te doen met groententeelt, 
wat 'dan 2 soorten gronden hier samenbrengt : intensieve tuinbouw en 
landbouw die later, wanneer onze cijfers vollediger zijn, dienen geschei-
den te worden. 

VOEDINGSTOESTAND. - Zuurgraad. - Over 't algemeen 
bijna alle zure gronden ongeveer 80 % dezer gronden vallen onder 
PH 6.5 en zijn dus te zuur, terwijl 20 % zeer sterk zuur zijn. Ook hier 
is dus op gebied van bekalking veel te doen en is regelmatig onderzoek 
ten zeerste wenschelijk. 

Phosphor en potasch. - Zooals voor de Kempengronden is het 
phosphorgehalte over het algemeen goed. We kunnen een hoog procent 
gronden met min of meer sterke phosphorreserve vaststellen. We heb-
ben reeds voor de Kempen vastgesteld dat zandgrond goed phosphor 
vasthoudt wat hier bevestigd wordt. 

Op potaschgebied is de toestand eveneens ongeveer dezelfde als 
voor de Kempen. Ongeveer 55 % dçr gronden zijn potaschbehoeftig 
terwijl er betrekkelijk weinig zijn met een reserve. 

Humus en stikstof, - Wanneer we weten dat in deze streek het 
minimum humusgehalte 1,5 % moet bedragen kunnen we vast stellen 
dat 50 % dezer gronden aan den lagen kant staan en het er ook hier 
in hoofdzaak op aan komt veel stalmest toe te dienen ofwel deze aan te 
vullen met groenbemestingen terwijl bizonder op de humusarme gronden, 
de stikstof en ook de potasch niet te vroeg mag toegediend worden. 

Rekening houdend met het feit dat vele der ontlede perceelen voort-
komen van groentenbedrijven, waar doorgaans sterk bemest wordt, 
mogen we zeggen flat de landbouwperceelen dezer streek er op planten~ 
voedingsgebied niet zôé schitterend voorstaan. Bizonder op gebied van 
zuurheid en humusgehalte hebben we zeer vele gevallen kunnen vast-
stellen waar de oogstmislukkingen duidelijk door de ontleding werden 
verklaard terwijl de landbouwer er zich meestendeels niet van bewust 
was, ofwel in de verkeerde richting zocht. 
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VOORBEELD VAN BEOORDEELING VAN EEN GEMEEN-
TE OPPUURS. - Deze gemeente met een betrekkelijk hoog 
getal ontledingen geeft het best den toestand der streek weer 
voor het grootste gedeelte te zure gronden zonder dat het procent 
der zeer sterk zure gronden overdreven is. Het phosphorgehalte blijft 
cnder het normale der streek (minstens 60 % duidelijk phosphorbe-
hoeftig). Dit verschil zit waarschijnlijk in het feit dat we hier reeds 
grootendeels buiten de groentenstreek vallen. Voor potasch zijn de 
meeste gronden behoeftig, terwijl een te hoog procent te sterk uitgeput 
is voor dit element. Het humusgehalte valt binnen de middelmaat der 
streek ongeveer 50 % der gronden staan onder het normale gehalte. 
In 't algemeen mogen deze gronden als tamelijk sterk stikstofbehoeftig 
aanzien worden. 

Wanneer we echter den toestand in een ander gemeente, ni. 
O.-L.-V.-Waver nemen, dan zien we dat deze heel anders eruit ziet. In 
deze laatste gemeente waar veel aan tuinbouw gedaan wordt is de toe-
stand op elk gebied merkelijk beter, bizonder voor phosphor en humus. 
Daarentegen zien we voor de door ons onderzochte perceelen dat de 
meeste dezer gronden veel te zuur zijn tot overdreven zuur. Dit toont 
nogmaals aan dat de voedingstoestand van gemeente tot gemeente, van 
hoeve tot hoeve en zelfs van perceel tot perceel verschilt en dat niemand 
de bespreking over een gemeente op zijn gronden moet toepassen, zelfs 
al zijn ze in dezelfde gemeente gelegen. 

Statistische c 

ONTLEDING 

en 
ONTLEDINGSCIJFER 

actie of zuurgraad 
- 4.8 ........ 

4.9— 5.2 ......... 
5.3— 6.0 ........ 
6.1— 7.0 ........ 

+ 7.0 ........ 

hosphorcijf er 
- 5.0 

5.1-10.0 
10.1-16.0 

+16.0 

E'otaschcijfer 
- 7.0 ..... 

7.1-15.0 ..... 
15.1-23.0 ..... 

+23.0 .... 

% Humus (koolstof) 
_1.0 

1.1 —1.40 ........ 
1.41-1.80 ........ 

+1.80 ........ 

Stikstofcijfer 
—100 

101-140 
141-180 

+ 180 

Verhouding C/N: 
- 8.0 

8.1-10.0 
10.1-12.0 

+12.0 
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Statistische cijfers voor de zandstreek rond Mechelen, 

ONTLEDING 
GANSCHE STREEK Gemeente Oppuurs 

(1785 perceelen) (480 perceelen) 
en 

ONTLEDINGSCIJFERS 
Getal Getal 	% 

perceelen 	perceelen perceelen 	perceelen 

Reactie of zuurgraad 
- 4.8 88 4.9 20 4.2 

279 15.7 42 8.8 
791 44.3 231 48.1 

	

4.9- 	5.2 	............ 

	

5.3- 	6.0 	............ 
525 29.4 157 32.7 

	

6.1- 	7.0 	............ 

	

+ 	7.0 	............ 102 5.7 30 6.2 

Phosphorcijfer 
- 5.0 96 5.4 26 5.4 

350 19.6 193 40.3 5.1-10.0 .............. 
416 23.3 155 32.2 
923 51.7 106 22.1 +16,0 	............. 

Potaseficijfer 
315 7.6 83 17,3 
376 37.6 221 46.0 
394 22.1 115 23.9 
405 22.7 61 12.8 

% Humus (koolstof) 
-1.0 67 3.8 14 2.9 

577 32.3 213 44.3 
588 32.9 168 35.1 

10.1-16.0 	............. 

553 31.0 85 17.7 

	

- 7.0 	............. 

	

7.1-15.0 	.............. 

	

15.1-23.0 	............. 

1.1 	-1.40 	............. 

Stikstofcijfer : 

	

+23.0 	.............. 

	

1,41-1.80 	............. 

	

+1.80 	.............. 

179 10.0 57 11,9 
872 48.9 272 56.7 

	

-100 	.............. 

	

101 - 140 	.............. 
544 30.5 118 24.6 

	

141 -180 	.............. 

	

+ 180 	............. 290 10.6 33 6.8 

Verhouding C/N: 
- 8.0 52 2.9 10 2.0 

323 18.1 84 17.5 

	

8.1-10.0 	............. 

	

10.1-12.0 	........... 629 35.2 209 41.6 
+12.0 	............ 781 43.8 177 38.9 
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DE ZANDSTREEK ROND MECHELEN, 
Aantal ontlede gronden in procent volgens ontiedingscijfers. 

0 
0 - 	 0 

* 	 0) 
0 	 , 

0 Aantal 	 0 
ontlede 
gronden. . . . 	77 	97 	209 	52 	480 	48 

pH 	- 4.8 - - 1.9 
-

1.9 4.2 - 
4.9- 5.2 12.9 38.2 19.6 1.9 8.8 4.2 
5.3- 6.0 79.2 55.6 55.5 61.5 48.1 85.4 
6.1- 7.0 7.9 6.2 21.5 30,8 32.7 2.1 

+ 7.0 0.0 - 1.5 3.9 6.2 8.3 

¶ P20 5 	- 5.0 3.9 - 1.9 1.9 5.4 - 

t 5.1-10.0 12.9 10.4 15.3 5.7 40.3 14,6 
10.1-16.0 37.7 34.0 24.8 3.9 32.2 60.4 

+16.0 45,5 55.6 58.0 88.5 22.1 25.0 

KO 	- 7.0 40.3 8.2 9.2 17.3 17.3 22.9 
- 	7.1-15.0 37.7 30.9 28.7 36,5 46.0 45.8 

15.1-23.0 18.1 24.8 27.7 19.3 23.9 12.5 
+23.0 3.9 36.1 34.4 26.9 12.8 18.8 

C 	'-1.00 1.3 - 2.8 13.6 2.9 - 
1.00-1.40 36.3 7.2 50.3 26.9 44.3 10.5 
1.41-1.80 24.7 20.6 31.2 32.6 35.1 52.0 

+1.80 37.7 72.2 15.7 26.9 17.7 37.5 

N 	- 100 2.5 1.1 2.8 28.8 11.9 - 
101 - 140 56.0 30.9 57.9 40.0 56.7 39.6 
141 - 180 35.0 52.5 31,6 21.6 24.6 54.2 

+ 180 6.5 15.5 7.7 9.6 6.8 6.2 

C/N 	8.0 - - 5.3 - 2.0 2.1 
8.1-10.0 23.2 2.1 27.2 21.6 17.5 12.5 

10,1-12.0 36.6 25.7 49.3 23.4 41.6 47.9 
+12,0 40.2 72.2 18.2 55.0 38.9 37.5 
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Aantal ontiedt 

E 
Aantal 

0 

ontlede 
gronden. 	. . 	. 60 

pH 	-4.8 - 
4.9- 5.2 28.3 
5.3- 6.0 50.0 
6.1- 7.0 21.7 

±7.0 - 

p20 	- 5.0 1.7 
5.1-10.0 1.7 

10.1-16.0 26.6 
+16.0 70.0 

K20 	- 7.0 5.0 
7.1-15.0 20.0 

15.1-23.0 21.7 
±23.0 53.3 

C 	-1.00 3.4 
1.00-1.40 28.3 
1.41-1.80 28,3 

+1.80 40.0 

N 	-100 6.7 
101-140 55.0 
141 - 180 30.0 

+180 8.3 

C/N 	- 8.0 1.7 
8.1-10.0 8.3 

10.1-12.0 41.6 
+12.0 48.4 



DE ZANDSTREEK ROND MECHELEN. 
Aantal ontlede gronden in procent volgens ontiedingscijfers. 

1 1 anta1 2.1 cl, 
ntlede 
ronden. 	. 	. 	. 60 194 58 86 1785 

- 4.8 - - 17.2 8.1 4.9 
4.9- 5.2 28.3 2.5 31.0 24.4 15.7 
5.3- 6.0 50.0 17.5 30.0 50.0 44.3 
6.1- 7.0 21.7 74.9 1.8 15.2 29.4 

+ 7.0 - 5.1 - 2.3 5.7 

205 	- 5.0 1.7 1.0 5.2 3.5 5.4 
5.1-10.0 1.7 8.9 3.4 13.9 19.6 

10.1-16.0 26.6 - 8.6 20.9 23.3 
+16.0 70.0 90.1 82.8 61.7 51.7 

K0 	-7.0 5.0 19.0 5.3 13.9 77.6 
- 	7.1-15.0 20,0 36.1 9.3 40.8 37.6 

15.1-23.0 21.7 28.4 27.5 16,3 22.1 
+23.0 53.3 16.5 37,9 29.0 22.7 

0 	.-1.00 3.4 2.1 - 5.8 3,8 
1.00-1.40 28.3 19.0 18.9 43.0 32.3 
1.41-1.80 28.3 45,4 41.4 24.5 32.9 

+1.80 40.0 33.5 39.7 . 26.7 31.0 

- 100 6.7 16.5 10.4 15.1 10.0 
101 - 140 55,0 62.4 53.4 40.8 48.9 
141 - 180 30.0 20,6 36.2 24.4 30.5 

+ 180 8.3 0.5 - 19.7 10.6 

C/N 	- 8.0 1.7 3,1 - 2.3 2.9 
8.1-10.0 8.3 7.3 8.6 19.7 18.1 

10.1-12.0 41.6 14.9 8.6 51.2 35.2 
+12.0 48.4 74.7 82.8 26.8 43.8 
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1 3. - DE NOORDER KEMPEN. Phosphor en p 
deze beide elemen 

AARD VAN DEN GROND. - De meeste gronden dezer streek cijfers merkelijk g 
zijn oude bosch- of heidegronden die geleidelijk ontgonnen werden. 	 - hiermede hebben 

Hoofdzaak voor de productiemogelijkheid is voor deze zuivere den namelijk een 
zandgronden niet alleen de humusvoorraad, zooals voor de meeste slechte vastlegging 
gronden der provincie, doch in 't bijzonder de aard van den humus. 	- gehalte en de zuur 
Wanneer de humusrijkdom hier onder 2.5 % daalt moet hij als onvol- 	- op een groot proce 
doende beschouwd worden, terwijl 2.5 â 3,0 % als een normaal gehalte worden, die echtei 
te aanzien is. Dalen we onder 2,5 % dan hebben deze gronden die mees- is bij gebrek aan n 
tendeels uit tamelijk grof zand zijn samengesteld, groote kans in den Wat potasch 
zomer sterk uit te drogen en de voedingstoffen slecht vast te houden. 't algemeen wordt 
Dit feit staat vooral in verband met de hoogergenoemde factor nl. den echter op onvoldo 
aard van den humusvoorraad. Daar het hier betrekkelijk jong ontgon- niet om deze lage 
nen gronden aangaat, hebben we in deze streek vooral te doen met 1 den, zoolang de hu 
brute en zure humus, t,t.z, humus die slecht ontbonden is en nog veel humus voortkomen 
ruwe, houtachtige stoffen bevat die van geen nut zijn voor de water- wordt vastgehoude 
huishouding of het vasleggen van voedingstoffen. Dit gebrek wordt Daarom is de 
verbeterd door het toevoegen van stalmest en bizonder door het toe-  gewoonlijk slecht 
passen van groenbemestingen waarbij de vlinderbloemigen van groote 

ciep : potasch toe 
waarde zijn (lupienen, klaver, enz.). 

ontledingen en mli 
VOEDINGSTOESTAND. - Zuurgraad. - Wanneer we als 	t den raad gegeven 

normale zuurgraad 6,5 aannemen stellen we vast dat 85 % der gronden te dienen en b.v. 
dezer streek te zuur zijn en alhoewel het toedienen van kalk reeds in Deze raadgeving b 
verschillende dorpen doorgedrongen is, moet dit cijfer ons ongetwijfeld' uitslagen waar de 
tot nadenken stemmen. Erger nog is de vaststelling dat 25 % dezer om zijn opbrengst 
gronden zeer sterk zuur en 8 % overdreven zuur zijn, zoodat op vele 
dezer perceelen niet alleen gedeeltelijke mislukkingen doch in menige Humus en stil 

gevallen totale oogstmislukkingen opgeloopen worden. voor deze streek 

We weten wel dat schrik voor aardappelschurft hier een overwe- grond te hebben en 

gende rol speelt, doch niemand kan aannemen dat voor één teelt alle mate ontbonden is. 

andere tot mislukking gedoemd worden. Trouwens het optreden van leidt in meerdere o 

aardappelschurft is zeer wisselvallig en in streken met flinken humus- dan te sterk uitdx 

voorraad zooals het hier over 't algemeen het geval is, is daar ook min- tot verspilling var 

der voor te vreezen. In de meeste gevallen zijn de landbouwers zich van spoeld worden. D 

den zuurgraad hunner gronden niet bewust en is het slechts wanneer streek moet dan o 

ze de teelten geheel of gedeeltelijk zien mislukken dataan bodemonder- 	- voorraad. Niet alle 

zoek gaan denken. 	 - heid en de aard v 
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Phosphor en potasch. - Wanneer we de algemeene procenten voor 
deze beide elementen vergelijken komen we tot de vaststelling dat de 
cijfers merkelijk gunstiger zijn voor phosphor dan voor potasch. En 
hiermede hebben we een der hoofdkenmerken van de Kempische gron-
den namelijk een tamelijk sterk bindingsvermogen voor phosphor en 
slechte vastlegging voor potasch waarbij de humusvoorraad, het ijzer-
gehalte en de zuurgraad een belangrijke rol spelen. Voor phosphor kan 
op een groot procent der perceelen dezer streek een reserve vastgesteld 
worden, die echter bizonder de twee laatste jaren gevoelig geslonken 
is bij gebrek aan meststoffen. 

Wat potasch aangaat is de toestand doorgaans weinig gunstig. In 
't algemeen wordt in de Noorder Kempen tamelijk sterk bemest, dikwijls 
echter op onvoldoende wijze voor potasch. Dit is echter de hoofdzaak 
niet om deze lage cijfers te verklaren. Hoofdzaak is hier dat deze gron-
den, zoolang de humus niet beter ontbonden is of aangevuld door milde 
humus voortkomende van stalmest of groenbemesting, de potasch slecht 
wordt vastgehouden en gemakkelijk wordt uitgespoeld. 

Daarom is de periode van toedienen voor potasch voor deze streek 
gewoonlijk slecht gekozen en nog gesteund op het oude klassieke prin-
ciep potasch toedienen véSr den winter. Aan de hand van volledige 
ontledingen en inlichtingen over de betrokken perceelen, moest dikwijls 
den raad gegeven worden potasch voor elke teelt betrekkelijk laat toe 
te dienen en b.v. voor lentevruchten niet véôr den winter te bemesten. 
Deze raadgeving bleek in vele gevallen zeer afdoende en gaf zeer goed 
uitslagen waar de landbouwer reeds alle andere middelen beproefd had 
om zijn opbrengsten te verhoogen. 

Humus en stikstof. - We wezen reeds op het uitzonderlijk belang 
voor deze streek een voldoenden voorraad ontbonden humus in den 
grond te hebben en op de noodzakelijkheid dat deze humus in voldoende 
mate ontbonden is. Een humustekort voor deze zandgronden is fataal en 
leidt in meerdere of mindere mate tot oogstmislukkingen omdat de grond 
dan te sterk uitdroogt. Daarenboven geeft humusarmoede aanleiding 
tot verspilling van meststoffen die niet vastgehouden en sterk uitge-
spoeld worden. De bizondere aandacht van elken landbouwer in deze 
streek moet dan ook gevestigd zijn op het verzorgen van den humus~ 
voorraad. Niet alleen voor het vasthouden van potasch heeft de hoeveel-
heid en de aard van den humus zijn belang doch in even sterke mate 
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voor de stikstof. De abnormaal hooge verhoudingen koolstof/stikstot Op phosphorget 
wijzen er op dat de humus die normaal de stikstof bindt, dit element voor een hoog proce: 
voor deze streek slecht vasthoudt, wat dan voor gevolg heeft dat deze 	- reserve vaststellen. 1 
gronden sterk stikstofbehoeftig zijn en dat de stikstof hier niet te vroeg te laag, waardoor or 
mag toegediend worden, planten ontstaat met 

PAS ONTGONNEN OF JONG ONTGONNEN GRONDEN. Het humusgehal 

- De waarde van pas ontgonnen gronden hangt grootendeels van den geven een humusgeh 
0. humusvoorraad af en van de samenstelling van den ondergrond die ge- Bijna al de grc 

woonlijk in meerder of mindere mate ijzeroerlagen bevat, wat zeer scha- 	- Het is echt Noorde 

delijk is voor de waterhuishouding. Ondervindng leerde ons dat een eischen voor stikstof 

bodemkundig onderzoek ter plaatse, ook van den ondergrond, zeer groot met stikstof. Groenb 

belang heeft en veel teleurstellingen kan voorkomen door het aanduiden zelfs bij een goed hu 

van de plaatsen die best niet ontgonnen worden, door het aanduiden 
van wijze en diepte van bewerking, enz. 

De ontleding dezer gronden geeft over het algemeen een sterken 
tot zeer sterken zuurgraad aan, een sterke uitputting voor phosphor en 
potasch en een sterke stikstofbehoefte. Waar de voorraad aan phosphor 
en potasch door zware bemedngen op enkele jaren kan aangevuld wor- 
den, is dit niet het geval wat de stikstof aangaat; deze gronden blijven 
tientallen jaren stikstofbehoeftig. De hoeveelheid kalk die zal toege- 
diend worden moet afgestemd zijn niet alleen op den zuurgraad maar 
ook op den humusrijkdom. Ontleding alleen kan hier een juist inzicht 
geven. 

VOORBEELD VAN DE BEOORDEELING VAN EEN GE- 
MEENTE 	OUD-TURNHOUT. - Een typische gemeente met 
sterk zure gronden 	8,6 % overdreven zuur, 28 % zeer sterk zuur 
en ongeveer 90 % te zuur. We hoeven niet te zeggen welk belang de 
landbouwers in zulke gemeenten hebben bij het bodemonderzoek. Zon- - 
der den minsten twijfel, kan hier gezegd worden dat vele mislukkingen' 
aan de zuurheid te wijten zijn. Onze eigen vaststellingen hebben dit 
trouwens 'duidelijk aangetoond. Wanneer we hierbij opmerken dat in 
sommige gemeenten zooals Oostmalle alle gronden te zuur en 36 % der 
gronden overdreven zuur zijn, moet iedereen tot het besluit komen : er 
is nog ontzaglijk veel te doen op gebied van bekalking en bodem-ontle- 
ding bizonder in deze streken waar het 'er op aan komt de juiste dosis 
kalk te kennen die moet toegediend worden, willen we niet in een het 
andere uiterste terecht komen. 
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Op phosphorgebied is de toestand voor Oud-Turnhout zeer goed 
voor een hoog procent dezer gronden konden we een min of meer sterke 
reserve vaststellen. Daarentegen is het gehalte aan potasch doorgaans 
te laag, waardoor op vele perceelen een onevenwicht in de voeding der 
planten ontstaat met al de nadeelige gevolgen. 

Het humusgehalte is over het algemeen goed 59 % dezer gronden 
geven een humusgehalte boven 2,7 % aan. 

Bijna al de gronden dezer gemeente zijn sterk stikstofbehoeftig. 
Het is echt Noorder-Kempische grond met veel ruwe humus, sterke 
eischen voor stikstof en de noodzakelijkheid niet te vroeg te bemesten 
met stikstof. Groenbemestingen zijn op deze gronden zeer aan te prijzen, 
zelfs bij een goed humusgehalte, 
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S- 
0 

Aantal 
ontlede 	- 
gronden. . . . 	109 

pH 	- 4.8 11.0 
4,9- 5.2 22.9 
5.3- 6.0 57.8 
6.1- 7.0 8.3 

+7.0 - 

P20 5 	- 5.0 5.5 
5.1-10.0 20.2 

10.1-16.0 23.8 
+16.0 50.5 

KO 	- 7.0 30.3 
7.1-15,0 44.9 

15.1-23.0 19,3 
+23.0 5.5 

C 	-1,8 8.3 
1.9- 2.2 14.7 
2.3- 2.6 28.4 
2.7- 3.0 28.4 

+ 3,0 20.2 

N 	- 100 12.8 
101 -140 12.8 
141 - 180 49.6 
181 -220 22.0 
221 -260 2.8 

+260 - 

C/N 	-10.0 0.9 
10.1-12.0 - 
12.1-14.0 13.8 
14.1-16.0 35.8 
16.1-18.0 18.3 

+18,0 31.2 

Aantal ontlede 

Ir 
DE NOORDER 

Aantal ontlede gronden in procent volgens ontledingscijfers. 

0 

o - 
0 
E 

.0 

S- 
0 

0 
•0 

0. , 
r Aantal 0 0 

ontlede 
gronden. . . . 125 43 221 767 66 255 60 

pH 	- 4.8 7.2 7.0 35.7 8,6 1.5 - - 
4.9- 5.2 5.6 2.3 21.7 22.7 3.5 11.7 
5.3- 6.0 60.8 67.4 34.9 54.0 75.8 38.4 53.3 
6.1- 7.0 26.4 23.3 7.7 18.4 - 58.1 	. 35.0 

+ 7.0 - - - - - - - 

P20 5 	- 5.0 1.6 7.1 4.1 4.0 1.5 2.0 5.0 
10.4 4.6 21.7 11.0 1.5 14.5 6.7 

5.1-10.0 10.1-16.0 20.0 11.6 33.9 31.0 27.3 39.2 11.7 
+16.0 68.0 76.7 40.3 54.0 69.7 44.3 76.6 

K20 	- 7.0 11.2 13.9 36.6 19.4 56.1 6.7 10.0 
7.1-15.0 28.0 46.5 37.6 45.4 27.3 19.2 31.7 

Î 
15.1-23.0 30.4 23.3 18.1 22.7 12.2 33.7 30.0 

+23.0 30.4 16.3 7.7 12,5 4.5 40.4 28.3 - 

C 	- 1.8 
1.9- 2.2 

4,0 
8.8 

23.3 
20.9 

9.1 
10.0 

11.9 
9.2 

16.7 
13.6 

8.3 
8.2 

13.3 
10.0 

2.3- 2.6 21.6 23.3 21.7 18.6 25.7 19,2 21.7 
2.7- 3.0 24.8 20.9 24.4 28.2 18.2 29.8 30.0 

+ 3.0 40.8 11.6 34.8 32.1 25.8 34.5 25.0 

N 	- 100 16,8 32.6 9.0 12.9 54.5 10.2 23,4 
101 - 140 15.2 37.2 16.3 11.2 34.9 12.1 21.7 
141 - 180 22.4 27.9 32.1 34.0 7.6 31.0 26.7 
181 - 220 28.8 2.3 37.6 30.4 3.0 36.1 18.3 
221 - 260 13.6 - 4.1 8.6 - 8.6 3.3 

+ 260 3.2 - 0.9 2.9 - 2.0 6.6 

C/N 	-10.0 - 2,3 2.3 0.7 - 0.4 - 
10.1-12.0 2.4 2.3 0.5 1.9 1.5 5.9 3.3 
12.1-14.0 7.2 - 11.3 12.6 1.5 14.5 10,0 
14.1-16.0 29.6 30.2 26.2 30.4 4.5 32.5 18.3 
16.1-18.0 22.4 14.0 27.6 28.8 .1 21.2 20.0 

4 +18.0 38.4 512 32.1 25.6 89.4 25.5 48.4 
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DE NOORDER KEMPEN. 
Aantal ontlede gronden in procent volgens ontiedingscijfers. 

4) 
4) 

4) - 
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£2 anta1 
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16.1-18.0 18.3 14.9 37.2 10.4 23.1 17.0 21.1 
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4. - MIDDEN- EN ZUIDER KEMPEN, 

AARD VAN DEN GROND, - Zooals voor de Noorder Kempen 
gaat het hier over Kempische zandgrond waar in de eerste plaats het 
humusgehalte belang heeft, Het eenige verschil met de Noorder Kempen 
ligt hierin dat de Zuid Kempische gronden gemiddeld la-ger ontgonnen 
zijn dan in het Noorden en dit verschil is vooral in den aard van den 
humus te vinden : waar voor de Noord Kempische gronden te veel brute 
humus aanwezig is, is dit in mindere mate het geval voor het Zuiden. 
Deze gronden die gewoonlijk langeren tijd in kultuur zijn en reeds veel 
meer stalmest en groenmest ontvingen, zijn dan ook reeds meer als 
normale zandgrond te beschouwen, t.t.z. de humus is er reeds voldoende 
ontbonden. 

Dit heeft zijn weerslag op alle voedingstoffen phosphor, maar 
vooral potasch en stikstof, worden sterker gebonden. Vooral in stik~ 
stofbehoefte komt het verschil naar voor. Waar in het Noorden niet 
gemakkelijk te sterk voor stikstof kan bemest worden, moet in het Zui-
den voor sommige teelten, zoals graangewassen en vooral rogge en 
haver, voorzichtiger met stikstof omgesprongen worden. Zooals voor 
de Noorder Kempen zijn deze gronden zeer dankbaar voor stalmest en 
nog meer voor groenbemesting, vooral van vlinderbloemigen. 

In het algemeen zijn de weiden, zoowel in het Zuiden als het 
Noorden humusrijk en kunnen over het algemeen tamelijk veel stikstof 
verwerken. Het lage stikstofverbruik voor de weiden is dan ook opmer-
kenswaardig waardoor uitbating dezer weiden te weinig intensief is. 

DE VOEDINGSTOESTAND. - Zuurgraad. - De zuurheid is 
hier nog sterker dan voor het Noorden. Het procent van overdreven 
zure gronden is hetzelfde doch voor de zeer sterk zure gronden bedraagt 
het 34 % terwijl praktisch bijna alle gronden kalkbehoeftig zijn. Een 
regelmatig onderzoek op dit gebied dringt zich op voor deze streken, 
temeer omdat de gronden dezer landbouwstreek tamelijk gevoelig zijn 
aan aardappelschurft en het er dus op aankomt voor elken grond de 
juiste dosis kalk te kennen die noodig is. 

Phosphor- en potaschvoorraad. - Ook hier vinden we een tamelijk 
hoog procent gronden met phosphorreserve terwijl betrekkelijk weinig 
phosphorbehoefte bestaat. De voorraad potasch is onvoldoende doch 
beter dan voor de Noorder Kempen. Zooals reeds gezegd, komt hier 
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vooral de kwaliteit van den humuis te pas die de potasch in deze gronden 
beter vindt doch nog onvoldoende. Hoe humusrijker deze gronden wor-
den door stalmesttoediening of groenbemesting, des te beter zullen ze 
ook hun potasch verwerken. Het te vroeg toedienen dezer bemesting 
moet, over het algemeen, ook in deze streek afgeraden worden, bizonder 
daar het humusgehalte niet te hoog is. 

Humus en stikstof, - Het humusgehalte mag doorgaans voor deze 
streek als te laag bestempeld worden. Ongeveer 75 % der gronden 
hebben een humusgehalte dat lager is dan 2,6 % terwijl voor de Noorder 
Kempen slechts 50 % der gronden onder dit cijfer liggen. Daar het 
humusgehalte, we drukken er nogmaals op, voor deze gronden hoofd-
zaak is, moet stalmest als hoofdfactor in de bemesting aanzien worden. 
Het komt ons voor dat vele landbouwers zeer nuttig zouden handelen 
wanneer ze de stalmest, om de 3 â 4 jaar b.v. met een flinke groenbe-
mesting, liefst van vlinderbloemigen, zouden aanvullen. Dit zou niet 
alleen de hoeveelhied humus verhoogen doch de hoedanigheid ervan zou 
merkelijk stijgen, waardoor een veel betere huishouding der voedings-
elementen zou bekomen worden. 

Zooals reeds gezegd is de stikstofvoorziening of het vasthouden der 
stikstof hier beter dan voor de Noorder Kempen. Ook hiervoor kan het 
toedienen van stalmest en groenmest een grooten invloed uitoefenen. 

VOORBEELD VAN BEOORDEELING VAN EEN GEMEEN-
TE GEEL. - Bijna al de gronden dezer gemeente zijn kalk-
behoeftig. Slechts 20 % der gronden zijn zeer sterk zuur tegen 34 % 
voor de heele streek der Zuider Kempen. Het veelvuldig gebruik van 
metaalslakken in deze gemeente is hieraan waarschijnlijk niet vreemd, 
alhoewel 20 % zeer sterk zure gronden nog merkelijk te veel is. 

Op phosphorgebied zijn de gronden van de gemeente Geel over het 
algemeen goed voorzien, 27 % geven een te laag gehalte aan terwijl 
59 % een min of meer sterke reserve aantoonen. 

Voor potasch is de toestand minder goed doch ook hier is het 
gemiddelde iets beter dan dit van de gansche streek 35 % zijn tamelijk 
pctaschbehoeftig, terwijl 40 % goed of zeer goed voorzien zijn van dit 
element. 

Wat humus en stikstof aangaat, mogen we zeggen dat de beschou-
t 	wingen die voor de gansche landbouwstreek gegeven werden, geldig •  

zijn voor deze gemeente, alhoewel de gemiddelden iets hooger liggen. 



Over 't algemeen hebben we hier met een gemeente te doen waar de 
- 	 Statis 

voedingstoestand der gronden niet zoo heel slecht is, alhoewel nog veel 	- 

moet verbeterd worden, 
ONTLEDING 

De iiivloed van de landbouwschool zal hier zich wel doen gelden. 
- 

De voorlichting samen met regelmatig bodemonderzoek zal aan onze 
en 

ONTLEDINGSCIJF] 
landbouwers in de toekomst toelaten zich schrap te zetten en in de mate 
v'an 't mogelijke, oogstmislukkingen te vermijden en hun gronden op de 

- Reactie of zuurgraad 
meest doelmatige wijze uit te baten, 

- 	4.8 	..... 
4.9— 	5.2 	..... 
5 •3.L 	6.0 	..... 

.1— 	7.0 	..... 
+7.0 	..... 

• Phosphorcijfer 
- 	5.0 	..... 

5.1-10.0 	..... 
10,1-16.0 	..... 

+16.0 	..... 

• Potaschcijfer 
—7.0 	..... 

7.1-15.0 	..... 
15.1-23.0 	..... 

+23.0 	..... 

% Humus (koolstof) 
—1.8 

1.9 	—2.20 	..... 
2.21-2.60 	..... 
2.61-3.80 	..... 

+3.00 	..... 

Stikstofcijfer 
- 100 

101140 
141-180 
181-220 

+220 

Verhouding C/N: 
—12.0 

12.1-14.0 
14.1-16.0 
16,1-18.0 

+18.0 
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Statistische cijfers voor de Zuider Kempen. 

ONTLEDING 
GANSCHE STREEK Gemeente Geel 

(3898 perceelen) (495 perceelen) 
en 

ONTLEDINGSCIJFERS 
Getal Getal 

perceelen perceelen perceelen perceelen 

Reactie of zuurgraad 
343 8.8 15 3.0 - 4.8 	............. 
985 25.2 87 17.6 4.9 	5.2 	.............. 

1960 50.3 297 60.0 5.3- 6.0 	............. 
572 14.7 91 18.4 

+ 7.0 38 1.0 5 1.0 

Phosphorcijfer 
240 6.2 24 4.9 

.1- 7,0 	.............. 

591 15.2 62 12.5 
1128 2&9 108 21,8 

	

- 5.0 	.............. 

	

5.1-10.0 	.............. 

1939 49.7 301 60.8 

	

10,1-16.0 	............. 

	

+16.0 	............. 

Potaschcijfer 
16.8 29 5.9 

7.1-15.0 	............ 
. 

1378 35.4 154 31.1 
- 	

7.0 	............654 

1082 27,7 160 32.3 15.1-23.0 	............. 
784 

.. 

20.1 152 30.7 +23.0 	.............. 

% Humus (koolstof) 
-1.8 988 25.3 103 20.8 

987 25.3 143 28.9 
958 24.6 128 25.9 

1.9 -2.20 	.............. 

516 13.3 73 14,7 

	

2.21-160 	.............. 

	

+3.Ô0 	............ 449 11.5 48 91 
2.61-3.80 	.............. 

Stikstof cijfer 
14.3 56 11.3 

932 
. 

23.9 120 24,2 

	

-100 	.............558 

	

141 -180 	........... 1430 36.7 191 38.6 
101 	140 	............. 

646 
. 

16.6 87 17.6 

	

181 -220 	............ 

	

+220 	............ 332 8.5 4,1 8.3 

Verhouding C/N 
690 17.7 58 11.7 

1153 29.6 161 32.6 
-12.0 	.............. 

968 24.8 153 30.9 

	

12.1-14.0 	............. 

	

14.1-16,0 	............. 
501 12.9 64 12.9 

	

16.1-18.0 	............ 

	

+18.0 	... 	... 	... 	.. 586 15.0 59 11.9 
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0 

0 
0) 

Aantal 
0) 

ontlede 
gronden. 	. 	. 	. 168 

pH 	- 4.8 1.2 
4.9- 5.2 35.7 
5.3- 6.0 54.8 
6.1- 7.0 8.3 

+7,0 - 

P20 5 	- 5.0 1.2 
5.1-10.0 9.5 

10.1-16.0 36.9 
+16.0 52.4 

K20 	- 7.0 9.5 
7.1-15.0 13.7 

15.1-23.0 30.4 
+23.0 46.4 

C 	-1.8 20.8 
1.9 -2.2 25.0 
2.21-2.60 32.8 
2.61-3.00 12.5 

+3.00 8.9 

N 	-100 	2.4 
101 -140 10.1 
141 -180 51.2 
181 -220 27.4 

+220 8.9 

CJN .-12,0 	27.4 
12.1-14.0 44.6 
14.1-16.0 19.0 
16.1-18.0 6.0 

+18.0 3.0 

DE ZUIDER KEMPEN. 
Aantal ontlede gronden in procent volgens ontiedingscijfers. 	 Aantal ontlede 

-.8 
z 0 

0 

0 

Aantal 
ontlede 
gronden. . . 	284 44 227 	495 	149 47 

pH 	- 4.8 4.6 6.8 17.2 3.0 14.1 23.4 
4.9- 5.2 20.4 31.8 41.0 17.6 32.2 25.6 
5.3- 6.0 64.1 34.1 36.5 60.0 44.3 48.9 
6.1- 7.0 10.6 22.7 5.3 18,4 9.4 2.1 

+ 7.0 0.3 4.6 - 1.0 - - 

P20 5 	- 5.0 4.9 - 11.0 4.9 6.7 8.5 
5.1-10,0 20.1 22,7 .26.9 12.5 11,4 23.4 

10.1-16,0 31-3 27.3 26.9 21.8 22.8 29.8 
+16.0 43.7 50.0 35.2 60.8 59.1 38.3 

K20 	- 7.0 16.2 4.5 32.2 5.9 6.0 29.8 
7.1-15.0 41.6 36.4 39.2 31.1 26.9 38.3 

15.1-23.0 26.4 25.0 22.9 32.3 27.5 12.8 
+23.0 15.8 34.1 5.7 30.7 39.6 19.1 

C 	-1.8 20.8 11.4 15.4 20.8 42.3 17.0 
1.9 -2.2 10.6 43.2 18.1 28.9 34.9 40.5 
2.21-2.60 15.1 29.5 31.7 25.9 14.1 25.5 
2.61-3.00 13.4 13.6 20.3 14.7 4.0 10.6 

+3.00 40.1 2.3 14.5 9.7 4.7 6.4 

N 	-100 20,4 6.8 11.9 11.3 1,3 10,6 
101 - 140 9.5 18.2 15.4 24.2 41.6 25.6 
141 - 180 20.8 47.7 47,6 38.6 43.0 42.6 
181 -220 26.8 22.7 14.1 17.6 8.1 10.6 

+220 22.5 . 	4.6 11.0 8.4 6.0 10.6 

CJN 	-12.0 6.7 6.9 7.5 11.7 37.6 6.4 

111-14.0 19.4 40.9 16.7 32.6 45.6 23.4 

14,1-16.0 22.5 43.2 32.6 30.9 12.8 34.0 

16.1-18.0 19.0 4.5 24.7 12.9 2.0 25.6 

+18.0 124. 4.5 18.5 11.9 2.0 10.6 
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DE ZUIDER KEMPEN, 
Aantal ontlede gronden in procent volgens ontiedingscijfers. 

o 
- o 

2 - 

Aantal 
ontlede 
gronden. 	. . 	 . 168 117 192 215 127 63 

pH 	- 4.8 1.2 11.1 2.6 9.8 1.57 6.3 
4.9- 5.2 35.7 28.2 19.3 25.6 1.57 25.4 
5.3- 6.0 54.8 54.7 53.1 55.3 51.18 65.1 
6.1- 7.0 8.3 6.0 23.9 9.3 39.37 3.2 

+7.0 - - 1.1 - 6.31 

P20 	- 5.0 1.2 6.0 5.2 1.9 2,36 3.2 
5,1-10.0 9.5 10.3 7.3 11.6 5.51 19,0 

10.1-16.0 36.9 33.3 31.2 29,3 18.9 781 
+16.0 52.4 50.4 56.3 57.2 73.22 39,7 

K20 	- 7.0 9.5 29.9 7.8 14,9 18.9 19.0 
7.1-15.0 13.7 52.1 33.8 44.2 43.3 31.8 

15.1-23.0 30.4 12.0 36.5 24.2 23.62 34.9 
+23.0 46.4 6.0 21.9 16.7 14.17 14.3 

C 	-1.8 20.8 43.6 18.2 15.4 10.23 7.9 
1.9 -2.2 25.0 32.5 23.4 32.6 14.96 17.5 
2.21-2.60 32.8 9.4 28.7 33.0 22.83 31.8 
2.61-3.00 12.5 6.8 23,4 8.8 18.9 19.0 

+3.00 8.9 7.7 6.3 10,2 33.07 23.8 

N 	-100 2.4 11.1 18.2 4.6 14.96 1.6 
101-140 10.1 39.3 25.0 20.5 22.04 11.1 
141 -180 51.2 25.6 43.2 47.9 28.34 38.1 
181 -220 27.4 15.4 9.9 17,2 18.9 34.9 

+220 8.9 8.6 3.7 9.8 15.74 14,3 

CIN 	-12.0 27,4 18.8 8.9 19.6 6.3 7.9 
12.1-14.0 44.6 53.8 19.3 40.9 18.9 36.5 
14.1-16.0 19.0 14.5 23.9 22.8 18.11 44.5 
16,1-18.0 6.0 6.9 2 11,6 22.04 6.3 

+18.0 3.0 6.0 (29.71 5.1 34.64 4.8 

39 



DE ZUIDER KEMPEN. 
Aantal ontlede gronden in procent volgens ontiedingscijfers. Aantal ontlede 

- 
0 

- . 	- 
- - 

. 

1 
Aantal 

o 
Z 

o 
0 UD  

0 

Aantal 
0 

ontlede 
ontlede 

gronden. . . . 45 89 44 55 71 114 gronden. 	. 	. 	. 106 

pH 	- 4.8 2.2 1.1 - 1.8 19.7 10.5 pH 	- 4.8 11,3 
4.9- 5.2 20.0 30.4 4.5 3.4 36.6 22.8 4.9- 5.2 37.7 
5.3- 6.0 66.7 62.9 13.7 49.1 35.2 43.0 5.3-. 6.0 42.5 
6.1- 7.0 11.1 5.6 81.8 12.7 8.5 21.9 61 	7.0 6.6 

+ 7.0 - - - - - 1.8 ± 7.0 1.9 

P20 5 	- 5.0 2.2 - 13.6 5.4 22.5 9.6 P,0 5 	- 5.0 6.6 
5.1-10.0, 8.9 5.6 54.6 20.0 32.4 15,8 5.1-10.0 22.7 

10.1-16.0 31.1 25.9 22.7 27.3 36.0 19.3 10.1-16.0 24.5 
+16.0 57.8 68.5 9.1 47.3 14.1 55.3 +16.0 46.2 

K20 	- 7.0 8.9 4.5 4.5 16.4 18.3 25.4 1(0 	- 7.0 17.9 
7.1-15.0 33.3 20.2 29.5 32.7 45.0 31.6 - 	7.1-15.0 41.5 

15.1-23.0 28.9 41.6 31.9 30.9 16.9 28.1 15.1-23.0 25.5 
+23.0 28.9 33.7 34.1 20.0 19.7 14.9 +23.0 15.1 

C 	-1.8 6.7 24.7 97.7 32.7 26.8 43.0 C 	-1.8 33.1 
1.9 -2.2 44.4 43.8 - 50.9 31.0 25.4 1.9 -2.2 28.3 
2.21-160 26.7 23.6 - 9.1 28.2 24.6 2.21-2.60 23.6 
2,61-3.00 6.7 6.8 - 5.5 11.2 6.1 2.61-3.00 7.5 

+3.00 15.5 1.1 2,3 1.8 2.8 0.9 ±3.00 7.5 

N 	- 100 - 2.2 70.4 3.6 31.0 24.8 N 	- 100 28.3 
101 - 140 4.4 16.9 27.3 34.6 29.6 43.6 101 - 140 27.4 
141 - 180 51.1 42.7 - 50.9 29.6 22.8 141 - 180 29.2 
181 - 220 26.7 30.3 2.3 7.3 9.8 7.0 181 - 220 3.8 

+ 220 17.8 7.9 - 3.6 - 1.8 ' 	 + 220 11.3 

C/N 	-12.0 35.6 39.3 91.0 14.5 11.3 52.6 C/N 	-12.0 12.3 
12.1-14.0 44.5 48.3 4.5 47.3 14.1 20.2 12.1-14.0 30.2 
14.1-16.0 13.3 12.4 4.5 25.4 29.6 13.2 14.1-16.0 20.7 
16.1-18.0 2.2 - - 7.3 14.1 14.0 -16.1-18.0 13.2 

+18.0 - - 39 - +18.0 23.6 
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DE ZUIDER KEMPEN. 
Aantal ontlede gronden in procent volgens ontiedingscijfers. 

0 
> 

- 
4) 0 - 

antaI > c/) 
0 

)ntlede 
;ronden. 	. 	. 	, 106 72 52 475 3898 

- 4.8 11.3 5.6 21.2 14.9 8.8 
4.9- 5.2 37.7 12.5 38.5 30.1 25.2 
5.3.-. 	6.0 42.5 75.0 11.5 49.5 50.3 
6.1- 7.0 6.6 6.9 28.8 5.5 14.7 

±7.0 1.9 - - - 1.0 

5.0 6.6 2.8 26.9 3.6 6.2 
5.1-10.0 22.7 12.5 34.6 15.2 15.2 

10.1-16.0 24.5 31.9 13.5 44.6 28.9 
• 	+16.0 46.2 52.8 25.0 36.6 49.7 

- 7.0 17.9 9.7 17.3 15.4 16.8 
7.1-15.0 41.5 25.0 28.8 44.8 35.4 

15.1-23.0 25.5 33.3 44.3 29.9 27.7 
+23.0 15.1 32.0 9.6 9.9 20.1 

C 	-1,8 33.1 25.0 13.5 10.3 25.3 
1.9 -2.2 28.3 25.0 82,7 10.5 25.3 
2.21-2.60 23.6 27.8 1.9 40.6 24.6 
2.61-3.00 7.5 12.5 - 25,1 13.3 

+3.00 7.5 9.7 1.9 13.5 11.5 

- 100 28.3 12.5 38.5 9.9 14.3 
101 - 140 27.4 13.9 13.4 15.8 23.9 
141 - 180 29.2 38.9 32.7 45.7 36.7 
181 -220 3.8 22.2 15.4 21.0 16.6 

+ 220 11.3 12.5 - 7.6 8.5 

/N 	-12.0 12.3 31,9 - 4.4 17.7 
12.1-14,0 30.2 23.6 9.6 24.4 29.6 
14.1-16.0 20.7 30.6 80.8 30.9 24.8 
16.1-18.0 13.2 2.8 1.9 19.2 12.9 

+18.0 23.6 11.1 7.7 21.1 15.0 

-o
L.  

- - > .4 

'4 	0 

8 

4)Q '44) 

o 

4) 

4)4)4) 
'O -0 ..0 
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o
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IV. 
EERSTE GEVAL 

Afzonderlijke Verschil 

voorbeelden van grondonderzoek. 
Gemeente 	Nr or 

Oostmalle 	76 

Waar de ontiedingsuitslagen in 't algemeen reeds interessante gege- Idem ... 	... 	... 	... 	76 

vens naar vôôr brengen en het nut van de grondontleding duidelijk 

aantoonen, kan niemand aan de noodzakelijkheid van dit onderzoek IdemIII 	:.. 

twijfelen wanneer hij afzonderlijke voorbeelden onder oogen krijgt. Idem ............ 

Inderdaad waar de statische gegevens nog een vrij algemeen ge- Idem ............ 

dacht geven over de bekomen uitslagen, zien we in volgende voorbeel- 

den beter de individueele gevallen en de uiterste ontiedingscijfers. Zoo 
Hoeven we 1 

dezer uitbating 
komt het voor dat een perceel in zeer goeden voedingstoestand verkeert zuur. We moeten 
op gebied van phosphor, potasch, humus en stikstof alhoewel de oogst 

- 	 4.2 tot 4.5 totale c 
mislukt tengevolge van overdreven zuurheid. Eveneens kan een grond Voor phosph 
voldoende gekalkt en bemest zijn voor phosphor, potasch en stikstof en reserve 	(21.1) 	tei 
toch niet voldoen, omdat het humusgehalte te laag is, waaruit een te ren) eveneens tot 
sterke uitspoeling van potasch en stikstof en uitdrogen in den Zomer Vier perceel( 
volgt. 	 . waren er het gev 

En hier moet niemand opwerpen 	ik kalk regelmatig en bemest reactie aangeven 

mijn gronden regelmatig. Zoowel als bij éénzelfde voedingsregiem de en een ander bijn 

eene mensch aan de longen lijdt en de andere aan maag of hart of 
nieren, zoo is elk perceel grond verschillend volgens zijn gesteltenis. 

Na enkele jaren bebouwing zullen sommige perceelen kalk noodig 
hebben en andere niet, de eene grond zal zijn phosphor of potasch goed 
vasthouden, terwijl andere perceelen hiervoor met dezelfde bemesting te 
sterk zullen uitgeput zijn, op het eene perceel zal een reserve aan phos- 
phor ontstaan en een uitputting voor potasch en bij een ander perceel 

zal het omgekeerd zijn. 

Beter dan woorden echter zullen de hierna volgende cijfers spreken 
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EERSTE GEVAL. 

Verschil tusschen perceelen van éénzelfde bedrijf. 

Gemeente 	Nr onted. Zuurgr. Phosphor Potasch Humus Stikstof Verh.C/N 

Oostmalle 7615 4.5 6.8 Sporen 2.75 147.2 18.7 
Idem ... 	... 	... 	... 7616 4.5 16.1 12.0 3.43 194.8 17.6 
Idem ... 	... 	... 	... 7617 5.8 21.1 39.4 3.39 167.4 20.3 
Idem ... 	... 	... 	... 7618 5.8 5.1 4.3 3.49 128.4 27.2 
Idem ... 	... 	... 	... 7619 4.2 15.5 Sporen 3.04 178.9 17.0 
Idem ... 	... 	... 	... 7620 4.3 10.3 6.8 3.36 191.9 17.5 
Idem ... 	... 	... 	... 7621 5.0 16.1 12.0 3.23 194.9 16.6 

Hoeven we hier te wijzen op het verschil tusschen de perceelen 
dezer uitbating ? De reactie schommelt van overdreven zuur tot matig 
zuur. We moeten natuurlijk niet zeggen dat op de perceelen met pH's 
4.2 tot 4.5 totale oogstmislukkingen geboekt werden. 

Voor phosphor gaan we van sterke uitputting (6.8 - 5.1) tot flinke 
reserve (21.1) terwijl voor potasch we van een totale uitputting (spo-
ren) eveneens tot een renerve (39.1) gaan. 

Vier perceelen zijn overdreven, zuur en totale oogstmislukkingen 
waren er het gevolg van, doch van de perceelen die een tamelijk goede 
reactie aangeven (5.8) is er één sterk uitgeput voor phosphor en potasch 
en een ander bijna volledig uitgeput voor potasch. 
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Gemeente 	Nr ontle 

Wilmarsdonk 33002 
J'iem ... 	 ... 	 ... 	 ... 33003 
Idem ... 	 ... 	 ... 	 ... 33004 
Idem .... 	 ... 	 ... 	 ... 33005 
Idem ... 	 ... 	 ... 	 ... 33006 

Aanmerking : Alle numm 

Voorbeeld van zee 
perceelen werden mi 
len er mislukten, wat 
werd. Hier is het dw 
te bemesten. Het zijn 
lische reactie niet ve. 

Alleen grondoni 
polderboeren die onc 
mige teelten oplieper 
tot hiertoe onopgelo 
werkende meststoffe 

TWEEDE GEVAL. 

Verschil in zuurgraad en opbrengst op éénzelfde perceel. 

Gemeente 	Nr ontled. Zuurgr. Phosphor Potasch Humus Stikstof Verh.C/N 

Wortel ... ... ... 10592 	4.2 	12.7 	9.4 	2.47 	149.1 	16.6 
kiem ... ... ... ... 	 10593 	4.7 	18.0 	9.4 	2.57 	166.3 	15.4 

Aanmerking : N° 10592, zeer slechte opbrengst; N° 10593, iets betere opbrengst. 

Het gaat hier om een perceel waarvan een gedeelte zeer slechte op-
brengsten gaf, terwijl het overige gedeelte iets beter was doch nog on-
voldoende oogsten opleverde. De reactie van beide perceelen is zeer 
sterk zuur, doch waar deze reactie overdreven zuur is op het zeer slechte 
gedeelte, is ze iets gunstiger op het betere gedeelte. Het verschil in zuur-
giaad kwam hier in de opbrengst zeer duidelijk naar voor. We laten 
het aan den lezer te schatten welke schadepost op dit perceel opgeloopen 
werd vooraleer aan grondontleding gedacht werd. 

DERDE GEVAL. 

Niet alleen sterl 
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DERDE GEVAL. 

Niet alleen sterke zuurheid, ook te sterke basisciteit is slecht, 

Gemeente 	Nr ontied. Zuurgr. Phosphor Potasch Humus Stikstof Verh.C/N 

Wilmarsdonk 	33002 	8.0 	9.2 2.7 1.55 131.6 11.8 
kem ... 	... 	... 	... 	33003 	8,0 	13.3 11.8 1.68 155.4 10.8 
Idem ... 	... 	... 	... 	33004 	7.9 	8.2 4.8 1.72 141.4 12.2 
Idem 	.......... 33005 . 	 8.0 	8.8 Sporen 1.62 140.0 11.6 
Idem ... 	... 	... 	... 	33006 	8.0 	6.4 Sporen 1.58 119.0 13.3 

Aanmerking 	Alle nummers slechte aard 

Voorbeeld van zeer hooge alcaliniteit bij een poldergrond. Op al deze 
perceelen werden middelmatige oogsten gewonnen, terwijl de aardappe-
len er mislukten, wat ongetwijfeld door de sterke alcaliniteit veroorzaakt 
werd. Hier is het dus onnoodig sterk voor phosphor, potasch en stikstof 
te bemesten. Het zijn verloren onkosten zoolang aan de zeer sterke alca-
lische reactie niet verholpen is. 

Alleen grondontleding kan hier volledige klaarheid brengen; vele 
polderboeren die ondanks voldoende bemesting, mislukkingen voor som-
mige teelten opliepen, krijgen hierdoor de oplossing van een raadsel dat 
tot hiertoe onopgelost bleef; in plaats van te kalken moeten hier zuur-
werkende meststoffen toegediend worden gedurende enkele jaren. 
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VIERDE GEVAL. 	 VIJFDE GEVAL. 

Uitputting aan phosphor en potasch. 	 Verschil tusscher 

Gemeente 	Nr ontied, Zuurgr. Phosphor Potasch Humus Stikstof Verh,C/N 
	

Gemeente 
	Nr ontied. 

Oppuurs 12754 6.4 7.8 8.6 1.74 114.8 15.1 
Idem ... 	 ... 	 ... 	 ... . 12755 5.8 7.3 7.0 1.48 109,3 13.5 
Idem ... 	 ... 	 ... 	 ... 12756 5.7 6.0 8.6 1.33 92.9 14.3 
Idem ... 	 ... 	 ... 	 ... 12757 5.6 6.4 5.4 1.36 120.2 11.3 
Idem ... 	 ... 	 ... 	 ... 12758 5.6 5.1 10.7 1.45 125.7 11.5 
Idem ... 	 ... 	 ... 	 ... 12759 5,4 7.3 4.8 1.74 107.9 16.1 
's Gravenwezel 19030 6.9 3.2 2.2 2,86 235.2 12.1 
Idem ... 	 ... 	 ... 	 ... 19031 6.5 2.5 2.2 7.22 400.4 18.0 
Idcm ... 	 ... 	 ... 	 ... 19032 6.1 2,5 Sporen 6.12 324.4 18.8 
Idem ... 	 ... 	 ... 	 ... 19033 6.1 2.8 2,2 2.44 177.8 13.7 
Idem ... 	 ... 	 ... 	 ... 19034 5.9 1.8 2.2 2.99 263.2 11,4 

Bovenstaande cijfers toonen duidelijk aan hoe sommige landbou-
wers onbewust hun gronden laten uitputten voor sommige voedingsele-
menten. Hier is de reactie en het humus en stikstofgehalte nog betrekke-
lijk goed, terwijl het phosphor- en potaschgehalte op een sterke uitput-
ting wijzen en oorzaak zijn dat op deze perceelen te lage opbrengsten 
bekomen werden. Bizonder voor 's Gravenwezel is de uitputting zeer 
sterk en is het gebrek aan evenwicht tusschen den kalk- en humustoe-
stand en de phosphor- en potaschvoorziening sterk uitgesproken. Het is 
clan ook niet verwonderlijk dat voor deze perceelen duidelijk slechte op-
brengsten bekomen werden. 

Oostmalle D 
	

8944 
Idem .......... 

	 8945 
Idem .......... 

	 8946 
Idem .......... 

	 8947 
Oostmalle L 
	

8953 
Idem.......... 

	 8954 
Idem .......... 

	 8955 

Het verschil in voe 
duidelijk. Voor de eerst 
sterk potaschgebrek en 
de tweede uitbating 
potaschgehalte. Het hoe 
de le  hoeve de opbreng 
2de. Nochtans meenden 
den deden onderzoeken 
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Verschil tusschen twee uitbatingen in eenzelfde gemeente. 

Gemeente 	Nr ontied. Zuurgr. Phosphor Potasch Humus Stikstof Verh.C/N 

Oostmalle D 8944 4.3 15.5 Sporen 3.09 173.7 17.8 
Idem ... 	... 	... 	... 8945 4.1 12.3 5.1 3.48 182,4 19.1 
Idem ... 	... 	... 	... 8946 4.4 7.3 8.6 3.73 199.8 18.6 
Idem ... 	... 	... 	... 8947 4.4 18.6 6.8 3.51 182.4 19,2 
Oostmalle L 8953 5.9 24.2 13.7 2.07 112.9 18.3 
Idem ... 	... 	... 	... 8954 6.8 22.3 18.8 1.75 97.0 18.0 
Idem ... 	... 	... 	... 8955 6.1 29.4 8.6 2.04 112.9 18.1 

Het verschil in voedingstoestand voor deze twee uitbatingen is zeer 
duidelijk. Voor de eerste uitbating stellen we vast': overdreven zuurheid, 
sterk potaschgebrek en voor één perceel duidelijk phosphorgebrek. Op 
de tweede uitbating : goede reactie, phosphorreserve en tamelijk goed 
potaschgehalte. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat op 
de l e hoeve de opbrengsten slecht waren, terwijl ze goed waren voor de 
2de. Nochtans meenden elk dezer twee landbouwers, vôôr ze hun gron-
den deden onderzoeken dat ze het bij het goede eind hadden. - 
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Wat gedaan voor. staalneming en onderzoek 
op eigen bedrijf? 

De besproken uitslagen van de ruim 13.000 grondstalen mogen vol-
staan om eiken kweeker te overtuigen van het nut en de noodzakelijk-
heid van het grondonderzoek. 

U wenscht ook uw grond te laten ontleden ? Zoo stellen zich voor 
11 volgende vragen 

1. WIE ZORGT VOOR DE STAALNEMING? 

Omdat het nemen van een goed grondstaal van 't grootste belang 
is om tot een betrouwbaren uitslag te komen en een doelmatig bemes-
tingsadvies te kunnen opmaken, moet de staalneming toevertrouwd wor-
den aan een ERKENDEN STAALNEMER; deze zal eveneens het 
INLICHTINGSBULLETIJN met de plaatselijke gegevens omtrent het 
perceel invullen, de grondstalen drogen en verzenden. 

Raadpleeg de lijst van de erkende staalnemers (blz. 51). 
Indien er geen staalnemer op uw gemeente voorkomt, schrijf 'n 

kaartje aan een staalnemer uit de buurt. 
Bij de staalneming betaalt ge uw bijdrage per grondstaal aan den 

staalnemer. 

2. WELKE PERCEELEN MOETEN ONTLEED WORDEN? 

Ondervinding heeft ons geleerd dat de meeste landbouwers geneigd 
zijn slechts die perceelen te doen ontleden waar iets hapert, waar de 
teelten bij plekken wegsterven of waar gansche teelten mislukken. We 
begrijpen best deze doenwijze doch, wanneer even nagedacht wordt, 
stelt men onmiddellijk het verkeerde in deze handelwijze vast. Inder-
daad, wie gaat er slechts naar den dokter wanneer de patient zeer erg 
ziek is of op sterven ligt ? 
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Bodemonderzoek is ongetwijfeld noodzakelijk voor perceelen die 
niet in den haak zijn. Daaraan twijfelt niemand. Het mislukken der 
teelten op deze perceelen komt echter niet op één dag. Geleidelijk aan, 
jaar vx5r jaar verminderen de opbrengsten zonder dat de landbouwer 
het merkt omdat het uitzicht nog eenvormig is : het eerste jaar is er 5 7c 
te kort aan opbrengst, het tweede jaar 10 %, het derde jaar 20 %, het 
vierde jaar 40 % met wegsterven bij plekken en het vijfde jaar 90 % 
of een bijna totale mislukking. Reken nu zelf uit welke schadepost dit in 
totaal voor al deze jaren uitmaakt, als we slechts na gedeeltelijk of totaal 
mislukken der teelt met bodemonderzoek beginnen. Waarom dan niet 
tc-estaan v66r we tot onze schade naar de grondontledingen moeten grij-
pen en waarom niet onmiddellijk beginnen met de ontleding en dit niet 
van een paar perceelen maar van alle perceelen der uitbating. We kun-
nen U gerust verzekeren dat de landbouwer er nog een belangrijk voor-
deel zou bij vinden moest hij de ontledingen totaal betalen terwijl hij nu 
voorloopig slechts een klein gedeelte ervan te vergoeden heeft. 

3, HOE DIKWIJLS MOET DE LANDBOUWER ZIJN 
PERCEELEN LATEN ONTLEDEN? 

Het is niet noodig dit elk jaar te doen tenzij er redenen zouden 
bestaan. Gewoonlijk volstaat het om de 2 jaar opnieuw de perceelen te 
kontroleeren om vast te stellen of de voedingstoestand goed gebleven 
is, of hij verbeterd is en in welke richting moet worden voortgegaan. 

En velen stellen zich dan weer de vraag als de voedingstoestand 
van sommige mijner perceelen goed is, is de ontleding dan niet nutteloos 
en is het dan nog wel noodig later opnieuw een onderzoek te doen ? 

Welnu van de duizende gevallen die we te onderzoeken kregen zijn 
er zeer weinig waarvan we konden zeggen : er is heelemaal niets te 
verbeteren terwijl voor de meeste merkelijke verbeteringen konden aan-
geraden worden en voor velen zeer erge gebreken vastgesteld werden. 
Maar zelfs in de veronderstelling dat een paar perceelen bij dit klein 
getal vallen waarvoor niets te verbeteren valt op plantenvoedingsgebied 
is het onderzoek nog ten zeerste nuttig, want dan kan de landbouwer 
gerust zijn en weet hij voor het perceel in kwestie dat hij in de goede 
richting werkt en dan is een later onderzoek evengoed aanbevolen om 
regelmatig kontrool uit te oefenen en na te gaan of de voedingsbalans 

in evenwicht blijft. 
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4. HOE WORDT HET STAAL GENOMEN? 

Van een perceel, waar alle vruchten éénvormig zijn en waarvan de 
- 	 List 

oppervlakte 1 HA. niet te boven gaat, wordt slechts één gemiddeld staal 
genomen t.t.z. op een vijftiental plaatsen over gansch het perceel wordt aan 'wie hei 
grond op schupdiepte uit de bouwvoor genomen, die dan samen goed 
gemengd wordt en waarvan een Kg. genomen wordt, die naar het labo- 
ratorium verzonden wordt, samen met het inlichtingsbulletijn dat door 
de staalnemer ingevuld wordt. Wanneer een deel van het perceel slecht - 

of natter is, of een andere samenstelling heeft, wordt een afzonderlijk 
staal van elk dezer deelen genomen. Nooit den grond van een slecht deel ARR 
met een goed onder elkaar mengen. Aartselaar 	M. Mick 

Wanneer het perceel grooter is dan 1 HA. moet het in twee of meer 
Borsbeek 	M. Fr. V stukken ingedeeld worden, waarvan telkens een gemiddeld staal geno- 

men wordt. Brecht : M. Leo Vat 
Brecht 	M. Marcel 

5. HOE WORDEN DE UITSLAGEN OVERGEMAAKT? Esschen 	M. F. Koni 

Na de ontleding wordt het ontiedingsbulletijn opgemaakt en aan 
T 	Esschen 	M. F. Van 

den staalnemer gezonden, die het aan den landbouwer overhandigt. Op Kalmthout 	M. L. Si 

dit bulletijn staat een beoordee1ing over elk der voedende hoofdbestand- Kapellen 	M. K. Da 

cieelen van den grond 	zuurheid en kalkbehoefte, phosphor en potasch- Kontich : M. Alois 1 
behoefte, humusgehalte, stikstofbehoefte. Bij de beoordeeling of de grond Lint 	M. Jozef Herin 
arm is of normaal, goed of zeer goed voorzien voor elk element, komt Loenhout 	M. C. V. 
het bemestingsadvies dat de dosis meststoffen opgeeft, welke voor vol- 

Massenhoven 	M. 1 
gende teelt best toegediend worden. 

De landbouwer krijgt aan de hand van dit bulletijn den noodigen Oostmalle 	M. Paul 

uitleg van den staalnemer. Overbroek-Brecht 

Ranst 	M. F. Raes 
Reet : M. Marcel V 

Sint Antonius-Brech 

Sint-Lenaarts 	M. J 

Viersel 	M. Constar 

Wommelgem M. Â 

Wuustwezel 	M. K 

Wijnegem M. Ed 
Wilrijk 	M. Juul S 
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VI. 

Lijst van erkende staalnemers 
aan wie het verzoek om staalneming kan 

gericht worden. 

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

Aartselaar M. Michiel Ceulemans, G. Gezellelâan, 32, 

Borsbeek M. Fr. Verhoeven, Hulgenrode, 94. 

Brecht : M. Leo Van Bouwel, Biest, 13. 

Brecht M. Marcel Verbeeck, Lessiusstraat, 28. 

Esschen M. F. Konings, Esschendonk, 7, 

Esschen M. F. Van Loon, Horendonk, 142, 

Kalmthout M. L. Smets, Achterbroek. 

Kapellen M. K. Daems, Heidestraat, 6. 

Kontich : M. Alois De Bruyn, Duivenstraat, 22. 

Lint M. Jozef Hermans, Waarloosstraat, 22. 

Loenhout M. C. Van de Mierop, Tienpondstraat, 92. 

Massenhoven M. Emiel Van Rompaey, onderwijzer. 

Oostmalle M. Paul Eggers, landbouvlesgever. 

Overbroek-Brecht M. Jozef Bulens, Willebrordusstraat, 20. 

Ranst Mi F. Raes, Laarstraat, 10. 

Reet : M. Marcel Van Buick, Pierstraat, 46, 

Sint Antonius-Brecht M. K. De Bruyn, Kapellei, 19. 

Sint-Lenaarts M. Jaak Meeusen, Dorpstraat, 6. 

Viersel M. Constant Peeters, Liersche baan. 

Wommelgem M. Arthur Baets, Selsaetelei, 100. 

Wuustwezel M. Karel Nuytemans, Ginhoven, 331. 

Wijnegem M. Edward De Baets, Koolsveldlaan, 37. 

Wilrijk M. Juul Soetewey, Krijgsbaan, 274. 
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Herentais Eerw. Broede 

Herenthout M. Albert 

Herselt : M. Remi Laerei 
Herselt M. Jozef Doms, 

Houtvenne : M. Edmond 
Kasterlee : M. Fr. Donke 

Kasterlee : M. Aug. Van 

[.ichtaart M. Frans Car 

Meer : M. L, Verbist, la 

Meerhout M. Jos. Grief 
Meerle M. Jespers, sch 

Minderhout M. K. Adr: 

Mol-Donk M. Juul Slae 

Ooien M. Aug. Anthoni 

Oud-Turnhout M. Fr. 

Oud-Turnhout M. Flor 

Ramsei M. Louis Van 1 

Retie: M. R. Stappaerts, 

Rijkevorsel M. Frans \ 

Tielen M. Aug. Van L 

Turnhout M. J. Merten 

Vorts-Meerlaar : M. Her 

Wecheiderzande M. Ai 

Wortel M. Louis Snels, 
Wortel M. Aug. Van F] 

ARRONDISSEMENT MECHELEN 

Bevel M. J. De Winter, Dorp, 61. 

Breendonk M. Jan Maes, Schaafstraat, 58. 
Heyst-op-den-Berg M. L. Van den Broeck, Loostraat, 139. 

Mechelen M. Fr. Van Assche, Antwerpsche steenweg, 195. 
Mechelen Edw. Van Beveren, Kadoddersstraat. 

Lier M. Corneel Nuyts, Boonalaarstraat, 47.- 

Lier M. Fr. Van de Nouweland, Antwerpsche steenweg, 153. 
Koningshooikt : M. Albert De Veuster, Mechelbaan, 5. 
Koningshooikt M. Alfons Van den Buick, Misstraat, 30. 
O.-L.-V.-Waver M. Fr, Van Bostraeten, Dorp, 89. 

O -L.-V.-Waver-Peulis M. Leopold De Wachter. 

Oppuurs M. Oscar Tersago, Dorp, 44. 

Putte M. Jos, Bogaerts, T. 30. 

Puurs M. Aimé Vercruysse, Eikevlietstraat, 16. 

Puurs-Kalfort M. Jan Merckx, Schipstraat, 51. 

Ruisbroek-Sauvegarde M. Moeyersoms, Pullaar, 16. 

Sint-Amands M. Aug. Maes, Heikenstraat, 333. 

Sinte-Kathelijne-Waver M. Emiel Ceulemans, Clemenceaustraat, 60. 

Tisseit M. Jan Van den Bergh, Breendonkstraat, 5. 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 

Arendonk M. Fr, Claessen, Den Boer, 29. 

Balen-Neet M. Em, Swerts, Markt, 4. 

Balen-Wezel M. V. De Groof, Sint Jozeflaan, 1. 

Beerse M. Ger. Walbers, Gasthuisstraat, 20bis. 

Desschei M. Ernest Draulans, Loozenstraat, 22. 

Eindhout M. L. Bakelants, Trichelhoek. 

Geel M. Jos, Verwimp, Diestbaan, 37. 

Geel-Zammel M. Louis Tops, n° 84. 

Gierle M. Emmanuel Heylen, onderwijzer. 

Gierie M. Hendrik Vos, Boschberg, 44. 
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Herentais Eerw, Broeders, Sint-Janstraat. 

Herenthout M. Albert Engels, Steenweg op Bouwel. 

Herselt : M. Remi Laeremans, Dorp, 153. 

Herselt : M. Jozef Doms, onderwijzer. 

Houtvenne M. Edmond Leysen. 

Kasterlee : M. Fr. Donkers, Borgerhout, 17. 

Kasterlee M. Aug. Van Eyck, Houtem, 15. 

Lichtaart M. Frans Campforts, Molenstraat, 18. 

Meer M. L. Verbist, landbouwieeraar. 

Meerhout M. Jos. Grietens, Veldstraat, 19.. 

Meerie : M. Jespers, schoolhoofd. 

Minderhout M. K. Adriaensen, schoolhoofd. 

Mol-Donk : M. Juul Slaedts, onderwijzer. 

Ooien M. Aug. Anthonis, Boekel, 14. 

Oud-Turnhout M. Fr. De Proost, Steenweg op Turnhout, 1. 

Oud-Turnhout M. Florent Jonckers, Schoonbroek, 26. 

Ramsel M. Louis Van Lommel, Molenberg, 140. 

Retie: M. R. Stappaerts, Markt, 5. 

Rijkevorsel : M. Frans Verlinden, Macadam, 169. 

Telen M. Aug. Van Looy, Gieriesteenweg. 

Turnhout M. J. Mertens, Otterstraat, 44. 

\'orts-Meerlaar M. Hendrik Goos, iandbouwiesgever. 

Wechelderzande : M. André Verrijcken, landbouwlesgever. 

Wortel M. Louis Snels, Bolck, 19. 

Wortel M. Aug. Van Haute, landbouwlesgever. 

kti 



A. Stikstofmesten 

Sodanitraat (synthetisch) 
Sodanitraat van Chili .......... 
Potaschnitraat ................ 
Ammoniaknitraat ............. 

Gehalten 

15 3z % 
13% 
20 V2% 

Ammoniaksulfaat .............. 	20 % 
Chiorammon 
	

24% 
Calciammon 
	

20 % 
Kalkcyanamide ................. 	219 

B. Phosphorniesten 

Superphosphaat 	................min. 14 % 

Metaalslakken .................. 1 min. 14 % 

Mineraal neergeslagen phosphaat. 1 38/39 % 

C. Potaschmesten 

Sylviniet Kainiet ................14 % 

20 % 
40 % 

Ruw 	potaschzout 	................ 
Chloorpotasch 	................... 

50 % Chloorpotasch 	.................... 
48 % Potaschsulfaat 	................... 

Patentkali 	...................... 26 % 

Vormen 

Nitrische stikstof 
Nitrische stikstof 
Nitrische stikstof 
10.25 % nitrische en 10.25 % am- 

moniakale stikstof 
Ammoniakale stikstof 
Ammoniakale stikstof 
Ammoniakale stikstof 
Amidische stikstof 

Watervrij phosphorzuur, oplos-
baar in water 

Watervrij phosphorzuur, oplos-
baar in citroenzuur 2 % 

Watervrij phosphorzuur, oplos-
baar in alcalischen citroenzuren 
ammoniak 

Watervrije potasch oplosbaar in 
water 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

De echte landbouwkali 

In de vette kalksoorter 

10 De uitgekozen kalk 

2° Schepdoor (brokken 

3° Kalkasch (afval, vo 

4° Gehydrateerde kalk 

De hoedanigheid der 1 
(werkende kalk). 

TIJDSTIP VA] 

De meeste meststo 
zooals ze door den land 

Zij moeten eerst e 
van traag en snelwerker 
in den herfst en andere 

De meest snelwerk 
zaaitijd en zelfs geduren 

De nitrische stiksto 
van nitraat of salpeter. t 
dus gebruikt voor snelgr,  
in lente en zomer. 

De ammoniakale st; 
van ammonium. Ammoni 
ceembaar door de plant 
nitrische stikstof door d 
Indien evenwel al de V( 

vuld zijn werkt deze am; 
De nitrische-ammoni 

beide vormen. 
De amidische stikst 

werkenden vorm. Zoo 
eggen of lichtjs in te pl 
zaaien en planten. 

Wat de werking ph 
opmerkingen gelden 

Superphosphaten di 
(werking der bijtende zi 

VII. 

Lijst der meest gebruikte meststoffen. 

D. Kalkverbindingen. 

Soorten kak 1° Vette kalk bevat 80-98 % zuivere kalk. 2° Magere kalk bevat 

60-80 % kalk. 
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De echte landbouwkalk is de vette kalk. 

In de vette kalksoorten heeft men 

1° De uitgekozen kalk (de kluiten). 

2° Schepdoor (brokken en gruis (tout venant). 

3° Kalkasch (afval, voortkomend van het sorteeren van de uitgelezen kalk). 

4° Gehydrateerde kalk in poeder (zakjes kalk). 

'

De hoedanigheid der kalk hangt af van het gehalte aan CaO Calcium oxyde 

	

- 	(werkende kalk). 

TIJDSTIP VAN GEBRUIK DER MESTSTOFFEN. 

De meeste meststoffen worden niet door de planten opgenomen, 
zooals ze door den land- of tuinbouwer toegediend worden. 

Zij moeten eerst een omzetting ondergaan; daarom spreekt men 
van traag en snelwerkende meststoffen. Daaruit volgt dat men sommige 
in den herfst en andere in de lente zullen moeten toegediend worden. 

De meest snelwerkende kunnen aangewend worden tijdens den 
zaaitijd en zelfs gedurende den groei, in overbemesting. 

De nitrische stikstofmesten, bevatten de stikstof onder den vorm 
van nitraat of salpeter. Deze stikstofvorm is oplosbaar in water en wordt 
dus gebruikt voor snelgroeiende planten in de lente en als overbemesting 
in lente en zomer. 

De ammoniakale stikstofmesten, bevatten de stikstof onder vorm 
van ammonium. Ammoniakale stikstof is slechts weinig rechtstreeks op-
ceembaar door de planten . Deze vorm moet eerst omgezet worden in 
nitrische stikstof door de salpeterzuurbacteriën ; werkt dus langzamer. 
Indien evenwel al de voorwaarden dezer omzetting (nitrificatie) ver-
vuld zijn werkt deze ammoniakale stikstofvorm ook snel. 

De nitrische-ammoniakale stikstofmesten bevatten de stikstof onder 
beide vormen. 

De amidische stikstofmesten bevatten de stikstof onder een trager 
werkenden vorm. Zoo b.v. is het noodzakelijk kalkcyanamide in te 
eggen of lichtjs in te ploegen en dit tenminste veertien dagen vôôr het 
zaaien en planten. 

Wat de werking phosphorzuurmesten betreft, kunnen de volgende 
opmerkingen gelden 

Superphosphaten dienen aangewend te worden vôér het zaaien 
(werking der bijtende zuren op het zaad). Het mineraal neergeslagen 
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phosphaat mag altijd aangewend worden, doch bij voorkeur gedurende 
de eerste grondbewerkingen. 

De metaalslakken worden liefst in den herfst véér het zaaien in 
Het ond€ den grond gebracht. Zij zijn uitmuntend voor herfst- en winterbemesting 

van grasland (samen met ruwe potaschzouten) ; worden ook aanbevolen 	- 

voor granen, beeten, klaver, enz. 
Voor de werking der potaschzouten kan aangestipt worden 	de 

potaschmesten werken eigenlijk allen even snel vermits ze allen oplos~ 
baar zijn in water, Nochtans de ruwe potaschzouten brengen veel chloor In sommige gevE 

in den grond; zij hebben daarom een bijtende werking en dienen daarom cndergrond wel norm 

ten minste drie of vier weken v5Sr 't zaaien toegediend te worden, liefst - 	op sommige perceele 

nooit als dekmest (behalve voor grasland). Zij kunnen zeer goed als geval is een onderzo 

herfstmest dienen. deze die een volledig  

Het potaschsulfaat is het beste (afwezigheid van Chloor) ; het kost aan te vragen. De on 

echter duurder per eenheid, vandaar dat deze meststof meer voor tuin- kele franks meer per 

bouw gebruikt wordt en voor sommige speciale teelten (tabak). cield staal. 	Voor so: 
blijvende gewassen z 

DE NEVENWERKING DER MESTSTOFFEN IN DEN GROND. 
grond zeker zôô bel 
Inderdaad wanneer d 

Sommige meststoffen hebben ook invloed op de reactie van den turen de eerste jarei 

grond (zuurgraad van den grond). oogenblik dat de booi 

Zoo maken b.v. de volgende meststoffen den grond zuurder : slechte of op een har 

ammoniaksulfaat, superphosphaat, de chloorbevattende potaschmesten, sterven later af. Dit ç 

de meeste organische meststoffen. dat de booinen in op. 

De volgende b.v. werken basisch na 	sodanitraat, kalkcyanamide, verloren is en kan he: 

metaalslakken, kalk. Dit is te vermijd 
onderzoek kan gezeg 
lukken kan aangepla 
moeten vermeden woi 
voor den uitbater zal 

- - 	 Doch zelfs voor 
zoek nog zeer groot b 
te schikken en de no 

- 	 Voor het onderz 
specialisten opgeleid, 
Op aanvraag worder 

Wie deze profilE 
het 	«Secretariaat v 
Mechelen. 
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VIII. 

Het onderzoek van den ondergrond 
of profileering. 

In sommige gevallen kan het gebeuren dat er twijfel bestaat of de 
cndergrond wel normaal is en of hij niet de oorzaak is van mislukkingen 
op sommige perceelen of op sommige deelen van het perceel. In dit 
geval is een onderzoek hiervoor gewenscht.-We raden zelfs aan voor 
deze die een volledig idee van hun gronden willen hebben dit onderzoek 
aan te vragen. De onkosten beloopen niet hoog en bedragen slechts en-
kele franks meer per te onderzoeken put (profiel) dan voor een gemid-
oeld staal. Voor sommige teelten, bijzonder van diepwortelende en 
blijvende gewassen zooals fruitboomen is een onderzoek van den onder-
grond zeker zóó belangrijk als de bepaling der meststoffenbehoefte. 
Inderdaad wanneer dan de ondergrond niet in orde is, zullen deze kul-
turen de eerste jaren betrekkelijk normaal ontwikkelen doch op het 
oogenblik dat de boomen dieper doordringen met hun wortelen en in een 
slechte of op een harde laag terecht komen, beginnen ze te kwijnen en 
sterven later af. Dit gebeurt ongelukkiglijk gewoonlijk op het oogenblik 
dat de boomen in opbrengst moeten komen zoodat gansch het kapitaal 
verloren is en kan herbegonnen worden. 

Dit is te vermijden door het onderzoek van den ondergrond. Na dit 
onderzoek kan gezegd worden of een boomgaard met kans van wel~ 
lukken kan aangeplant worden, welke soorten best passen en welke 
moeten vermeden worden. Het financieel belang van dergelijk onderzoek 
voor den uitbater zal wel niemand ontgaan. 

Doch zelfs voor een bestaande uitbating kan een dergelijk onder-
zoek nog zeer groot belang hebben om er de verdere aanplantingen naar 
te schikken en de noodige kultuurmaatregelen te treffen. 

Voor het onderzoek van den ondergrond werden in de provincie 
specialisten opgeleid, die met dit moeilijk werk volledig vertrouwd zijn. 
Op aanvraag worden deze ter plaatse gezonden. 

Wie deze profileerling van den ondergrond wenscht, schrijve aan 
het «Secretariaat van den B.D.P.A.», Antwerpsche steenweg, 269, 
Mechelen. 
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