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DANKWOORD VAN DE AUTEUR.

Tijdens de 10 maanden dat het duurde om aan dit boek te werken, stond Erica
Reinheimer veel achter het project. We hadden een eindeloze email-uitwisseling over wat nu
eigenlijk de ideale mangaanhoeveelheid voor de bodem zou moeten zijn. Zij temperde
kunstig mijn overmoedig enthousiasme zonder enigerlei weerstand op te roepen, en
voorkwam zo dat ik enkele grote fouten maakte. Ze droeg een voorzichtigheid bij, die alleen
kan voortkomen uit veel ervaring als lokale bodemspecialist. Erica las samen met mij de
bewijzen daarvan met mij door. Ik kan Erica niet genoeg bedanken.

Erica en ik werden geholpen door de kerngroep die op het Soilandhealth forum staat;
deze mensen voorzagen vaak van inzichten en informatie. Vooral ook veel dank aan Mike
Kraidy, voor het delen van zijn kennis die hij opdeed door het adviseren van boeren. Dank
ook aan John Well, Lloyd Charles, Norm Cooper, Steve Diver, Jim Karnofsky, John Slack,
Edmond Brown, Hugh Lovel, Frank Eagan en Roger Martyn. Ik dank ook Gary Kline van
Black Lake Organics voor de hulp in het verbeteren van mijn Complete Organische Meststof.
Dank aan de vele tuiniers die mijn aanbod aannamen om een gratis bodemtest te maken.
Zonder hun hulp zou ik er niet toe zijn gekomen om te appreciëren hoe breed de diversiteit
van bodems kan zijn.

Tenslotte staat dit boek diep in de schuld bij Justin Crawford, D.O. Kort voordat ik aan dit
project begon nam Justin de verantwoording en de legale eigenaarsrechten van de Soil and
Health Library over. Het feit dat ik niet langer de mail hoefde te beantwoorden zoals ook
allerlei andere dingen niet meer hoefde te doen, liet me vrij om te werken aan De Intelligente
Tuinier, en we zijn Justin veel dank verschuldigd voor het voortzetten van deze bibliotheek,
alwaar alle titels waarnaar in dit boek verwezen worden, gratis kunnen worden gedownload.



Huis- en keukentuintjes komen en gaan met de welvaart van de tijden. In tijden van
nood, wanneer groenten schaars zijn, worden ze noodzakelijk, en iedereen die de
beschikking over een

klein stukje grond heeft moet zich verplicht voelen om een tuin aan te leggen. Maar een klein
beetje groter stuk land is nog veel beter, omdat het mogelijk is om zoveel voedsel te
verbouwen voor zo weinig werk en zonder extra kunstmest. In tijden wanneer het geld
schaars is, kan een goed beplant stuk land 75 procent van het voedsel leveren van wat de
eigenaar normaal zou kopen. Dit, en met wat hij krijgt van dieren en gevogelte, moet hem
door een noodsituatie heen kunnen helpen.

Zelfvoorzienende landbouw voor levensonderhoud is een systeem van productie van
gewassen, samen met de productie van pluimvee en dierlijke producten, met inbegrip van
schapen en wol voor kleding, dat de familie alles wat ze nodig heeft op het land kan laten
groeien. De eigenaar hoeft verder alleen maar voldoende inkomen te hebben om aan zijn
extra behoeften tegemoet te kunnen komen. Het is een systeem waarbij een gezin kan
overleven als de lonen laag zijn en het werk schaars is. Het helpt de mens om zijn
zelfrespect te behouden, ook al kan hij uit zijn werk niets verkrijgen.

Victor Tiedjens, Vegetable Crop Production. ca. 1942:.
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VOORWOORD

Door Erica Reinheimer

Ik ben een bodem-analist uit de buurt. Ik help tuinders om voedzame groenten en fruit
te kweken. Ik verzamel bodemmonsters en stuur ze op naar een laboratorium om het
resultaat te analyseren. Vervolgens voorzie en meng ik de biologisch goedgekeurde
mineralen die de grond nodig hebben. Het is een eenvoudig klein, rechttoe rechtaan bedrijf.
Omdat het resultaat zeer effectief is en mijn diensten niet duur zijn, groeit mijn klantenlijst
gestaag.

Tuinieren is altijd mijn roeping geweest, net als mijn luisterend oor. Ik hou er van om
s’morgens dicht bij de planten te zitten, om samen bij hun te zijn en met hun in contact te
zijn, en dit contact heeft zich verdiept door te begrijpen hoe mineralen bijdragen aan de tuin.
Ik kan die mineralen niet zien of ruiken, maar na bodemonderzoek weet ik welke elementen
er zijn, en wat er moet worden gedaan om de mineralen in evenwicht te brengen.

Net als andere bodem-analisten uit de buurt begon ik na het zien van de resultaten van de
remineralisatie van de bodem van mijn eigen tuin ook anderen te helpen. Het eten uit de tuin
was

opeens nog lekkerder dan het al was geweest; de tuin was veel productiever. Zelfs mijn
groene bonen (ja, zelfs groene bonen!) hadden een verrukkelijke smaak. Mijn eigen
producten zijn nu veel smakelijkere voeding, zodat ik teleurgesteld ben in de smaak van de
biologisch geteelde groenten van onze lokale landbouwer op de markt. Ik kweekte zelfs
heerlijk smakende tomaten in een kool-zomer. "Goh, dit is zo makkelijk, in vergelijking met
alle andere werk dat ik in de tuin doe", dacht ik. "Elke tuinman zou dit zo moeten doen."

Ik begon dertig jaar geleden met compost in de tuin te werken en ik doe dat nog steeds.
Ik adviseer nog steeds compost bij het beginnen van een nieuwe tuin. Goede compost
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verbetert de grond, voegt lucht aan de grond toe, houdt water vast en bevordert het leven.
Geweldig spul. In die beginjaren realiseerde ik me wel dat er toch iets aan ontbrak, maar als
er al iets was, dan wist ik niet wat ik anders nog aan de bodem moest toevoegen, en ik wist
niet wat er in de compost zat, dus voegde ik nog meer compost er aan toe. Is het dan
verwonderlijk dat een tuin meestal jaren en jaren er over doet tot die het echt goed doet ?



Later, begon ik met bodemtesten. Dit werkte beter, maar ik had geen volledig
vertrouwen in de aanbevelingen die ik van het lab kreeg. Ik gebruikte de resultaten wel als
leidraad, en probeerde te raden welke organische materialen mijn tuin nodig had. Toen
ontdekte ik de kunst van bodemmineralisatie. Nu heb ik pas voor de eerst een doeltreffend
systeem gevonden voor het omvormen van land in tuin. Nu zitten er alle voedingsstoffen
voor de planten overvloedig in, en in de juiste verhoudingen. Nu heb ik een echt fantastisch
resultaat. Het minerale evenwicht biedt een geweldige basis voor de compost in de bodem
te laten werken en voor de bodembiologie te laten leven. Deze basis is geweldig om mee te
beginnen.

Het mineraliseren van de bodem aan de hand van een bodemonderzoek is geen
garantie er voor dat de planten ook in staat zijn om de mineralen op te nemen. Maar het is
zeker dat als de mineralen niet in de bodem (of in de bladbespuiting ), dat de mineralen ook
niet in het planten komen te zitten. Alle andere onderdelen van het tuinieren zijn net zo
belangrijk. Er is een beroemde aforisme dat luidt: ¨De groei wordt niet bepaald door het
totaal van de best beschikbare middelen, maar door de schaarste middelen.'. Laat het meest
schaarse middel dan maar iets zijn zoals de tijd van de tuinman, en niet een beetje
mineraalgebrek in de bodem.

Ik heb het geluk om in de voorhoede te zijn, en verwacht dat een evenwichtige
remineralisatie van de achtertuin binnenkort gemeengoed zal zijn. Het werkt zo goed dat als
je je het eens geprobeerd hebt, dat je je afvraagt waarom je het niet eerder hebt gedaan. Je
planten zullen je bedanken, en je familie zal je dankbaar zijn, en als je zelf een bodem-
analist wordt, dan zullen je buren je er ook dankbaar voor zijn.

Als het gaat om tuin-advies is scepticisme een gezonde houding. Als relatieve
nieuwkomer las ik in 1977 gretig oude nummers van de Organic Gardening tijdschriften die
terug gingen tot in de tijd van J.L. Rodale. Ik beken dat ik een zekere mate van arrogantie
kreeg omdat ik de Biologische Methode gebruikte. In ongeveer hetzelfde jaar kwam Steve
Solomon in Oregon wonen en

verbouwde als zelfvoorziener zijn eigen voedsel. Hij at vooral uit eigen tuin, en liet zijn
voedsel groeien volgens de biologische principes die ik aan het lezen was. Maar hij was niet
zo geweldig gezond als dat men zou verwachten. Hij zei zelfs dat hij zich soms voelde als
een oude man (hij was achter in de '30). Op deze voedingswijze verslechterde de toestand
van zijn gebit sterk, en hij begon zijn tanden te verliezen.

Noodzakelijk voor dat moment, bestond Steve's dieet vooral uit zijn eigen biologisch
geteelde groenten. Maar zijn grond had ernstig gebrek aan bepaalde mineralen en werd
enorm overgedoseerd met andere mineralen. Vrijwel standaard zien wij onevenwichtigheden
in elke bodem waarmee we werken. Dus ook de smaak en voedingsstoffen-dichtheid van
Steve's groenten waren verre van wat ze zouden moesten zijn, en vooral ook voor hem
zouden moeten zijn om gezond te worden. De meeste huistuinen zijn om diezelfde reden
niet alles wat ze zouden kunnen zijn, maar de meeste tuiniers eten ook niet alleen maar van
hun eigen onevenwichtige bodem zodat ze dit probleem niet zo hebben. Steve zal u
vertellen hoe hij er toe kwam om geleidelijk te ontdekken hoe effectief het



mineralenevenwicht van de bodem herstelde en hoe hij daardoor weer zijn gezondheid terug
kreeg.

Hij is de juiste persoon om in deze kunst te onderwijzen. Zijn vorige vrouw, Isabelle
Moser beoefend nutritionele geneeskunde, en door hun samenzijn en gemeenschappelijke
belangen, verbonden zij de gezondheid van de bodem met de gezondheid van het lichaam.
Steve is de belangrijkste architect van de Soil and Health on-line bibliotheek, een van de
grootste vergaarbakken van bodem en voeding op aarde. Hij heeft het unieke talent om op
de voor de hand liggende dingen te letten, terwijl de rest van ons gewoon alles overneemt.
Het verband tussen de plaats waar we wonen, het klimaat en de bodem, het voedsel dat we
groeien en onze gezondheid lijkt vanzelfsprekend, maar dan wel pas nadat we er op
gewezen worden.

Ik ontmoette Steve voor het eerst door het postorderbedrijf dat hij destijds opzette - de
Territorial Seed Company - en vervolgens door zijn boek, ¨Growing Vegetables West of the
Cascades¨. In dat boek concentreerde Steve zich op de unieke voordelen en uitdagingen
van het tuinieren in de Pacifische Noordwesten. Maar door zich te focussen op de
verschillende klimatologische regio, maakte hij niet alleen dat het boek relevant is voor
tuinders in Cascada, maar vestigde daarin ook stevig het idee dat alle tuinieren lokaal is, en
dat alle tuinadvies dat ook zou moeten zijn. Het is door onze lezers zelf om te beoordelen in
hoeverre de ideeën van de auteur betrekking hebben op onze eigen locaties, rekening
houdend met klimaat en bodem.

Als je de bladzijden van dit boek doorgelopen hebt, dan zul je inzicht en advies voor je
eigen situatie vinden. Dit is de reden waarom dit boek belangrijk is - zodat je jouw eigen tuin
met groter inzicht en helderheid kunt zien.
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Dit boek is voor tuiniers en zelfvoorzieners en het maakt gebruik van biologische methoden.
Maar het verbreedt het toepassingsgebied van het biologisch tuinieren, en bevat ook een
aantal van de beste technieken die worden gebruikt door de huidige gecertificeerde
biologische boeren. Het resultaat is een betere, productievere tuin, meer voedzaam voedsel,
en de best smakende groenten die je ooit hebt gegeten.



HOOFDSTUK 1. WAAROM VOEDINGSSTOFFENRIJK VOEDSEL ?

Zou je het geloven als ik je zou vertellen dat de mensen tot meer dan honderd jaar
kunnen leven en dan hun eigen tanden nog kunnen hebben, dat ze tot in de laatste weken
van hun leven volledig van het leven kunnen genieten, en dit alles alleen maar als hun
oogsten anders zou worden bemest ? Ongelofelijk ? Ja, de meeste mensen zouden zelfs
denken dat ik een grote gek ben !

Hoe die gezondheid bereikt wordt is een bijna gevaarlijk te bespreken onderwerp. De
mensen worden meestal boos als de gezondheidsopvatting waar ze in geloven
geconfronteerd wordt door de feiten. Ik vond het niet makkelijk om met gezondheid-in-
verband-staande of ziekte-genezende opvattingen te kunnen veranderen, zelfs ook niet met
statistieken. Als we veel cijfers hebben die ondersteunen dat het eten van
voedingsstoffenrijk voedsel een bijzonder goede gezondheid en een lang leven voortbrengt,
dan kunnen wetenschappers die er op uit zijn de statistieken naar eigen belang zo uit te
leggen dat ze het gewenste resultaat krijgen, een leek altijd onder de tafel praten. Dus is het
nutteloos om cijfers te gebruiken om ze te overtuigen. Als ik er over nadenk hoeveel
bijzonder briljante mensen sinds de 1930er jaren allemaal al er in hebben gefaald, om de
wereld te overtuigen dat gezondheid gelijk staat aan voedingsstoffengehalte gedeeld door
calorieën. Wel, als al dezen hebben gefaald, welke kans heb ik dan ? Ik ben geen
wetenschapper of advocaat. Als overtuiging nodig is, dan denk is dat het voor mij het beste
is, dat ik alleen maar mijn eigen ervaringen en observaties mededeel.

Ik was meteen verliefd op mijn eerste groentetuin. De activiteit zelf was kalmerend en
centrerend - In die tijd gebruikte ik de term ¨in balans brengend¨. Het tuinieren liet mijn hart
zingen. Ik kan er ook geen goede verklaring over geven hoe dat zo kwam.
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Na 40 jaar serieus voedsel kweken op 5 verschillende stukken grond in twee vrij
verschillende Noord-Amerikaanse klimaten en op twee bodems van een afgelegen Zuid-
Pacifisch eiland dat zo uniek was dat het bijna een land op zichzelf was, kwam een ding
prominent naar voren: mijn gemiddelde lichamelijk toestand verbeterde of verslechterde zich
naargelang de bodemkwaliteit waar ik van at. De meest naar voren komende (en slechtste)
periode was negen jaar lang te eten van overwegend mijn eigen biologische gekweekte
groente die groeiden op een onvruchtbare grond langs de kust bij Oregon. Deze periode
kostte waarschijnlijk mijn tanden - alhoewel ik ze niet allemaal tegelijk kwijt was.

1973, ik was 31 jaar: Mijn eerste groentetuin was best groot en besloeg de achterste
helft van een huis met grond van een acre in het Zuid-Westen van de San Fernando Valley
in Californië.

Deze vallei is typisch een half droog gebied, met een vruchtbare verse jonge bodem die
onlangs (geologisch gesproken) van de omringende bergen is afgespoeld. De West-Valley
leek in de beginjaren van 1970 een bijna perfecte plaats om in te leven. De lucht was er nog
steeds vrij van smog. De bodem liet alles goed groeien, en de buren sprongen niet over mijn
heg heen om de producten te plukken. Wat wilde ik nog meer ? Kort gezegd besloeg de
groente een groot deel van wat we aten. Thuis zelf getrokken groente die grotendeels vlees
en



aardappels vervingen. Ik werd een confidente voedseltuinier, die verveeld werd door
restaurants, en ik droomde er van om aan de ratten-race van Los Angeles te kunnen
ontsnappen.

Ik heb altijd al een behoorlijke groentetuin er op na gehouden, en daarom kan ik me niet
meer voorstellen om nog anders te leven. Nu ben ik bewust van wat ik nu weet over de
nutritionele waarde van supermarktvoedsel, en heb ik als ik gezond wil blijven maar weinig
andere keuze dan voor het grootste deel mijn eigen groente te eten. Ik vond nog een woord
uit om mijn levensstijl te beschrijven: vegetabletarianisme. Het woord betekent niet dat
dierlijk voedsel uitgesloten wordt. Een vegetableatarian is iemand die probeert om de
schade te repareren die veroorzaakt werd door schadelijke voedselverslavingen, door
middel van het eten van hoofdzakelijk groente, zowel gekookt als rauw.

Voorafgaand aan vegetabletarianisme bezocht ik de tandarts iedere 12 tot 18 maanden
om weer een paar nieuwe gaten te laten vullen, en mijn tanden schoon te laten schrapen
van dikke steenharde afzettingen; Ik had reeds 2 wortelkanalen gehad en een brug.

Een paar jaar later, toen de thuis zelf gekweekte groente een groot deel van onze totale
voedselconsumptie werd, stelde ik vast dat ik
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al langere tijd geen nieuwe gaatjes meer had gekregen. De biochemische toestand in mijn
mond was niet meer gastvrij voor afbrekende organismes. Jammer genoeg was tandverval
niet het enigste probleem in mijn dentale situatie, maar had ik ook veel kaakbeenmassa
verloren.

In de eerste 30 jaar van mijn leven, en vooral in mijn kindheid, werd ik verkeerd gevoed.
Ik werd met de fles grootgebracht (op advies van de doktor. Babyvoeding werd in die tijd
beschouwd als wetenschappelijk - en dat dit veel beter was dan borstvoeding. Dat was dus
geen goede start van het leven. Ik herinner me het eten van Velveeta (goedkope
synthetische kaas) gesmolten op macaroni (gedevitaliseerd griesmeel), en Velveeta-kaas
met mayonaise sandwiches van witbrood met daarop een blad ijsbergsla, of ook pindaboter
en jam op witbrood. Deze werden destijds typisch zo naar school meegenomen in de
boterhammendoos. TarweRoom (gedevitaliseerd griesmeel) granen als ontbijt, veel
gepasteuriseerde en gehomogeniseerde melk (waarvoor ik allergisch was, en veel ellende
door het drinken er van, want niemand - ook niet mijn medicatie-pushende kinderarts - kon
daarmee een verband zien. Een maaltijd bestond uit vlees met meel en er was niet veel in
de geest van groente. Er was maar zelden iets in die dagen wat ik zou kunnen beschouwen
als een ordelijke salade. Daarvoor in de plaats kreeg ik een beetje waterige ijsbergsla met
een dikke plak smakeloze tomaat met daar op wat mayonaisedressing uit de fles. Ik herinner
me verder dat mijn moeder groene bonen uit blik in een casserola met romige uien bakte,
met kaasachtig spul en knapperige kleine stukjes er overheen. En dan waren er nog de vele
snacks, en vooral bij het tv-kijken na school; en s´avonds werden er de zoutige snacks zoals
chips gegeten, die in mayonaise werden gedipt, en zoete snacks zoals roomijs en koekjes
die gedipt werden in gepasteuriseerde en gehomogeniseerde melk.



Daarom kreeg mijn groeiend lichaam onvoldoende goede mineralen binnen en in zijn
wijsheid om te voorkomen dat het lichaam deze mineralen uit de lange botten nam die voor
het vechten-en-vluchten noodzakelijk zijn, moest het aanspraak maken op niet-essentiële
botten. Als resultaat daarvan was mijn gezicht lang, smal en hoekig, zelfs ondanks dat mijn
genetica er voor riep dat het breed en plat moest zijn. Enkele van mijn tanden gingen scheef
staan omdat mijn kaak - een niet-essentieel bot - niet groot genoeg groeide. Mijn lichaam
werd gedwongen

om constructiemateriaal van zijn eigen kaakbeen te stelen (calcium en fosfor) om dit te
gebruiken voor andere essentiële doeleinden.

1978, ik was 36 jaar. Mijn vrouw en ik verlieten Los Angeles om een boerderijtje te gaan
bewonen in het kustgebied van Oregon. Omdat we enkele jaren van betere
mineraalhoudende grond hadden gegeten die niet erg uit evenwicht was, was ik vrij goed  fit,
energiek, gelukkig en vol interesse. Ons hoofdzakelijke doel was om vrij te zijn nadat we
alles opgezet hadden. Ons droombezit was 20 tot 40 acres groot, waarvan de helft zonnig
open land was, en de andere helft een gezond bos voor o.a. brandhout. En natuurlijk
droomde ik van het jaar rond gaande lenteweer die dat alles zou voeden. Maar zoals later
bleek, konden we alleen maar 5 acres verbruikte uitgeloogde bodem veroorloven die aan de
heuvelkant lag waar eens wintertarwe groeide. Tientallen jaren lang van ploegen in de herfst
gevolgd door zware winterregens resulteerden in een verlies van de hele bovenlaag van de
bodem. De afstammelingen van diegenen die voor dit criminele feit verantwoordelijk waren
leefden aan de overkant van de straat en mestten kalveren vet op laag liggend land bij de
waterkant, dat vlug zijn drainage verloor. Let op, ze konden de kalveren wel vet voeren maar
ze konden niet met hun kudde fokken om die uit te breiden. De reden daarvoor was dat het
vee er in faalde om zich succesvol voort te planten op hun uitgeputte velden. Aan mijn kant
van de straat lag een 50 cm onvruchtbare, slib-achtige zure ondergrond van klei op de
steenlaag van de zacht hellende uitlopers; er was zelfs minder grond over aan de steilere
delen van mijn heuvelkant.

Ik was al blij als we geheel zonder schulden konden leven, dat ik de een of andere soort
van kleine part-time zaak kon openen waardoor we de belasting en rekeningen zou kunnen
betalen, dat we een oude auto kon laten rijden, en dat we ons kleren konden kopen. En dit
was mijn hoofddoel: een voldoende opleverende levensstijl waar ik niet mijn beste uren en
energie aan hoefde op te offeren om geld binnen te krijgen. Daarbij was ik heel erg blij dat ik
vlug enige oude kleiput of grindhoop in een echte Tuin van Eden kon veranderen door er
veel organisch materiaal en kalk in te stoppen. Het tijdschrift Organic Garden had vaak
beschreven en betoogd dat ik dat kon, en de meerdere tientallen groente-groeiboeken die ik
nauwkeurig had bestudeerd - veel daarvan waren gepubliceerd door de Rodale Press -
versterkten dat.

Het draadwerk om de tuin heen omsloot zo het hele gebied zodat dit beschermd was
tegen dieren. Ik gebruikte twee lange rollen omheiningsdraad van 90 meter lang, waaraan
de bovenkant er van prikkeldraad zat. De eerste winter hadden we een hoop gedroogde
groente en gekookte bonen die werden gegeten alsof we boer waren in Ohio, en niet in
Oregon. Maar toen gingen de meeste van mijn buren ook zo eten. In het daarop volgende
jaar leerde ik hoe men groene groente kon laten groeien die de koude door de hele winter
heen goed konden verdragen, en hoe volwassen worteloogsten in de grond in te kuilen
vanaf de herfst tot de lente. De tuin voorzag voor ongeveer 8 maanden per jaar in ongeveer
de helft van onze calorieën, en ongeveer een derde daarvan voor de overblijvende vier
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maanden. Ik was er zeker van dat ik meer vaardigheid in het kweken van de wintergroente
zou krijgen en dat ik me daarin alleen maar zou verbeteren.

Eind 1979 ging ik zaken doen met de verzending van groentezaden. Om deze zaak
ethisch en

verantwoordelijk uit te kunnen voeren, moest ik verschillende dingen doen zoals het
evalueren van de geschiktheid voor een familiekeuken en biologisch tuinieren ( in vrij
arme grond ), en dat alles in het klimaat van Oregon. De proeftuin was anderhalve acre
groot - en lag naast de familietuin. In het begin wilde ik niet veel van deze proeftuin eten, en
had zeker niet de tijd om te oogsten en het surplus er van in te pakken en te verkopen. De
proefplanten lieten we alleen groeien om informatie te krijgen. Ik wilde de komkommers en
zucchin´s langs de paden omspitten en daar laten weg rotten, of ze door mijn werknemers
mee naar huis laten nemen, zoveel ze maar wilden.

Maar dit is niet precies hoe alles verliep. Het financieren van deze zaak vereiste dat ik
iedere overgebleven cent van mijn spaargeld moest investeren. In mijn eerste twee jaar als
zadenman kon ik me maar nauwelijks voorzien in de matige levensstijl waarin ik reeds
aangepast was. Dus stopte ik er mee om nog meer geld er in te steken en at zelfs meer van
de proeftuin, en voelde me daar niet slecht bij.

Na een paar jaar overwegend mijn eigen groente te hebben gegeten, stelde ik vast dat
mijn energie zich verminderde en dat mijn tanden slechter werden. De tanden gingen niet
kapot, maar ik begon datgene te krijgen wat mijn tandarts ¨wiebelaars¨ noemde - losse
tanden die uiteindelijk vanzelf uitvielen als ze niet eerst erg pijnlijk infecteerden. Mijn lichaam
moest weer niet-essentiële botten beroven van hun calcium en fosfor die ik niet uit de
groente kreeg die ik at.

In 1983 kon het zadenbedrijf ons net boven de armoedegrens in levensbehoefte voorzien.
In 1984 - tegen het vierde jaar er van - werd de Seed Compagny vrij winstgevend; We
voelden ons economisch zeker, want tenminste bestond het uit een soort van zekerheid
zoals we daar in onze begin 40er jaren over dachten. Het opbouwen van een snel groeiende
zaak was erg vermoeiend; ik had 6 jaar lang grote inspanningen gedaan maar kon nu een
beetje er van ontspannen. Dus half juni 1984, kort nadat de proeftuin voor de zomer werd
opgezet, ging ik zelf met mijn vrouw Isabel en haar 12 jaar oude dochter naar het
Engelstalige tropische eiland Vity Levu (Fiji) in de Zuid-Pacifische Oceaan om daar een
rustige tijd door te brengen. Daar huurden we een goedkoop appartement in de hoofdstad
van Suva en Isabel¨s dochter ging naar de Internationale School terwijl wij er 6 maanden
wilden relaxen,
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terwijl ik aan de 3de incarnatie van mijn Growing Vegetables Left of the Casades werkte..

In Suva aten we min of meer ons gewoonlijk groente- en fruitdieet met wat heerlijke
toevoegingen zoals een plaatselijke vorm van rauwe vis - ceviche - en papaya´s en mango´s
uit de omgeving. Na een paar maanden begon onze gezondheid te verbeteren. Mijn los
staande tanden gingen vanzelf weer sterk staan, en Isabel´s vingernagels werden weer
hard. We kregen onze energie weer terug en kregen weer een goed gevoel van welzijn in
ons leven. We vroegen ons af hoe dat nu kwam. Was dit door de afwezigheid van stress ?



Kwam het door het klimaat? Het voedsel? Het leven was natuurlijk beter met minder stress,
en dat ook nog in het koele seizoen van een tropisch klimaat, maar ik kon niet met zekerheid
zeggen of dit nu de oorzaak van onze verbeterde gezondheid was. Maar toen ik het voedsel
wat we aten een beetje beter onderzocht, ontdekte ik dat bijna alle producten van Suva´s
openbare markt afkomstig waren van een enkele plaats, namelijk de Sigatoka River Valley,
minder dan 90 minuten rijden van Suva. Dus, huurde ik voor die dag een auto om daar een
bezoek aan te brengen.

Fiji heeft een klimaat van twee seizoenen dat veel lijkt op dat van Big Island van Hawaï.
Thuistuiniers en boeren van Sigatoka laten in het koude seizoen groenten groeien die
geschikt

zijn voor een gematigd klimaat. In mei worden de temperaturen wat matiger, houdt het op
met regenen, en de constant blazende ¨trade¨- winden beginnen weer. Voor de volgende 6
maanden is het klimaat in Fiji zoals de zomer in Oregon, maar alleen met zachtere nachten.
De groenten groeien uitstekend. In november worden de dagen warmer en vochtiger en is er
minder wind. In december houden de winden geheel op. De stilstaande lucht voelt zwaar
aan. Het zweet druppelt zelfs dan van je lichaam als je rustig in de schaduw zit en gekleed
bent zoals de lokale bevolking aldaar - met alleen maar een stukje katoen om de middel
gewikkeld. We werden lethargisch. In december werden alle door de hitte en vocht
veroorzaakte ziektes van de groente-oogsten in Sigatoka gedood. Onze voedingswijze werd
minder interessant, en daarna kwam het seizoen met de cyclonen.

In een gewoon jaar - zelfs als er geen cyclonen zijn, die door de Amerikanen
¨hurricanes¨ genoemd worden - zijn er nog steeds veel zware donderstormen. Het grootste
deel van de regenval van het jaar valt van december tot april. Dit kan de ¨hongersdoodstijd¨
in het traditionele leven van Fiji zijn, en vooral zo enkele maanden lang nadat een cycloon
de tuinen leeg gestript heeft.

Zelfs als er geen cycloon is, zullen de oogsten dood gaan van de hitte en vocht, en de
velden worden overgenomen door onkruid en gras. Als het zich uitwijst dat het een jaar is
dat er een cycloon komt, dan overstroomt de rivier door de hele vallei, en zet daar slib en
zand af.
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Als eens de regen opgehouden is, worden de nieuwe bodemdeeltjes en de borsthoge groei
van gras en onkruid ondergeploegd. Dit onkruid dient als de grote bron van organisch
materiaal in de grond, en het vers gemalen steenslib van de overstroming herstelt de
minerale nutriënten in de bodem. Een onderzoeksteam wat daar werkt bevestigde dat
boeren in de Sigatoka Valley verder geen meststoffen gebruiken. De frequente toevoeging
van dat slib was voldoende. De groenten die van deze vallei kwamen waren bespoten omdat
egaal hoe goed die plant gevoed was, konden de gematigde klimaatsoorten niet tegen
sommige tropische insecten. Maar bemesting ? Nooit. Compost of dierlijke mest geven ?
Nooit. Het was op deze met vergif bespoten, nooit-compost-of-mest-gehad-hebbende
groenten, dat mijn los staande tanden weer vast gingen zitten, en onze gezondheid zich snel
verbeterde. Dit was geheel tegenovergesteld van alles wat ik dacht te weten over het
kweken van goed voedsel. Dus, zo vlug toen we weer terug waren in Suva, zocht ik in
geologische onderzoeken na, en ontdekte dat de bovenste punt van de Sigatoka-rivier uit



ultra-basisch-magmatisch bestaat (door stolling gevormd gesteente.). Dankzij een
anticiperende kosmische invloed was ik in een inspirende geologische klas op universiteits-
nivo terecht was gekomen. Hoera !  Magmatisch gesteente kwam uit vloeibaar magna voort
(vulcanisme). Geologen classificeren magmatisch gesteente in drie algemene soorten: nl.
zuur-, basisch-, en ultra-basisch gesteente. Dit verschil heeft te maken met de minerale
samenstelling van het magma waar het uit gevormd is. Zuur magmatisch gesteente is
gewoonlijk licht van kleur, bevat veel silicium (kwarts) kalium en natrium, maar niet veel
meer dan dat, en het heeft een lichter gewicht door de mindere dichtheid dan basisch- of
ultra-basisch gesteente. De beste soort zuur-magmatisch gesteente - maar voor goede
plantengroei, dieren en mensen minder interessante soort zuur-magmatisch gesteente - is
graniet. Een bodem die gevormd werd door zuur-magmatisch gesteente heeft een zure pH;
en is niet speciaal rijk aan voedingsstoffen voor de plantengroei. Als ik aan het resultaat van
het eten van granieten bodem denk, dan verschijnt een beeld in mijn geest van de smalle
gezichten van Noord-Engeland.

Basisch-magmatisch gesteente is donker van kleur en weegt meer. Het bevat minder
silicium (kwarts), minder kalium en minder natrium dan zuur gesteente, maar bevat meer
calcium en

magnesium, en een hoger algeheel nivo van planten-nutriënten zoals fosfor en zwavel.
Basisch magmatisch gesteente ontstaat gewoonlijk in effectieve landbouwgronden die - in
vochtige klimaten - alleen maar middelmatig zuur zijn. Het best bekende basische
magmatisch gesteente is basalt. De grootste aanblik van deze gesteente soort die ik
persoonlijk tegen ben gekomen zijn de Old Cascades, de wortels van deze

Pagina 16

oeroude keten van vulkanen kan nog steeds worden gezien op enkele plaatsten in West-
Oregon; De uitstroom van deze vulkanen bedekken het grootste deel van Oregon en
Washington.

Ultra basisch magmatisch gesteente is zeldzaam. Het is vrij donker van kleur, zwaar en
heeft een hoge dichtheid; en het kan rijk zijn aan metalen plantenvoedingsstoffen zoals ijzer
mangaan en koper, en kan het ook veel calcium en magnesium bevatten. De rijkste
landbouwgrond in het hoogland komt voort uit deze soort van moedermateriaal. De rijkste
alluviale bodems stammen vrijwel helemaal af van ultra basisch magmatisch gesteente.
Omdat er geen uitgestrekte regio´s zijn die bedekt worden door ultra basisch magmatisch
gesteente is er geen groter riviersysteem dat een lading van alleen maar ultra basisch slib
bevat, maar de Sigatoka rivier heeft dat wel. De Sigatoka rivier heeft waarschijnlijk een
betere bodem dan Egypte had voordat de dam van Aswan gebouwd werd. Deze heeft
mogelijk de beste grond aan deze kant van Hunzaland.

De Kosmische Kracht liet me een mysterie overdenken - we hadden een herleving van
onze gezondheid terwijl we overwegend met vergif bespoten groenten aten die groeiden op
een grond die nooit enigerlei bemesting of supplementen of compost had gekregen, en nog
minder chemische meststoffen. En op dat voedsel gingen mijn los staande tanden weer vast
staan, werden de vingernagels van Isabel weer hard, groeide ons haar vlugger en onze
energie verbeterde zich. Onze levensinstelling verbeterde zich.

Toen werd het december, en het klimaat werd ongemakkelijk, uitputtend, drukkend heet en
vochtig. De derde uitgave van Growing Vegetables was af, en het zadenbedrijf stond in de



telefoongids wat mijn aandacht vroeg, dus gingen we terug naar Oregon en gingen weer
eten van mijn biologisch gegroeide tuin en proefgrond.

Na minder dan een jaar terug te zijn in Oregon gingen mijn tanden weer los staan, Isabel´s
vingernagels werden weer zacht en ons algehele welzijn en energie verminderde weer,
maar kreeg ik ook een groot geschenk -, ik had namelijk ontdekt dat er iets belangrijk voor
me zou zijn om te bestuderen, omdat hetgeen wat er met onze gezondheid in Fiji gebeurde
in tegenspraak was met alles over biologisch tuinieren zoals ik het toen in die tijd begreep.

DE BIOLOGISCHE RELIGIE.

Iedere biologische tuinier streeft in ieder volgende jaar naar betere resultaten. We leerden
constant - en tevens door observatie en experimenteren - in onze vormende voorgaande
jaren uit artikels in tuin-tijdschriften en een groot assortiment boeken, gewoonlijk voorzien
van de term ¨biologisch¨ op de omslag. De meeste biologische tuinboeken hebben dezelfde
basisprincipes, en de nieuwe tuinier gaat ook zo denken. Zo wordt bijvoorbeeld van

biologische gegroeid voedsel altijd gezegd dat het veel voedingsrijker is dan conventioneel
gegroeid voedsel. Maar toch na 6 maanden in Fiji, waren we duidelijk beter gevoed en veel
gezonder dan we waren geweest als we overwegend biologische groenten zouden hebben
gegeten.

Ik geef graag lezingen over de tuin. Na Fiji sprak ik openbaar er over dat mijn tanden
wiebelig stonden en dit het resultaat was van het eten van mijn biologisch gegroeide
proefgrond. Mijn bekentenis moet voor andere hoofdzakelijk van eigen land etende
thuistuiniers veilig te hebben aangevoeld om me in vertrouwen mede te delen dat zij zelf ook
veel tanden waren verloren, of op een andere manier een duidelijke vermindering van hun
gezondheid hadden opgelopen door enkele jaren lang primair van hun eigen tuin te hebben
gegeten. Onze gemeenschappelijke teleurstellingen waren niet het resultaat er van dat ons
voedsel biologisch was gegroeid, maar waren het resultaat er van dat het voedsel groeide in
een bodem die m.b.t. de mineralen niet in evenwicht was.

Na het lezen van het bovenstaande, zal het zeker zo zijn dat velen van jullie dit nu niet
willen horen over de biologische religie. Je bent er absoluut zeker van dat het ontwikkelen
van dentale problemen door het eten van biologisch gegroeid voedsel onmogelijk is, en dat
je daarom mijn bewering aan de kant wil schuiven, en dat is waarom ik ga uitleggen hoe je
het meest voedingsrijk mogelijke voedsel kunt voortbrengen door gebruik te maken van
biologische technieken. Maar ik moet eerst bepaalde algemene opvattingen over biologisch
gegroeid voedsel neutraliseren, en daarna kun je pas onder de indruk komen van het feit dat
het minerale evenwicht overwegend een natuurlijke aanvulling van biologisch tuinieren is, en
er niet mee in tegenstrijd is.

Pro, contra, of egaal welke opvatting men heeft over biologisch gegroeid voedsel, over
biologisch tuinieren, of over biologische boeren, wil ik vragen even een stapje terug te doen
van al deze opvattingen om er een juiste mening over te krijgen.



Als je opvatting biologisch is, dan is het vrijwel zeker dat je opvatting afkomstig is van de
tijdschriften van J. I. Rodale Organics Gardening Magazine, en de vele boeken die de
Rodale Press heeft uitgebracht. Rodale´s opvatting was zo sterk en overtuigend aanwezig
dat zijn biologische doctrines tegenwoordig door de meeste schrijvers nog altijd overal
geaccepteerd worden. Oldies zoals ik leerden hun basisbeginselen rechtstreeks van Rodale;
de volgende generatie van tuinboekenschrijvers leerden van mijn gevolg, en van Rodale; Zo
gaan Rodale s opvattingen nog steeds door.
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Rodale vestigde een aantal stevige positieve biologische opvattingen. Allerlei merknamen
werden zo gepromoot met ¨Biologisch¨ of ¨Organic¨ er op.

Ik durf te wedden dat Warren Buffert - die een van s´werelds rijkste financiële manipulators

en investeerders is - er zelfs een arm en been aan betaald zou hebben om het biologische
dealerschap te krijgen.

De Rodale Press drukkerij begon er sinds 1942 mee om in tijdschriften en boeken
herhaaldelijk subtiel als openlijk te suggereren en te beweren en te concluderen - zowel
rechtuit als tussen de regels door - dat organisch gegroeid voedsel voedingsrijker was dan
chemisch gegroeid voedsel - maar dat is maar een halve waarheid.  J.I Rodale was een
ideoloog in hart en nieren. Absoluut zeker van de juistheid van zijn eigen mening. Als J.I. het
niet met je eens was, dan werd je naam nergens in de Rodale-publicaties vermeld, en het
tuinierende publiek zou je nooit

ontdekken. Daarom heeft tegenwoordig niemand van William Albrecht gehoord.

De opvattingen van J.I. Rodale maakten grote indruk op de Noord-Amerikanen. Het
tijdschrift Organic Gardening and Farming had in 1980 een oplage van 1.4 miljoen. In dit jaar
leende ik hun inschrijverslijst voor mijn zadenbedrijf. In diezelfde periode had het tijdschrift
dat het meest verdiende aan Rodale´s Press - Prevention Magazine - meerdere miljoenen
leden.

Onze hedendaagse tuin- en voedselboeken zijn een beetje afgestapt van de doctrines
van Rodale uit 1940 die van Rodale´s Press kwamen. Deze methodes werden door
tuinboekenschrijvers beweerd en weer herbeweerd, en een beetje veranderd in een nieuw
jasje gestoken. Dit heeft zich dan verder zo herhaald en herhaald en wel zo lang tot men
deze opvattingen tot een bijna wetenschappelijke waarheid beschouwde, omdat Iedereen
het al zo veel keer van te voor had gezegd.

De hedendaagse tuinier moet zich aanpassen, want de hedendaagse gecertificeerde
biologische boeren gebruiken een betere landbouwwetenschap dan in de 1940er jaren. Dat
komt omdat biologische boeren en de tuinbouw al zo lang in de zaken zitten. Ze moesten
winst maken en zo voortgaan dat ze efficiënte producenten bleken te zijn van kwalitatief
goed voedsel. In de 1990er jaren deden sommige biologische boeren grote zaken, en het
geld kocht politieke macht om de regels te beïnvloeden die de biologische praktijken
accepteerden.



Ironische als het is, toen biologisch in de industrie de mogelijkheid had om hogere prijzen
te vragen (en wat zo een hogere winst opleverde) omdat die het mentale dealerschap van
Rodale bevatte,

Pag. 19

werd vastgesteld dat Rodale´s dogmatische geloofsysteem niet effectief was. Rodale zou
efficiënte praktijken hebben veroordeeld op basis van ideologische redenen, maar die zijn nu
toegestaan omdat ze wel in harmonie zijn met gezonde landbouw. Als voorbeeld kunnen we
nemen dat gecertificeerde biologische producenten nu toegestaan wordt dat ze een beperkt
spectrum aan chemische meststoffen mogen gebruiken die het bodemleven geen schade
toebrengen. Maar de meeste biologische tuiniers geloven nog steeds dat chemische
meststoffen kunstmatige substanties bevatten die ¨van de duivel¨ zijn.

Rodale´s oorspronkelijk biologisch tuiniersysteem was gegrondvest op de volgende
oprechte regels:

- Biologisch gegroeid voedsel voorziet in een veel betere voeding vergeleken met
conventioneel gegroeid voedsel; het brengt een goede gezondheid en welbevinden voort bij
diegenen die het consumeren.

- Een succesvolle biologische tuinier bouwt hoofdzakelijk bodemvruchtbaarheid op door
organisch materiaal er in brengen en in mindere mate door het inbrengen van natuurlijk
steenmeel, vooral kalk. Er zou niets in de bodem mogen worden verwerkt wat chemisch
vervaardigd werd of anderzijds veranderd uit een natuurlijke toestand werd anders dan
gemalen te zijn.

- Bijna alle bodems zijn in staat om super-voedingsrijk voedsel in overvloed te laten groeien.

Als de bodem dat niet doet, dan is de reden er voor dat er te weinig organisch materiaal er in
is. De aanwezigheid van meer organisch materiaal verhoogt het percentage aan
voedingsstoffen - die van te voren in de planten opgesloten zaten en daarom onbeschikbaar
waren - die op natuurlijke manier losgelaten worden. Als men er voor zorgt dat de
bodembiologie voldoende actief wordt (door het toevoegen van compost en / of mest), dan
zal dit voldoende voedingsstoffen laten vrijkomen om een goede oogst te laten groeien.

- Eventueel heb je niet genoeg organisch materiaal. Organisch materiaal voorziet in de
noodzakelijke plantenvoedingsstoffen. Organisch materiaal maakt de grond lichter en maakt
die losser, bouwt die op¨, zoals de Old Timers zeggen:¨Hoe losser de grond blijft tijdens de
hele oogstcyclus, hoe beter de planten groeien¨.

- Omdat aardwormen organisch materiaal eten, wordt bodemvruchtbaarheid het beste
geschat door de aardwormen-per-volle-schop-methode. Dus compost en of mest zouden
herhaaldelijk meerdere centimeters dik op de grond moeten worden verspreid.



- In matig vochtige gebieden, zijn de bodems van nature zuur, dus wordt kalk gebruikt om de
pH in de bodem tot neutraal terug te brengen. De pH in de bodem is de enigste test die we
nodig hebben. Het er in doen van de kalk wordt gedaan naargelang dit testresultaat.
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- En als er kalk wordt verspreid, dan kan dat het beste worden gedaan door dolomietenkalk
te gebruiken, omdat die zowel calcium als magnesium bevat. (Later zal ik je laten zien, hoe
een teveel aan magnesium via dolomietenkalk in de grond gebracht, een hele hoop
problemen veroorzaakt)

- Chemische meststoffen zijn niet ten gunste van de duurzaamheid. De vervaardiging en het
nodeloze transport er van verspilt veel energiebronnen, en het gebruik beschadigt
onvermijdelijk het microleven van de grond, doodt aardwormen. Ze putten ook het
organische materiaal van de grond ook uit. Als je ze gebruikt, dan zul je al vlug chemische
vergiften op je zieke planten moeten spuiten.

- De manier om verschil  te kunnen maken tussen goede, nuttige bodemtoevoeging en
slechte bodemtoevoeging is de natuurlijkheid er van. Als de substantie natuurlijk blijft, dan
mag die gebruikt worden voor de bodemvruchtbaarheid. Als het een hoog gemineraliseerde
steen is, dan mag die tot een fijn poeder worden vermalen zodat dit vlugger decomposteert
om de grond te voeden, maar geen chemische verwerking van deze steenmineralen is
acceptabel.

- Alles wat direct van de bodem komt, kan gebruikt als biologische meststof gebruikt worden,

inclusief dierlijke mest, en afval van de oogst. Organisch materiaal wordt toegestaan om
naar believen meer verwerkt te worden dan mineralen van steenmeel. Zij mogen
gecomposteerd worden of zelfs chemisch verwerkt, en dan nog steeds als zijnde goed
gekwalificeerd worden voor gebruik - - - wat dit laatste betreft denk ik aan oliezadenmeel,
dat overgebleven is nadat de olie er uit geperst is, of gewoonlijk chemisch geëxtraheerd
wordt uit oliehoudend zaad). Verwerkt gemalen en gedroogd en verhit slachthuisafval zoals
bottenmeel, bloedmeel en vleesmeel zijn hoogst wenselijke bodemtoevoegingen. (dit is een
echt goede regel die me het ontstaan van de Gekke Koeien Ziekte nog eens liet
overdenken.)

Ik moet een beetje glimlachen als ik dit bovenstaande lees, want onder die wetten
zouden natriumnitraat en kaliumchloride - die beide op een natuurlijke manier gedolven
worden en wat oplosbare meststofzouten zijn die uitgebreid in Chili worden gevonden, zoals
ook borax, wat in Death Valley in Californië wordt gedolven - geschikt zijn voor gebruik in het
biologisch tuinieren.



Maar de opbouw van natrium door het gebruik van natriumnitraat kan vrij gevaarlijk zijn voor
de grond en er is veel bewijs voor dat chloride-meststoffen resulteren in een vlug weglekken
van de calcium naar de ondergrond - en wat de bodem voor een erg lange tijd ruïneert.
Borax wordt nog steeds geaccepteerd, maar ik denk niet dat die andere nog lang
getolereerd worden. Van de andere kant is calciumnitraat - wat een geheel synthetische
meststof is - een geweldige stof als er de daarvoor noodzakelijke omstandigheden
aanwezig zijn,
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maar het gebruik is voor gecertificeerde biologische kwekers niet toegestaan. Dit is ook zo
met mono-ammoniumfosfaat.

Het Biologische Doctrine van Rodale is makkelijk te begrijpen. Iedereen kan het naar
tevredenheid gebruiken. Het geeft aan dat je rijkelijk compost moet maken en die
verspreiden moet over de bodem, en ( op een impulsieve manier) bodemsupplementen
moet uitkiezen van een lijst van goedgekeurde substanties, en alle andere te vermijden die
niet op de lijst staan, want je bent sociaal verantwoordelijk, kunt trots zijn op je omgeving en
je voedsel zal zeer voedingsrijk zijn.

Maar de waarheid is dat men zo mogelijk biologisch voedsel laat groeien dat net zo deficient
aan voedingsstoffen is als het gewone commerciële voedsel. Thuistuiniers hebben dit altijd
al gedaan - het voedsel is dan wel wat verser, dat is dan tenminste iets. Het ergste is dat de
meeste tuiniers geloven dat ze zelf op de goede kant van de engelen staan en dat hun
groente en omgeving het beste is wat er ooit geweest is. Het is zoals het spreekwoord gaat
dat :¨Dat wat je niet weet, is wat je denkt te weten wat niet zo is¨.

Ik heb geprobeerd om het biologische geloofsysteem te representeren. Maar ik kan je
met zekerheid zeggen, dat als je voedsel laat groeien en geen goede aandacht aan het
mineralen-evenwicht in de bodem besteedt, dan is de kans maar klein dat de groente in je
tuin wel bijzonder voedingsrijk is.

VOEDINGSRIJK VOEDSEL.

Om een voedingsrijke voedingswijze te kunnen verkrijgen moeten we drie dingen
perfectioneren. Allereerst zijn sommige voedselsoorten voedingsrijker dan andere, en
moeten we voedsel vermijden dat maar weinig intrinsiek voedingsgehalte heeft. Ten tweede
kunnen sommige planten van hetzelfde soort voedsel veel voedingsrijker zijn dan andere -
deze verschillen kunnen het gevolg zijn van genetica maar gewoonlijk hebben ze meer te
doen met de bodem waar het voedsel op groeide, en soms ook in welke fase van het
rijpheid dat het geoogst werd. Ten derde kan voedsel gedevitaliseerd worden - dat betekent
dat het zo bewerkt en verwerkt wordt dat het voedingsgehalte zich vermindert. Twee
glanzende voorbeelden daarvan zijn witte bloem en geraffineerde plantaardige olie.

Verschillende voortbrengsels van dezelfde oogst kunnen erg variëren in nutritionele
kwaliteit. Dezelfde soort tarwe kan een erg verschillend proteïne-nivo hebben afhankelijk van
de bodem waar die op groeide, en in een mindere mate ook naar gelang de hoeveelheid
regenval dat er in dat jaar was.
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Sommige planten van dezelfde gewassoort kunnen dus veel hogere waardes aan vitaminen
en mineralen bevatten.

Een ander verschil in de voedingsstoffendichtheid ligt in de voedselsoort op zich. Dit wordt in
een conversatie vaak uitgedrukt als ¨ het kiezen van gezond voedsel ¨. Zo is bijvoorbeeld
tarwe normaal gesproken een veel-voedingsstoffenrijker voedsel dan rijst. In feite is rijst
waarschijnlijk het minst voedingsrijk van alle belangrijke granen, vooral witte rijst. Dus, als
het mogelijk is om te kiezen tussen rijst en ander graan, dan is het verstandig om rijst te
vermijden.

Ik maak een verschil tussen voedingsstof en brandstof. We hebben voordeel van bijna
onbegrensde hoeveelheden aan voedingsstoffen, maar een teveel aan brandstof belast het
lichaam en worden afzettingen van vet. Zowel vetrijk voedsel als ook suiker zijn hoog
geconcentreerde vormen van energie die maar weinig of geen mineralen, vitaminen of
enzymen bevatten. Zelfs onverhitte honing - die de beste natuurlijke zoetstof is - heeft maar
nauwelijks voldoende mineralen en enzymen om de consumptie er van te rechtvaardigen;
Maar zeker is dat bij rietsuiker nog veel anders. Dat bevat niets anders dan energie.

Het maken van gezonde keuzes betekent ook dat we gedevitaliseerd voedsel moeten
vermijden. Om gezond te kunnen zijn heeft ons lichaam ieder beetje voedingsstoffen nodig
dat het mogelijk kan assimileren. Als voor de smaak en uitzien of voor de winst het
voedingsstoffengehalte werd verwijderd of vernietigd tijdens de verwerking er van, dan wordt
de gezondheid van de consument te kort gedaan. Gezondheid staat gelijk aan calorieën
gedeeld door voedingsstoffen. De devitalisatie verwijdert veel voedingstoffen, maar weinig
calorieën. In feite wordt gedevitaliseerd voedsel gewoonlijk eerder calorieënrijker dan dat het
voedingsstoffenrijker wordt - er is al veel over deze situatie geschreven; Dit is een voorbeeld
van kennis die de meeste mensen gewoon negeren.

Het maken van gezonde keuzes gaat verder dan het simpel kiezen van tarwe boven
rijst, of bruine boven witte rijst, of de vermijding van niet-noodzakelijk vet en suiker.
Tegenwoordig moeten keuzes worden gemaakt, die gebaseerd zijn op onzichtbare
verschillen. De meeste soorten tarwe, kunnen als ze op goede vruchtbare grond groeien,
een beetje proteïne bevatten, veel mineralen en vitamines. Ten einde om voldoende gluten
te vormen om brood te kunnen bakken, moet tarwe 14 % of meer proteïne bevatten.
Alhoewel is er ook een soort tarwe die gebruikt wordt om zachte witte instant pasta te
maken. Die bevat ca. 8 % proteïne, en die werd zo ontwikkeld om te groeien op bodems van
lage vruchtbaarheid, en is zelfs minder voedingsrijk dan witte rijst. Beide soorten tarwe, zien
er vrijwel hetzelfde uit, totdat
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je ze probeert te gebruiken, want je kunt geen goed brooddeeg van pasta-tarwe maken.

Zelfs ook andere hoog-proteïnehoudende harde rode tarwe, die geteeld wordt op
ongeschikte bodem kan uiteindelijk maar 11 procent proteïne bevatten. In ideale
omstandigheden zou hetzelfde ras 19 procent halen. Bij 11 procent proteïne wordt het
¨zachte tarwe¨ genoemd, en wat goed is voor zoiets als voor het maken van kruimelige cake
of voor kippenvoer. Bij meer dan 14 procent proteïne wordt het ¨harde tarwe¨ genoemd. Bij
16 procent wordt het zeer gewaardeerd door brood bakkers voor het gehalte aan gluten en
voor een hogere prijs verkocht als goede kwaliteit. Bij 18 procent is het de schat van de
bakker. Hetzelfde ras; hoger proteïnegehalte; geheel andere eigenschappen. Dit soort
verschillen zitten er in alle voedselsoorten.



Mensen onderschatten enorm het belang van voedingsstoffendichtheid. Ik ben geheel
zonder voetnoot voor die bewering, maar toch is nog steeds duidelijk, dat als mensen echt
een voedingsstoffendichtheid zouden waarderen, dat ze niet de voedselsoorten zouden
kiezen die ze gewoonlijk nemen. De harde onaangename waarheid is dat de gemiddelde
nutriëntendichtheid van je algehele voedselinname over je hele leven de fundamentele
oorzaak van je huidige staat van gezondheid of ziekte is.

De meest belangrijke volgende factor die bijdraagt aan je huidige fysieke toestand was de
voedingsstoffendichtheid van je moeders voeding vanaf de conceptie tot het punt dat ze
stopte met borstvoeding (als ze je toen borstvoeding gaf). De belangrijkste uitzondering
hierop is afkomstig van milieuvervuiling of toxische toestanden op de werkplek of
landbouwchemicaliën.

In 1990 ontdekte ik een eenvoudige wiskundige formule om deze opvatting uit te drukken die
ik zojuist beschreef

GEZONDHEID = VOEDINGSSTOFFEN : CALORIEËN.

ik ben niet de uitvinder van het concept die mijn stelling uitdrukt, want die universele wet
werd tijdens de jaren 1920 en '30 twijfelloos reeds bewezen door meerdere generaties van
studies met dierenvoeder. Helaas, werd deze uiterst belangrijke waarheid altijd genegeerd
omdat de oude gevestigde medisch controlerende instanties zoals het AMA en de Licensing
Boards van de overheid die de CMA controleren, de Australian Medical Association, etc.
wisten dat de waarheid niet bevorderlijk zou zijn voor het zakenleven.

De 1920er jaren waren een tijd van enorme wetenschappelijke vooruitgang in de
fundamenten van de biologie, gezondheid en landbouw. We ontdekten vitaminen,
ontwikkelde de "nieuwere kennis van voeding" en leerden om de voedingswaarde van
enkele van de levensmiddelen in het laboratorium te meten
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Het bestaan en de aard van vitaminedeficientiesziekten werd voor het eerst onthuld door Dr.
Robert McCarrison, die in 1922 zijn ¨Studies In Deficiency Disease¨ publiceerde. Dit boek
was ontwikkeld uit onderzoeken met voeding van dieren die gedaan werden in zijn eigen
laboratoria. In datzelfde decennium zette Dr. Francis Pottenger een mijlpaal door studies
van meerdere generaties katten te voeden, waarvan de resultaten zo beduidend waren, dat
ook de gewone mensen die geïnteresseerd zijn in holistische gezondheid nog steeds daar
over praten. Dr. Pottenger had een controlegroep van correct gevoerde katten die geheel vrij
van ziekte waren en observeerde dat het zo was dat door verschillende generaties van deze
katten onjuist voedsel te geven, ziekte ontstond, en vervolgens door verscheidene
generaties juist voedsel te geven deze ziektes omgekeerd werden - dat waren dezelfde
soorten ziekte en degeneratieve aandoeningen bij die katten, die gewoonlijk ook bij de
mensen worden aangetroffen.

Vaak worden deze ziekten door de artsen verkeerd toegeschreven als zijnde het resultaat
van slechte genen. Maar dit is niet zo - Pottengers correct gevoerde katten hadden vrijwel
nooit misvormingen of afwijkingen vertoond, maar de onjuist gevoerde andere groep dus
wel.



In de 1930er observeerde McCarrison dat een verandering optrad bij de waargenomen
populaties van laboratoriumratten wat betreft hun grootte, algemene gezondheid,
duurzaamheid en sociale aard, door de toediening van de verschillende voedingspatronen
van India, dit meerdere generaties lang. Sommige groepen waren groot en gezond en een
lang leven beschoren; anderen klein, verschrompeld, waren slecht gehumeurd, konden zich
niet of niet goed voortplanten.

Deze studies werden gerapporteerd in twee grote lezingen die in 1938 op de medische
school gegeven werden, een in Pitsburg, de andere in Engeland. Er werden dia's getoond,
bewijs gepresenteerd, maar het hele onderwerp werd al snel onder het tapijt geveegd.
Interessant was dat een van de deelnemers in Pittsburgh JI Rodale was. U kunt de lezing
van McCarrison online lezen op de Soil and Health Library.

En in die zelfde tijd werd Weston Price, DDS, diepgaand geïnteresseerd in de
preventieve tandheelkunde. Rond 1900 verliet de jonge Dr. Price zijn geboorteland North
Dakota om te zijn beroep uit te oefenen in Cleveland. Alhoewel Cleveland een plaats van
grote financiële en sociale kansen was, toonde Price meer belangstelling voor preventief
onderzoek dan voor het herstellen van tanden, Hij kon echter niet bepalen hoe de
voedingswaarde in verband stond omdat hij een controlegroep miste - zoals hij zei. Ja, hij
zag soms wel eens een patiënt met uitstekende tanden. Maar waarom had deze persoon
zo'n geluk? En wat zouden de mensen met slechte tanden kunnen hebben gedaan om te
voorkomen dat hun toestand zich zo ontwikkelde ? Deze vraag was vooral verwarrend
omdat een buitengewoon gezond en langlevende persoon soms goed kon
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leven op een voedingspatroon van te lang gaar gekookt rood vlees, met aardappelen
gestoofd in vette jus en whisky. De enige manier om deze verwarringen wetenschappelijk uit
te werken is door eerst een gezonde controlegroep te vestigen en dan te zien wat er gebeurt
als er iets anders wordt toegepast op een deel van die gezonde controlegroep.

Het probleem was dat er geen groepen mensen in Cleveland of zelfs in of rond de hele
Verenigde Staten waren, die echt gezonde tanden hadden. En als een dergelijke groep
mensen zou kunnen worden gevonden, hoe kon een onderzoeker hun dan zo ver krijgen dat
ze zouden instemmen dat hij hun voedingspatroon zou mogen controleren, of zou hij het
maar kunnen vertrouwen als ze hem dat zo zouden zeggen ?

Gelukkig bestonden er in Price's tijdperk nog volkeren die nog uitstekende tanden hadden.
Ze leefden allemaal op zeer ontoegankelijke plaatsen. Deze mensen waren voor Price tot
controlegroepen geworden. Dr. Price ging op zijn leeftijd van ca. 60 jaar samen met zijn
vrouw op reis om te zien wat ze zouden kunnen ontdekken. Ze trokken naar Europa, Afrika,
het wilde noorden van Canada, de westkust van Zuid-Amerika, naar Afrika, naar Australië,
Nieuw-Zeeland, Polynesië en Melanesië (Fiji). Hun tandheelkundige betrekkingen opende
allerlei deuren. Zelfs de lokale gezondheidsautoriteiten werden ingezet om de Price’s te
begeleiden. Waarom begeleiden?

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er nog afgelegen gemeenschappen die geen
aansluiting hadden tot het voedsel uit de beschaving. Ze hadden maar weinig of geen geld.
Geen dorpswinkel verkocht wit meel, jam, suiker, ingeblikte sardines, niets van dat. Deze
volkeren leefden vrijwel geheel op wat ze gejaagd, gevist, of verzameld hadden, of het
groeide lokaal.



De bezoekende Price’s voerden een hele hoop tandheelkundig onderzoek uit en zetten
tabellen op over de aanwezigheid van cariës (tandverval). Ze bezochten de gemeenschap
voor de zieke mensen en om ze te bevragen, en wilden een indruk er over hebben met
welke ziekten deze mensen in het algemeen te maken hadden. Ze namen uitstekende
foto's, waarvan de meeste daarvan de botstructuur laten zien, en soms een wijd geopende
mond. Ze trokken correcte en zeer nuttige conclusies over de reden waarom deze mensen
zo gezond waren. In 1939, toen hij Nutrition and Physical Degeneration publiceerde, had
Price bijna alles wat er nodig is geleerd, om deze planeet te transformeren in een gezonde
plek. Maar natuurlijk alleen dan, als wij dat ook allemaal wilden doen. Alleen dan ook als de
politici en economen bereid zouden zijn om ons naar een ethische richting te leiden.

ik heb een enorm en zeer bevrijdend principe uit Price's boek genomen - er is geen
ideale voedingswijze voor de homo sapiens - of beter gezegd:  als er een ideale
voedingswijze zou zijn waarop de mens een gemiddelde levensduur
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van meer dan 120 jaar zou kunnen behalen, dan hebben we nog een lange lange weg te
gaan om te ontdekken wat dat zou kunnen zijn - en heeft het waarschijnlijk meer te maken
met de bodem waar het voedsel vandaan komt, dan met het soort voedsel dat er wordt
gekozen. Ieder van de  afgelegen gemeenschappen die de Price's bezochten waren volledig
gezond en langlevend (zoals we tegenwoordig denken over een lange levensduur) maar dat
de voedingswijze bij elke gemeenschap apart van andere basisvoedingsmiddelen
afhankelijk was. In het verre noorden aten de mensen meestal vis en andere dieren,
aangevuld met bessen en wilde groenten - die vaak alleen maar in een korte midzomer
periode beschikbaar waren. Sommige gezonde gemeenschappen waren voornamelijk
vegetarisch, en aten uit de tuin en graan. Geïsoleerde eilandbewoners van de Zuid-
Atlantische eilanden - Melanesiërs en Polynesiërs - waren beide afhankelijk van zeevoedsel,
aangevuld met tuingroenten, half-wilde vruchten en kokosnoten; de Schotten in de buiten
het vasteland liggende Hebriden aten voornamelijk zeevoedsel en haver met een beetje
extra winterharde tuingroenten zoals boerenkool. In een afgelegen Zwitsers dal bezocht
Price buitengewoon gezonde mensen die leefden op roggebrood en zuivelproducten.

Al deze primitieve gemeenschappen hadden een uitstekende algemene gezondheid. Met
uitzondering van de zware vleeseters van het hoge Noorden, die alleen een volledig
plezierig leven hadden tot in het begin van hun 60er jaren, en hadden een levensduur die
gelijk of beter was dan de Amerikanen of Canadezen het nu hebben.

In al deze gemeenschappen hadden de mensen - de oudere mensen - allemaal hun eigen
tanden, of bijna allemaal hun eigen tanden. Price vond maar buitengewoon weinig bewijs
voor verval en tandvleesziekten. Eventuele ontbrekende tanden waren ontstaan door een
ongeval. Price vond vaak bewijsmateriaal van sporen van tandbederf dat was begonnen
toen de betrokkene een paar maanden weg in de stad ging wonen en daar ging eten. Bij
thuiskomst genazen hun tanden vaak weer en  groeide er vanzelf weer nieuwe email - een
beetje zoals littekenweefsel - op, en vormde zich over de gaatjes heen. Afgebroken of
gebroken tanden groeiden weer vanzelf dicht zoals door de Ontwerper van het Lichaam
bedoeld.

Bij iedere gezonde gemeenschap die Price bezocht - egaal welke kleur, vorm,
haarstructuur, voedingssoort en levensstijl, werd vastgesteld dat elke geïsoleerde groep
bestond uit goedaardige, eerlijke, verantwoordingsvolle mensen die een aangeboren
spiritueel bewustzijn bezaten en die geen regelmatig kerkbezoek nodig hadden om te
ontwaken.



Hun vrouwen waren niet bang voor de bevalling, en er was maar zelden iemand aan
overleden, noch was er veel pijn of lijden tijdens het bevallen. En de reden voor hun
gezondheid was een hoge voedingsstoffendichtheid. In Nutrition and Physical
Degeneration,schreef Dr. Price op de pagina’s 274-276 over de trieste gezondheidssituatie
van de Verenigde Staten het volgende:
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"Voor een adequate voedingswijze zal het daarom noodzakelijk zijn, dat die ongeveer vier
keer de aanbevolen minimumeisen van de Amerikaanse regering voor de gemiddelde
volwassene bevat, om stressperiodes ( zoals bevalling ) veilig te kunnen doorstaan.¨

"Het is van belang te weten dat de voeding van de primitieve groepen die hebben
aangetoond een zeer hoge weerstand tegen tandcariës te hebben en afwezigheid van
andere degeneratieve processen, allemaal zijn voorzien van een voeding die tenminste vier
maal de minimale vereisten bevat.¨

Michael Astera analyseerde Price met zijn gegevens (pagina 276), en concludeert dat bij de
volkeren die door Price bezocht werden, de gemiddelde inname van calcium 5,1 keer de
aanbevolen inname van de US-overheid bevatte, van magnesium was dit 13,6 keer,

De gemiddelde gezonde." primitief levende mens  ' had een inname van 5,4 keer de
hoeveelheid fosfor, 17,4 keer ijzer, en meer dan 10 keer de hoeveelheid van wat Price
aanduidde als "vet oplosbare activators," die we nu kennen als de vitamines A, D en E.

Ik wil dringend aanbevelen om het boek Nutrition and Physical Degeneration aan te
schaffen. Het best zou het iedere 5 jaar opnieuw gelezen moeten worden. Als je twijfelt over
het opmaken van je persoonlijke hervormingen in je voedingswijze, dan zullen de gegevens
van Price je wankelende wil versterken, omdat ¨Iedereen Om Ons Heen¨ wel onverantwoord
junk food eet, heeft iemand die goed probeert te eten steun nodig, en dat is wat je krijgt van
Weston Price. Ik stel altijd dat Nutrition and Physical Degeneration op de plank naast de
familie bijbel moet staan - en waar het zo vaak als nodig of nog vaker kan worden
geraadpleegd. De ware kracht van het boek komt van de meer dan 100 zwart-wit foto's.
Immers, een foto is echt meer waard dan duizend woorden.

Nadat je de mensen van  Price's foto's heeft vergeleken met de mensen in uw buurt, in uw
supermarkt, in uw familie - en in uw badkamerspiegel - dan zul je er grondig van overtuigd
zijn dat we 1) aanzienlijk verworden zijn van wat de mens behoort te zijn, en 2) dat zeker je
buren en vrijwel zeker de meeste of alle van je eigen familieleden verre van gezonde
mensen zijn. . Hoogstwaarschijnlijk jij zelf ook.

Ik zou graag de volledige impact van Price's foto's willen doorgeven door een tiental er
van te kopiëren; maar om het een transformerende ervaring te kunnen laten zijn,
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moet je ze allemaal zien terwijl je de onderschriften leest. Price's foto's tonen aan dat
natuurlijke etnische verschillen aan de oppervlakte nauwelijks de onderliggende waarheid
(dat is de botstructuur) verbergen. Alle gezonde mensen lijken onder hun huid overwegend
hetzelfde te zijn, en hebben ze namelijk brede, nogal platte gezichten met brede kaken die
genoeg ruimte hebben om daar alle tanden in te kunnen plaatsen. Omdat het gezicht breed



is, kan de neus zich breed uitspreiden, en ziet er sterk en stevig uit, zoals iemand van het
platteland, en dus niet smal en delicaat.

Gezonde vrouwen hebben meestal een volledig ontwikkeld bekken. Die smalle gezichten
van de heuploze vrouwtjes die we tegenwoordig modieus aantrekkelijk vinden, kunnen
nauwelijks kinderen voortbrengen. Na het

Foto. 1.1:: Een typisch ¨zwart huis¨ van het Island of  Lewis verkreeg zijn naam van de
rook die van de turf afkwam die er brandde voor de warmte. De uitstekende lichamelijke
ontwikkeling van de inheemse Gallische vissersmensen wordt weergegeven door zeer
goede tanden en goed gevormde gezichten en tandboog.

(Van Price-Pottenger Nutrition Foundation) www.ppnf.org

Pag. 29



lezen van Price's boek kijk ik anders naar de mensen en zie hun kaken en hun tanden, en -
zoals  Price het noemde - naar ( de ontwikkeling van ) het middengedeelte van hun gezicht,
in plaats van naar hun kleding of hoe ze zich opmaken.

Ons moderne voedsel, is zoals ik het noem ¨industrieel voedsel¨, en schiet te kort om
ons in voldoende voedingsstoffen te voorzien om ons gezond te maken en te houden. De
industriële voedselsoorten van de industriële landbouw zou men zo moeten laten groeien dat
ze liefst meer dan de helft voedingsstoffenrijker zouden moeten zijn,

Onze moderne voeding - zoals ik het noem  'industrieel voedsel¨ - en ook de meeste
zelf thuis gekweekte groente, schieten meestal te kort om ons gezond te maken. Als de
basisvoedselsoorten zo opgekweekt zouden worden dat ze meer dan de helft zo
voedingsrijk zouden zijn, als

Foto 1.2: Boven:  Broers van het Island of Harris. De jongere broer aan de linkerkant
gebruikte modern voedsel en heeft rampzalige slechte tanden. De broer aan de rechterkant
gebruikte inheems voedsel en heeft uitstekende tanden. De broer aan de linker kant heeft
ook een smaller gezicht en tandboog dan de broer op de rechter foto.



Foto’s onderen:

Foto links: Typisch rampzalig tandverval bij de gemoderniseerde Gallische mens. Foto
rechts: De typisch zeer goede tanden van de primitief etende Galliër.

(Van Price-Pottenger-Nutrition-Foundation, www.ppnf.org

dat ze nu zijn, dan zouden de meeste van de ziektes die momenteel het leven van de
mensen ruïneren vanzelf verdwijnen. Zo zouden ook de meest veeziektes

op dezelfde manier verdwijnen.

Je nakomelingen zouden zo gezond kunnen zijn als Price's primitief levende mensen.
Een voedzame voeding die reeds voor de conceptie van uw kind begon, en zo
ononderbroken verder ging tot minstens tot je kleinkind borstvoeding krijgt - er van
uitgaande dat beide levens zonder veel stress of chemische stoffen zijn - kan de levensduur
zodanig verlengen dat de kleinkinderen, en zeker je over-kleinkinderen zouden leven tot
over de 100. Er is goed bewijs voor dat aangeeft dat dit 110 jaar zou zijn. Tot aan het eind
van hun leven zouden ze nog steeds al hun tanden hebben, ze zouden genieten van welzijn
en goede energie zonder regelmatig medicatie te krijgen tegen degeneratieve ziekten zoals
hoge bloeddruk, diabetes, aandoeningen van de bloedsomloop, kanker, enz.

Dr. G.T. Wrench, de auteur van The Wheel of Health, legde dat goed uit hoe de
toestand van gezonde voeding van de moeder van invloed is op het kind. Het is van vitaal
belang dat een lichaam start met een volledige voedingsstoffen-aanbod. Wrench, die verder
ging dan de dieren studies van McCarrsion, legde uit dat er meerdere generaties van juiste
voeding nodig zijn om het lichaam weer volledig op te laden met voedingsstoffen. Vrouwen
die opgroeien op zeer voedzaam voedsel hebben blijmoedige, intelligente kinderen die
zelden iets van de zogenaamde erfelijke ziekten of aangeboren afwijkingen krijgen. Wrench
zei dat als onze tarwe, melk, vlees, fruit en groenten zo werden gekweekt, dat ze zo
voedzaam zouden zijn als als dat we ze maar konden maken (in 1939), dat dit dan een
enorme transformatie van de gemiddelde gezondheid teweeg zou brengen, en zouden de
mensen niet veel meer hoeven te doen dan overwegend nog redelijk gezonde
voedselkeuzes te maken.

Ik assisteerde mijn vorige vrouw, Isabelle Moser, een begaafde natuurgenezer, om vele
ziekten te genezen - zelfs ook ernstige, levensbedreigende aandoeningen - door de
mensen te  leren hoe hun voedingswijze grondig te hervormen. Echter, de vruchten,
groenten en onbewerkte volkoren granen van de hedendaagse industriële landbouw - met
inbegrip van de biologische industriële landbouw - worden gekweekt op uitgeputte gronden
die geen voedingsstoffen-dichtheid hebben. Als gevolg daarvan kan de genezing door
hervorming van de voeding en door ontgifting - die een lange reeks van successen hebben
geboekt door de werkzaamheid er van voor de Tweede Wereldoorlog - tegenwoordig niet
meer worden behaald door de alternatieve genezers, die er nu op deze manier niet vaak
meer in slagen om ernstige ziekten te genezen. Ik denk dat het daarom komt waarom de
tegenwoordige alternatieve genezers organisaties rauwkost gebruiken.
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Het lichaam kan eigenlijk meer en makkelijker voedingsstoffen uit rauw voedsel halen dan
uit gekookt voedsel, wat tot genezing leidt.

Echter, als we van Weston Price's gegevens uit gaan, en als onze fundamentele
voedingsmiddelen zo werden gekweekt dat ze maximale nutriënten-dichtheid zouden
krijgen, dan zouden we ziekten genezen (en zeer gezond blijven) terwijl we overwegend
gekookt voedsel konden eten.

Biologische voorstanders beweren dat voedsel geteeld in overeenstemming met hun
wetten, zeer voedzaam zou zijn, gezondheidsbevorderend en veel meer voedingsstoffen-
dichtheid heeft dan wat conventioneel geteelde voedingsmiddelen hebben. Zij beweren dat
biologisch geteelde planten echt gezonde planten zijn die zelden (of nooit) worden
aangevallen door insecten of ziekte. Echter, de noodzaak om insecticiden en / of fungiciden
te spuiten bewijst op zichzelf al dat de planten deze voedingstoffen-dichtheid moeten
missen, want als je goed voedsel kunt verbouwen zonder te spuiten, dan is dat op zichzelf
het bewijs dat je oogst een goede voedingsstoffendichtheid had.

De gecertificeerde biologische methode zou een hoge dichtheid aan voedingsstoffen
moeten bereiken, maar meestal heeft ze dat toch niet. De "klassieke" methode produceert
maar zelden voedzaam voedsel, maar het is mogelijk. En de markt biedt helemaal geen
stimulans voor het produceren van maximaal voedzaam voedsel. Er is wel een hogere
financiële winst voor het verkrijgen van meer schepels of ton per hectare, omdat dit de
productiekosten vermindert tot het absolute minimum. Er is ook een beloning voor het
bereiken van een perfect uitzien van de producten, want de markt begint nu pas de
nutritionele kwaliteit te herkennen als iets waar mensen bereid voor zijn om een hogere prijs
voor te betalen. Maar men maakt dit nog moeilijker om een hogere voedingsstoffen-
dichtheid proberen te bereiken, d.m.v. traditioneel volgens de gewoonte het nog meer
toepassen van het biologische principe. Dit werkt gewoon niet.

WOORDENLIJST.

Vanaf dit punt wordt er wat bodemkunde besproken. Het komt veel voor dat ideeën
onbegrijpelijk zijn, terwijl ze eigenlijk makkelijk te begrijpen zijn. Dat komt vaak als de
woorden die gebruikt worden om die ideeën uit te drukken niet worden begrepen of erger
nog, verkeerd begrepen worden. Dan kunnen die ideeën zelf erg verwarrend lijken. Dus, om
dit obstakel te helpen voorkomen staan hier wat beknopte omschrijvingen van elk technisch
woord dat in dit boek voorkomt. Deze lijst bevat elk woord dat niet algemeen gebruikt wordt.
Er staan 21 vermeldingen voor 28 woorden in beschreven. Lees de lijst liefst twee maal
langzaam door. Dat zou voldoende moeten zijn.

Beschikbaar / Onbeschikbaar: Voedingsstoffen in de bodem zijn beschikbaar om
makkelijk te kunnen worden opgenomen door de planten als ze in een vorm zijn dat ze
makkelijk door de planten kunnen worden opgenomen. Sommige plantenvoedingsstoffen
worden opgelost

Pag. 32

in de bodem oplossing; deze worden makkelijk opgenomen door de planten als ze vocht
opnemen. Kationen en anionen (deze worden verder op deze pagina uitgelegd) die aan klei
en humus vast zitten, zijn ook beschikbaar. Voedingsstoffen voor planten kunnen ook in een



onoplosbare vorm in de bodem aanwezig zijn; Deze onoplosbare vormen zijn
onbeschikbaar.

Capillariteit:.Het vocht in de ondergrond heeft door dit principe het vermogen om naar
boven te stijgen. Planten trekken vocht van de wortel naar het blad via dunne capillaire
buizen. De maximale limiet van de capillariteit bepaalt de hoogte van de hoogste boom..

Kationen / Anionen: zijn atomen die een zwakke elektrische lading hebben. Kationen
hebben positieve ladingen; anionen hebben negatieve ladingen. Deze ladingen kunnen
elkaar aantrekken of afstoten net zoals magneten dat ook doen, waardoor atomen zich
samen kunnen voegen tot chemische verbindingen. Zo bijvoorbeeld is Natrium, Na+ een
kation, en Chloor, Cl--een anion, ze trekken elkaar aan en voegen zich samen om NaCl te
vormen, keukenzout. Wanneer zout oplost in water, valt het uit elkaar in een Natrium-kation,
Na+, en een Chloride anion, Cl-

Divalent / Monovalent: Kationen en anionen kunnen meer dan maar een zwakke
elektrische lading hebben. De valentie is de hoeveelheid elektrische ladingen die ze hebben.
Sommige atomen kunnen ook een, twee, drie en soms ook vier ladingen hebben (ook
aangeduid als een valentie hebbende van een, twee, drie of vier. De valentie-hoeveelheid
wordt aangegeven door een plus of

Fig 1.3  Cation exchange capacity illustrated
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minusteken dat dan bij de lettersymbolen van het kation of anion staan. Zo bijvoorbeeld is
Na+ een monovalent kation; Ca++ is een tweewaardig kation. Ik zal veel gebruik maken van
de termen anion en kation; je zult de term valentie in dit boek nooit meer terug zien, maar
het er achter liggende concept is handig om te weten:.



Extractiemethode: Voor het testen van een bodemmonster wordt een nauwkeurig
afgewogen monster van fijngemalen volledig droge grond in een extractiemiddeloplossing
gedrenkt. Afhankelijk van welk extractiemiddel dat er wordt gebruikt, lost het een paar, of
vele, of alle voor de plant aanwezige nutriënten op. Dan wordt het extractiemiddel
geanalyseerd, de hoeveelheden voedingsstoffen er in bepaald, en vervolgens kan de
minerale samenstelling van de bodem worden geschat.

Evapotranspiratie: De combinatie van verdamping - dat is de totale hoeveelheid vocht
verloren van kale bodem of open water - en transpiratie - hetgeen vochtverlies uit (meestal)
de bladeren van planten is. Het is gewoon een mooiere manier om te zeggen "al het vocht
dat uit de grond verdwijnt¨.

Flocculatieverlies: :Klei kan gaan samenplakken tot een geen-luchtdoorlatende kleverige
troep waarop niets zal groeien. Maar andersom kan die ook los worden, en meer zoals een
bodem van kruimelachtige structuur worden, die wel lucht er in laat, en overtollige regen er
doorheen laat lopen. Als het zulke losse grond wordt, dan zegt men dat die grond heeft
geflocculeerd. Klei wordt het best geflocculeerd door het inbrengen van veel
calciumkationen.

Ploeglaag (per) acre: Het klassieke blad van de ploeg draait een plakje

bovengrond  van 15 - 18 cm om. Dit is de ploeglaag. Ik noem een acre bovengrond van de
bodem van 15 tot 18 centimeter dik 'de ploeglaag acre.  Bij het testen van een
bodemmonster van de bodem wordt vaak aangenomen dat die 1.000 ton oftewel 2.000.000
pond weegt.

Stollingsgesteente: Is gesteente dat gevormd wordt uit vulkanische activiteit - dit in
tegenstelling tot sedimentaire gesteenten, die in de zeebodem worden gevormd uit
afzettingen van zand, slib en klei die uit de mondingen van rivieren - of zoals in het geval
van kalksteen van chemische stoffen - in het zeewater terecht kwamen, en die
oorspronkelijk uit het land uitgespoeld werden. Stollingsgesteenten hebben meestal veel
hogere niveaus aan voedingsstoffen voor planten dan sedimentaire gesteenten dat hebben,
met uitzondering van kalksteen, dat uit bijna pure plantaardige voedingsstoffen bestaat.

Jlljoen:.Een imaginair getal dat onvoorstelbaar groter is dan een biljoen

Uitlekken / uitlogen: Wanneer het water met grote hoeveelheden in de bodem terecht
komt, ( bijvoorbeeld als het hard  regent), dan stroomt het bodemvocht door de bodem heen
naar beneden en neemt dan tevens de opgeloste mineralen in het bodemvocht mee.
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Deze opgeloste mineralen worden dan vaak tot buiten het bereik van de plantenwortels
getransporteerd. Meestal komen de uitgelekte mineralen in het grondwater terecht, die van
daaruit in de oceaan vloeien, en de zee nog zouthoudender maken.



Lichte / Zware bodems: Mineralen, zand en slib, hebben geen permanente elektrische
ladingen en kunnen geen kationen vasthouden. Klei en humus hebben permanente
elektrische ladingen die kationen en anionen kunnen vasthouden. Bodems verschillen sterk
in hun vermogen om kationen en anionen vast te kunnen houden. Die bodems met een
kleine capaciteit worden aangeduid als "lichte" bodems en die met een grotere capaciteit
worden aangeduid als "zware" bodems. In deze zin is "licht / zwaar" niet precies de fysieke
dichtheid of het gewicht van de bodem. Het is niet zo dat een kleigrond noodzakelijkerwijs
zwaar noch dat een leemachtige bodem noodzakelijk licht is, maar dat is meestal wel het
geval

Milli-equivalent: Het begrijpen van dit woord is van cruciaal belang voor het begrijpen van
dit boek. Dus lees deze definitie meermaals over om er een beetje over na te denken. Zorg
ervoor dat je het goed begrepen wordt. Het vermogen van de bodem om kationen vast te
houden wordt gemeten in milli-equivalent, of meq. Het is gewoon een getal.

1 milli-quivalent vertegenwoordigt een ongelooflijk groot aantal permanent geladen
bevestigingspunten in een bepaalde hoeveelheid grond. Maar je hoeft niet dit hele werk op
je te nemen om te gaan schatten hoeveel van die punten dat er in een ploeglaag van een
hectare zitten, en ook niet het aantal kationen in een zak kunstmest te gaan tellen die
binnenkort op die bevestigingspunten zullen gaan kleven, nee, je werk zal er alleen uit
bestaan om dat getal dat op het bodemtestrapport staat om te zetten in gewicht aan
bemestende stoffen

Een groot deel van de bodemanalyse omvat het bepalen van de hoeveelheid kunstmest
die de bodemcapaciteit kan vasthouden. Stel dat de ploeglaag van een acre 1 meq zou
kunnen vasthouden, en deze hele meq zou worden opgevuld met alleen maar
calciumkationen, dan zou die ploeglaag van die acre 400 pond calcium bevatten. Later meer
hierover.

Gemineraliseerd:.Wanneer aan de grond voedingsstoffen worden toegevoegd in de vorm
van kunstmest, biologische concentraten, steenslag meel, enz., dan zeggen we dat die
wordt gemineraliseerd of geremineraliseerd. Als de bodem uiteindelijk een hoog niveau van
deze voedingsstoffen heeft, dan zeggen we dat die hoog gemineraliseerd is.

NPK: Dit zijn chemische afkortingsletters van de drie bemestingsstoffen die er gewoonlijk in
een meststof worden gedaan.
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N staat voor stikstof, P staat voor phosfor, en K staat voor kalium.

pH: Water bestaat uit 1 positief geladen kation waterstof  ( H + ) gecombineerd met een
anion genaamd "hydroxyl" of (OH),-dus de chemische formule voor water is HOH, maar we
gebruiken gewoonlijk H2O. Water is geen erg stabiele verbinding en splitst makkelijk in zijn



samenstellende componenten - de anionen en de kationen. Als er vrije waterstof kationen in
water zitten  ( H + ) dan is het zuur. Hoe meer H + dat daar aanwezig is, hoe zuurder het
water is. De concentratie van waterstof kationen wordt gemeten als pH. Als het niet zuur is -
geen H + aanwezig is - dan zegt men dat het in de neutrale positie van de pH schaal staat,
namelijk 7,0. Als de pH-cijfer daalt dan neemt het percentage van de concentratie waterstof
kationen toe.:.

Verzadigingspercentage: De bodem heeft een beperkte, vaste capaciteit om kationen vast
te houden. De meeste van die ruimte moeten worden bezet door calcium kationen. Als 80%
van de totale capaciteit van de bodem uitwisselingscapaciteit ( wordt stukje verder uitgelegd
) wordt opgevuld door calciumkationen dan zegt men dat de calcium-verzadiging 80% is.

Bodemontwikkeling: Als de bodem zich vormt dan gaat het door een gestaag proces van

het verliezen van mineralen door uitloging, dat "ontwikkelingsproces." wordt genoemd . Een
oude, lang ontwikkelde bodem heeft veel van haar oorspronkelijke gehalte aan mineralen
verloren:

Bodemoplossing: In het aanwezige vocht in de bodem zitten allerlei voedingsstoffen
opgelost voor planten - kationen en anionen. Dit wordt aangeduid als de bodemoplossing..

Voldoende /  Deficiënt: is een commercieel begrip van de agronomen. Als het bemesten
van een gewas met nog meer plantenvoeding niet leidt tot een verhoging van de opbrengst,
dan  wordt de hoeveelheid van die voedingsstof bezien als 'voldoende.' Als de opbrengst
minder wordt door een gebrek aan een bepaalde voedingsstof, dan is die bodem deficiënt.'
Het woord ¨voldoende¨ gaat over het bereiken van een hoge opbrengst zonder
economische verspilling. Dit boek streeft niet het ¨voldoende¨ na, maar
voedingsstoffendichtheid.

TCEC:/ CEC : Voor ons doel TEC ( = Total Exchanging Capacity - vertaald:  Totaal
Kationen Uitwisselingsvermogen) is het aantal milli-equivalent of meq dat een ploegdiepte
heeft. Lichte grond heeft per definitie weinig meq., zware grond heeft veel meq. De CEC - de
Kation Uitwisselings  Capaciteit - verwijst meestal er naar hoeveel meq dat een pure
substantie heeft, zoals een bepaalde kleisoort, of humussoort. Een typische bodem,
voornamelijk bestaande uit zand en slib en een klein percentage aan klei en
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een paar procent humus, kan in een ploegdiepte van een acre een T (otale) CEC  van 15
meq hebben:.
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Hoofdstuk 2

De Geschiedenis vanuit Nutritioneel Standpunt.

Ik geloof dat de geschiedenis veel te veel aandacht aan politiek, oorlogen,
koningshuizen, generaals en leiders besteed heeft - en over hun misdaden,
dwaasheden en fouten heeft geschreven. Daarentegen hebben andere factoren
meer belang - zoals bijv. de landbouw. Civilisatie is alleen maar mogelijk als er een
redelijke voedselvoorziening is, waardoor mensen de mogelijkheid hebben om zich
te specialiseren in het drijven van handel of producten te maken, muziek en
litteratuur, en ook om beter oorlog te kunnen voeren. Maar ondanks dit surplus aan
voedsel om een civilisatie te kunnen vormen is er iets wat onvermijdelijk gebeurt,
namelijk dat die civilisatie ineen stort. Een geciviliseerd gebied kan worden veroverd
en heroverd, de infrastructuur kan vernield worden, en de bevolking kan tijdelijk
gedecimeerd worden, maar als de basis van de landbouw blijft en in staat is om een
groot surplus voort te brengen, dan zal de civilisatie weer vlug te voorschijn komen -
alleen dan wel met andere belasting-collectanten.

De geschiedenis over de westerse civilisatie zoals die in de schoolboeken
beschreven staat, begon ca. 7000 jaar geleden in Mesopotamië. Het begon in de
oude steden en landen rond de Tigris en Euphraat, en verplaatste zich daarna naar
Egypte, en daarna naar de verschillende landen en steden en imperiums die
opkwamen rond de Middellandse Zee, Kreta, Griekenland, Foenicie, Rome. Elk van
die eerste beschavingen had een overeenkomstig patroon: namelijk kwam eerst de
exploitatie van de rijke maagdelijke bodem in half droge of droge klimaten. Deze
leidde tot een sterke, agressieve, productieve uitbreidende bevolking die elk gebied
domineerde. In half droge of droge klimaten, wordt de bodem maar weinig
uitgespoeld en is die vaak mineraalrijk. Zulk land ( als het niet te veel afhelt ) kan
zonder bemesting lange tijd uitstekend voedsel laten groeien nadat het eerst
omgeploegd werd, en dat misschien zelfs eeuwen lang. Alhoewel, uiteindelijk
veroorzaakte
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de onhoudbare bevolkingsgroei een zware bodemuitputting en/of de regelrechte
destructie van een levensbron die afkomstig was van de bodem, wat leidde tot een
mindere landbouwactiviteit om een groeiende bevolking te kunnen voeden. Ten
spijte van de pogingen om hun systeem te kunnen behouden door hun buren te
beroven, zal een civilisatie die gebrek aan zijn landbouwbasis onvermijdelijk
ineenstorten.

De directe oorzaken van bodemuitputting in die civilisaties verschilden maar
weinig. In Mesopotamië, was de voedselproductie afhankelijk van irrigatie in een
dicht bezette geïrrigeerde vlakte die tegenwoordig Irak heet.



Het kweken in dit bijna-woestijngebied, vereiste een compleet netwerk aan kanalen
die afkomstig waren van de Tigris en de Euphraat. Maar de overbevolking leidde tot
een afbuiging van hun waterscheiding, wat weer leidde tot een zware bodemerosie,
wat de Tigris en Eufraat een zware sliblading gaf. Dit slib vulde voortdurend de
irrigatiekanalen en veroorzaakte voortdurend uitscheppen. Als het water minder werd
moest men zich zelfs meer inspannen om die kanalen schoon te houden. Ten spijte
van oorlogen om slaven aan het werk te stellen om de kanalen open te houden,
werd de landbouw altijd minder productief, tot dat die helemaal ineenstortte.

Als dat eens gebeurd was, dan was het niet langer mogelijk om de miljoenen levens
te voeden die daar leefden, en het gebied werd daarna de nauwelijks bewoonde
half-woestijn die het nog steeds is.

In Italië brachten in het verleden de rijke van kalk-afgeleide grond van de dalen
en de vlaktes overvloedig een hoog proteïnehoudende tarwe voort, die als voedsel
diende voor een agressieve bevolking, toen de bossen op de berghellingen in de
regenloze zomers de bronnen en beekjes en riviertjes hadden vasthouden, en matig
overstroomden in de regenachtige winter.

Door de bevolkingstoename werden de mensen gedwongen om meer de bergen in
te gaan, en hun ijzeren werktuigen maakten het mogelijk om de bossen te
ontginnen. Dus maakten ze er terrassen van en plantten oogsten op deze hellingen,
of lieten ze begrazen. Als dan later eens de houthakkers en de geiten hun werk
gedaan hadden, dan spoelde de grond van de hellingen af en werd die met de
overstromingen in de winter weg gespoeld, waardoor de dalen met slib werden
gevuld en zich tot moeras omvormden, waarin zich muskieten en malaria
ontwikkelden.

Langzaam aan verloor het mediterrane gebied de mogelijkheid om de grote
bevolking van voedsel te kunnen voorzien en begon iets meer op een woestijn te
lijken, zelfs ondanks dat daar in de winter nog steeds net zo veel regen viel als dat er
altijd al was.

Jammer genoeg was er onvoldoende grond op de heuvels achtergebleven om het
vocht vast te houden, dus als het hard regende liep het water er op beangstigende
wijze naar beneden. De bronnen, beekjes, en rivieren waren er meer naar gelang
het seizoen, en niet permanent.

Toen het voedselsysteem van het keizerrijk ineenstortte en de erg verzwakte
bevolking niet
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langer voldoende weerstand konden bieden, waren de Germaanse stammen in staat
om het Westerse deel van het Romeinse Rijk in te nemen.

In Egypte was het anders: De geografie voorkwam dat de bevolking in de
waterscheiding van de Nijl kwam te zitten, en zo ging de dierbare jaarlijkse
overstroming vanaf de voorhistorische tijden onveranderd door totdat de Aswan Dam
klaar was. De overstroming van de Nijl leverde vele jaren lang veel mineraalhoudend



slib op, wat de ernaast gelegen velden met mineralen ververste. De oude historici
zeiden dat Egypte zo vruchtbaar was dat er uit 1 tarwekorrel 200 voor terugkwamen.
Misschien was dit wel een beetje opschepperig overdreven, want in onze
hedendaagse tijd is het normaal om 60 - 80 schepels per acre te verkrijgen uit 1
schepel zaadkorrels. Voordat we chemische meststoffen hadden lag de gemiddelde
oogst in Noord-Amerika op ca. 40 schepels per acre. A

Ik maak me wel bezorgd over Egypte, want als die nu geen overstroming van de Nijl
meer krijgt dan is het de vraag hoe het verder gaat met de bevolking. De algemene
gezondheid van de Egyptenaren is nu al flink aan het teruglopen.

Europa zou niet zijn ontstaan door de gewone exploitatie van een
onaangesproken bron van een erg vruchtbare bodem. Nadat het Romeinse Rijk
ineen stortte modderde West-Europa aan door een lange Donkere Eeuw. In de
renaissance -tijd rond het jaar 1400, kreeg de aristocratie andere interesses dan
alleen maar voor plundering, oorlog en diefstal, en ging die de wetenschap
gebruiken om hun landgoederen profitabel te maken. De Romeinse boerenpraktijk
werd op een vernieuwde en verbeterde manier herhaald, wat inhield dat de grond nu
bekalkt werd, dat er vruchtwisseling werd toegepast, en ook dat er gebruik werd
gemaakt van grote stukken braakliggend grasland - wat betekent dat men enkele
jaren lang gras in het veld liet groeien zodat de vruchtbaarheid wederom werd
hersteld. Europa begon met het kweken van voedingsstoffenrijker voedsel, en dat
ook nog in grotere hoeveelheden. Dit surplus, samen met de superieure wapens en
de toegenomen energie in de mens stuwden Europa voort tot het dominerende deel
van de wereld.

De Nieuwe Wereld.

Toen de Engelsen Noord-Amerika begonnen te koloniseren vonden ze iets wat
op een landbouw-goudmijn leek, en waarvoor het alleen maar nodig was om de
bomen van het bos te verwijderen ( en van inheemse Amerikanen ) om die in
productie te krijgen. En was dat ooit een bos ! In 1600 waren de uit de oudheid
groeiende hardhout bossen in het oosten van Noord-Amerika niet erg anders dan
datgene wat is overgebleven in de Amazone. In 1600, was het voor een eekhoorntje
mogelijk om aan de oostkust van Virginia in een boom te klimmen, en dan helemaal
tot aan de Mississippi-rivier te reizen, zonder daar ook maar een keer naar beneden
te hoeven komen. Inheemse Amerikanen aan de Great Plains woonden waren
tuiniers die hun voedingswijze samenstelden door te jagen, te vissen en te
verzamelen, maar hun populatie was overwegend klein - ik denk dat dit kwam omdat
hoofdzakelijk
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de Eerste Naties destijds geen metaal hadden, en vooral geen ijzer, dus werden de
inheemse tuinen alleen maar met veel werk uit de wildernis verkregen. Daarom



waren er dus maar enkele-, en ook maar kleine tuinen. De uitgeloogde bosgronden
van het oosten van Noord-Amerika waren niet erg geschikt voor grote kuddes
grazende dieren, dus was het jagen geen zekere manier om een grote populatie te
kunnen voeden. Links en rechts verspreid groeiende wilde notenbomen brachten
ook geen grote oogsten voort.

Ik geloof niet aan ¨het ontbreken van vaccinatie¨ of aan ¨gebrek aan voorafgaande
blootstelling¨ als er maar iets is wat kan verklaren waarom zo veel inheemse
mensen overleden aan ziektes die door de Engelsen daar heen werden gebracht, is
het hun voedingswijze die overwegend bestond uit meelhoudend voedsel ( mais en
pompoen ) wat groeide op een uitgeputte grond.

Wij Europeanen kwamen daar met stalen bijlen en geweren. De Engelse elite zag er
een goede toekomst in en ging er mee voort om de oorspronkelijke bewoners te
onteigenen. Alhoewel, is de landbouw in het oosten van Noord-Amerika niet
hetzelfde als de landbouw van het Middellandse Zeegebied.

De oostkust van wat nu de VS is, is niet zo vruchtbaar als zelfs maar het vrij droge
oosten van Brittange, waar relatief niet-uitgeloogde bodems een gezond en energiek
volk voortbrachten. Erg uitgeloogde bodems zoals deze zijn ook te vinden in
Cornwall en Wales ( Oost-Brittange ), Massachussetts en Virginia, waar van nature
bossen groeiden, maar zulke bodems brengen geen hoog nivo aan gezondheid en
energie voort in mensen die proberen om graan daar op te planten of vee daar op te
houden.

Het uitlogen heeft meer met de bodemvruchtbaarheid te maken dan enigerlei
andere factor. De hoeveelheid grond die uitspoelt bepaalt de
voedingsstoffendichtheid van de oogst of het moet al zo zijn dat de kweker daarvan
verstandig genoeg is om plantenvoedingsstoffen er in te doen, en zo de resultaten
om te keren. Als je inzicht wil krijgen in je eigen grond dan moet je rekening houden
met het wel of niet uitlogen daar van.

Iedere korrel grond begint oorspronkelijk als steendeeltje wat uiteindelijk afbreekt tot
niets. Iedere korrel grond die lang genoeg op de plaats ligt, zal tenslotte afbreken en
in de bodemoplossing terecht komen. Dergelijke afgebroken mineralen kunnen door
de planten worden opgepikt voordat ze uitspoelen. Als planten afsterven of gegeten
worden, dan vallen hun stengels en bladeren op de aarde ( of de dierlijke mest doet
dat, of ook het dier zelf als het dood gaat ) en decomposteren deze organische
materialen terug in de aarde van waar ze vandaan kwamen.

De mineralen in de organische stof worden dan weer losgelaten in de
bodemoplossing, en nieuwe planten hebben dan de gelegenheid om die te
assimileren. Dit hele proces wordt de koolstofcyclus genoemd.

Het kan enkele honderden jaren duren tot houtige bosmaterialen volledig
gedecomposteerd zijn tot de eenvoudige elementen waar ze uit voortkwamen.
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Als resultaat daarvan accumuleert niet-gedecomposteerde organische stof dik op de
bosbodem en wordt daar detritus genoemd, en op de grasvlaktes graszode. De
organische beweging ziet dit proces als een voorbeeld  van de Wet van Terugkeer -
in de natuur wordt alles wat uit de bodem door planten wordt opgenomen, tenslotte
weer teruggegeven naar de bodem, en dit op een wonderbaarlijke manier, zodat die
vaak terugkomen in een vorm die erg reistent tegen uitlekken is, dit misschien zelfs
honderden jaren lang.

Als plantenvoedingsstoffen niet in organische stof zouden worden opgeslagen  dan
zou de gehele plant veel minder biologie processen ondersteunen dan dat dit nu
gebeurt. Het komt mij over alsof er een intelligentie is die alles mogelijke doet om het
leven tot het hoogst mogelijke nivo op te bouwen.

De bodem van Noord-Amerika was in een evenwichtige toestand zoals juist
beschreven voordat de uit de oudheid gegroeide bossen werden verwijderd en zijn
inheemse grasvelden ingeploegd werden. Toen de kolonisten de bomen hakten,
ploegden zij  de met mineralen geladen bovenste ca. 5-10 cm dikke toplaag van
deels gedecomposteerde organische stof (detritus ) die zich door de eeuwen heen
had opgezameld, onder in de daaronder liggende laag.

In zijn natuurlijke onverstoorde toestand als toplaag van de bosgrond,
decomposteert de detritus maar langzaam. Direct onder de detritus zit nog een
dunne laag donkere grond die rijk aan humus en mineralen is. Dit gaat zo min of
meer ca. 3 cm verder tot onder die laag, maar die bodem verder daar onder is
daarentegen gewoonlijk niet rijk maar uitgeloogd. Wat gebeurt dan nu als de bomen
verwijderd worden en de bodem aan de zon wordt blootgesteld en die 5-10 cm rijke
bos-detritus in de 2.000.000 pond relatief onvruchtbare grond per acre ingeploegd
wordt ? De grote opgespaarde bankrekening van meerdere honderden of duizenden
jaren van mineralenaccumulatie in de grond begint vlug te decomposteren en laat
zijn voedingsstoffenlading los. Dan levert dit als direct resultaat daar van een zeer
mooie voedingsdichte oogst op - enkele jaren lang. Maar dan loopt de kwaliteit van
deze oogsten terug. Komt dit verhaal je bekend voor ?  Ditzelfde hebben we ook
gehoord over de regenwouden van de Amazone.

Niet iedere boerderij die op voormalige bosgond werd gevestigd heeft dezelfde
mate van vruchtbaarheidsvermindering. Uitgeloogde bodems die afkomstig zijn van
hoog-mineraalrijke stenen, kunnen ieder jaar voldoende voedingsstoffen laten
vrijkomen, die als  men er goed mee omgaat absoluut goed voedsel kunnen
voortbrengen - alhoewel zijn zulke bodems zeldzaam. Als resultaat daarvan is de
landbouwgeschiedenis van de oostelijke VS hetzelfde als die van het hedendaagse
Amazone-gebied; het is een verhaal van tijdelijke uitbuiting, een soort van hak- en-
afbrand-landbouw die op grote schaal bedreven wordt. Altijd weer werd er nieuwe
grond ontgind, en de kleine pioniers-boerderijen functioneerden enkele jaren lang
goed, maar daarna
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liep dan de gezondheid en kwaliteit van de oogst erg terug, de gezondheid van het
vee begon ook terug te lopen, en zo ook de menselijke gezondheid. Veel mensen
verhuisden meer naar het westen om daar een nieuwe boerderij te bouwen en de
hele cyclus te herhalen.

Ik herinner me uit de tijd dat ik nog een schooljongen was, dat ik het boek  las van
het Amerikaanse archetype van dit soort, namelijk de biografie van Abraham Lincoln.
Toen hij nog een klein kind was putte zijn familie een ontgind stuk land aan de grens
van Ohio uit, en vervolgens putten zij een boerderij in het relatief rijkere Indiana uit,
en daarna verhuisden ze weer naar de fabelachtig rijke grasvelden van Illinois.

Zo kun je zien hoe de dennenbossen in de zuid-oostelijke staten ontstonden. De
bodem bestond om te beginnen uit mineraalarme grond, en na het ontginnen
groeiden er enkele jarenlang nog goede oogsten - totdat de bodem uitgeput was.
Daarna trok men weg en werd dat boerderijland dan achtergelaten. Dit land, wat
diep omgeploegd en uitgeloogd werd van de hele bovenlaag, liet dan een ander
soort bos groeien, en wel van een zwakkere en mindere nuttige kwaliteit. Zoiets
gebeurde evenzo in Genesee, New York, wat eens bekend stond als de ¨meelstad ¨
( vanwege de hoge kwaliteitstarwe voor het brood, die ooit in dit gebied werd
gekweekt, ) en die nu bekend staat als de ¨bloemenstad¨omdat de hoog
proteïnehoudende tarwe daar niet meer wilde groeien.

Ik hoop dat die mensen die een stuk land willen gaan kopen om daar als
zelfvoorziener te gaan leven, dit onplezierige verhaal in gedachten houdt. Als je op
een landelijk gelegen stuk grond leeft of dat wilt gaan kopen wat ten oosten van de
98ste meridiaan ligt, en als dat land eens van een boerderij geweest is dat nog
steeds geen bos heeft kunnen laten hergroeien, dan is het hoogstwaarschijnlijk zo
dat dit land grondig uitgemijnd werd.

Als het land wat je overweegt te kopen wel begroeid is met jonge bomen, en die je
van plan bent daar van af te halen en het land te gaan ontginnen om plaats te
maken voor een huis en tuin, dan hou in gedachten dat dit eens een boerderijgrond
was, die reeds grondig werd uitgeput.

Een meerdere tientallen jaren van een tweede daarop groeiend bos, zal niet de
voedingsreserves kunnen herstellen die dit land ooit eens in zijn oppervlakte-humus
had. Dit zou hoogstens pas op zijn allervroegst na een paar honderd jaar kunnen
beginnen,  maar eerder na een paar duizenden jaar.

Het grondstuk in Tasmanië waar ik nu leef, had min of meer dezelfde
voorgeschiedenis. Rond 1810 waren er alleen enkele dorpen op goed gelegen
plaatsen. Daarna verhuisden de mensen naar de binnenlanden en begonnen daar
een boerderij. Nadat ze de maagdelijke graslanden hadden uitgeput begonnen ze in
de bossen van Tasmanie te ontginnen, daar waar de bomen het hoogste groeiden
en ze de dikste stammen hadden, daar wisten ze dat de bodem diep was, dat die
bodem vocht vasthield, en dat die daar waarschijnlijk veel vruchtbaarder was,  Dit



waren de eerste bosgronden die ontgind werden en tegenwoordig zijn deze velden
nog steeds in productie en zullen productief blijven zo lang als er meststof is.

Daar waar de bossen minder weelderig groeiden, de bomen kleiner waren, de
bovengrond dunner, het land hellend en soms een beetje steenachtig was, brachten
de velden nog wel enkele jaren lang graansoorten voort, maar waren in feite al
uitgeput
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geworden graslanden en boomgaarden voor fruit. Tegenwoordig zijn de enigste
plaatsen waar je nog steeds uit de oudheid gegroeide bossen kunt vinden in de
onbegaanbare steenachtige bergkanten. Mijn mening is: verwacht niet dat uitgeput
land ooit nog voedingsstoffenrijk voedsel kan laten groeien totdat het om te beginnen
eens eerst geremineraliseerd wordt.

Het boek van Pat Coleby ¨Natural Farming¨ gaat kort en bondig over het verhaal
van William Evans, een man uit Wales die in de 19de eeuw naar Australië kwam om
zich midden in Victoria te vestigen waar hij een tarwe-boerderij begon nadat hij eerst
het bos ontginde.

De Warden-tarwe was een tarwesoort die in Engeland erg populair was omdat die
ook goed stro had, wat zowel als voer geschikt was als ook om daken mee te

dekken.

In Australië berichtte Evans dat die tarwe in het eerste jaar 2,30 m hoog werd. De
boeren die vergeten waren hoe ze met veel werk de bodevruchtbaarheid in hun land
van herkomst konden behouden, beplantten de nieuw gevonden gouden landbouw-
akkers altijd weer nog eens en nog eens - en zo ging het herbeplanten maar door

Na 8 jaar lang een en dezelfde oogst te hebben geplant, zag Evans dat de tarwe er
moeite mee had om nog maar een hoogte van 20 cm te kunnen bereiken. Ik zag dat

ze voortdurend probeerden te kweken op grond die van alle organische stof werd
beroofd, en met hetgene wat we tegenwoordig weten op een basische bodem die ze

tot nu toe nog nooit enigerlei kalkmineralen hadden toegevoegd

De Welshman beschreef  het feit dat geen van de boeren iets op de grond terug had
gedaan zoals ze dat in hun land waar ze vandaan kwamen wel altijd hadden
gedaan......Ze hadden in het begin de illusie dat de grote vruchtbaarheid altijd

blijvend daar zou zijn, en tot heden aan toe hebben ze deze opvatting aangehouden.

( P. 7 )

Na de oorlog tussen de staten ploegden de Amerikanen de prairies om. Op de
van nature vruchtbare bodems verliep de landbouw in het begin beter. Vijftig jaar



laar was het anders. Het boeren op prairie-grond begon erg winstgevend te worden.
Deze bodems kregen juist voldoende regenval om graan te laten groeien, dus
werden ze minder uitgeloogd en lagen ze veel hoger in mineralengehalte. Beter nog
werd het basische materiaal van deze bodems weer opgebouwd door mineraalrijke
stof die afkomstig was vanuit de droge landen die om de Rocky Mountains heen
liggen. Deze stof waait er nog steeds daar heen, en hoopt zich daar langzaam op.
Duizenden jaren van groeiend gras hadden een dikke
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voedingsrijke graszode voortgebracht die vlug decomposteerde als die voor het
eerst ingeploegd werd, en wat dan resulteerde in een ongelofelijk grote velden van
de hoogste kwaliteit, en die geen bemesting nodig hadden. De tarwe die op deze
omgeploegde prairie-gronden groeide en die voor brood gebruikt werd, en alles daar
ter mee te maken had zoals het transport, de financiën en de export, leverde veel
van de rijkdom van de Amerikaanse elite-families op.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitlekken en Evoporatie.

Het uitlekken, het dieper naar beneden stromen van regenwater door de
bovenlaag van de grond en tenslotte naar het grondwater, verwijdert voortdurend de
mineralen uit de grond. In vochtige klimaten gebeurt het uitlekken van de bodem
vanzelf, zelfs zonder de hulp van erosie, en zullen alle in de bodem aanwezige
mineralen afbreken als ze voldoende tijd daarvoor hebben. De bodem kan worden
bezien als een complex levend organisme, dat is samengesteld uit duizenden
onderdeeltjes waarvan de meeste met elkaar samenwerken om de onvermijdelijke
destructie van het land te verlangzamen. Om dit te kunnen doen converteert het
leven de afgebroken mineralen tot een vrij stabiele biomassa die accumuleert op de
oppervlakte waar die langzaam decomposteert en waar de gedecomposteerde
producten direct door andere levende dingen kunnen worden opgevangen en niet in
het grondwater verdwijnen.



Fig. 2,1  De evapotranspiratie-ratio in de VS
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De evotranspiratie-ratio laat de gemiddelde hoeveelheid vocht zien die elk jaar via
de regenval in de bodem terecht komt, vergeleken met de gemiddelde jaarlijkse
hoeveelheid die wordt onttrokken door de zon, wind en planten. Daar waar de ratio
per jaar boven de 100 uitkomt, gaat er meer water door de grond heen dan dat er
evaporeert van die grond en/of wordt uitgetranspireerd door die planten ( net als
evaporatie )

Hoe meer dat de ratio boven de 100 uitkomt, hoe groter de hoeveelheid vocht is die
door de grond naar beneden gaat, en evenredig daar aan: Hoe meer uitlekken dat er
zal zijn. Daar waar de ratio minder dan 100 is, gaat de regen wel de grond in, maar
dan wel niet zo diep, Het uitlekken gebeurt alleen in jaren van ongewoon hoge
regenval. Als de ratio onder de 80 is, dan wordt het bodemvocht gewoonlijk door de
planten onttrokken en door de bladeren er uit getranspireerd voordat er genoeg va n
in de grond kan verzamelen zodat de voedingsstoffen zich dieper naar onderen in de
grond zouden bewegen dan waar de planten er aan kunnen komen en terug naar
boven kunnen halen.

Daar waar de ratio boven de 100 is, groeit er een natuurlijk bos, tussen 60 en 80 is
de predominante inheemse vegetatie primair groot, en heeft weelderig groeiende
grassen. Als de ratio onder de 60 komt, dan wordt het land zelfs altijd bedekt met
evenredig altijd korter wordende grassen. Ik heb mensen uit Texas horen zeggen dat
de vegetatie op het land ten oosten van de noord-zuid-lijn die door Dallas, Texas
loopt, groener is. Ten westen van die lijn, is de vegetatie gewoonlijk bruinachtiger, en
dit gaat zo verder noordwaarts tot in Canada.



Het is ook zo dat de kaart incompleet is. Er zou nog een andere ¨100¨- lijn
moeten zijn die over de bergrug van de Cascade-Mountains van Oregon en
Washington loopt, en doorloopt tot in Brits Columbia.

Ten westen van die lijn gaat de ratio een beetje over de 100 heen, met uitzondering
van het droge zuidelijke Oregon, en enkele kleine gebieden naast de Oliympic
Mountains of Vancouver Island.

In de bioregio van Cascade is het uitlekken door 40-80 inch regen per jaar erger dan
het lijkt, omdat bijna al die regen er in de winter valt - het seizoen waar er bijna geen
evotranspiratie is.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alhoewel was het oogsten op het prairie-grasland een vorm van uitlogen van de
bodem. Toen het land van de bodem altijd verder uitgeputte en de kwaliteit van het
graan altijd verder terugliep, begon die uitgeputte grond gewoon weg te waaien.

De prairies hadden gewoonlijk jarenlange droge weercycli  met maar weinig of geen
regenval.

De prairies hadden regelmatig droogteperiodes die bestonden uit lange
weersomstandigheden van jarenlang weinig regen. Alhoewel de grassen in zulke
periodes afstierven, hielden de dichte graszoden de bodem op zijn plaats tot er weer
regen kwam. Alhoewel was het zo dat als het land geheel zou uitdrogen zonder te
worden beschermd door een meerderjarige grasmat, dat die grond weggewaaid
werd
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en dan vooral als de bodem eerst werd uitgeput. In de droogte tijd van de 1930er
jaren, brachten de winden helemaal van Nebraska naar Washington DC, dikke
stofwolken mee waardoor het overdag helemaal donker werd.

Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik even de conversatie onderbreek om over
Wes Jackson te praten. Als je nog nooit van Wes gehoord hebt, dan zou je dat beter
wel even moeten. Hij was een onafhankelijke volledig en formeel gekwalificeerde
wetenschappelijke filosoof die een een eigen landbouwonderzoeksinstituut opzette,
en een opleiding van hoog nivo met de naam: The Land Institute.

Het doel van dit instituut is om methodes uit te werken om meerderjarige
graanoogsten op de prairies te laten groeien, in plaats van de eenjarigen die we nu
hebben. Het idee er achter is dat als een meerderjarige graanoogst er op gezet
wordt, dat die 7 of meer jaar oogst kan opleveren voordat het veld weer opnieuw
moet worden geploegd en ingezaaid,  of anders moet het land geconverteerd
worden om iets anders er op te laten groeien.

Een meerderjarige zadenoogst betekent dat het ploegen en herbeplanten alleen nog
maar in jaren met een hoge regenval hoeft te worden gedaan, zodat het veld een



paar maanden na dat het herbezaaid is, weer goed bedekt met vegetatie is. In tijden
van grote droogte, zal de bodem dan beschermd zijn door een dikke zode.

De 98ste Meridiaan.

Tussen de 1930er jaren tot ca. 1960, was Dr. William Albrecht Head of the Soils
Departement op de universiteit van Missouri. Tijdens de ambtstermijn van Albrecht
bracht zijn departement een ongelofelijke hoeveelheid aan nuttige wijze kennis voort
wat geen overwegende academische goobbelleifoobelie was. Albrechts
experimenten onthulden precies hoe de bodemvruchtbaarheidspatronen de
gezondheid van dieren en mensen bepaalden. Hij onderwees methodes hoe men
het best kon omgaan met boerderij- en tuingronden zodat ze de beste
voedingswaarde hadden.

Ik denk dat de ouderen van de Universiteit van Missouri erg moedig zijn geweest
om Albrecht te weerhouden, of hij daar nu aangesteld was of niet. Hij werd zwart
gemaakt door een egoïstische bemestingsindustrie, en zijn publicaties werden door
de meeste universiteitsagronomisten afgewezen. De redenen die de academici
daarvoor tegen Albrecht naar voren brachten waren dat omdat de naar carrière
strevende professoren, de interessegroepen en stichtingen wilden dienen die
voorzagen in grof geld. Als je de lijn van het geld volgt, dan kom je uiteindelijk bij de
grote landbouw- en bemestingsindustrie terecht. In Albrechts dagen vestigde de
officiële landbouw de richtlijnen voor de boeren; de universiteiten en de regering
beweerden allemaal dat het boeren alleen
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NPK ( stikstof, phosfor en kalium ) nodig hadden, en soms wat kalk om de pH in de
bodem af te stellen. De organische stof in de bodem was maar van weinig waarde,
en in ieder geval konden diep in de schulden zittende boeren het zich niet
permitteren om datgene te doen wat er nodig was om de organische stof in de
bodem op te bouwen. Dus moesten de  mensen van de landbouw een manier
vinden om toch goede oogsten te laten groeien. Ze brachten nooit de ziektes in
verband met de kwaliteit van de bodem. In plaats daarvan vereisten ziektes de juiste
remedie - als er een bestond -, of een vaccine - als er een bestond. En als er geen
genezing was, dan hadden de autoriteiten een excuus om quarantaine in te stellen,
en vervolgens het zieke vee met tienduizenden tegelijk uit de kudde te nemen en te
slachten, en zoals Chuck Walters ( uitgever en oprichter van Acres USA ) het zei:
Om daarmee verdere gebreken te scheppen, en daarmee de boerderijpoort-prijzen
te destabiliseren, en daarmee boeren te dwingen om gokkers te worden die altijd
meer geld moesten lenen om te overleven, en daarmee hun altijd verder onder
controle van hun bankiers te stoppen. Ook als Walter´s bewering dan cynisch lijkt,
zeg ikzelf ook dat veel veeziektes geheel te voorkomen zijn door in een goede



nutritie te voorzien, en dat veel andere ziektes ook te genezen zijn als we dezelfde
benadering daarvoor gebruiken.

Vaccinatie is gewoon iets belachelijks !

Albrecht wordt maar zelden in de tuinboeken genoemd. De tuiniers werden
gewend gemaakt aan voorgekauwde, half verteerde ( en vaak half doorgebakken )
opvattingen die maar weinig inspanning nodig hadden om ze op te nemen en maar
weinig overdenking nodig was om ze aan te wenden. Daarentegen is de schrijfstijl
van Albrecht heel bijzonder en verlangt van de lezers dat ze hun woordenschat flink
moeten opvijzelen, en ook vaker willen pauzeren om de volledige betekenis en
implicaties van zijn beweringen te kunnen overdenken. Met andere woorden
betekent het lezen van

Albrechts geschriften dat we wat hard mentaal werk moeten doen, en het helpt veel
als de lezer zich nog een beetje van de scheikunde en biologie van de middelbare
school kan herinneren.

Albrecht kreeg het toch voor elkaar dat hij een groot deel van de tegenstand
enthousiast kon maken. Echter, na de eerste paar jaar, noemde het tijdschrift van
Rodale ¨Organic Gardening,¨ nooit meer de naam Albrecht. Waarschijnlijk kwam dit
omdat hij niet in ging op Rodale´s morele verbod tegen het gebruik van synthetisch
chemische bemestingsstoffen. Albrechts werk heeft de opvatting dat ziektes en
insectenplagen maar zelden optreden als er aandacht aan de bodemvruchtbaarheid
besteed wordt.

Dit viel niet erg in de smaak van de producenten van ziekten- en insectenremedies.
Ik vermoed desondanks dat Albrecht toch ook wel een groot aantal van van de
medische industrie heeft aangetrokken, maar denk ook dat enkele van de hoogste
bazen van de AMA en / of van de University of the  Chicago Medical School wisten
dat ze een lucratieve business hadden, en
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geen andere dokters of het algemene publiek er tussen in konden gebruiken om te
leren dat de patronen van bodembemesting feitelijk de gezondheid van de mensen
bepaalde, en dat ziekte maar zelden veroorzaakt wordt door deze slechte bacteriën
of door slechte genen, en dat de fundamentele behandeling voor menselijke ( en
dierlijke ) ziekte niet uit een medicijn bestaat, maar in een betere omgang met de
grond.

Als ik de terughouding van William A Albrecht´s boodschap  overdenk, dan
neem ik aan dat Albrecht onbekend voor je is, en dat je zelfs als je zijn naam ergens
ergens afgedrukt ziet staan, dat je deze nooit ergens gehoord hebt, dus ga ik mijn
best er voor doen om je bekend te maken met enkele van Dr. Albrecht´s essentiële
ideeën. Een actueel boek van  Albrecht Soil Fertiliity and Animal Health, kan men
gratis van internet downloaden. Ik hoop dat je het zult lezen, of eigenlijk hoop ik zelfs
dat je het op papier gedrukte boek koopt en het naast het boek van Weston Price -
¨Nutrition and Physical Degeneration¨ - op de boekenplank zet. Albrecht ontdekte
dat de meeste fundamentele oorzaken die de voedingsdichtheid bepaalden, in de



evapotranspiratie-ratio lag. Hoe meer uitlekken dat er was, hoe minder overgebleven
mineralen dat er in de bodem zitten en hoe minder voedingsstoffendichtheid dat het
voedsel bevat, en het evenwicht van mineralen in die bodem van lagere kwaliteit
verschuift zich dan ook nog ongunstig. In maar weinig uitgelekte bodems met kort
gras in de prairies van het middelwesten, was het normaal om een exces van 50.000
pond elementair calcium te vinden, in een ploeglaag ( 2,5% in gewicht ), terwijl in het
vochtige zuid-oosten

Tabel 2,1

het aantal pond aan elementen in de bovenste 18 cm van een acre bodem bestaat
uit
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12.000 - 14.000 pond per acre, en daar heel normaal is. Bekijk eens de tabel 2,1 die
afgebeeld staat en afkomstig is van een document van Albrecht wat gepubliceerd
werd in ¨Soil and Men¨. USDA 1939 Yearbook of Agriculture, en laat het totale
aantal pond van de  verschillende elementen zien die aanwezig zijn in de bovenste
18 cm van de bodem.

Albrecht vertelde in zijn lezingen vaak verhalen. Veel daarvan waren lessen die
geleerd werden uit het observeren van het vee. Maar het volgende verhaal gaat over
mensen. Om dit te kunnen apprecieren moet je eerst goed weten wat
evapotranspiratie is.

Het gaat over de staat Missouri; en laat langs de denkbeeldige lijn die getrokken
wordt van de noordwestelijke zijde van de staat naar de zuidzijde een behoorlijk
groot verschil zien. Er is in St. Joseph een jaarlijkse regenval van ca. 30 inch  ( ca.
80 cm ) - dat is meer dan de dubbele hoeveelheid van de Ozarks, die in het zuid-
oosten liggen. Ik ben er zeker van dat de getallen die op de kaart staan voor de



bodem voor Missouri verwijzen naar de noordwestelijke zijde. Voor de tweede
wereldoorlog werd door de meerderheid van
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de Amerikanen voedsel gegeten wat afkomstig was van boerderijen die minder dan
50 mijl uit de buurt lagen. Dus vertoonden de gezondheids- en ziektestatistieken van
deze periode behoorlijke regionale verschillen. In 1940, maakte men zich klaar voor
de oorlog en stelde de Amerikaanse regering een oproep in. Van alle jonge mannen
tussen de leeftijd van 17 en een half jaar en 26 jaar werd vereist om een vooraf-
keuring te ondergaan om hun vastgestelde geschiktheid te rapporteren. Van de
jongemannen uit het noordwesten van Missouri werden 200 van de 1000 medisch
vastgesteld als ongeschikt zijnde voor militaire dienst. Van de jongemannen uit het
zuidoosten van Missouri waren dat 400 per duizend die werden vastgesteld als
ongeschikt, en die afkomstig van in het midden van de staat ( langs de denkbeeldige
lijn ), waar de regenval ca. de helft van de zijkanten was, waren er 300 van de
duizend ongeschikt.

Het leger verzamelde in die tijd ook statistieken over de dentale gezondheid. Het
aantal gaatjes van de opgeroepenen die onderzocht werden stond direct in verband
met de evapotranspiratietabel die naar gelang de bodemkwaliteit grote verschillen in
de gezondheid van de tanden vertoonde. Omdat tegenwoordig de meeste mensen
uit supermarkten eten die voedsel van overal over de wereld verkopen, worden zulke
verschillen grotendeels gelijkgetrokken. En omdat alle industriële boerderijvoering
gedaan wordt met het gebruik van het zelfde economische rationele
bodemvruchtbaarheids-management, lijkt onze gemiddelde gezondheid
tegenwoordig meer op die van de mensen van Ozarks uit 1940 dan de mensen van
rond St. Joe.

De voederonderzoeken van Albrecht met konijnen voorzagen verder in
twijfelloos bewijs. Hij voerde 5 identieke groepen konijnen op 5 verschillende soorten
hooi, dat aangevoerd werd uit elk van de 4 zijdes van Missouri, en een vanuit het
midden van de staat. Op deze verschillende voedselsoorten vertoonden de konijnen
een geheel veranderd uitzien en algehele gezondheid. De konijnen die gevoerd
werden met hooi van uit het noordwesten van Missouri werden de helft groter,
leefden goed en lang. De konijnen die leefden op het hooi van de Ozarks werden
maar half zo groot in lengte en gewicht als die gevoerd werden op het hooi van
Noord-Westelijk Missouri, hadden veel kortere levensduur, en als ze onderzocht
werden, dan bleken hun levers er niet zo goed uit te zien. De konijnen die op het
hooi van het midden van de staat werden gevoerd, waren middelmatig in lengte en
gezondheid en langlevendheid.

Albrecht concludeerde dat we het doel van de typische mineralenratio´s in de
bodem van een prairy-boerderij moeten afstellen op een ideaal evenwicht tussen
calcium, magnesium, kalium en natrium waardoor men het hoogst mogelijjke
nutritionele resultaat verkreeg zoals ook de mooiste overvloedige oogst. Zijn



voorschrift is niet exact, maar het onderscheidt tenminste het doel. Als we volgens
Albrecht
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te werk gaan om voedingsdichtheid voort te brengen, dan moeten we eerst de
hoeveelheid mineralen meten die in de bodem aanwezig zijn, om die dan in
evenwicht te brengen naar een van te voor vastgesteld doel. Als de
voedingstofnivo´s in de bodem de ratio´s benaderen als waar Albrecht over sprak,
dan zul je veel beter voedsel hebben.

Het systeem van Astera wat in de Introductie kort werd beschreven, verfijnt
Albrechts inzichten naar het punt waar de gewone tuinier zijn eigen
bodemtestresultaat kan analyseren en daarbij zijn eigen
bodemvruchtbaarheidspatroon op dat nivo te brengen dat dit een piek aan
voedingsstoffen in het voedsel zal scheppen.

Omdat er zo veel mensen zijn met verkeerde opvattingen over de
bodemvruchtbaarheid en over wat biologisch is, zeg ik het hier nog eens: Het in
evenwicht brengen van de mineralen in de bodem is op geen enkele manier
tegenstrijdig aan het biologisch systeem; het is een natuurlijke extensie daarvan
zoals zelfs ook een vereiste die nodig is om het biologische werk zo goed mogelijk te
kunnen laten gebeuren als dat het zou moeten zijn.
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Hoofdstuk 3

De Shit Landbouw Methode  ( ShiLaMeth )

Bodems kunnen erg variëren in hun potentieel om voedingsrijk voedsel voort te
brengen. Dit potentieel wordt niet alleen bepaald door de soort van het
moedergesteente maar zelfs nog meer door het klimaat en de regenval. Ecologische
hoogtepunten in matig vochtige bossen en half-vochtige klimaten ( graslanden (
bouwen veel biomassa op die er toe dient om voorafgaand vrijgekomen minerale
voedingsstoffen te accumuleren.  Daarom komt het dat pas ontginde bossen enkele
jaren lang voedingsrijk voedingsrijk voedsel voortbrengen, en dat de bodem van de
graslanden tientallen jaren lang flink oogsten kunnen voortbrengen nadat ze voor het
eerst omgeploegd werden. Amerikanen, Canadezen en Australiërs hebben allemaal
buit geslagen uit dit grote voordeel - zo lang als het duurde. Nadat de
voedingsstoffen-bankrekening van de bodem was leeggeplunderd tot onder een
kritisch nivo, moest de grond eigenlijk worden geeremineraliseerd als men de
landbouw daarop wilde blijven voortzetten.

Mensen hebben dit altijd al geprobeerd, door middel van dierlijke ( en menselijke )
mest er op te doen, en vanaf de Romeinse tijden ook kalk. Als er wel een onderwerp
is waar ik weinig ervaring mee heb en wat me diepgaand interesseert, dan is dat wel
hoe men zo als boer beter te werk kan gaan om voedingsrijk voedsel voort te
brengen. Maar nog steeds is het nuttig voor de tuiniers om over de landbouw na te
denken, zo lang als we maar niet onnadenkend datgene doen wat momenteel
gewoonlijk in de regulaire landbouw wordt gedaan.

De Bodem en Gezondheid.

Sir Albert Howard´s klassieke boek ¨The Soil and Health¨, vertelt ons wat er in
een matig vochtig klimaat gebeurt als mensen daar landbouw bedrijven, maar dit niet
bemesten kunnen ( of niet willen ). Dit gebeurde nadat de beschavingen in het
westerse Romeinse keizerrijk en Europa ineenstortten en men daar in een Donkere
Eeuw van oorlog, plundering,
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en algeheel gevaarlijke toestanden terecht kwamen. Men zette een
veiligheidssysteem op dat we nu het  leenstelsel noemen waardoor ook in Engeland
een dergelijke grondbewerkingsmethode volgde wat het strokensysteem werd
genoemd, of het ¨2 of 3- veldensysteem¨. Het is moeilijk om zich  een slechter



landbouwsysteem voor te stellen. De dorpelingen bewerkte het land  op een half
collectieve manier. Na de  akkers op de normale manier werden omgeploegd,
werden ze in lange smalle stroken verdeeld van meestal ca. 9 meter breed en 200
meter lang.  De stroken werden toebedeeld door middel van een loterij. Elke familie
kon 30 van deze halve acre grote stroken krijgen om op te werken en te oogsten.
Deze stroken grond zouden willekeurig in betere en slechtere stukken rond de grote
akker heen worden verspreid om betere gebieden gelijk te maken met armere
gebieden, en verder werden de stroken alleen maar voor een jaar lang toebedeeld.

Ieder jaar werd de graanproductie geroteerd naar een andere van de twee of drie
open velden van het dorp, daarom noemde men dit het ¨2 of 3 veldensysteem¨. Om
het onkruid onder controle te kunnen houden werd het rustende veld herhaaldelijk
omgeploegd om het zo geheel kaal te kunnen houden, en wat betekent dat het
organische stofgehalte er van zelfs verder terugliep. Er was maar weinig  kans om in
het volgende jaar op dezelfde strook terecht te komen, en er was ook geen reden
voor om de stroken grond die de familie voor dat jaar toebedeeld kregen te
verbeteren. Daarbij was de mest ook nog schaars, want het schurftige vee van de
dorpelingen, werd op een zwaar afgegraasd stuk grond gehouden. Er was geen
gemeenschappelijk stuk land om hooi er op te laten groeien, en er werd ook geen
mest opgehoopt. In het algemeen was het zo dat als er wat weinig mest kon worden
verzameld, dan was dat eigendom van de lord van dat gebied, en wat dan op zijn
velden gebruikt werd. Op de meeste plaatsen liep de vruchtbaarheid van de graan-
en grasvelden door de eeuwen heen steevast terug, tot er vrijwel niets meer van
over was.

De vruchtbaarheid liep echter niet helemaal terug tot nihil, omdat ieder jaar een
klein deel van de bodemdeeltjes in dat veld vergingen en hun minerale gehalte zo
liet vrijkomen.

Albert Howard noemde dit vrijkomen van de mineralen ¨de jaarlijkse toename van de
vruchtbaarheid¨. Deze voorzag dan in alle voedingsstoffen die de oogsten kregen.

In vergelijking met de hedendaagse maatstaven, lagen de oogsten absurd laag. Er
moesten 2 schepels graan per acre gezaaid worden ( ze hadden in die tijd geen
machines daarvoor ) en het hele zaaien werd gedaan door middel van het uitstrooien
op een inefficiënte methode. Ik kan me voorstellen dat de kiemkracht van de
voedingsstofarme tarwekorrels van dat tijdperk maar laag was, en wat een andere
reden er voor was dat er twee schepels per acre er voor nodig waren.

Toen de bodem op zijn laagste punt aankwam, werden de mensen zelfs altijd nog
slechter gevoed. In de helft van de 1300er jaren bracht de natuur de dingen weer
terug in evenwicht en ontstonden er aan aantal plagen die de helft van de bevolking
wegnam.

Iedereen in Europa stond bloot aan deze virulente infectie, alhoewel daardoor
hoofdzakelijk alleen maar enkele gebieden in Europa ontvolkt werden, terwijl andere
gebieden maar nauwelijks betroffen werden.

De historici schrijven dat de Zwarte Dood 60% van de hele bevolking van Europa
wegnam wat waarschijnlijk redelijk exact is, maar als we alleen het percentage



beschouwen dan geeft dat een verkeerd beeld. Het zou daarentegen een uitstekend
informatief beeld zijn als men het plaatselijke percentage van overlijdensgevallen
aan de plaag zou vergelijken met de plaatselijke tabel van de bodemvruchtbaarheid.
Maar zelfs zonder academisch acceptabel bewijs, ben ik nu reeds er van overtuigd
dat in zulke gebieden waar de onderliggende stenen een grotere jaarlijkse toename
van de vruchtbaarheid veroorzaakten - daar lagen. Ik zou kunnen schatten dat als de
tarweoogst in die tijd 12 schepels per acre zou hebben bedragen - dan er dan
waarschijnlijk maar enkele of geen overlijdensgevallen aan de plaag waren. Op arme
grond verdwenen gehele gemeenschappen, en de bodems aldaar liepen terug om
bosgrond te worden. In vele gebieden hield de landbouw een hele eeuw lang op en
waardoor de zwakkere Europese bodems een kans kregen om weer wat organische
stof te kunnen accumuleren en vruchtbaarheid op te bouwen op dezelfde manier als
dat door maagdelijk onbewerkt land wordt gedaan.

In de renaissance verbeterde zich de grondbewerking in de landbouw enorm. De
Europese elite begon zich te interesseren in de wetenschappelijke landbouw en
omdat die succesvol met hun staten konden omgaan, werd de grondbewerking
minstens net zo goed als de oude aristocratische eigenschappen die bestonden uit
oorlog, uitbuiting, plundering, en sensuele uitspattingen. Er kwamen uit deze nieuwe
interesses vele landbouwverbeteringen voort. De gezonde effecten van
groenbemesters werden herontdekt ( de Romeinen gebruikten die ook ),
oogstrotatiepratronen over meerdere jaren werden weer gebruikt ( ook hier hadden
de Romeinen dit ook al gedaan ) en men begon weer te bekalken en zorgvuldig
oogsten te  kweken en het vee te fokken.

Als resultaat daarvan gingen de oogsten omhoog, en de gezondheid van de dieren
en mensen verbeterde zich.

Toen kwam de industriële revolutie. De Engelse boerenstand werd nu
medogenloos gedwongen om van hun traditionele methodes af te stappen en in de
steden aan machines te gaan werken. Door deze bevolkingsverpllaatsing kwamen
de landgoederen in handen van de bovenste bevolkingsklasse terecht. Open velden
werden grote afgesloten blokken die op een zakelijke manier winstgevend werden
beplant.
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Het voedsel nam toe in voedingsstoffengehalted, zodat de gemiddelde gezondheid
en energie van de Engelsen zich weer verbeterde. Met deze nieuw gevonden
energie nog steeds onder de directie van een rovende aristocratie, gingen de Britten
een groot deel van de wereld veroveren.

De Shit Landbouw Methode  ( ShiLaMeth )



Al dit kwam voort uit de intelligente aanwending van wat ik eens voor de grap
beschreef als de Shit Landbouw Methode ( ShiLaMeth ). Ik moet me
verontschuldigen voor het gebruik van het woord ¨shit¨, wat niet zo perfect is, maar
de afkorting ShiLaMeth is een goede uitdrukking er voor. De kweker die via
ShiLaMeth te werk gaat, bemest het land met gedeconposteerde organische afval
en gedecomposteerde verse dierlijke mest, en in sommige gebieden met menselijke
mest. Mest  kan vers op het veld worden gedaan en zo liggen gelaten. Deze manier
geeft ondanks het enorme stikstofverlies ook wat voordeel. Het is het beste om
verse mest wat in de grond te werken zodat het effectiever decomposteert en zo de
bodem effectiever verbetert. De mest beschermt ook tegen uitlekken. Als het
verzameld wordt en met aandacht in een mesthoop gedecomposteerd wordt en dan
over het land verspreid en er in gewerkt, is dat de beste manier.

Het wetenschappelijkere gebruik van mest en groenbemester die het algehele
gehalte van organische stof en de stikstof in de bodem verhoogt, is het grote verschil
in de landbouw van Europa. Dit ontwikkelde zich vanaf de 1600er jaren tot in de
latere 9de eeuw steevast langs deze holistische lijn. In het midden van de 19de
eeuw verscheen een beperkt aantal chemische meststoffen, maar die werden maar
weinig gebruikt. De meeste boeren van dat tijdperk beschouwden kunstmeststoffen
als te duur in verhouding tot het voordeel wat ze opleverden. Alhoewel waren
natuurlijk gedolven meststoffen zoals guano en Chileens ( natrium ) nitraat erg
goedkoop en werden populair. De Eerste Wereldoorlog vereiste de bouw van
chemische fabrieken om explosieven te maken. Na de oorlog werd deze productieve
capaciteit omgevormd om nitraatmeststof te produceren, terwijl de rijke
fabriekseigenaren tijd en inspanning er aan besteedden om boeren er van te
overtuigen om hun producten te kopen. Zo begon ons hedendaagse systeem. De
industriële landbouw kan zo ieder jaar opnieuw een of meer oogsten per veld voor
de verkoop voortbrengen. Het systeem negeert het om dierlijke mest te recyclen die
altijd al de bron van nitraat en phosfor van de boeren is geweest. Het negeert ook
het inzaaien van groenbemesters om organische stof en stikstofnivo´s hoog te
houden omdat nitraten goedkoper en makkelijker zijn omdat die gewoon via een zak
geleverd worden.
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De landbouwbewerking werd een rationele economische business die maar
weinig te maken had met zelfvoorziening van de familie. Zonder dierlijke bemesting
en met de verkoop van oogsten die voortdurend door de boerderijpoort naar buiten
gingen, liep het organische stofgehalte onvermijdelijk terug. Een rampzalige
voortgang. Minor voedingsstoffen ( koper, zink, borium en magnesium ) gingen
samen met de verkoop ook mee door de poort naar buiten, en kwamen niet meer
terug, en ze zaten ook niet in de chemische meststof die ze kochten.

Als resultaat van deze uitputting verschenen nieuwe en tot nu toe onbekende oogst-
en veeziektes, die al vlug overal voorkwamen. Het behandelen en bestrijden van
ziektes werd al vlug een normale kwestie.

Het werd zelfs duurder om productienivo´s aan te houden omdat altijd meer input
van chemische meststof nodig was om het verlies van bodemvruchtbaarheid te



counteren. Traditionele soorten die eens hoog productief waren, ¨deden het opeens
niet meer zo goed¨ wat betekende dat het zaad zo zwak werd, dat het op het punt
aangeland was waar het niet langer een goed groeiende oogst in het veld kon laten
groeien. De ware reden daarvoor was: Voortdurende uitputting en verwijdering van
de mineralen en organische stof uit de bodem.

Maar het verhaal van de officiële kant luidde dan als volgt: ¨De soorten deden het
niet meer zo goed, maar de wetenschap zal nu nieuwere en beter soorten gaan
ontwikkelen.¨

De organisatie van biologische landbouw en tuinieren begon met een poging om
de gezondheid in het grondbewerkingssysteem te herstellen, en ook van diegenen
die het voedsel daar van aten. In de 1930er jaren er aan begonnen, begon die
organisatie op te roepen naar de traditie. Het stippelde enkele wetenschappelijke
principes uit waaraan men in de jacht naar winst via door goedkope chemische
nitraten hoofdzakelijk aan voorbij ging, namelijk De Wet Van Terugkeer - wat
betekende dat de minerale voedingsstoffen die door de boerderijpoort naar buiten
verdwenen, moesten terugkeren naar de grond, en ook dat de organische stof op
nivo moest worden gehouden, want anders zou dat nivo teruglopen, en daardoor de
ecologie in die grond gaan afsterven.

Rodale.

Rodale´s tijdschrift¨Organic Gardening¨  introduceerde de biologische
bodembewerking aan de Noord-Amerikanen. Met ernstig enthousiasme verkondigde
het OGF-tijdschrift Rodale´s mening over de ShiLaMeth. Alles wat anders was dan
het Biologische Rodale Doctrine, werd niet afgedrukt.

Ik begon met het tuinieren als OGF-lid en bestudeerde van 1972 tot de 1980er
jaren nauwkeurig iedere uitgave.

Een tiental jaar later besteedde ik een middag in de OSU-bibliotheek in Corvallis,
Oregon, en las daar kritisch de eerste uitgaves van OGF ( 1945-1950 ) in een poging
om de schade te repareren die veroorzaakt werd door mijn eerdere onkritische
acceptatie van het geloofssysteem wat in dit tijdschrift beschreven stond.
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Ik kan de essentiële principes van Rodale redelijk samenvatten in een paar
regels:

Om een weelderige overvloed aan hoogst voedingsrijke groenten en fruit te
kunnen laten groeien, moest men die flink in de compost zetten, en een hele hoop
daarvan gebruiken.

Ons werd in het tijdschrift herhaaldelijk verteld dat een succesvolle biologische
tuinier hopen biologische afval moest importeren en die dan moet laten
decomposteren voordat die aan de bodem toegevoegd kon worden, of anders kon je



die afval ook dik over de bodem heen uitstrooien om die dan lichtjes er in te werken,
en die dan daar in de oppervlakte laten decomposteren.

Het tijdschrift dringt ons ook aan om overal waar het maar ging maar vooral uit de
eigen buurt om biologische afval bijeen te vergaren om het op een hoop te gooien.
Men zou het organische stofnivo in de tuin altijd verder omhoog moeten brengen en
daarom dit Zwarte Goud altijd mee naar huis moeten nemen. ( Dus nam ik een hele
vrachtwagen mee). En dan, als de bodem te zuur zou zijn, dan moest men deze
ongewenste toestand counteren door vermalen kalksteen er op te doen, om de pH
rond neutraal te kunnen brengen.

Volgens Rodale was de zuurgraad van de bodem meestal slecht, en het meten
daarvan is makkelijk en kon goedkoop worden gedaan. J.I. Rodale zei vaak dat als
je kalk er aan gaat toevoegen dat het beter is om dan een soort te nemen die
dolomietenkalk heet, omdat deze soort zowel magnesium als calcium bevat - en dat
magnesium net zo goed een vitale plantenvoedingsstof is,  als dat calcium dat is.

In zoverre in het kort de essentiële aspecten van het biologische systeem volgens
J.I. Rodale.

Zijn uitgeverij die de tijdschriften en boeken publiceert, onderwees meerdere
generaties lang aan de tuiniers dat er mest, compost en kalk voor nodig waren om
een geweldige tuin te laten groeien die je gezondheid vlug  zou verbeteren, zodat je
gezondheid zo voedingsrijk zou worden als dat maar mogelijk was door het voedsel.

Als er soms iets niet goed groeide, dan lag de oplossing er in om oftewel meer
kalk toe te voegen als de pH nog steeds te zuur was, of meer compost toe te
voegen, of betere compost. Gewoonlijk lag de keuze er op om meer compost er aan
toe te voegen, en daarom stop ik deze mysterieuze manier ¨a¨ in de categorie van
ShiLaMeth. Omdat datgene wat het Biologische Rodale Doctrine in feite deed, als
volgt was: Als het niet goed genoeg groeit, dan doe er gewoon meer ShiLaMeth op .

Deze methode heeft een grote instinctieve aantrekkingskracht. Het is zoals de
menselijke opvatting die door tienduizenden jaren lang van overleven op het kweken
van voedsel is ingeprent, namelijk: Als een baby niet gelukkig is, dan geef hem wat
melk. Als een plant niet goed uitziet, dan geef die wat ShiLaMeth-water of iets
anders van ShiLaMeth.

Over het resultaat daarvan kunnen we het volgend zeggen: Een nieuwe
biologische groentetuin groeit de eerste jaren gewoonlijk goed. De tuinier begint met
spitten en
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compost en/of verse mest. Dit decomposteert dan en voorziet in minerale
voedingsstoffen die de plant voeden terwijl de koolhydraten in deze
decomposterende stof dan brandstof voor de bodemecologie is die zich daarmee
vlug vermenigvuldigt. Een verhoogde micro-bacteriële activiteit in de bodem laat de
bestaande voedingsstoffenreserves vlugger vrijkomen. Als resultaat daarvan krijgt
de oogst een dubbele dosis voedingsstoffen - gedecomposteerde compost plus een



verhoogt vrijkomen van voedingstoffen. Dus groeit de tuin goed, net zoals de andere
dingen uit de biologische litteratuur het ook goed zouden doen.

In de vochtigere delen van Noord-Amerika wordt gewoonlijk kalk aan de bodem
toegevoegd. Kalk brengt calcium in de bodem en als er dolomietenkalk wordt
gebruikt, ook magnesium.

Na een paar jaar, treden er dan ziektes en insectenplagen op die van te voor
onbekend waren. De gewoonlijke verklaring die dan door de autoriteiten werd
afgegeven is dat het enkele jaren lang duurt voordat de insecten of ziektes in je tuin
terecht kwamen, maar nu dat ze er eens zijn, kan men er nu eenmaal niet meer
vanaf komen. Dit was feitelijk mogelijk, en de overtuigde uitstraling van de
landbouwvertegenwoordiger kon dit waarschijnlijker laten lijken. De oplossing die
door je lokale vertegenwoordiger wordt aangeboden is herhaaldelijk besproeien.
Maar de eigenlijke oplossing - namelijk die oplossing die het probleem verwijdert in
plaats van de symptomen te bestrijden - komt daarbij helemaal niet ter sprake.

De aangeboden biologische oplossing lag daarin om de bodem een hoger nivo aan
vruchtbaarheid te geven door er meer compost in te doen, of misschien zelfs nog
eens extra met compost te mulchen. In feite gaat dit antwoord wel in de juiste
richting maar het is nog steeds de verkeerde methode. Ja, de bodem heeft een
hoger vruchtbaarheidsnivo nodig, en ja, juist gevoede planten worden gewoonlijk
maar weinig betroffen door insecten of ziektes. Dit is ook zo, maar gewone compost
en kalk zijn gewoonlijk maar zelden datgene wat er nodig is om een voldoende
nutritie - en daardoor een hoger vruchtbaarheidsnivo - te kunnen bereiken.

Groente groeien maar slecht in dichtzittende luchtloze grond. Biologische tuiniers
maken hun grond losser door veel compost er in te brengen. Boeren zonder
schulden kunnen groenbemesters laten groeien. Elk van de bewerkingen verhoogt
het organisch stofnivo in de bodem, wat bijna direct de bodem transformeert. De
uitdrukking die de tuiniers voor deze transformatie gebruiken is: ¨het hoger maken
van de tuin¨ omdat als je het humusnivo van de bodem verhoogt, de aarde feitelijk
omhoog komt, omdat die dan meer lucht bevat als van te voor ( ik heb mijn eigen
tuinbedden letterlijk bijna 10 cm omhoog zien komen omdat een oogst van sterk gras
de grond met wortels vulde. Maar in sommige biologische tuinen kan de dichtheid
van de bodem moeilijk te bestrijden zijn. Soms is het zo dat egaal hoeveel compost
dat er in gedaan wordt, dat de bodem
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niet los lijkt te blijven. Dit lijkt erg mysterieus omdat volgens het Biologische Rodale
Doctrine het organische materiaal effectief een compact zitten de bodem los zou
maken.

De publicaties van J.I. Rodale gaven blijk aan een grote voorkeur voor
dolomietenkalk omdat dolomietenkalk de pH  beter omhoog brengt dan dat hoog
calcium bevattende kalk dat doet, dus als je dolomiettenkalk gebruikt, dan lijk je
ShiLaMeth te krijgen voor het zelfde werk en kosten. Alhoewel is het zo dat een
hoog nivo aan magnesium de eigenschappen van klei verandert, en de klei zo
klevend maakt dat die zich laat samenkleven tot een luchtloze massa. De



biologische tuinier verwonderd zich dan er over dat toevoegingen van
dolomietenkalk en compost de bodem niet voldoende los hebben gemaakt en denkt
dan dat er zelfs nog grotere hoeveelheden materiaal voor nodig is om dat te kunnen
bewerkstelligen. Maar compost bevat maar zelden de ideale minerale balans om
voedingsrijk voedsel te laten groeien. Excessieve toevoegingen van compost

brengen gewoonlijk het minerale profiel van de bodem uit balans en verlagen de
nutritionele eindresultaten van de oogst. William Albrecht legt duidelijk uit hoe dit
werkt, maar toen ik begon met tuinieren was er vrijwel geen enkele
tuinboekenschrijver die ik las die maar iets over Albrecht schreef. Beste Rodale,
bedankt daar voor !

Als een tuinier van mijn tijdperk het OGF raadpleegde of de ontelbare tuinboeken die
destijds gedrukt werden dan was het antwoord gewoonlijk om meer compost en kalk
toe te voegen, bij voorkeur dolomietenkalk.

De waarheid is als volgt: Als er te veel hoog-magnesiumhoudende kalk wordt
toegevoegd aan een bodem waar klei in zit, dan kan de compactheid, en de
luchtloosheid zich verhogen, ten spijte van grote toevoegingen van compost. Een
teveel aan magnesium kan een ondergrond van klei die onder een zandige
bovengrond zit laten dichtzitten en die de oogst er boven op er van kan weerhouden
om er wortel in te schieten.

Het effect van magnesium is verbazend sterk als de bodem veel klei bevat, zelfs 10
% klei met te veel magnesium kan de bodem steenhard en luchtloos maken, zelfs al
had je hopen organische stof er in gedaan.

Tuinboeken die geschreven werden volgens de traditie van het Biologische Rodale
Doctrine (BRD ) - waaronder bijna alle boeken zijn die na 1950 geschreven werden
- geven aan dat als er genoeg wormen in zitten, en als het humusnivo van de bodem
hoog genoeg was, en dat als de zuurgraad van de bodem een pH had die tussen de
6,2 en de 6,5 lag, dat dan alles perfect zou werken. Deze boeken overzagen
makkelijk de vele mensen die reeds deze weg waren gegaan en na 4 of 6 jaar van
laten groeien volgens het biologische boek, dat hun tuin waar ze in het begin zo trots
op waren, maar slecht groeide en dat die hun ook niet zo gezond maakte.
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Misschien denk je dat ik de dingen niet goed ze door mijn unieke ervaringen wat
bij de meeste mensen gebeurde, alhoewel was het zo dat toen ik vrijwillig lezingen
ging geven over het biologische tuinieren voor het OSU/WSU - Meester Tuiinier
opleidingsprogramma, dat ik sprak met veel mensen er over sprak wat er met mijn
tanden en algehele gezondheid gebeurde nadat ik te veel groente van mijn eigen
biologisch gegroeide niet in evenwicht zijnde bodem had gegeten. Er waren mensen
die na mijn lezing moedig naar me toe kwamen om te vertellen dat hun gezondheid
zich evenzo verslechterd had toen ze overwegend op hun eigen biologische voedsel
gingen leven. Ze bedankten me er voor dat ik dit mysterie had opgehelderd.

Het volgende gebeurde in mijn familie: In het begin deed de biologisch levend
gemaakte bodem veel goed werk om mineralenvoedingsstoffen beschikbaar te



maken, maar na enkele jaren de grond veel mineralen te hebben onttrokken daalden
de minerale voedingsstoffen tot onder een kritisch minimumnivo. Dit zou nooit zijn
gebeurd als alles wat er van de tuin werd onttrokken ook weer terug daar in zou zijn
gekomen, maar er zijn maar weinig tuiniers die de urine en uitwerpselen van hun
familie via de

composthoop terug op de tuin brengen. Biologische tuiniersboeken suggereren of
nemen een sub-rol van de Wet van Terugkeer, die ikzelf de Wet van Equivalentie¨
noem, die zegt dat geïmporteerde compost en mest al de voedingsnutriënten voor
de planten moet bevatten die wij door het toilet wegspoelen. Deze opvatting is bijna
onvermijdelijk incorrect alhoewel er enkele erg vruchtbare gebieden in Noord-
Amerika zijn waar de Wet van Equivalentie van toepassing is op de lokale compost
en mest. De typische biologische tuin werd meestal te vaak bekalkt, waardoor die te
veel calcium bevat en gewoonlijk ook een te veel aan magnesium als er
dolomietenkalk werd gebruikt. Die tuingrond zal een overdreven hoog nivo aan
organische stof hebben, en dus zal er overvloedig veel stikstofnitraat in zitten, of zal
dit tenminste in de hitte van de zomer er in zitten. Maar er zullen zich waarschijnlijk
ook gebreken ( of beschadigende excessen ) of andere vitale voedingsstoffen
hebben ontwikkeld. Ik denk dat onevenwichtigheden zich in ieder deel van het
continent anders ontwikkelen, en dat naar gelang het klimaat en het
moedergesteente van de bodem. Het gebied dat ik het beste ken, is dat van
Cascadia. De bodem daar kan hoge toevoegingen van kalium vasthouden, maar
onvoldoende calcium en magnesium om die kalium goed te kunnen uitbalanceren.
De bodems hebben ook en typisch te kort aan phosfor. De bodems van Williamette
Valley zijn ideaal om laag proteinehoudende, voedingsarme, zachte witte tarwe op te
laten groeien. Hoger gelegen bodems zijn perfect voor non-food-producerende
bodem zoals de Douglas-den. Planten concentreren onvermijdelijk kalium in hun
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structurele delen dus worden er enorme hoeveelheden kalium in een typisch
Cascadiaanse huistuin gebracht door van buitenaf komende grasafval, en stro van
het graan, bedorven hooi, en boomafval van de industrie. Het teveel aan kalium in
de bodem laat het zo lijken dat de planten geweldig groeien, maar heeft ook een
destructief effect op de voedingskwaliteiten van het voedsel. Binnenkort wordt er
meer over kalium uitgelegd.

Er staan vaak fouten in de boeken over het kweken van groente die altijd maar
weer herhaald worden, en er staan er zelfs nog meer in de artikels die in
tuinierstijdschriften staan.

Wij tuinboekschrijvers zijn ook maar gewone mensen met onze fouten, maar willen
graag en met veel passie  de successen in het kweken van groente met anderen
delen.

De meeste tuinboekschrijvers bedoelen het gewoon goed en proberen anderen
te helpen door hun eigen succesvolle ervaringen mee te delen.



Ik wil niet zeggen dat ik beter dan anderen ben maar heb gewoon geprobeerd om de
fouten in de tuiniers-tijdschriften er uit te halen. De meeste tuinboekschrijvers
proberen op een positieve manier datgene naar voren te brengen van wat ze zelf
geloven wat goed functioneert, terwijl ze de rest wat ze niet goed vinden weg laten.

Zo deed ik dat ook nog totdat ik dit boek ging schrijven. In dit boek probeer ik het
inzicht van de lezer te verbreden over wat biologisch is en wat dat eigenlijk zou
moeten zijn - en dat kan een gevoelig punt zijn.

Omdat de opvatting dan kan veranderen, ligt het vaak gevoelig om de afkomst van je
voorafgaand verkregen informatie aan te wijzen.

Er zijn maar enkele tuinboekschrijvers die een formele horticulturele opleiding
hebben gehad. Dat is van een kant positief, omdat diegenen die aan een universiteit
afgestudeerd zijn gewoonlijk zo getraumatiseerd werden door het te moeten
schrijven van documenten die de professor blij maakten, dat ze daarna nog maar
zelden nog in staat waren om vrijuit te kunnen schrijven.

Ik denk dat het voor iemand met zulk een horticulturele opleiding vrijwel onmogelijk
is om voor de thuistuinier-markt te kunnen schrijven.

Van de andere kant weten tuinboekschrijvers wel veel maar ontbreekt het hun aan
wetenschappelijke fundering. Ze leren van hun eigen ervaring of van de tuinboeken
en tijdschrift-artikelen die te voor geschreven werden door andere tuinboekschrijvers
die dezelfde beperkingen hadden.

Terwijl ze de academische horticulturele valkuilen konden vermijden, ontbreekt het
hun aan de formele wetenschap die er voor nodig is om de algemeen voorkomende
fouten en gebreken te herkennen die men in de  informatie over het tuinieren
aantreft.

Deze fouten werden onkritisch
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van de ene generatie tuinboekschrijvers naar de andere overgebracht en met elke
herhaling daarvan krijgt de fout meer autoriteit, en lijkt altijd meer waar te zijn omdat
¨Iedereen Anders¨ dat ook zo vele keren en zo vele jaren lang heeft gezegd.

De meeste tuinboekenschrijvers ontbreekt het meestal aan een brede ervaring.

Schrijvers over holostische landbouw.

Het helpt serieuze groentetuiniers ( en met ¨serieuze¨ bedoel ik de tuiniers
die het grootste jaarlijkse deel van hun voedsel voor hun familie zelf kweken ) vooral,
om onderscheid te maken tussen kleine-schaal-landbouwbewerking ( en ook
thuistuinieren ), met holistische landbouwbewerking.

Het eerste kader van biologische tuinboekenschrijvers - de groep die actief was
tijdens de 1940er en eerste 50er jaren - had veel interesse in de vele biologische



boeken die er over gingen hoe die biologische grondbewerking bedreven zou
moeten worden, en die in deze tijd gepubliceerd werden. Alhoewel is er een
fundamenteel verschil tussen kleinschalig tuinieren en de grotere
landbouwbewerking. Robert Parnes zegt daarover: ¨De groentetuin is een eindeloze
afdaling van plantenvoedingsstoffen¨. Zo is het nu eenmaal. Veel soorten groente
hebben een extra rijke bodem nodig om goed te kunnen groeien. In de Romeinse tijd
waren die groenten ook al zo, en dat zijn ze nog steeds. Dit zit in hun genen, maar
de duurzame biologisch georiënteerde landbouwbewerking streefde er naar om
voedingsstoffenrijke groente te produceren in de akker-oogsten, die daar echter
opereren op een lager nivo aan bodemvruchtbaarheid dan dat een tuin dat is. Een
boerderij exporteert nog wel wat organisch materiaal, maar een tuin nooit.

Duurzame ethische landbouwbewerking bouwt het nitraat in de bodem op zoals
ook de organische stofnivo´s, door eerst een weelderig groeiende groenbemester
van peulvruchten onder te ploegen, alhoewel moet je onthouden dat de meeste
soorten groenten in de tuin meer nitraat nodig hebben dan dat de groenbemesters
van peulvruchten feitelijk kunnen leveren. Toch onderwijzen de tuinboekschrijvers
die geen ervaring hebben met landbouwtechnisch te evalueren, aan de tuiniers om
voldoende nitraat in de bodem te scheppen door veel peulvruchten rond een nitraat-
vragende plant heen te plaatsen. Om die illusoire stikstof voort te kunnen brengen,
gaan de tuiniers dan over tot het minutieus langzame verwijderen van het onkruid
met de hand, teneinde om struikbonen om hun kool heen te laten groeien. En dit
alles met geen nuttig resultaat, gewoon omdat een van de eerste
tuinboekenschrijvers een biologische landbouwboek verkeerd begreep.
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Bij iedere dergelijke her-bewering in elk nieuw boek, worden fouten zoals deze
altijd geloofwaardiger. Voorbeeld: In een van Newman Turner handleidingen over
grondbewerking spreekt hij groot over het opbouwen van een (on)vruchtbaar
grasland dat van te voren alleen maar 50 schapen kon voeden door 200 schapen er
op te laten grazen zodat door de mest daarvan de bodem voedingsrijker zou
worden. Turner zei daarbij nog in het kort dat als er niet voldoende gras voor hun op
het uitgeputte grasland was, dat deze 200 schapen ¨oliezadencake¨ kregen gevoerd
( katoenzaadmeel ) en omdat het gras zo van slechte kwaliteit was, dat er ( hoge
kwaliteits- ) hooi van ergens anders buitenaf afkomstig werd binnengebracht.

Schapen assimileren alleen maar een-derde van de voedingsstoffen die door hun
mond gaan, dus her-distributieren de schapen van Turner de niet-geassimileerde
twee-derde willekeurig links en rechts over het grasland, en remineraliseerden het
zo.

Het resultaat van de bodemvruchtbaarheid was maar weinig anders dan dat dit zou
zijn geweest als Turner de oliezadencake gewoon als meststof er op had gestrooid
en het hooi ook zo, nadat hij het zou hebben gedecomposteerd. Maar vele niet-
boeren, namen incorrect de bewering van Turner aan dat het afgrazen
vruchtbaarheid in de grond bracht die afgegraasd werd. Dit is vooral ook voor de
Amerikanen makkelijk, omdat ¨oliezadencake¨ een Brits woord is. De duidelijke



waarheid is dat grazende dieren de bodemmineralen in hun vlees en botten
concentreren wat dan later met de vrachtwagen van de boerderij wordt weggereden.

Dit over de onzin van de tuinboekschrijvers is even nodig omdat als ik een
bewering maak die niet overeenkomt met iets wat je van te voren geleerd hebt - als
een opinie van mij in contradictie is met jouw opinie die belangrijk lijkt - dan zou je
misschien direct afwijzen wat ik wil zeggen.

De Grootste Fout.

Het tijdschrift ¨Organic Gardening¨ ( ¨Biologisch Tuinieren¨ ) waar ik uit leerde
maakte maar weinig verschil tussen de verschillende soorten bodems. Het dogma
beweerde dat je iedere oude grinthoop of kleigroeve in een vruchtbare Tuin van
Eden zou kunnen omtoveren, als je maar genoeg compost er in zou doen. Ik hield
deze opinie zelf eigenlijk ook aan, totdat ik in 1978 deze waardeloze 5 acres grond in
Oregon kocht. Ik wil deze fout nooit meer maken, en zou meer van ons geld hebben
gehad als ik het voor gebouwen had gebruikt. Enigerlei oude schuur kan worden
verbeterd of herbouwd, maar met zulke slechte acres grond
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zit je er maar mee te kijken.

In feite variëren bodems  erg veel in hun eigenschappen, met name de proporties
van zand tot slib of klei en hun dikte en ligging. En ze verschillen ook erg in de
hoeveelheid plantenvoedingsstoffen die ze bieden. De meest duidelijke reden
daarvoor is het verschil in het minerale gehalte van de stenen waaruit de bodem
bestaat . De andere reden en gewoon de meest beduidende is het verschil in
klimaat.

Ik verwijs alweer naar de evopotranspiratie ratio (  de tabel 2,1 ).

Sommige voedingsstoffen lekken makkelijker uit de bodem dan andere, zo ligt de
mineralenbalans van de bodem in een bepaald patroon. Planten beantwoorden dan
aan dat patroon door overeenkomende nutritionele kwaliteiten te ontwikkelen. Ik heb
reeds beschreven dat planten die op een uitgeloogde bodem groeien minder
voedingsstoffen bevatten dan die wat op vruchtbaardere grond groeien. Biologische
gegroeide groente die alleen met compost en dierlijke mest worden bemest, die
afkomstig is van de daaromheen gelegen bodem, reflecteren nog steeds het
mineralenpatroon van dit gebied. Stel je eens voor dat de bodem van jouw gebied
speciaal te kort is aan een of twee specifieke elementen - laten we als voorbeeld
zeggen zwavel of phosfor ( of, als in mijn gebied een ernstig te kort aan zink en
koper en typisch laag in kalium en phosfor ) In een deficiënt gebied zal de
omgevende vegetatie dan even zo deficiënt aan deze elementen zijn. Het bemesten
van een tuin door het composteren met de plaatselijke vegetatie en dierlijke mest,
die afkomstig is van die vegetatie zal alleen maar de onbalans in dit gebied verder
verergeren.



Een erg belangrijk mineraalpatroon in de bodem is dat van kalium. Als de
kaliumgehalte in de bodem erg hoog wordt, dan groeien de planten anders. In plaats
dat ze proteïnes aanmaken, maken ze dan meer koolhydraten aan. In het hoogste
geval produceren deze oogsten op hoog kaliumhoudende bodems ca 25 % meer
koolhydraten, tegelijkertijd wordt hun proteïnegehalte met ca 25 % verlaagd. Ik
begrijp dat een getal zoals 25% meer of minder, niet belangrijk lijkt te zijn, maar
extra calorieen die gecombineerd worden met zo weinig proteïnes laten onze
gezondheid er onder lijden en verkorten onze levensduur beduidend.

As je een vrouw in de voortplantingsleeftijd bent, dan zullen je kinderen geen echt
goed begin van het leven hebben, en een menselijk lichaam dat probeert te leven op
dit gedegradeerd voedsel zou constant zijn eigenaar er toe aanzetten om veel te
veel te eten - meer dan goed voor hem is. Niet alleen verlaagt een hoog
kaliumhoudende bodem het algehele proteinegehalte, maar ook verandert het de
aard van deze proteïnes. Ik hoop dat je reeds weet dat
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proteïnes bestaan uit lange complexe ketens van ca. 20 verschillende aminozuren.
Enkele aminozuren zijn gewoonlijk schaars. In de plantengroei met een te veel aan
kalium zijn ze zelfs nog schaarser, verlaagt het de proteïnekwaliteit, en leidt het tot
ziektes bij alle dieren die dit eten, inclusief onszelf.

Een andere verschuiving treedt op in het mineralengehalte van het voedsel omdat
de kalium in de bodem het minerale gehalte van de plant die op die bodem groeit
ook verschuift,

Een te veel aan K in de bodem resulteert ook in een veel hoger nivo aan K in de
plantenweefsels, en overeenkomende lagere nivo´s aan calcium en phosfor ( en de
minor nutriënten ). Onze lichamen kunnen maar nauwelijks voldoende calcium
magnesium en phosfor binnenkrijgen, en we hebben dan ook geen hogere
hoeveelheden kalium nodig.

Sommige misschien wel, maar de meesten niet.

Als het vee hoog calorie-houdend, lager proteïnehoudend, en mineralendeficiënt
voedsel eet, dan komen ze makkelijk gewicht aan. Maar zonder voldoende proteïne
en mineralen falen ze er in om zich goed voort te  planten en zijn ze niet gezond. Wij
maken het vee opzettelijk dik met mais - dit is een hoog koolhydraathoudend en laag
proteinehoudende voedingswijze, maar als we willen dat de dieren zich goed
voortplanten en weerstand tegen ziekte hebben, en lang zouden leven, dan voeden
we hun anders.

Het lijkt me zo te zijn dat als de wetenschap weet hoe we dieren dik of dun maken,
en dat ze zich kunnen voortplanten of niet, of ze lang leven en gezond zijn, of maar
kort leven en ziek zijn - als de grote agri-foodbusiness dat vee en pluimvee zo voedt
en weet hoe ze de gezondheid en langlevendheid van de dieren zo kunnen bepalen,
en dat diegenen van de  menselijke-food-bussiness die al de  geprepareerde
voedingsproducten op de supermarktplanken zetten dit ook weten, dan weet ik
zonder dat ik enigerlie van hun geheime zakelijke documenten heb, nog altijd



;precies wat zij weten omdat als je de geldlijn volgt dan dezelfde families tegenkomt
die deze beide soorten van de voedselbusiness in handen hebben - en die zowel
een grote rol spelen in de pharmaceutische industrie als ook in de medische
opleidingen ( lees hier: Het AMA, en de ultra-powervolle University of Chicago
Medical School. Als je hier aan twijfelt dan moet je het klassieke boek van Ferdinand
Landbergs maar eens lezen: The Rich and the Super Rich, wat ook gratis kan
worden gedowngeload van www.soilandhealth.org.

Misschien resulteerde de staat van onze industriële voedselvoorziening door het
toevallig samenkomen van vele onbedoelde consequenties, maar ik denk dat het erg
goed mogelijk is dat ons industriële voedselsysteem er voor bedoeld is om een
bevolking voort te brengen die het ontbreekt aan energie, en die de meeste tijd matig
ziek is, toenemend afgestompd wordt, die controleerbaar is, en die afhankelijk van
medicijnen en artsen is. Net zoals ook het vee, zijn de Amerikanen duidelijk
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minder succesvol in het voortplanten geworden en lijkt het altijd nog slechter te
gaan.

Wat nu ? Er zijn maar enkele bodems die vruchtbaar genoeg zijn om groente te
kweken zonder hun voedingsstoffennivo te hoeven verhogen, maar als je die bemest
door middel van de plaatselijke vegetatie - egaal of die wel of niet gedecomposteerd
werd of eerst door het darmenkanaal van een  koe ging - dan importeer je alleen
maar enkele en overwegend dezelfde voedingsstoffen die je al had, en dat vaak in
veel te hoge hoeveelheid, maar kun je zo niet adequaat de andere in gebreke zijnde
mineralen vervangen. Zo breng je de bodem verder in onbalans. Als je bodem niet in
een van die opmerkelijk zeldzame opmerkelijke plekken ligt waar de natuurlijke
jaarlijkse toename door het vrijkomen van voedingsstoffen groot en complex en
evenwichtig is ontwikkeld, dan zal je tuin altijd verder uitgeput worden aan
mineralen, of zal die minerale onevenwichtigheden krijgen, waarvan sommige maar
klein zijn, maar de meeste met ongewenste consequenties.

De tuinier die in deze nederwaartse spiraal is terecht gekomen, kan eventueel
niet eens deze teruggang herkennen, want die maakt zich niet direct kenbaar als
een catastrofische ziekte, of een insectenbeval, of een totaal falen van de oogst,
maar zal eerder langzaam de kop opsteken, net zoals het verdoofd raken van de
zenuwen. De kweker kan geloven dat de tuin geheel geweldig is, maar het voedsel
dat er van af komt is zeer waarschijnlijk verre verwijderd van de beste
voedingsstoffenrijkdom.

Een indicator daarvoor dat de bodem uit balans gaat is te zien als de soorten die
eens goed groeiden, het nu opeens niet meer zo goed doen. Sommige
groentesoorten lijken te moeilijk of te problematisch om zich te kunnen aanpassen,
terwijl andere soorten beter in staat zijn om met een onbalans in de bodem om te
gaan en die dan worden gezien als zijnde makkelijk en goed-groeiend. Neem het
volgende onderstaande maar aan van iemand die veel onderzoek met biologisch
gekweekte commerciële groente heeft gedaan: Ieder groentesoort kan men
makkelijk laten groeien als :



1ste.) De bodem de voedingsstoffen vrijwel in evenwicht is, adequaat humusgehalte
heeft, en niet de dichtste van de dichte kleisoorten is.

2de) Dat ze in het juiste seizoen groeit en is aangepast aan het klimaat.

Neem even aan dat die bodem heel veel van al de plantenvoedingsstoffen bevat
die vrijwel in een ideaal evenwicht staan, zoals de Noord-Amerikaanse prairies die
ooit eens zo waren. Enigerlei tuingrond waarnaar mest of hooiafval of oogstafval
gebracht werd - naar zulk een rijke evenwichtige bodem - was rijk en in evenwicht.
Zulke bodems zullen niet erg verzuurd zijn, en zullen maar zelden of nooit, kalk
nodig hebben. In deze situatie kan composttuinieren tot in het oneindige toe een
groot succes zijn. Wat J.I. Rodale betreft, neem ik aan dat de bodem in het gebied
van Emmaus, in Pennsylvania - daar waar hij in de 1940er jaren zijn hobby-boerderij
had waarop al zijn voedsel-kweek-
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ervaringen werden opgedaan - een rijke vruchtbare gebalanceerde bodem was.
Net als de meeste tuinboekschrijvers ben ik er ook van overtuigd dat de Biologische
Rodale Doctrines die verkondigd werden, ook echt zo werkten zoals dat men dat
adverteerde - maar dan alleen in zijn eigen achtertuin.

Kun jij nu een dergelijk resultaat verwachten dat daar door de Rodale methode werd
gebruikt? Sorry, maar dit is niet erg waarschijnlijk. Ik ken maar een paar beduidende
gebieden in Noord-Amerika waar van nature rijke bodems kunnen worden
aangetroffen: zoals het zg. ¨bleugrass-country¨ in Kentucky ( maar niet de
kalksteenbodems van Ozarks ), en de tarwegordelprairies. Ik ben er zeker van dat
daar veel rijke plaatsen zijn waar ShiLaMeth maar zeldzaam voorkomt. Dus wat
moet de serieuze tuinier nu gaan doen? Je hebt het antwoord nu zelf  handen.
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Hoofdstuk 4

Complete Organische Meststof (COM)

Het voorgaande hoofdstuk belichtte twee hoofdpunten:

1ste): Composttuinieren laat voedingsstoffenrijke groenten en fruit groeien als de
materialen die gecomposteerd worden van een in evenwicht zijnde vruchtbare grond
komen.

En ten 2de): Als organisch materiaal dat groeide op een onevenwichtige bodem
wordt geconcentreerd op een evenzo onevenwichtige bodem, dan komen er
algeheel gezien wel meer mineralen op die grond, maar tegelijkertijd vergroot het de
onevenwichtigheid en brengt dit geen hoog voedingsrijk voedsel voort.

De beste methode is de bodem te remineraliseren door middel van een bodemtest.
Allereerst moet je er achter komen welke chemische samenstelling dat je bodem
heeft, en pas dan kunnen de berekende  voedingsstoffen deze bodem in een
vruchtbaarheidsprofiel brengen dat voedingsstoffenrijk voedsel voortbrengt.
Remineralisatie houdt ook in dat er een hoog nivo aan organische stof in de bodem
wordt opgebouwd.

Een bodemtest en alles wat er mee te maken heeft, komt niet erg overeen met
de gedachtegang van sommige mensen. Veel mensen begrijpen dingen buiten de
wetenschappelijke methode  om - door vertrouwen, magie, intuïtie, inspiratie,
emotie, symboliek. Mijn gebruik van het woord ¨buiten om¨ is niet veroordelend of er
op neer kijkend. ¨Buiten om¨ impliceert niet ¨minder¨, maar betekent eerder¨verder
dan¨.

Men kan er over denken wat men wil maar mijn COM-recept heeft een geschiedenis
van 30 jaar lang van het voortbrengen van uitstekende resultaten, en dat in
tienduizenden huistuinen. Je kunt er zeker van zijn dat je er op kunt rekenen.



Alhoewel zijn bodemtesten en alles daaromheen komen in bepaalde
omstandigheden niet toepasselijk. Een klein tuintje waar maar een paar tomaten in
groeien
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rechtvaardigt niet de kosten die gemaakt worden om een test te maken of om een
hoop ingrediënten aan te schaffen in hoeveelheden die voldoende zijn om een tiental
variaties toe te passen op de oorspronkelijke bemesting. In zulke gevallen is een
complete organische bemestingsstof beter geschikt, vooral dan ook nog als je een
voorgemengde COM-mix koopt die voorziet in het juiste evenwicht.

Vele jaren lang geloofde ik dat COM en compost in alles voorzag wat de bodem
nodig had om vruchtbaarheid op te bouwen. Tot vorig jaar was COM nog de kern
van ieder tuinboek dat ik schreef, en het werkte veel beter dan alleen-met-compost-
te-tuinieren sinds ik er mee begon om het in de helft van de 1980er jaren aan te
bevelen. Bijna iedereen die het gebruikte gaat er verder mee.

De Geschiedenis van Solomon´s Complete Meststof.

Mijn eerste tuinboeken werden geschreven voor een gebied met een uniek
klimaat dat Cascadia heet, en wat een gebied is dat over het noordelijke
Californische brazielbosland heen loopt, over west Oregon, west Washington, het
Lower Mainland en de eilanden van Brits Columbia. Oregon heeft een informele
volkscultuur. De mensen voelen zich er vrij in om mij over alles te bevragen, of te
bellen wat ze niet begrijpen. Zo werd ik vaak gedwongen om nog duidelijkere uitleg
te geven over zelfs-nog-effectievere technieken die nog meer dummy-proof waren.
En zo ontstond COM. Vandaar wil ik het verder COM noemen om mezelf
tienduizend toetsaanslagen te besparen.

Het basisrecept was niet van mij, maar werd me aangereikt toen ik in 1973 mijn
eerste tuin in San Fernando Valley opzette. In het tijdschrift Organic Gardening and
Farming stond ene Will Kinney beschreven die boeren adviseerde, en hij woonde
niet ver van me af. Ik rekende er op dat enkele bemestingsstoffen die hij verkocht
me zouden kunnen helpen, en misschien kon hij me ook wat leren. Ik had geluk: Will
vond me sympatiek en beantwoordde al mijn domme vragen volledig tot bijna het
uiterste aan toe. Misschien onderwees hij me daarom omdat ik echt diep
geïnteresseerd was en goed luisterde. Will wist alles over de bodems die om ons
heen waren waar ik woonde. Hij zei dat mijn tuin algemeen gesproken goed
gemineraliseerd was, maar de meeste stukken grond die in San Fernando lagen



waren allemaal deficiënt aan dezelfde minerale elementen. en natuurlijk had hij
precies datgene in voorraad wat ik nodig had - een zak van 50 pond ruw gemalen
roze zachte brokken van de grootte van steenzout. Dat bevatte zwavel, magnesium
en kalium. Het was afkomstig van Mexico alwaar een groot grottenstelsel door de
tijden heen vol zat met stalactieten. Mijn tuingrond had dringend phosfor nodig. Toen
kwam hij meteen met een zak steenfosfaat.
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Will vroeg:¨Waar maak je de compost van ?¨ Dus vertelde ik hem over de drie
paardenstallen die niet ver van mijn acre af lagen, en waar ik al de compost kon
gaan halen die ik maar hebben wilde en dragen kon.

Will vroeg::¨Zit er zaagmeel in?¨ Jawel, dat was zo, en het was eigenlijk iets vochtig
zaagmeel dat zacht naar urine rook, en niet erg lang gedecomposteerd was. ¨Dan
heb je nog wat katoenmeel nodig¨ zei Will, ¨om al dat zaagmeel te kunnen
verwerken¨. Toen kwam hij met een zak katoenmeel aanzetten. Toen kwam er een
lang verhaal over sporenelementen en hoe belangrijk dat die wel niet waren om een
hoge voedingsstoffendichtheid te krijgen, en een trots verhaal er over dat hij er
onlangs een oogst sla mee had laten groeien, die na een test aangaf dat die  20%
proteïne bevatte - zo goed als een biefstuk. En toen kwam hij aanzetten met een zak
steenmeel dat van Utah kwam als slib uit de zeebedding. Op het etiket was wel ieder
element te zien waar ik maar ooit over gehoord had, maar dan wel in hoeveelheden
van een of twee ppm. Ik kan me de naam er van niet meer zo goed herinneren, maar
het kan Azomite zijn geweest.

Will leerde me om een halve liter van het roze steenmeel (ik weet nu dat het
langbeinite was ) te mengen met een halve liter steenfosfaat, een halve liter van het
sporenelementen-gesteentemeel, en 2 liter uitgeperst katoenzaadmeel, en dit over
10 vierkante meter te verspreiden. Daar bij toegevoegd gebruikte ik nog alle
compost die ik kon maken. Will zei dat ik dat moest verspreiden en iedere keer dat ik
een nieuwe oogst begon, een dosis van deze mineralen er in te werken. En zo, werd
ik zonder het te weten voorzien van een goede COM, en groeide mijn tuin er altijd
goed er mee.

Vier jaar later was ik bezig om een nieuwe tuin aan te leggen in Cascadia, in het
kustgebied van Oregon. Ik ontdekte al vlug dat de bodem ten westen van de
Cascades het tegenovergestelde was van die in de San Fernando Valley. Die is daar
erg uitgeloogd en eerder onvruchtbaar. De geologische geschiedenis van Cascadia
is zo dat bijna alle gesteente in west Oregon en Washington States een zelfde



chemische samenstelling hebben; de meeste delen er van bevatten behoorlijk veel
meer kalium dan normaal is - veel hogere nivo´s. Dus zelfs ondanks dat deze
bodems erg uitgelekt waren, bevatten ze nog steeds hoge hoeveelheden kalium.
Het laatste wat ik in Oregon wilde doen was de formule van Will Kenney gebruiken,
die was ontworpen om bodems met veel kalium aan te rijken ( het kan je helpen om
te lezen wat er volgde als je terug gaat naar hoofdstuk 2 en de tabel bekijkt over
bodemmineralisatie m.b.t. de locatie. Onthoudt dat Oregon veel minder mineralen
heeft; ( ze zijn relatief gebrekkig aan calcium en phosfor en houden relatief meer
kalium vast. )
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De eerste twee uitgaves van mijn boek ¨Growing Vegetables West of the
Cascades¨ werden in 1980 en 1981 gepubliceerd. Het herlezen van die twee laat me
realiseren hoe simpel en verkeerd dat een tuinboekenschrijver het kan hebben, en
toch de mensen tot een beter resultaat kan leiden. COM was toen nog niet aan het
daglicht gekomen. In 1984 schreef ik een vierde editie, en raadde daar in een
primitieve versie van COM aan. Het recept was als volgt: (maar gebruik het
alsjeblieft niet )

4 delen oliezadenmeel of vismeel

1 deel dolomietenkalk

1 deel steenfosfaat of 1/2 deel bottenmeel

1 deel kelpmeel

Meng dit alles door elkaar en verspreid dat dan in de hoeveelheid van 4 tot 6 liter
over elke 10 vierkante meter tuingrond.

Uitgeperst oliezadenmeel lost van zichzelf al betere groei uit. Door de twee of drie
maanden heen die het nodig heeft om te decomposteren, voorziet het in stikstof en
wat phosfor. Het steenmeelfosfaat of bottenmeel verhoogt het vrijkomen van phosfor
en maakt die beter in evenwicht met stikstof. Dolomietenkalk voorziet in calcium en
magnesium, en kelp brengt ook wat er in zoals ook de noodzakelijke
sporenelementen. In Cascadia is geen kaliumbemesting nodig. Ik was terughoudend
om kalk in een meststof te doen die in het algemeen dagelijks gebruikt werd, maar ik
ontdekte dat iedere acre in Cascadia iedere winter van 300 - 500 pond elementaire
calcium wordt uitgeloogd. Als ik voldoende dolomietenkalk er in zou doen om aan
dat verlies tegemoet te kunnen komen, dan zou er geen bodem in Cascadia mee



overgedoseerd kunnen worden, en zouden de planten zo tenminste ook voldoende
calcium en magnesium krijgen. Tegenwoordig weet ik dat dolomietenkalk wel de
minst ideale soort calcium voor de meeste soorten grond is, maar dat ontdekte ik
pas een jaar geleden.

De vierde uitgave die in 1988 geheel herschreven werd, beschreef dat de
bodems in Cascadia niet eerder opwarmden tot in het midden van de zomer - anders
dan in de meeste andere gebieden van de VS. De mate waar in de nutriënten
vrijkomen door de afbraak van organisch materiaal is onvoldoende om de hongerige
oogsten te kunnen voeden. De Cascadianen hebben sterk spul nodig om daar goed
in te kunnen slagen. Deze vierde uitgave adviseerde het opbouwen van
vruchtbaarheid
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door humusopbouw - dat is het beste voor groenten om de meeste van hun
voedingsstoffen die ze nodig hebben uit organische concentraten te verkrijgen,
omdat daar veel commerciële kwekers chemische bemestingsstoffen gebruiken. Ik
bracht naar voren dat gewone compost niet kon worden beschouwd als een
belangrijke bron van de meeste planten-nutriënten, maar als een noodzakelijk deel
voor het behoud van een gezond ekologisch systeem in de bodem. COM was de
kern van mijn systeem. Ik was onwankelbaar tevreden geworden over COM: Mijn
methode was briljant ! Niet alleen heeft COF een lijst van optekeningen er over dat
het geweldige tuinen kan laten groeien. Ik dacht dat het gebruik er van de
Cascadiaanse bodems langzaam aan naar datgene leidde wat William Albrechts
beschouwde als een ideale mineralen balans. Rodale was in een paar jaar
ervaringen op Emmaus op zijn organische methode uitgekomen, terwijl ik alle
belangrijke dingen in 15 jaar had uitgezocht.

Geen enkele Cascadiaanse tuinier heeft zich ooit er over beklaagd dat hij met COM
slechter er aan toe was. Ik heb veel dankbrieven waarin geschreven staat dat hun
tuin voorheen een slechte tuin was, maar die na gebruik van COM briljant was.

Er zou in Cascadia geen andere manier mogelijk zijn geweest, in dat koel klimaat
waar de meeste zelfvoorzieners compost-tuinieren deden in de zin van Rodale's
Gardening Magazine.  In Cascadia kan men overal zaagmeel gratis afhalen. Veel
van dat zaagmeel komt in de tuin terecht. Als resultaat daar van ligt de tuincompost
lager in stikstof dan in phosfor, en een stuk hoger in kalium en decompostering-
resistente koolstof dan dat het zou moeten zijn.

Als resultaat daarvan groeiden de oogsten van mijn buren zo langzaam in de kille
lentegronden dat de mosterd en spinazie al begonnen te schieten en zaadstengels
kregen voordat ze groot genoeg waren om te oogsten. De erwtenstengels groeiden



zo langzaam uit de stikstof-deficiënte grond, dat ze later dood gingen van door de
warmte uitgeloste virusziektes, nog voordat ze erwten konden vormen. Lente-
bloemkool ? Vergeet het maar !  De van-warmte-houdende groenten begonnen pas
in de late lente uit te komen omdat vanwege de  Cascadiaanse ferme nachten en de
matige middagtemperaturen de bodem nog niet voldoende opgewarmd is. Dat was
het probleem. Het Cascadiaanse vorstvrije seizoen kon kort zijn; zelfs midden in de
zomer lagen de nachten onvermijdelijk van fris tot kil. Als resultaat daarvan had de
Cascadiaanse mais een maand langer nodig om te rijpen dan dat dit ten oosten van
de bergen is. Als de eerste vorst er aan komt hangen de meeste tomaten nog groen
aan de plant. De Cascadiaanse mensen die gewoon wat COM verspreidden en dat
er in werkten, hadden al vroeg in het seizoen een grote respons. Daarom hadden ze
een veel langere oogsttijd, zoals ook brachten ze hun bodem in een beter evenwicht,
en dat gaf hun voedsel een betere smaak en voedingsstoffendichtheid.

Hoe kon ik dan zo er naast zitten ?

In 2005, na acht jaar in Tasmanië geleefd te hebben, schreef ik Gardening
Wenn it Counts, wat in Noord-Amerika en Australië verkocht werd. In dit boek ging
het zich ook om de COM.  Maar toen kreeg ik veel feedback ! Mijn eerste twijfels
kwamen op toen de Amerikanen die in half droge en woestijngebieden leefden
ongerust werden gemaakt door de opvatting van het gebruik van landbouwkalk als
de evapotranspiratie ratio ver onder de 100 lag. Deze mensen hadden een
plaatselijke kennis en ze vroegen me of ik het echt zo bedoelde dat ze hun bodem
zouden moeten bekalken in West-Nebraska en Arizona........... en zo ontdekte ik mijn
eigen gebreken. Maar toen waren er al tienduizenden exemplaren van het boek
verkocht. Een auteur is er nooit zeker van dat een uitgever een herziene uitgave zal
publiceren. Daarvan kon ik wel rillen.

Toen ging mijn persoonlijke leven door een convulsie. Ik woonde tijdelijk in
gehuurde kamers en deelde mijn groentetuin met mijn ex, tot ik een nieuwe tuin
opgezet had. Het duurde echter niet lang tot ik een zelfde stuk grond in de buurt
ontdekte, dat lag op een groter stuk grond van 20 acre aan het eind van een buurt
waar ze aan het werk waren. De sleuven voor het leggen van een rioleringssysteem
en afvoerende regenwaterpijpen, lieten een bovenlaag zien van een voet dikke
donkere gekleurde bovenlaag, en een dieprood gekleurde vrij doorlaatbare klei-leem
ondergrond die tot op 1,50 m. diep nog altijd vrij van stenen was. De lokale bevolking
heeft een mooie naam voor dit soort grond: - ¨rode aarde¨, of krasnozem grond. Het
woord krasnozem is afkomstig van een oudere benaming van grond, die verwijst
naar grond die werd gevormd door stofwinden waarvan het stof daar bleef liggen
waar de lucht een evaporatie had van beneden de 100, net als in Kansas of in de
Ukraine. Mijn rode grond hier in Tasmanië is vulkanisch, en ontwikkelde zich uit een
basaltsoort die vlug  afbreekt, maar die geen aparte ondergrond vormt, zoals dat
gewoonlijk het geval is als de evaporatie onder de 100 ligt. In plaats daarvan wordt
de klei in Tasmanië altijd harder naar mate je dieper graaft, maar hier is die zelfs tot



1,50 diep nog steeds open, doorlatend, en bevat een hoop lucht die de doorworteling
vergemakkelijkt - met andere woorden is dat een hoog productieve
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geweldige landbouwgrond dat er in afgemeten stukken van een kwart acre lag.
Precies datgene wat ik zocht - iemand zoals ik van bijna 65 jaar en met mijn
interesses. Dus kocht ik er eentje van en bouwde er meteen een middelmatig groot
zonne-collectorsysteem op met de bedoeling om de landelijke landbouw op zijn best
te demonstreren.

Ik kreeg mijn 8 acre-voedseltuin op gang, en toen verscheen Annie die een van mijn
studenten was, nadat haar man drie jaar te voor was overleden, en merkte op dat
deze mannelijke vogel wel een mooi, maar half leeg nest had gebouwd. We
trouwden al snel. Annie is net zo een tuinier als dat ik dat ben, maar wilde haar eigen
stuk grond om in te werken. Ze had haar huis verkocht om met mij samen te kunnen
leven had nu een zak vol geld., en er kwam op dat moment een nieuw kwart van een
acre vrij naast ons stuk; dus kochten we dat ook. Dat stuk werd mijn tuin, en de open
zonnig liggende stuk van acht-acre aan ons oorspronkelijke huis werd dat van
Annie.

Misschien was het werken op dit grote nieuw rechthoekig stuk grond een nieuwe
mogelijkheid en was de universele kracht er in betrokken. In 2002 publiceerde ik het
handleidingsboek¨Growing Vegetables in South Australië. Dus besloot ik dat mijn
nieuwe tuin precies datgene zou demonstreren wat er ook in mijn boek stond.

Dit kwart acre groot stuk grond had het potentieel om een productieve vruchtbare
grond te kunnen zijn. De lokale mensen vertelden me dat voor dat de verkoop er van
inging, dat het gebied een hooiveld was - zo wist ik dat er voortdurend
verwijderingen waren. Daarna werd het gebruikt als golfbaan ( ik kom bij het spitten
nog steeds wel een golfbal tegen ). Vanaf minstens 1988 toen ik korter bij kwam
leven, zag ik dat het veld eens per jaar werd gemaaid ( maar het maaisel niet
verwijderd ). Verder lag dit veld daar ongebruikt tot het onderverdeeld werd. Het gras
dat er op groeide was kort en dun, dus was het eerste dat er op mijn agenda stond
dat dit stuk grond tot leven moest worden gebracht. Ik bracht er 35 kubieke meter
¨Poppy Marc¨ naar toe - een organisch afvalproduct dat lijkt op muntstro. Het zag er
uit als een soort van kruimelige/korrelige dierlijke mest, maar had maar weinig geur.
¨Poppy Marc¨ bevat plantenvoedingsstoffen, maar daar had ik het niet voor gekocht.
Ik beschouwde het als wormen- en micro-ekologisch voedsel. Dus werd de ¨Poppy
Marc¨ verspreid, het veld omgespit en verdeeld in stukken van 10 vierkante meter,
met een beetje hoger liggende bedden, met meerjarige oogsten die langs de rand
stonden. Vanaf dat moment bestonden de enigste voedingsstoffen die er in kwamen
uit COM. Rond die tijd had ik een nieuw - zoals ik het noemde: ¨Verbeterd-Recept¨
ontwikkeld. Duizenden Tasmaniërs
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kregen er geweldige resultaten mee

( maar svp gebruik ook dit recept nog even niet. Er komt nog een beter recept )

…........................................................................................................

4 delen zadenmeel.

1/2 deel landbouwgips

1/2 deel dolomieten kalk

1/2 deel gips

1/2 tot 1 deel steenfosfaat.

1/2 tot 1 deel kelpmeel.

…............................................................................................................

De grootste verandering in het recept was dat de ratio van calcium tot magnesium
werd afgesteld om de calcium verder te boosten, en het voorzag nu in wat zwavel (
gips is calciumsulfaat ). Ik maakte die verandering omdat ik ontdekte dat vele
bodems in Tassie een zwavelgebek hadden. Dit recept kwam ook in ¨Gardening
When it Counts¨ te staan.

Vanaf 2007 tot 2011 gebruikte ik in deze kwart-acfre tuin niets anders dan dit
recept. Elk bed kreeg dezelfde behandeling: COM in de hoeveelheid van ca. 4 liter
per 10 vierkante meter voordat iedere oogst er op kwam, en een maal per jaar - of
als het maar even goed uit kwam - kreeg iedere vierkante meter een zak
champignoncompost er in gewerkt.



De eigen tuinafval werd ook gedecomposteerd en kwam weer terug in de tuin. De
meeste tuinbedden kregen twee maal per jaar COM.  Soms liet ik drie oogsten op
het zelfde stuk grond groeien en werd er in dat groeiende jaar ook 3 maal de dosis
COM op gedaan. Ik gebruikte een aparte dosis COM voordat iedere oogst geplant
werd, en ik gebruikte daarbij nog eens extra COM om langs de oogst te strooien en
er in te werken - als die nog een klein duwtje in de rug nodig had.

In die jaren groeide de tuin meestal geweldig, alhoewel kreeg ik na het eerste
jaar wat zeurende ziekteproblemen. Dit verwonderde me niet en maakte ik me ook
geen zorgen om. Ik had nog nooit een tuin zonder problemen gehad. Ik faalde er in
om deze problemen in verband te brengen met onvruchtbaarheid van de bodem, en
zeker niet met al die COM er in ! Mijn overwinterende knoflook-oogst ging vaak
onder als gevolg van een soort van met kou en vocht in verband staande wortelrot,
en ik moest vechten tegen destructieve bladziektes op de uienoogsten. Maar in die
tijd nam ik maar aan dat er in Tasmanië overal uiensporen waren - want zo hadden
vele boeren dat daar ook zo, en dus deed ik alles maar zo maar verder. Vanaf ik
naar Tasmanië kwam trok ik mijn eigen zaad voor een zomer spinazie soort die
overwinteren moest om door die tijd heen het zaad te kunnen laten rijpen. Maar de
meeste
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van de overwinterende spinazieplanten gingen dood aan ziektes voordat ze zaad
konden vormen. Ik dacht toen dat de spinazie niet goed overwinterde vanwege de
luchtvochtigheid, en troostte me met de gedachte dat ik selecties ging maken voor
ziekteresistentie. Een ander probleem was dat van de rode krasnozem grond bleek
dat die een enerverende eigenschap had door dat die tijdens de winterregens dicht
op elkaar ging zitten, wat leidde tot knoflookrot, en die het ook moeilijk maakte om in
de lente een fijn zaaibed aan te leggen omdat de vochtcondities dan niet ideaal
waren. Een slimme lokale tuinier had dat probleem opgelost door een hoop kustzand
met die rode grond te mengen. Ik probeerde dat ook eens op een klein stukje grond;
het werkte maar ik was er niet happig op om een hele kwart acre met 5 cm
strandzand  te gaan bedekken en er in te werken,  en wat ook nog eens minstens
4.000 dollar zou hebben gekost.

De meeste mensen van de lokale bevolking verminderden de compactheid van de
bodem door er een hoop organisch materiaal er in te doen of een permanente
mulchlaag op na te houden. Ik hou er niet van om in een maritiem klimaat te
mulchen. In de lente verlangzaamt het de opwarming van de aarde, en door de
winter heen vergroot het aantal ziektes en plagen van de primaire decomposteerders
(huisjesslakken, naaktslakken, oorwormen, houtluizen. Ik kan de verleiding niet
weerstaan om hier iets te zeggen dat wat vreemd kan lijken tot je verder leest: De
Tasmaanse tuincentra verkopen gewoonlijk geen gewone landbouwkalk omdat we
een erg notabele en populaire Australische televisie-persoonlijkheid hebben die de
waarde van dolomietenkalk hoog de hemel in prijst. De bodem van de tuinier die het



gebruik van strandzand uitvond om die beter bewerkbaar te maken, was
dichtgeslagen omdat hij er te veel dolomietenkalk op had gedaan.

Zoals ik reeds in de Introductie van dit boek opmerkte, modereerde ik op
internet een yahoo-groep die ¨soilandhealth¨ heette. Rond 2010 kwam Michael
Astera op het forum. Op een dag bracht ik naar voren dat de bodem harder was dan
dat die zou mogen zijn, als men het gehalte van organisch materiaal in beschouwing
nam. Michael antwoordde terug dat ik misschien te veel magnesium er in  had
gedaan - en een te veel aan magnesium maakt namelijk dat de klei hard wordt en
dicht op elkaar gaat zitten. Hij gaf aan dat ik eens moest proberen de dolomietenkalk
uit de COM weg te laten om dan te zien wat er binnen een jaar of zo zou
veranderen.

Dus liet ik de dolomietenkalk weg en verhoogde overeenkomstig de
landbouwkalk en gips zo dat de totale hoeveelheid kalk in het mengsel niet minder
zou worden. Een jaar later werd de bodem na 2 - 3 dosissen COM veel losser.
Michael bood me toen aan om me een kosteloze bodemtest te laten doen. Na het
doen van die test kreeg ik een grote shock. Na vier
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jaar lang mijn tuin strikt volgens mijn eigen boek te hebben geleid, was de bodem
ontspoord en had een te kort aan kalium, phosfor, zwavel, zink en koper. Erger nog
was dat die te hoog in calcium lag ( volgens het systeem van Michael Astera ), en
mijn magnesiumnivo was nog niet ver genoeg terug gelopen.  Door dat te veel aan
magnesium en calcium was de pH van de bodem opgelopen tot 7,0. Van de andere
kant had ik wel 10 % organische stof er in, en was er overvloedig veel borium en
mangaan, en zo veel ijzer dat ik de grond naar de smelterij had kunnen sturen. Geen
wonder dat het zo een intense rode kleur had. Michael werkte een afgepast
meststofmengsel uit om mijn situatie te verbeteren. Die bestond uit precies
afgewogen en gelijkmatige hoeveelheden van :

Canolazadenmeel.

Mono-Ammonium Phosfaat.

Kalium sulfaat

Zeezout



Zink sulfaat.

Koper sulfaat.

Kelpmeel

Elementair zwavel.

Michael raadde aarzelend MAP aan ( Mono-Ammonium Phosfaat) omdat veel
biologisch gerichte mensen afwijzend staan tegenover synthetische meststoffen.
Maar ik had een hoog pH-nivo en een te veel aan calcium in vergeleken met
Michael's doelnivo, en in dit soort omstandigheden komt MAP ter sprake. Ik had lang
daar voor reeds Donald Hopkins' boek gelezen ¨Chemicals, Humus and Soil¨, dus
had ik er geen probleem mee om een van deze schadeloze kunstmatige stoffen te
gebruiken. Er was geen ander organisch materiaal nodig,  tenminste niet in dat jaar,
niet met de reeds aanwezige 10%.  Dus stopte ik er tijdelijk mee om
champignonscompost te kopen, en verspreidde alleen mijn eigen biologische
compost die gemaakt werd van mijn eigen tuinafval, en gebruikte alleen die compost
op oogsten met het meest delicate wortelsystemen of die de hoogste nutritionele
noodzaak hadden.

Ik begon op de helft van de lente er mee om Michael's beschrijving te gebruiken.
Sommige bedden waren beplant met overwinterende oogsten; daarop verspreidde ik
hoofdzakelijk de meststoffen tussen de planten en liet die door de lenteregens er in
spoelen. De spinaziezaden-oogst vertoonden direct al geen tekens van ziekte meer,
en er gingen geen
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chemicaliën, Humus, en de Bodem.

Mono-Ammonium Phosfaat is een kunstmeststof die niet goedgekeurd is voor
gebruik in de biologische landbouw. Maar enigerlei bron van phosfor die is
goedgekeurd voor biologische landbouw, brengt een goed deel aan calcium met zich
mee en werkt maar slecht als er geen zure grond is om de phosfor vrij te laten
komen. Dus, als een bodem overgedoseerd is met calcium of op andere wijze een
hoge pH heeft van meer dan 7,0, dan geef de voorkeur aan MAP boven iedere
andere meststof. Ik zou nooit DAP gebruiken - wat D - Ammonium Phosfaat



betekent. Ik zal MAP in een ander hoofdstuk apart bespreken, en ook beter uitleggen
waarom MAP een nuttige meststof is.

De eerste beginnende biologische beweging maakt primair een verschil tussen
natuurlijke en kustmatige meststoffen. Het oorspronkelijke geval dat zich opwierp
tegen kustmatige meststoffen verschijnt altijd weer opnieuw in boeken en
tijdschriftartikelen. In die oude dagen was dit verschil met veel vijandigheid en
geschreeuw. In dat klimaat kwam een briljante man - Donald Hopkins - die een
vredestichtend boek schreef met de titel ¨Chemicaliën, Humus en de Bodem¨.
Hopkins legde uit dat als men toelaat dat de bodem de organische massa verliest,
dat die onvruchtbaarheid wordt - egaal hoeveel bemestingsstoffen dat men er in
stopt - maar als de Organische Stofnivo´s in de bodem worden aanhouden, en de
kalk die door de bemestingsstoffen wordt verbruikt wordt vervangen, dan worden
voedingsstoffen ook echte voedingsstoffen.

Hopkins boek kan gratis worden gedownload op soilandhealth.com

------------------------------------------------------------------------------------------------

planten meer dood en de overlevende planten begonnen goed te groeien. De
knoflookoogst begon beter te groeien dan in voorafgaande jaren. De gewoonlijke
Alium-bladziektes vertoonden zich niet meer. Toen we de knoflookbollen er uit
haalden, waren ze de helft groter dan voordien en was er geen spoor van wortelrot
te zien. En toen ik het spinaziezaad oogstte kon ik vaststellen dat ik nog nooit zulk
een goede opbrengst had. Ik verkreeg ca. 10 pond dik, sterk zaad uit ca. 15
vierkante meter tuinbed - ik zou zeggen dat dit is erg goed is.

De geremineraliseerde lentegroente smaakte beter dan ooit te voor - veel rijker
en op de een of andere manier veel completer. De spinazie die we in deze lente
stoomden was zo suikerhoudend dat ik de smaak er van niet echt graag had. Annie
had verschillende klanten die eens per week een kist met gemengde groente
kwamen afhalen, die zeiden dat onze groente dit jaar veel beter smaakte dan in het
jaar er voor, en het jaar er voor vertelden ze ons al dat onze groente een van de
beste was die ze ooit geproefd hadden, maar dat was nog voordat de bodem
geremineraliseerd was.
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De beter geremineraliseerde groente verbeterde ook onze gezondheid.
alhoewel alleen met het kleine nadeel dat Annie en ik gewicht aankwamen, en dat
zelfs ondanks dat we overwegend groente aten; we hadden nog niet geleerd om ons
eten wat te matigen, omdat onze groente zo goed smaakte.



Na het remineraliseren hadden we er minder trek in om snoepjes en vlees of
kaas en andere dingen van de supermarkt te kopen. Met andere woorden werden de
veggies een groter deel van onze totale voeding dan dat ze reeds altijd al waren
geweest. Dit ging zonder moeite,; we aten gewoon wat ons het beste smaakte. Ik
denk dat de nutritioneel verbeterde groente me in staat had gesteld onze uitstekende
Tasmaanse kaas ( meestal ) op te geven, daarom heb ik s´nachts ook geen
ongemak meer. Ik heb ook meer energie - dit is belangrijk als iemand zoals ik tegen
de 70 loopt.

De Engelse taal heeft te weinig woorden om smaak te kunnen omschrijven,
maar we doen een poging: We hebben altijd er van genoten om aubergines te eten;
je stoomt of smoort stukjes aubergine tot ze zacht genoeg zijn om te prakken. Dan
prak je ze en terwijl je dat doet, doe je er een grote klont boter en zwarte peper bij -
en als je wilt ook zout - dat is alles. Dit jaar smaakte ons auberginegerecht net zo
geweldig als onze pompoensoep met bonenkruid. Vorige herfst waren we een beetje
droevig omdat we de laatste er van uit onze tuin hadden gegeten en moesten
wachten tot de volgende zomer.

En onze zoete mais ! Ik had sinds ik in Australië aankwam nog nooit zulke
lekker smakende mais gegeten en beklaagde me voortdurend over de slechte
smaak die de mais daar had. Ik ontdekte dat de reden daarvan was dat er een
beperking op de maiszaad-import was geweest om een beschermde markt op te
zetten. Het hoofdzakelijke resultaat van deze beperking was dat men voor onze
gedomesticeerde zaadproducten verschillende keren de prijs kon vragen als dat de
Amerikanen moesten betalen. Daarbij werden onze thuistuiniers alleen maar een
handvol tweede of  derde klas soorten aangeboden. Toen ik in Australië was heb ik
onderzoek gedaan naar iedere maissoort die legaal verkrijgbaar was, maar als ik
denk aan de maisonderzoeken die ik deed toen ik de Territorial Seed Compagny
had, kan ik zeggen dat ik in Australe nog nooit een soort heb aangetroffen die
smaakte boven de 7,5 of 10 omdat ik me nog steeds de smaak van Jubilee herinner,
of Sugar Dots, die ik in het algemeen een 9,5 kon geven. Na de remineralisatie vorig
jaar, scoorde ik 7,0 en smaakte dit jaar als een 8,0. En ik
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verwacht volgende zomer een 8,5 omdat er meer voedingsstoffen in de ondergrond
zullen zijn doorgesijpeld.

Met betrekking tot geremineraliseerde grond is het vaak de vraag welk mineraal in
die lijst nu het grote verschil uitmaakt ? Ik weet het niet en eigenlijk maakt het ook
niets uit. Er zijn geen on - belangrijke plantenvoedingsstoffen. Elementen die maar in
zeer kleine hoeveelheden worden gebruikt zoals koper of zink, kunnen net zo
belangrijke effecten hebben als de nutriënten die in grote hoeveelheden worden
gebruikt, zoals phosfor en kalium.



HET GEBRUIK VAN COM.

Als het je bedoeling is om voedingsrijk voedsel te kweken in een  omvang die
een groot deel van de familie betreft, dan doe een bodemtest, en voedt de bodem in
de richting die het nutritionele resultaat maximaliseert. Dit is de beste manier.
Financieel gezien is het zo dat je sowieso geld uitgeeft om een tuin te laten groeien,
waarom dan geen verdere 20 dollar bij je jaarlijkse kosten uitgeven door eerst een
bodemtest te doen ? Alleen dan pas kun je datgene kopen wat je tuin pas echt nodig
heeft, want een test kan je meer geld besparen dan dat die je kost. En als je denkt
over de verbeterde gezondheid van je familie, dan is die test het zeker waard.

Maar als je alleen maar een kleine tuin hebt die de kosten of moeite er voor niet
rechtvaardigt omdat er alleen maar een paar groenten in staan en wat bloemen en
ornamentele planten, of gewoon een wilde tuin met rotsblokken en onregelmatige
bedden en verschillende soorten grond er in, dan lijkt het onredelijk om zich door
een bodemtest te laten leiden, en is het beter om het probleem van het vruchtbaar
maken op te lossen door te bemesten met een redelijk compleet en uitgebalanceerd
biologisch bemestend recept.

Het grote probleem met het ontwerpen van de COM is zo veel mogelijk
evenwicht als maar mogelijk te scheppen, maar ook geen te veel. Een gebrek is
makkelijk op te lossen; maar een te veel is wat moeilijker. Wel, het is zoals Hugh
Lovel er altijd grappen over maakte:¨Het is makkelijk om bodemexcessen op te
lossen, niet moeilijker dan te veel zout uit de soep te krijgen¨.  Mijn COM is
ontworpen om boven alles geen te veel te scheppen, en daarom kan die niet
helemaal garanderen dat er gebreken aan micro- nutriënten of sporenelementen
zijn. Er is geen andere manier om uit dit probleem te komen dan ieder jaar of iedere
twee jaar een nieuw recept te maken op basis van de bodemtestresultaten.
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Het zelf maken van COM verlangt dat je eerst een stuk of tien ingrediënten
aanschaft. ( daar is dan wel een slim inkopen voor nodig want tuincentra verwachten
niet dat tuiniers om sommige van deze voedingstoffen vragen. Ik hoop dat dit zal
veranderen ). Het maken van COM kost niet veel moeite of kosten, of ook niet het
maken van een bodemtest en het berekenen van de elementen die geschikt zijn
voor je grond, maar geen COM kan het voedsel tot de zelfde graad van hoge
voedingsstoffendichtheid laten groeien als dat dit kan worden verkregen door
remineralisatie op basis van een bodemtest.

Het maken van COM vereist dat er enkele ingrediënten worden afgemeten in
volume waarbij gewoon keukenmateriaal wordt gebruikt, en die dan goed door
elkaar gemengd worden. Ik meet de meststoffen met een oude Teflon pan af en een
goedkope plastieken halve liter soepkom.  Bij de kleinere elementen ga ik exacter te
werk en gebruik een paar keukenlepels die precies afmeten. Perfecte accuraatheid
wordt niet verlangd, een 10% meer of minder is ook goed genoeg. Ik ben er zeker
van dat als je het recept leest dat je vragen zult hebben of niet zult weten welke



stoffen dat kunnen zijn. Geen zorg, ik zal je in latere hoofdstukken meer informatie
over deze materialen geven.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Complete Organische Meststof.

Om voldoende COM te kunnen maken voor 10 vierkante meter, meng:

3 liter oliezadenmeel zoals sojameel, katoenzaadmeel, of canolazaadmeel.

of anders:

1 1/2 liter verenmeel of vismeel ( stinkt wel )

of, de beste combinatie is waarschijnlijk:

2 liter oliezadenmeel, 1/2 liter verenmeel, en 1/2 liter vismeel

plus

1 liter zachte of colloïdale steenfosfaat ( de beste keus), of bottenmeel.

1 liter kelpmeel en /of 1/4 liter Azomite ( voor sporenelementen )

en/of gebruik iedere 2 weken door het hele seizoen heen vloeibare kelp als
bladspray.

Kalk: Kies een van deze twee opties:

Als op je tuingrond oorspronkelijk een bos groeide, voeg dan deze twee toe:

1/4 liter landbouwkalk  100# (fijn gemalen) en

1 /4 liter landbouwgips.
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of anders:

als je tuingrond oorspronkelijk grasland of woestijngrond was, dan voeg

er het volgende aan toe:

1  liter landbouwgips.

Als je niet in Cascadia woont, dan voeg er 1/3 mok kaliumsulfaat aan toe.

Je kunt overwegen of je er de volgende vier elementen optioneel ook aan toevoegt:

1 theelepel wasgoed-borax of een kleinere hoeveelheid Solubor (1/2 gr actuele
boron)

1 1/2 theelepel zinksulfaat

2 theelepels mangaansulfaat

1 theelepel kopersulfaat

----------------------------------------------------------------------------------------------

Als alle ingrediënten in de emmer zijn, dan meng ze goed voordat ze uitgestrooid
worden. Ik zelf gebruik een van de volgende mengmethodes:

1) Door langzaam de ingrediënten van de ene emmer in de andere te schudden. Dit
wordt dan enkele malen herhaald. Of

2) Ik meng de ingrediënten met mijn hand. De eerste methode werkt het beste, maar
er kan wat stof van af komen en daarom het beste buitenshuis worden gedaan.

Tuinieren met COM.

Als we een reeds vruchtbaar bed in de tuin aanleggen om te beplanten, dan
strooi eerst 1 cm dik de compost er op. Dat is erg dun maar als het eens per jaar
wordt gedaan is dit voldoende om een bestaand hoog nivo aan organisch materiaal
te behouden en dit zelfs langzaam te kunnen laten verhogen als je echt goed
gerijpte ¨gehumificeerde¨ compost van hoge kwaliteit gebruikt van het soort dat ik in
hoofdstuk 9 aanbeveel. Je kunt ook onvoldoende gerijpte compost gebruiken die dan
dubbel zo dik er op wordt gedaan. Strooi dan over deze organische stof gelijkmatig



de COM in de hoeveelheid van 4 liter per 10 vierkante meter, en werk het  dan ik de
grond. Als je een ¨geen-hark-tuin¨ hebt, dan strooi de COM gewoon over de grond
heen en meng het er maar licht in met een hark of een riek. Als de tuin aangelegd
word in het model van lange traditionele lange rijen, dan is de juiste plaats voor de
COM ( en compost ) dat men die in een brede band van ca. 60 cm breed maakt met
de jonge plantjes in het midden er van deze vruchtbare strook Om dit zo te doen kun
je 4 liter COM over elke 15 meter rij verspreiden. Na het er in werken is het het beste
( maar niet absoluut noodzakelijk ) dat je enkele weken lang wacht met zaaien totdat
de voedingsstoffen goed in de bodem en ecologie gaan zitten, zodat de grond zich
dan ook kan aanpassen. Dit zal de capillariteit herstellen - de natuurlijke verplaatsing
van vocht naar de
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oppervlakte - waardoor de kiemende zaden vochtig gehouden worden als je ze in de
grond doet.

De hoeveelheid COM die er verspreid wordt kan worden aangepast aan de
bodemcapaciteit om de voedingsstoffen voor de planten vast te kunnen houden. Het
volgende hoofdstuk zal dit in termen van ¨lichte¨ en ¨zware¨ bodems uitleggen. In het
algemeen zijn zandige bodems licht,en kleibodems gewoonlijk zwaarder - of je
moet al in het zuiden van de VS wonen waar de kleigronden oud, uitgeput en erg
licht zijn. Lichte bodems reageren erg goed op 4 liter COM per 10 vierkante meter.
Maar kleigronden kunnen de eerste keren dat je ze gebruikt meer nodig hebben dan
4 liter - en daarom is 6 liter dan een betere hoeveelheid. Nadat een zware grond
enkele jaren lang vruchtbaar is gemaakt, heeft die niet meer nodig dan een lichte
grond, en zal waarschijnlijk nog minder nodig hebben dan een lichte grond als de
vruchtbaarheid toeneemt.

Nadat je enkele malen COM hebt gebruikt, zul je leren hoe je op het oog intuïtief
kunt inschatten hoeveel COM dat je nodig hebt om de planten goed te laten groeien.
De meeste tuiniers die COM voor de eerste keer gebruiken zijn er verwonderd over
dat hun planten zo goed groeien. Als je dit eens hebt zien gebeuren, en later per
ongeluk eens te weinig gebruikt en de oogst niet zo goed groeit als dat je weet dat
die dat eigenlijk zou moeten groeien, dan zul je meer COM er omheen en er langs
moeten strooien en inwerken. Als er te veel COM gebruikt werd en de planten veel
te vlug groeiden ( als dat mogelijk is ), dan is dat ook niet zo erg en kun je een
broccoli van 3 pond op je bord verwachten.

Als de groei zich  tijdens de ontwikkeling verlangzaamt, of van begin af aan niet
vlug genoeg lijkt te gaan, dan strooi en werk er extra COM bij in de hoeveelheid van
de helft als waar je mee begonnen bent - 2 liter per 10 vierkante meter  Als het er
langs strooien en licht er in te werken geen groei voortbrengt, dan was het niet nodig
en zou het niet herhaald moeten worden.

Als je in hetzelfde jaar aan het her-vruchtbaarmaken bent, dan werk een halve
dosis COM in de grond. Zo zou er verder geen compost meer nodig zijn. Twee liter
per 10 vierkante meter zou dan genoeg moeten zijn. Weinig eisende daar
opvolgende oogsten hoeven waarschijnlijk geen extra COM meer.



Let op dat als je met COM gaat werken dat er nog informatie in het volgende
hoofdstuk staat die je nodig kunt hebben, alwaar ik tevens bespreek hoe men de
hoeveelheid stikstof aanpast die er aan de grond en de oogst worden gegeven. Je
kunt de hoeveelheid COM op de volgende manier vaststellen:
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Dat wat ik je zojuist beschreven heb is een compleet werkzaam
bodemvruchtbaarheid-afstelling-systeem dat voedingsstoffenrijk voedsel zal
voortbrengen - een kleine hoeveelheid compost, eens per jaar, een laagje van ca. 1
cm dik, plus een of twee dosissen COM. Je zult langzaam aan organische stof er in
opbouwen en je zult overvloedig mineralen hebben in het juiste evenwicht wat de
planten goed en gezond laat groot groeien, en met meer voedingsstoffen. Ik weet
dat een ca. 1 cm dikke laag compost voor de meeste tuinen te weinig lijkt. Maar
tenzij je het ongeluk hebt om te moeten werken in een tuin met zware dichtzittende
klei, dan is het opbouwen van hoge nivo´s organische stof de minste juiste manier
om de grond voedingsrijker te maken. Een effectievere manier om de bodem lichter
te maken is door de calcium-magnesium-verhouding in evenwicht te brengen, en
mijn versie van de COM doet dat automatisch.

COM  kopen.

De ingrediënten voor COM kunnen voor de beginneling even vreemd zijn maar
kunnen tegenwoordig op internet worden besteld. Zie ook achter in het boek in de
appendix voor adressen.
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De kalkvereiste naar gelang de grondsoort.

De capaciteit van de bodem om calcium vast te houden is variabel. De
hoeveelheid kalk kan worden afgestemd. Het recept dat ik een paar pagina's terug
beschreef werd gemaakt voor een lichte grond - een bodem met maar weinig
kleigehalte. Als dit recept voor een zware kleigrond zou worden gebruikt, dan zou
het jaren en jaren kunnen duren tot dit het noodzakelijke nivo aan calcium zou
opbouwen. Als je tuin een zware grond heeft, dan zou ik zeggen om in de eerste
paar jaar de hoeveelheid landbouwkalk en gips te verdubbelen, en dan na die paar
jaar weer terug gaan naar het basisrecept. Maak geen andere veranderingen. Als je
er over twijfelt of je tuingrond een lichte of een zware is, dan neem gewoon aan dat
die licht is als men bemest, is het altijd beter om op de buurt van het te weinig te
blijven.

Ik heb reeds beschreven dat magnesium de bodem vaster en dichter maakt, In
het volgende hoofdstuk wordt er wat meer over  geschreven. In het geval dat je
grond een grove zandige grond is die zo los en open is dat die geen water kan
vasthouden ( zo los dat je wortels er door een sterke wind bijna uitgetrokken worden



), dan kun je langzaam aan deze situatie verbeteren door de kalksoort te veranderen
van gewone hoog-calciumhoudende landbouwkalk naar dolomietenkalk.

Als je leeft in het zuidoosten van de VS en in een kleigrond werkt, dan neem
gewoon aan dat het een lichte kleigrond is.

Waarom werkt COM zo goed ?

COM bevat veel calcium. Die is afkomstig van drie bronnen: landbouwkalk, gips,
en zacht steenfosfaat. Alhoewel kalk en gips de minst dure stoffen van de
meststoffen zijn, zijn ze misschien wel de belangrijkste. Een 4 liter-per-100-
vierkante-meter standaard-applicatie van COM is ongeveer 700 pond calcium per
acre - een beetje weinig in vergelijking met wat een ton landbouwkalk ( 40% calcium
) daar in zou brengen. Als men eens per jaar zo veel kalk in de grond zou brengen
dan zou men na een paar jaar tegemoet kunnen komen aan wat de gemiddelde
landbouwkundig ingenieur zou beschouwen
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als de kalkvereiste van bijna iedere bodem. Maar is het zo dan zelfs mogelijk dat we
te veel calcium er in brengen als we herhaaldelijk COM gebruiken ? Bekijk maar
eens wat Victor Tiedjes daar over zei in ¨More Food from Soil Science¨ ( zijn gebruik
van de term ¨calcium-vereiste¨, betekent in dit geval de algehele capaciteit van de
bodem om calcium vast te houden.)

Veronderstel eens dat klei en humus bestaan uit een stel planken, die gemaakt
zijn van ijzer en aluminium, en het materiaal dat er op die planken ligt zouden ionen
zijn zoals calcium, magnesium, kalium, natrium, mangaan, etc. De planken zijn
breed en de ionen die voor aan op de planken liggen zijn door de wortels makkelijker
op te nemen, dan die achteraan op de planken liggen.

Stel je nu eens voor dat de wortel van de plant een vrachtwagen is die achteruit rijdt
om aan het plankenrek op te laden. Hij heeft enkele ionen nodig. Als hij alles
makkelijk kan krijgen wat die nodig heeft dan groeit de plant normaal, maar
veronderstel eens dat de planken zouden zijn beladen met niets anders dan kalium,
dan krijgt die plant niet voldoende calcium en magnesium. Hij krijgt te veel kalium en
stopt dan met groeien. Maar neem nu eens aan dat de planken helemaal leeg zijn en
er alleen maar waterstofionen zijn. Dat zijn gassen en de plant kan niet groeien door
gas op te nemen.

Daarbij begint ook nog het rek af te takelen ( vanwege de hoge zuurgraad ) en de
wortels beginnen de plank aan te vreten - ijzer en aluminium. De wortels
verschrompelen en gaan dood omdat ze zo vergiftigd worden. Met andere woorden,
we moeten deze planken zo goed mogelijk gevuld houden met calcium, magnesium
en kalium - en dat in de juiste proporties.

….....Calcium is het element dat meestal ontbreekt.



…...Het is noodzakelijk dat de bodem wordt bekalkt tot een pH die gelijk staat aan 85
% van zijn calciumvereiste die zo de beste condities ondersteunt voor de groei van
de oogst.

Bijvoorbeeld, als een bodem een calciumbehoefte heeft die gelijk staat aan een ton
kalksteen in een acre-voet, is het noodzakelijk dat er 1700 pond kalksteen aan wordt
toegevoegd om de bovenste 18 cm van de bovenste grondlaag in een goede staat te
kunnen brengen.

En om de bodem tot een diepte van drie voet te kunnen verbeteren, zouden we
ongeveer 7600 pond kalk nodig hebben. In een zure

( zware ) bodem kan het nodig zijn om er 15 ton kalksteen per acre in te brengen om
te kunnen voorzien
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in het noodzakelijke calcium tot een diepte van een meter. Er kan geen maximale
groei worden verkregen totdat dit word gedaan.

Het is zo dat als er 15 ton kalk in een keer wordt toegevoegd, dat de bodem een
tijd lang een indigestie krijgt, en dit misschien zelfs voor enkele jaren lang. COM
bekalkt de bodem echter langzaam bij een ton per acre. Een ton ontregelt de
bodemprocessen niet. Deze calcium percoleert langzaam naar de ondergrond. Het
gips in de COM vergemakkelijkt deze penetratie. Zo wordt langzaam aan de diepte
van de grond van calcium voorzien en verzadigd en zo opent het de deur voor
wortelpenetratie, en leidt tot een verhoogde vochtvoorziening, een verhoogde
beschikking aan plantenvoedingsstoffen, en zo tot een veel betere gezondheid van
de planten.

Als de bodem wordt verzadigd met calcium, gebeurt er iets wonderbaarlijks: de
plant wordt beter beleverd met alle aspecten van plantenvoeding. De
magazijnplanken van de bodem zijn diep en aan de voorkant beter opgevuld. De
voedingsstoffen die helemaal achteraan op de planken liggen zijn niet zo makkelijk
te pakken als die die aan de voorkant liggen. Een bodemtest kan wel uitwijzen dat
die voedingsstoffen er zijn; maar toch kunnen de planten geen gebruik van deze
kationen maken. Kalk vult het middengedeelte van de planken met calcium. Het doel
van Tiedjens was om dit middengedeelte van de plankenruimte met 85% calcium vol
te maken, en maar een klein beetje ruimte voor de andere elementen over te laten
aan de buitenhoeken.

De nieuwe gebruikte meststof wordt opgeslagen op deze plaatsen waar de planten
er makkelijk aan kunnen komen. In de praktijk brengt dit voor de boer een grote
vermindering aan bemestingskosten, en een grote toename van de effectiviteit van
de bemesting. Tiedjens stelde vast dat als eens de bodem met calcium was
verzadigd, dat hij een enorme oogst aan mais of sojabonen kon laten groeien met
maar een-tiende van de hoeveelheid bemestingsstoffen waarvan de typische boer er
van uit ging dat die nodig zouden moeten zijn om een zelfde resultaat er mee te
kunnen bereiken. En zo komt het dat de bemestingsindustrie er voor zorgt dat je



nooit van Victor Tiedjens hebt gehoord - kalk is goedkoop; bemestingsstoffen zijn
geliefd en duur.

Als je begint met het gebruik van COM en de bodem van te voren niet zwaar bekalkt
hebt, zal de capaciteit van de bodem om voedingsstoffen vast te houden nog niet
verzadigd zijn met calcium.

De  vruchtbaarmakende elementen die je er in doet lokaliseren zich dan op de
middengedeeltes van de planken en zijn niet zo makkelijk beschikbaar.

Als consequentie daarvan zijn er 4 - 6 liter COM nodig om in voldoende groei te
kunnen verzekeren.

Nadat een paar dosissen COM de planken van de bovenste laag van de bodem
hebben
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verzadigd met calcium, zullen er minder meststoffen nodig zijn, en je zult natuurlijk
wat minder er van hoeven te verdelen over de grond. Na enkele dosissen COM
meer, zul je de ondergrond gaan verzadigen, en zul je maar 2 liter gaan gebruiken
en niet de 4 van een paar jaar geleden. Zo zul je ook overeenkomstig de
hoeveelheid kalk verminderen die je er aan toevoegt omdat de bodem die na die
ontwikkeling minder nodig heeft. Vergeet niet dat de calcium constant uit de bodem
lekt waar de evapotranspiratie-ratio de 100 overschrijdt, en een half ton kalk per jaar
per acre per jaar is wat er nodig is om dat voortgaande verlies te vervangen.

Zulke kleine hoeveelheden zink, mangaan, koper en borium zullen in het begin
geen verschil uitmaken in een bodem die kritisch tekort heeft aan een of meer van
deze elementen. Gelukkig worden de meeste bodems niet serieus deficiënt aan
sporenelementen totdat een paar oogsten hun vereisten er uit gehaald hebben, en
nadat de bodem goed verzadigd werd met calcium, zal dat beetje zink of koper dat je
aan de COM toevoegt genoeg zijn om de momentele oogst te voeden zonder die te
overdoseren. De enigste manier om nog effectiever in sporenelementen te voorzien,
is door een bodemtest te doen, en de bodem dat te geven wat de test aangeeft.



HOOFDSTUK 5

REMINERALISATIE.

Bodemanalyse kan wat ontmoedigend overkomen, maar als je al zo ver in het
boek bent gekomen, ben ik er wel zeker van dat je er klaar voor bent. Het proces
vereist dat je het zorgvuldig distribueren van de mineralen methodisch meet. Het
vereist ook enigerlei rekenkunde. Nu zou je kunnen denken dat tuinieren niet zo
gecompliceerd hoeft te zijn en dat je in het verkeerde boek terecht gekomen bent.
Wel, misschien is dat toch niet zo, en is dit boek toch goed voor je. Het zal je
eenvoudig en stap voor stap laten zien hoe de getallen te vermalen en een re-
mineralisatieprogramma voor jezelf uit te werken. Ik wil je aanmoedigen om dit
hoofdstuk tenminste eens oppervlakkig door te lezen zonder het meteen werkzaam
te maken voor je tuin; je zult je verwonderd over zijn wat het testen van de bodem
kan uit maken.

Hoe slim en hoog opgeleid moet je nu zijn om het testen van de bodem meester
te worden ? Het is zo dat dit vrij eenvoudig is. Ik schreef dit boek zo dat het kan
functioneren als een ¨Analyse voor Dummy's¨. Ik zal je alleen datgene vertellen wat
je nodig hebt om te weten - en dat in de meest eenvoudig mogelijke woorden. Ik
bespreek alleen de belangrijkste feiten en laat al die fascinerende (of vervelende)
achtergrondinformatie weg die enthousiaste schrijvers meestal niet voor zichzelf
kunnen houden. Voor mij persoonlijk is de studie van de bodemchemie en het
nadenken er over wat de ideale bodem zou kunnen zijn en hoe men die kan
bereiken, een geweldige puzzel die eindeloos in mijn gedachten kan zitten. Het is
mogelijk dat je dit niet hetzelfde voelt al ik.

Alhoewel ben ik er vrij zeker van dat als je de resultaten proeft, dat je
geïnspireerd zult zijn om meer er van te leren, en daarom noem ik vaak ook andere
interessante boeken als ik denk dat er iets mee kan worden gedaan. Voor mij is er
altijd een eindeloze hoop van informatie om
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in te delven. Maar het is helemaal niet nodig om zo veel te leren als je alleen maar
voedingsstoffenrijk voedsel wilt laten groeien.

Ik heb het proces vereenvoudigd door in werkbladen (worksheets) te voorzien,
die in de appendix staan. Op zulk een stuk papier staan alle specifieke sleutelfeiten
en de cruciale getallen; je hoeft niets te onthouden. Al het rekenwerk staat op die
werkbladen, dus je hoeft niet voortdurend voor en achteruit in dit boek te zoeken om
het een of andere detail te vinden. Je zult wel een paar simpele zachte
wetenschappelijke dingen moeten begrijpen, ongeveer zoals een computerexpert dit
uitlegt aan een leek. Dus als je nog nooit een studie in anorganische chemie hebt
doorlopen op de hogere middelbare scholen, dan maakt dit niets uit.



Wat werkelijk belangrijk is, dat is dat ik dat ooit deed.

Je hebt geen scheikundige opleiding nodig, maar je moet wel gewoon in staat
zijn om wat eenvoudige rekensommetjes te maken - dus geen moeilijke
vergevorderde berekeningen, maar gewoon rekensommetjes van de lagere school -
optellen, aftellen, delen, vermenigvuldigen, en weten dat er decimalen, verhoudingen
en proporties zijn. Veel Amerikanen werden verpletterd door hun schoolopleiding en
hebben nog steeds een afkeer tegen rekenen; ze zullen weigeren er aan te
beginnen. Als je bij deze groep mensen hoort, dan wees niet bezorgd, want Erica en
Alice Reinheimer die tuingrondanalisten zijn, leven in het kustgebied van centraal
Californie, en hebben een alternatief voor het rekenen gevonden; het is een online
web app (die je vindt op www.growabundant.com die dezelfde uiteindelijke nivo's als
doel heeft, als die ik ook heb.

Schrijf dan de resultaten van je bodemtest naar hun programma over (regel voor
regel). Het ziet er dan precies zo uit als een rapport van Logan Labs, en voila, je
bodemrecept is klaar ! Een voorbeeld van de analyse op het werkblad wordt
afgebeeld in hoofdstuk 7, in figuur 7,2.

Als een PC de analyse in een paar milliseconden kan doen door een programma
te gebruiken wat eeen beetje kleingeld kost, waarom zou men zich dan er mee
vervelen door het zelf manueel te doen ?

Er zijn twee goed redenen voor:

1) de volledige appreciatie van de antwoorden van de web apps,

2) een grotere flexibiliteit - het is soms goedkoper en beter als je zelf het materiaal
uitzoekt wat er gebruikt moet worden en hoe dat te combineren.

De getallen op een standaard bodemtest geven weer wat er beschikbaar is in
die bodem om de oogst te voeden. Het rekenkundige systeem in dit boek is
gebaseerd op het vlug uitwerken wat deze getallen
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op zijn ideaalst zouden moeten zijn, en wat er voor toevoegingen aan de bodem
zouden moeten worden gegeven om die grond aan dat doel tegemoet te laten
komen. Nadat je een voorbeeld van de bodemrapport hebt doorlopen, ben je in staat
om er eentje voor je eigen tuin te maken. Ik kan je voorspellen dat als je tegen het
midden van je eerste geremineraliseerde groeiseizoen bent gekomen, je je
tuiniersvrienden, buren en familieleden zult aanmoedigen om hun eigen bodem ook
te laten testen - en het uitrekenen zul je waarschijnlijk voor hun gaan doen. Je zou
zelfs de tuingrondanalist uit de buurt kunnen worden. De hoofdzakelijke reden dat ik
dit boek schrijf is dat ik ook hoop dat je dit zult doen.

Het Doel.



Het doel van een boogschutter bestaat gewoonlijk uit een bord met ronde ringen
met in het midden er van een zwart oog. Als we de bodem remineraliseren dan is
ons doel de mineralen in balans te brengen tussen de 6 elementen: calcium,
magnesium, kalium, natrium, zwavel en phosfor. De andere plantenvoedingsstoffen
- borium, ijzer, koper en zink, en mangaan - zijn even zo belangrijk, maar die
worden niet in grote hoeveelheden er aan toegevoegd, we zijn er niet zeker van
waar hun zwarte oog is.

Er zijn een handvol ( of misschien een hoed vol ) andere elementen die de
planten niet absoluut nodig lijken te hebben, en die ze maar in heel kleine
hoeveelheden opnemen voor hun eigen interne chemie, maar alleen in de minst
geringste dosissen zoals molybdeen, en kobalt. Wees er zeker van dat ik geen van
deze elementen vergeet, want ook al heeft de plant die niet nodig, dan heeft je
lichaam dat wel.

De Wetenschap.

Er zijn ongeveer 100 elementen, en veel er van zijn ons goed bekend zoals bijv.
goud, koper, zuurstof en ijzer.

Dit boek houdt zich bezig met 11 elementen die de planten voeden. In de volgende
paragrafen vind je de meerderheid er van om meester te worden over dit
onderwerp.

Ik zal je de namen geven van de elementen die de bodemvruchtbaarheid bepalen,
en het chemische symbool van deze elementen. Als je aan een Post Traumatisch
Scholings Syndroom lijdt, dan ontspan !

Als elementen in water oplossen, dan valt het materiaal in individuele atomen
uiteen - dat worden Ionen genoemd - en die een zwakke elektrische lading
hebben, oftewel
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positief oftewel negatief geladen zijn - dit is afhankelijk van het element waar het om
gaat. Ionen met een positieve lading worden kationen genoemd, en ionen met een
negatieve lading anionen. Gewoon tafelzout is een combinatie van natrium (Na )-
kation, en een chloride ( Cl )-anion. Als het zout in water wordt opgelost dan splitst
het zich in een natrium-kation en een chloride-anion. Als het water verdampt, dan
her-combineren ze weer omdat hun tegenovergestelde ladingen zich aantrekken, net
zoals tegenovergestelde magnetische polen. Eens samengebracht is het weer zout
(NaCl).

Er zijn veel zulke combinaties zoals zinksulfaat, of calcium carbonaat; al deze
combinaties worden zouten genoemd. Vele zouten lossen in water op; sommige
makkelijk en sommige wat moeilijker. Zulk zout heeft geen elektrische lading totdat
het is opgelost.

Tafelzout zou ook kunnen worden geschreven als Na+Cl-. Zoals ik zojuist zei is
het zo, dat als je zout oplost in water dat het zich splitst in het kation Na+ en het



anion Cl-. Als het water verdampt dan komen deze geladen deeltjes weer bij elkaar
en worden ze samen weer tafelzout. De woorden kation en anion komen vaak voor
in dit boek; laat jezelf niet in de war brengen door wat ze betekenen. Als je geheel
niets over chemie weet, dan wees niet bezorgd, want er zijn maar een stuk of 12
technische woorden die je hoeft te begrijpen en onthouden. Om je te helpen is er
een woordenlijst in Hoofdstuk 1. Het is goed om eens vaker er naar terug te gaan en
ze nog eens door te lezen, zo dat je er vertrouwd er mee wordt voordat je verder
leest. En je zou ook vertrouwd moeten worden met de namen van de elementen en
hun symbolen in tabel 5.1. Maar je moet weten dat er eigenlijk geen noodzaak er
voor is om iets te onthouden. Het kweken van voedingsrijk voedsel vereist dat er
voedingsstoffen in de grond worden gebracht op streefdoelnivo's zodat ze in
evenwicht zijn met andere elementen, terwijl men tegelijkertijd zeker er van moet zijn
dat er een gezonde bodemecologie is die dit proces ondersteunt.

Bij het scheppen van een maximale bodemecologie is het niet absoluut noodzakelijk
om er meer van te hebben; het gaat er om om evenwicht te hebben; vaak gaat het er
zelfs om om minder te hebben. Mijn strategie is om zowel de planten als de
bodemecologie te presenteren met

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ploegdiepte: is de 15 cm dikke bovenste zg. ploeglaag van de bodem van een
acre. Die weegt ca. 2.000.000 (Engelse pond) ( ca. 904.185 kilogram ). Omdat 10%
geen verschil uit maakt naargelang de bodemdichtheid en andere factoren, kunnen
we dit gewoon afronden op 1000.000 kilo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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een overvloed van alles wat ze kunnen gebruiken - met uitzondering van kalium.
Over kalium zal later nog meer uitgelegd worden.

Bodemproefjes inzamelen voor de bodemtest.

Als we een bodemproefje willen onderzoeken, dan drenken we het in een
extraherende oplossing, en daarna worden de elementen die door het oplosmiddel
uit de grond werden verwijderd, geanalyseerd. Dit boek richt zich op een bodemtest
die een Mehlich-3 oplosmiddel gebruikt. Een standaard bodemtest die de Mehlich-3
methode gebruikt, meet accuraat de beschikbare hoeveelheid van 11 essentiële
plantenelementen. Voordat de extractie wordt gedaan worden verschillende
bodemproefjes van verschillende plaatsen van het veld of tuin genomen en die
worden dan goed door elkaar gemengd. Het testresultaat zal alleen dan accuraat
zijn als de hoeveelheid van ieder bodemmonstertje hetzelfde is. Voor het tuinieren
gebruiken we meestal de bovenste 15 cm van de bodem omdat er in dit gedeelte de
meeste bodemactiviteit plaatsvindt. Dit is de plaats waar de oogst het meeste van
zijn voedsel haalt en waar we makkelijk de meststoffen met een schop of hooivork of
hark, of ploeg, of enigerlei andere machine, kunnen inwerken.



Het open breken van een compacte ondergrond, en die apart te onderzoeken en
te remineraliseren kan zich als hoog lonend uitwijzen - als je het
uithoudingsvermogen of de machinerie er voor hebt die dit werk verricht. Alhoewel is
het zo dat het mengen van de ondergrond met de bovengrond anti-productief is. En
het mengen van meststoffen en / of compost in de ondergrond van de huistuin
vereist een flink - en meestal onnodig - dubbel spitten. Dus, 15 cm bodem proefjes
zijn genoeg.

De bodem varieert van plaats tot plaats en we moeten meerdere proefjes nemen en
die mengen om de gemiddelde waarde vast te stellen. Een gevestigde huistuin

Tabel 5.1 De chemische symbolen van belangrijke elementen.
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zal van bed tot bed verschillende profielen hebben omdat de voorafgaande oogsten
er verschillende hoeveelheden mineralen zullen hebben uit gehaald. Daarbij komt
dan ook nog dat tuiniers niet ieder deel van hun tuin op dezelfde manier bemesten.
Ieder stuk grond van de achtertuin kan variëren van plaats tot plaats. Dus als je
maar een klein tuintje hebt - 10 tot 20 vierkante meter - dan neem 4-5
bodemproefjes  Als je er een van 100 vierkante meter hebt ( dat is de gemiddelde
grootte van een achtertuin), of 1000 vierkante meter ( een kwart acre) , dan neem
best 8-10 bodemproefjes. Elk proefje moet een uniforme dikke snee zijn vanaf de
oppervlakte tot de maximale diepte - gewoonlijk 15 cm diep. Professionele
bodemproefnemers hebben daar een soort van gereedschap voor dat ieder gat
precies even diep maakt. Dit gereedschap bestaat uit een dunwandig buisje dat
onderaan wat scherper is en dat zo in de grond wordt gestoken. De grond blijft dan
daar in zitten en ieder zulk sigaarvormig bodemproefje is dan 15 cm lang. Als je dit
bodemonderzoekswerk doet om je brood mee te verdienen, dan is zulk een
gereedschap nuttig.

Denk er gewoon even over na hoe je het best een gemiddelde bodemproef van
je grond kunt krijgen. Dit houdt ook in dat bepaalde plaatsen in je tuin beter kunnen
worden vermeden, omdat de grond daar wat anders is dan op andere plaatsen; en
ook zouden deze plaatsen je verder van de weg af houden, omdat ze geen voordeel
zijn voor de grootste stukken grond. Vermijdt het om binnen 1,50 m afstand van
muren of van cement of beton of stuckwerk en geverfde delen een bodemproefje te
nemen. Daar vallen vaak stukken van op de grond en worden later bedekt met grond
zo dat ze niet meer te zien zijn. In feite zou je het moeten vermijden om op zulke
stukken grond groente te laten groeien vanwege de vervuiling.

Vermijdt ook om daar proefjes te nemen waar je mest of chemicaliën  hebt gemorst
- zelfs ook wasmiddel -, of ook op delen van de grasvlakte waar het gras weelderig
groeit omdat daar waarschijnlijk een dier geürineerd heeft. Vermijdt het ook om op
erg laag gelegen delen een proefje te nemen, of het moet al zo zijn dat de hele tuin
laag ligt. Vermijdt het ook om bodemproefjes te nemen bij de waterkant of plaatsen



waar hooi lag opgestapeld, of plaatsen waar een kippenren was ( of dat gedeelte
moet al zo groot zijn als bijna of helemaal je tuin ). Neal Kinsey - een hoog
aangeziene bodemanalist en auteur, raad het af om bodemproefjes te nemen waar
van te voor gebouwen stonden. Hij dacht toen zekerlijk aan boerderijen, maar er zijn
ook vele andere situaties waar dit van toepassing is. Als er een klein stuk van je tuin
is waar de dingen veel beter of slechter groeien dan de rest, en je wilt geen aparte
bodemtest doen voor dit stuk grond, en
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je dit stuk grond anders wilt bemesten dan de rest, dan neem daar geen
bodemproefjes zelfs ook als je van plan bent om daar meststoffen te gaan strooien.
Het meest efficiënte gebruik van de bodemtest is, door het grootste stuk van je tuin
in evenwicht te brengen; en de andere stukjes zo goed en kwaad als het gaat maar
laten meekomen.

Neem de proefjes er uit met een spade of met een tuin troffel die je eerst goed
schoon krabt. Het is het beste om roestvrij staal te nemen vanwege enigerlei roest
(ijzer), of er vanaf gaande galvanisatie (zink)  die dan in het bodemproefje terecht
komt en de uitslag van het ijzer- en zinkgehalte enorm zal verhogen. Schraap
enigerlei mulch of los organisch materiaal weg voordat je het gat graaft. Je moet
weten dat de ongevere eerste centimeter van de grond die direct onder de mulch
ligt, veel rijker kan zijn dan de rest, maar die moet ook in de bodemproef er bij
worden genomen.

Als je dan eens alle bodemproefjes hebt gemaakt, dan meng je ze bij elkaar.
Erica Reinheimer mengt alle proefjes bij elkaar in een schone kom - en dit moet
een heel erg schone kom zijn ! Ik gebruik zelf een foodgrade plastieken emmer waar
nog nooit enigerlei meststof of wasmiddel of een andere chemische stof in heeft
gezeten. Als alle bodemproefjes in de emmer of kom zijn, dan meng ze goed met
een roestvrij stalen lepel. Doe dit erg goed ! Verwijder enigerlei wormen of grotere
steentjes of groentestukjes. Het is niet nodig om de grond goed te drogen, alhoewel
als men dat wel doet, dan kan dit wel er voor zorgen dat het pakketje lichter wordt en
men een beetje verzendkosten uitspaart. Als het bij het laboratorium aankomt, dan
zullen ze het malen en ordelijk accuraat wetenschappelijk schoon maken.

Bodemtestlaboratoriums hebben ca. een half pond grond nodig; de details staan
op laboratoriumwebsites, zoals ook meer informatie over het nemen van
bodemproefjes. Logan Labs bijvoorbeeld wilt een volle theekop - of het moet al zo
zijn dat je het van te voor gedroogd hebt en het bodemproefje zo hebt gezeefd dat
het vrij van stenen is, wormen, hompen, of organisch materiaal etc, in dat geval zal
ca. 100 gram voldoende zijn ( dit gewicht eventueel even op hun site nakijken )

Om de meststoffen te meten heb je een exacte keukenweegschaal nodig; het
beste model of type is een elektronisch model dat gaat tot 10 pond.

Het beste is dat je er eentje neemt die ook metrische maten aangeeft en accuraat is
tot 1 gram. Sommige meststoffen zullen worden gebruikt in de vorm van een pond of



half pond voor een stuk van 10 vierkante meter; andere stoffen hoeven maar in
kleine hoeveelheden worden gemeten en worden beter gemeten in metrische
getallen dan in delen van een Engelse maat.

Je kunt nu alvast die weegschaal kopen en je bodemproefje wegen. Doe je
bodemproefje in een nieuw Ziplock-zakje. Schrijf dan op een papiertje met een
onuitwisbare stift je naam en adres en de details van de bodemproef er op, en plak
dat dan aan de buitenkant van het zakje (de inkt kan de bodemproef contamineren)
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Ik heb mysterieuze zg. ¨onuitwisbaar¨ beschreven papiertjes gezien waarvan het
schrift toch uitgewist was.

Vergeet ook niet de transmital-formulier van het laboratorium in te vullen.

Een bodemtest kost in Noord-Amerika niet veel. Nu in 2012 kun je voor 20 dollar
of minder een Mehlich-3 bodemtest doen. Als je meer moet betalen voor een M-3
test dan wil dat niet zeggen dat die meer waarde heeft. Het zal je niet eens meer
persoonlijke aandacht opleveren. En als je eens geleerd heb wat er in dit hoofdstuk
staat, dan zul je de mening van een analyticus niet meer nodig hebben over wat je
moet gaan doen.

Bodemtesten hebben hun naam afgeleid van de extractiemethode die er
gebruikt wordt. Verwonder je er maar niet over dat je namen tegenkomt waar je nog
nooit van gehoord hebt; de meest voorkomende extractiemiddeln zijn: Bray, Olsen,
AA (Ammonium Acetate), Morgan, Paste Test, en Mehlich 3. Sommige van deze
extractiestoffen zijn milde chemicaliën, en zo geven in hun resultaten alleen datgene
weer wat er reeds in het bodemvocht opgelost was. De paste-test gebruikt
gedistilleerd water als oplosmiddel, dat het bodemvocht voorstelt. Het Mehlich-3 is
een complex zuur dat ongeveer zo sterk is als gewone huishoudazijn.
Bodemlaboratoriiums doen ook analyses er over die aangeven wat een plant actueel
kan opnemen, vergeleken met wat de bodemtest  aangeeft. Boeren gebruiken
weefselanalyses en andere testen om er achter te komen wat men moet doen om
een langzaam groeiende oogst tot een wederom presterende oogst te maken.

Zou je proberen de opgegeven getallen van een andere methode dan Mehlich-3
aan de methode in dit boek aan te passen, dan gaat dit gewoon niet. Als je tuin later
geremineraliseerd is, dan zul je meer over het bodemtesten willen weten, en over de
hele wetenschap die het kleine mirakel voortbrengt. Ik hoop dat je geïnteresseerd
bent om er wat serieus er over te lezen. As je dat doet dan kom je wel de boven
genoemde namen tegen.

Als je na de uitslag van de bodemtest alles overdenkt, ga je eventueel je bodem
vruchtbaar maken door meststoffen te verspreiden. Je gaat je bodem voeden met
geconcentreerde voedingsstoffen waar je planten goede respons op geven. Alle
vruchtbaar makende elementen zouden gelijkmatig en in de correcte hoeveelheid
verspreid moeten worden. Als je ze toevallig dubbel er op zou aanbrengen terwijl ze
bij de eerste keer al aan de hoge kant van het maximale nivo waren, dan kun je zo
er aan bijdragen een
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toxisch nivo te krijgen. Dit geldt vooral voor borium en koper. Het kan gemakkelijk
gebeuren dat een boer twee maal de hoeveelheid er op doet. Alles wat er hoeft te
gebeuren is dat de bemestingsverspreider een strook in het veld overlapt. Daarom is
het voor de veiligheid beter - zelfs ook al zou de analyse een groot gebrek aan een
element aantonen - dat dit boek geen grote applicaties riskeert die alle in een keer
worden gedaan. De hoeveelheden die ik in dit boek zal geven zullen een grote oogst
laten groeien, en er zal in het volgende jaar of de volgende oogst nog veel
gelegenheid zijn om de nivo's verder op te bouwen.

Vaak is de hoeveelheid die er nodig is om de bodem in balans te brengen groter
dan de hoeveelheid die er nodig is om een goede oogst te laten groeien. Om je te
beschermen dat je de bodem niet overdoseert, geeft dit boek applicatielimieten aan
die de momentele oogst meer dan adequaat laat groeien en achtergrond-nivo's
opbouwt zodat een testrapport in het volgende jaar zal aantonen dat er hogere
nivo´s zijn dan in dit jaar.

De hoeveelheid van de meststof-applicaties zal worden aangegeven als zo of
zoveel materiaalgewicht per oppervlaktegebied. Soms zal dat maar een paar gram
per 10 vierkante meter zijn, maar soms ook een pond of twee per 10 vierkante
meter. Met betrekking tot de rekensommen die er in betrokken zijn, heeft het zich
uitgewezen dat de makkelijkste berekeningen door de tuinier gedaan kunnen worden
door gram per 10 vierkante meter. Als een tuin zich dan uitstrekt over 100 vierkante
meter, dan kan men het gewicht gewoon vermenigvuldigen met 10. Of als je bed 7,5
vierkante meter is, dan vermenigvuldig de hoeveelheid die je nodig hebt voor een
bed van 10 vierkante meter gewoon met 0,75. Er kunnen grammen  worden gebruikt
omdat er een grote overeenkomst is - niet helemaal maar kort genoeg bij elkaar -
met Engelse pounds per acre en grammen per vierkante meter.  Als de analyse
vraagt voor laten we zeggen 250 pounds per acre, dan kun je dat doen door het
verspreiden van 250 gram per 10 vierkante meter (2500 gram per 100 vierkante
meter.)

Als je groentetuin bestaat uit een hutspot van onregelmatige plekken die in en
om de tuinbedden liggen, dan zou ik zeggen dat je eens een wandeling om je tuin
heen maakt om te bekijken op welk deel er van dat je je oogst wilt laten groeien.
Best is dat deel op te meten en er over te denken hoe groot dat de bedden er in
zouden moeten worden. Het is misschien wel een beetje werk maar ik kan er ook
niets aan doen. Iemand die echt inziet hoe belangrijk dat het is om
voedingsstoffenrijk voedsel te laten groeien, die zou zich niet tevreden stellen met
een klein stuk van zijn tuin - bovendien is dergelijk voedsel gewoon onbetaalbaar.
Volgens
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mij zou een familietuin zo groot mogelijk moeten zijn ( zodat die minstens 75% van
het voedsel kan produceren) en moet men alleen wat plaats hebben waar de
kinderen kunnen spelen en waar bloemperken zijn.  Een grote tuin is makkelijker te
doen als de ruimte is verdeeld in ongeveer even grote bedden. De mijne zijn ca. 2



meter breed en 5 meter lang, dus 10 vierkante meter. Dat is zo een ruim bed voor
een huistuin. Zulk een bed kan alle wortels, pastinaken, bieten en andere
keukenbenodigdheden voor de hele winter voortbrengen. En dan kan het in de lente
weer geremineralseerd worden wat compost gegeven worden, en beplant worden
met een andere oogst. Tien vierkante meter levert al voldoende oogst om ons en
onze buren de hele winter van Brusselse spruiten te voorzien.

Een ander zulk bed kan 16 in de herfst / winter kroppende bloemkolen van
verschillende soort dragen; ze worden allemaal tegelijk gezaaid, maar over drie kille
wintermaanden geoogst.

Een paar daarnaast liggende bedden, die tijdelijk gecombineerd worden door het er
tussen liggende pad op te harken, wordt een winterpompoenbed, of een maisbed.
Op een ander bed staan alle zucchini's en komkommers die wij en onze buren
mogelijk zouden gebruiken.

Als alle oogsten in een bed tegelijkertijd worden gezaaid en ongeveer even lang
in de grond zitten, dan kun je in een keer het hele bed voorbereiden om opnieuw te
beplanten. Dit is de sleutel om makkelijk en accuraat een tuin te remineraliseren en
efficiënt in de tuin te werken. Plan en noteer het zo dat je een heel bed in een keer
kunt doen, anders - egaal hoe goed je geheugen ook is - loop je het risico van een
dubbele applicatie van meststoffen en overgeslagen plekken.

Ten einde om makkelijk voedingsstoffenrijk voedsel te laten groeien, is het
misschien nodig om je hele tuin te herorganiseren. Dat is misschien een goed idee.
Iedere keer als ik een nieuwe tuin maakte was die beter dan te voor.

Bodemtestlaboratoriums.

Hier volgen nu een paar uitstekende bodemtestlaboratoriums die Mehlich-3
extracties gebruiken:

Logan Labs, 620 N Main St. PO BOx 326, Lakeview OH 43331. (888) 494 SOIL.,
loganlabs.com, email susan@loganlabs.com. Hun ¨Standaard Soil Test¨ kost 20
dollar in 2012. Logan's rapporten zijn makkelijk door amateurs te gebruiken. Ik denk
dat alle nieuwkomers Logan gebruiken.
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Spectrum Analytic, 1087 Jamison Rd NW, Washington Court House, OH 43160 -
8748, (800) 321-1562  of  (740) 335-1562 spectrumanalytic.com. Je kunt vragen
naar hun ¨S3 test¨. Die kost minder dan 20 dollar. Spectrum is een professioneel lab
omdat hun rapporteringssysteem erg complex is. Ik raad ze niet aan voor amateurs,
alhoewel ikzelf een account bij Spectrum heb.



Het gebruik van Bodemtestlaboratoriums van buiten de VS.

De prijzen van de Amerikaanse  bodemtestlaboratoriums liggen laag, en hun
werk is van hoge kwaliteit. Het zenden van een bodemproefje betekent dat men
onder de quarantaineregels van de VS valt en kan ontmoedigend lijken, maar het is
helemaal niet moeilijk. Ik doe het zelf als ik enkele weken kan wachten op het
resultaat. Er is een appendix aan het eind van dit boek die voorziet in de
documenten en informatie die je nodig hebt.

Canada.

Ik heb tot nu toe geen bodemtestlaboratorium in Canada kunnen vinden dat
routinematig de Mehlich-3 extracties uitvoert. Ik onderzocht ongeveer 20
laboratoriums in Canada; enkele daarvan zeiden dat ze routinematig ammonium
acetaat extracties deden maar dat ze de Mehlich-3 methode alleen op aanvraag
deden. Maar als het mijn eigen bodemproefje was, dan zou ik niet rekenen op zulk
een laboratoriumresultaat dat zo op nieuw territorium uitkomt.

Australië.

Mensen uit Australië kunnen laboratoriums in de VS gebruiken, maar ik weet
van 2 labs in Australië dat die routinematig de Mehlich-3 extracties doen. Op dit
moment van schrijven vraagt AgVita 103,40 dollar per test. Contacteer daarvoor:

AgVita PO Box 188, Devonport 7310 Tasmanië, Australië. Tel.  +61364209600,
agavita.com.au, email dhicks@agvita.com.au

Vraag voor hun ¨Lab 22 Complete Soil Test¨

Australia Perry Agricultural Labs, PO Box 327, Magill, Zuid-Australië 5072. Tel:
0883320199, apal.com.au, email: info@apal.com.au.

Hoe accuraat zijn bodemtesten nu ?  Wel, …..............ze zijn vrij accuraat, maar
eigenlijk van grond af aan net zo goed inaccuraat. Ik zeg Inaccuraat omdat de
Mehlich-3 methode
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de concentratie van de relatieve proporties van de elementen meet die in een
bepaald volume van de toplaag van de bodem zitten. En als je bemest volgens die
informatie, dan probeer je specifieke concentraties na te streven die het doelnivo
zijn. Het zou ideaal zijn als dit het actuele gewicht van die bovenlaag van de grond
van die acre is, die bepaalt hoeveel meststoffen dat die laag zou moeten krijgen. Als
de bovenste 15 cm van de bodem van een acre actueel 1.000.000 kilo weegt, en als
er in die bovenlaag 1000 kilo calcium zijn vastgesteld, dan bezet de calcium 1/10
van 1% van dat totale gewicht. Maar als datzelfde volume grond 1 miljoen pond
weegt, dan komt dezelfde hoeveelheid calcium tot 2/10 van 1% van het totaal -



verdubbelde concentratie. In de meeste gevallen is het de concentratie die kritisch
is, niet de hoeveelheid. Goedkope bodemtest-laboratoriums meten niet de dichtheid
van het bodemproefje dat je inzendt en berekenen daarvan niet het werkelijke
gewicht van de ploegdiepte van de acre. In plaats daarvan nemen ze
standaardsgewijs automatisch een gemiddelde waarde aan van: 1.000.000 kilo per
acre. Als men het op deze manier doet dan verlaagt dat de kosten behoorlijk.

Dus, is het werkelijk van belang dat als de gerapporteerde concentraties 20%
meer of minder afwijken ? Het antwoord is: ja en nee.  Ja, daarin dat de hoeveelheid
die je gezegd wordt aan te wenden zal ook off zijn met die hoeveelheid. Dus kun je
er toe geleid worden om wat meer of wat minder te gebruiken dan wat een accurate
test zou verlangen. Maar de hele bussiness van bodemremineralisatie is iets dat vrij
loosy goosy is. Het minerale profiel van elk proefje dat er in je mix-emmer ging, was
wat verschillend. Het gemiddelde van deze proefljes kan niet precies overeenkomen
met enigerlei specifieke plek in je tuin. Alhoewel zal deze inaccuraatheid zich door
de tijd heen ten gunste van jou uitwerken. We nemen aan dat de ploegdiepte van de
bovenlaag van de bodem 1.000.000 kilo per acre weegt; het bodemrapport neemt
aan dat dit 1.000.000 kilo is en geeft aan dat je er 50 kilo kalium in moet doen, maar
eigenlijk heb je 55 kilo nodig om de gewenste concentratie te bereiken. Zo zul je dit
jaar minder oogsten dan dat je de jaren er voor hebt geoogst. Deze kleine afwijking
in de hoeveelheid van de oogst zal geheel onopgemerkt voorbij gaan aan de thuis-
tuinier die niet de kratten telt die naar de markt gebracht worden. Maar eigenlijk
zouden de tuiniers erg verbaasd zijn als ze hun oogst vergelijken met wat het zou
zijn geweest als die bodem aan die 50 kilo ontbroken had. Dus zal de test van het
volgende jaar nog steeds hetzelfde kaliumgebrek aantonen. En misschien zal de
daar op volgende test 20 kilo kalium verlangen. Of misschien een verdere 50 kilo -
als de oogst alles wat er aan de bodem gegeven werd opgebruikt zou hebben. Mijn
mening dat je door de jaren heen - desondanks op hetzelfde uit komen.

Ik schreef ook dat M-3 testen inaccuraat waren. Tegenwoordig heet het
oplosmiddel dat er gebruikt wordt Inductively Coupled Argon Spectrography. Als het
oplosmiddel dan eens in de analysator is, dan duurt het hele proces nauwelijks
enkele seconden per bodemproefje ; alle ontdekte nivo's zijn geheel accuraat. Zo
krijgen we een bijna perfect beeld van een bodemproefje; maar de resultaten
benaderen het grondstuk alleen als een grote eenheid, omdat het is gebaseerd op
een ruwe schatting van het gewicht van het grondstuk.

Er is wat verschil tussen het ene bodemtestlaboratorium en het andere.
Alhoewel de methode van de M-3 extractie precies is vastgelegd, doet ieder
laboratorium het toch een beetje anders . Dit betekent in de praktijk dat als je een en
dezelfde bodemtest naar twee labs stuurt, dat je twee iets verschillende antwoorden
krijgt.  Sommige labs staan er bekend om dat ze altijd ietwat hogere nivo's berichten,
en andere wat lagere. Maar nogmaals, dit doet niet veel ter zake zolang als je maar
ieder jaar hetzelfde laboratorium gebruikt. Net zoals de variaties die resulteren uit de
verkeerde calculaties van de bodemproefjes die geanalyseerd worden, zo werken
deze variaties zich ieder jaar opnieuw weer uit met een even grote afwijking. Als de
boerderijenadviseurs overstappen naar een ander laboratorium, dan moeten ze
hercalibreren; dit wordt gewoonlijk ervaren als stressvol. Als je eens een



bodemtestlaboratorium gaat gebruiken, dan blijf beter ook daar bij en ga niet doktor-
hoppen.

Het uitrekenen van het werkblad.

Hier is een echt bodemrapport van een typische uitgeloogde bodem die in de
koelere en goed beregende delen van de Noordelijke VS en in Zuid-Canada wordt
aangetroffen. We gaan nu dit rapport samen analyseren en de bodemtoevoegingen
uitrekenen die er nodig zijn.

Om het analyseren makkelijk te maken, heb ik een aantal werkbladen gemaakt.
Toen ik voor het eerst mijn eigen bodemrapport analyseerde, stelde ik vast dat ik
veel terug en vooruit moest bladeren om tabellen of getallen te vinden, figuren en
ratio's.

Maar nu met mijn werkbladen, is het een klein werkje en kan het hele proces een
paar minuten duren.

Voordat we verder gaan, is het nodig om enkele fotokopieën van het Zure
Bodem Werkblad (Acid Soil Worksheet) te maken dat achter in dit boek in de
appendx zit, of er kan ook een versie van worden gedownload van de New Society
Publishers website, www.newsociety.com

Eventueel kan ik in de toekomst mijn mening er over veranderen over wat de beste
doelnivo's zijn ( en dat is bijna zeker ) maar
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de downloadbare werkbladen op deze site worden direct bijgewerkt; enigerlei
veranderingen die in het boek zouden moeten worden gemaakt, zouden dan moeten
wachten tot een herdruk.



Foto: Werkblad.
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Wat moeten we nu doen ?

Leg het werkblad en het bodemtestrapport (Soil Rapport) van Logan Labs naast
elkaar. Kijk op het bodemtestrapport voor de hoeveelheid van elk element die de test
ontdekte. De Logan-test beschrijft
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¨ppm¨ voor S en de sporenelementen ( ijzer, magnesium, koper, zink en borium ).
Gebruik ¨Gevonden waarde¨ (¨Value Found¨) in pond per acre ( lb/acre ) voor Ca,
Mg en K en eveneens ¨lb/acre¨ voor phosfaat en natrium. Schrijf deze hoeveelheden
in de linkerkolom van het werkblad waar ¨Actual Level¨ ( ¨Actueel nivo¨) staat. Om
alles makkelijker te maken,  heb ik Het Zure Bodem Werkblad (de Acid Soil
Worksheet gemaakt, die vrijwel hetzelfde uitziet als het werkblad van het
bodemtestrapport van Logan Labs. Andere bodemtestlaboratoriums presenteren hun



uitkomsten op andere wijze; eventueel geven ze ook extra informatie die je kunt
gebruiken. Let er op dat Logan Labs hun hoeveelheden van calcium, magnesium,
kalium, natrium en fosfor (als fosfaat) in pond per ploegdiepte van een acre
aangeeft; en de rest van de elementen worden in ppm aangegeven.
SpectrumAnalityc geeft alle hoeveelheden van de elementen aan in parts per milion
(ppm), in plaats van in pond per acre, en bij het berekenen van de TCEC rondt
Spectrum meestal naar onderen af. Ik wil iedere nieuwe bodem-analist aanbevelen
om Logan Labs te gebruiken.

Schrijf daar waar de vakjes op het bodemtestrapport in ppm staan eerst de ppm die
gegeven wordt en vermenigvuldig die hoeveelheid dan met 2, om in pond per acre
uit te komen ( omdat we aannemen dat de ploegdiepte van een acre 2 miljoen pond
weegt ) Schrijf vervolgens pond/acre (lb/acre) in de onderste helft van de ruimte die
tot beschikking staat.

Let op: daar waar Logan Labs de major basis kationen beschrijft - calcium,
magnesium, kalium - daar zie je drie woorden staan ¨Desired Value¨, Value Found¨
Deficit¨. Schrijf nu de Value found¨ (¨gevonden waarde ¨) op het werkblad. We zullen
onze eigen ¨desired value¨ (gewenste waarde) uitwerken en voor onszelf enigerlei
¨deficit¨ (gebrek) vaststellen dat er kan zijn.

Logan Labs rapporteert phosfor als phosfaat (P2O5) en niet als elementair phosfor.
Omdat alles andere op dit werkblad in pond wordt berekend van de elementaire
substantie, moeten we fosfaat naar elementair fosfor converteren door het fosfaat te
vermenigvuldigen met 0.44.

Het voorbeeld van het bodemtestrapport is van een ongebruikt stuk land naast
een kleine beek in het zuidwesten van Washington State, niet al te ver van Portland,
Oregon. het is alluviale zand-leemgrond waarop momenteel weidegras op groeit. Ik
weet omdat ik zelf in Cascadia heb gewoond, dat deze zwaar uitgeloogde grond
iedere winter 200 cc regenval krijgt te verduren. Door het hoge phosfornivo denk ik
dat dit land ooit als tuingrond voor de markt werd gebruikt - enigerlei tijd voor dat
Matthew dit aanschafte.

Nu gaan we de betekenis van het bodemrapport van Logan Labs regel voor regel
bespreken.
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Total Cation Echange Capacity ( Totale Kationen Uitwisselings Capaciteit ).

Het meest belangrijkste getal op ons invulformullier is de Total Cation Exchange
Capacity ( TCEC ). Door de TCEC te weten, kun je het totale gewicht van alle
planten nutriënten uitrekenen die de klei en humus in een bepaalde hoeveelheid
grond in staat is om vast te houden. Het bodemtestrapport vertelt je hoeveel van die
capaciteit reeds gevuld is met plantennutriënten en hoeveel  daar van  er overblijft



om opgevuld te kunnen worden door bemesting/sstoffen ter vruchtbaarmaking. De
TCEC geeft ook aan hoe lang en overvloedig dat de grond in staat is om je oogst te
kunnen voeden. Soms worden deze metingen een beetje verkeerd benaamd,
namelijk als CEC (oftewel Cation Exchange Capacity), en soms wordt hetzelfde de
TCE (Total Exchange Capacity) genoemd, maar hier ligt toch een groot verschil,
want TCEC is de som van alle effectieve uitwisselingsfuncties, zowel in het klei-
gedeelte als in de organische stof van de grond. CEC is de uitwisselingscapaciteit
van een specifieke pure substantie, zoals een humussoort of een specifieke afzetting
van klei. Sommige soorten klei zouden een CEC van 100 kunnen hebben, maar als
die uit 33 % van de ploegdiepte van de acre bestaat, en aangenomen dat er geheel
geen organische stof in zit, dan zou de TCEC van die grond 33 zijn.  Raak nu niet in
paniek als dit al te technisch klinkt. TCEC is fundamenteel een waardevol getal dat
door het bodemlaboratorium wordt gecalculeerd voor de testresultaten.

De TCEC voedt de oogst.

Planten verkrijgen hun voedingsstoffen uit verschillende bronnen. De meest
direct verkrijgbare voedingsstoffen zijn die, die in het bodemvocht zijn opgelost, en
die de bodemoplossing wordt genoemd. Hydroponics zijn een extreem voorbeeld
daarvan. Als een bodem geen klei en geen humus bevat, dan zou de
bodemoplossing de enigste directe bron van plantenvoeding zijn; In dat geval,
moeten we vaak oplosbare meststoffen in kleine hoeveelheden er langs toevoegen
of ze er op bemesten die als ze reeds zijn opgelost. Een andere alternatieve
eventuele oplossing zou zijn door langzaam loskomende meststoffen te gebruiken,
die toelaten dat de voedingsstoffen voortdurend maar wel langzaam aan beetje voor
beetje oplossen. We zouden constant moeten bemesten, omdat egaal hoe vocht-
vasthoudend de bodem zou zijn, als zich eens een bladerdek heeft gevormd, dan
zou die oogst bijna al het makkelijk beschikbare vocht van de toplaag van de grond
binnen enkele zonnige dagen daar uit verwijderen, zodat als deze hypothetische
bodem geheel zonder uitwisselingscapaciteit is, dan stopt de plantengroei als eens
de bodemoplossing vrijwel opgebruikt is.

Van de andere kant, als het hard genoeg regent zodat
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het water door meer dan 30 cm van de oppervlakte door de grond heen stroomt, dan
zal deze hypothetische bodem uitgeloogd worden van haar voedingsstoffen, en de
plantengroei zal gaan stoppen totdat de bodemoplossing weer is opgevuld.

Natuurlijk is een groeistop het allerlaatste wat een kweker wil. Een niet-
groeiende-plant is een gestresste plant. En een gestresste plant is vatbaar voor
ziekte, kan makkelijk door insecten wordt bevallen, en die plant zal er zeker in falen



om de beste smaak voort te brengen. Je wilt natuurlijk dat je planten zonder
onderbreking groeien, zonder stress, en dat ze overvloedig voorzien zijn van ieder
nuttig voedingselement.

Als de bodemoplossing de enigste voedingsvoorziening van een plant zou zijn,
dan zou je iets kunnen praktiseren als buitenshuis-hydroponics, en in werkelijkheid
doen veel boeren ook bijna hetzelfde als dat. Ze monitoren de vruchtbaarheid van de
bodemoplossing bijna dagelijks, en sturen weefselproeven naar het laboratorium om
te ontdekken welke elementen de oogst mee bezig is om op te nemen, tegen in
gaand tot wat de bodemtesten zeggen wat beschikbaar zou zijn, injecteren ze in
iedere besproeiing altijd andere meststoffen.

Mijn eigen experimenten waarbij planten in grote bakken zaten, in een gelijkmatig
groeiend medium ( waarmee bedoeld wordt dat de planten zich exclusief van de
bodemoplossing voeden ) wezen uit dat deze methode GEEN makkelijke
ongecompliceerde probleemloze manier is om planten te laten groeien. En als we
beoordelen wat er in de lokale supermarkt aan fruit en groente wordt aangeboden,
dan blijkt dat de bodemoplossing geen voedingsrijk voedsel daar uit laat voorkomen.

Planten groeien het beste als er een grote overvloed aan voedingsstoffen is.
Elektrisch aangetrokken voedingsstoffen zijn makkelijk beschikbaar, maar ze kunnen
niet oplossen in de bodemoplossing. Het is meer zoals kracht beschikbaar is om uit
een accu te stromen. Hier is hoe het werkt: Klei is in staat om kationen op een
elektrische wijze vast te houden ( net zoals een statisch ding ). Klei is ook in staat
om die kationen los te laten. Dit wordt de uitwisselingscapactiteit van de kationen
genoemd; de mogelijkheid om kationen uit te wisselen wordt Kationen
Uitwisselingscapaciteit genoemd - - - Cation Exchange Capacity ( CEC ).

Humus is nog beter in staat om deze uitwisseling uit te voeren, dan dat klei dat doet.
Het is beter in twee opzichten: het kan kationen en anionen zowel aantrekken als
loslaten, terwijl klei alleen maar kationen kan loslaten, en de betere soort humus kan
twee tot vier maal zo veel kationen vasthouden, dan dat de beste soort klei dat kan.
Kationen en anionen die zich aan de klei of humus hebben vastgehecht, die zitten
niet in
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de bodemoplossing maar ze staan klaar om direct te vervangen wat dan maar ook
wat de plant uit de bodemoplossing haalt.

Aanklevende kationen of anionen worden niet makkelijk uit gewassen tijdens harde
regen of door overspoeling door water. De meest effectieve manier waarvan ik ooit
heb gehoord die de aard van de TCEC het beste in eenvoudige taal uitdrukte, was
deze: als de planten zich zouden voeden van de borden op de eettafel, dan zijn de
voedingsstoffen in de bodemoplossing hetzelfde als het voedsel op hun bord. De
TCEC is echter het voedsel in de voorraadkamer dat klaar staat om naar buiten
gebracht te worden en op het bord gedaan te worden, juist zo veel als dat er nodig
is. Hoe groter de voorraadkamer, hoe langer dat de maaltijd kan doorgaan.



Zonder het bevorderen van de bodemvruchtbaarheid, bestaat de bron van
voedingsstoffen uit de langzaam voortgaande afbraak van bodemdeeltjes - dat wat
Albert Howard ¨de jaarlijkse waardevermeerdering van bodemvruchtbaarheid¨
noemde. De bodem heeft een jaarlijks increment In het grote merendeel van de
bodems, is de omvang van de waardevermeerdering onvoldoende om overvloedige
oogsten door de boerderijpoort uit te kunnen laten gaan - zelfs niet eens kort daar
bij. Dit is waarom bemesting wordt gebruikt, maar de truuk is om uit te vinden
hoeveel meer vruchtbaarheid dat er noodzakelijk is, dan dat die door het jaarlijkse
increment van de bodem voortgrbracht wordt.

Door gebruik te maken van een laboratoriumprocedure die wat duurder is dan de
standaard Mehlich 3- bodemtest, kan het gehele minerale reserve-gehalte exact
gemeten worden, en met deze getallen is het mogelijk om een goede schatting er
van te maken hoeveel dat de jaarlijkse waardevermeerdering van de bodem
bedraagt.

In hoofdstuk 2 zette ik enkele statistieken die typisch de capaciteit van de  totale
reservevoedingsstoffen van de bodem van enkele staten in de VS in meerdere
klimaten weergeeft. Een totale minerale analyse geeft antwoord op de vraag : Bevat
de bodem eigenlijk wel voldoende basisvoedingsstoffen om de oogst overvloedig te
voorzien, zelfs ondanks dat deze reserves op dit moment niet beschikbaar zijn.

Als de bodem de voedingsstoffen in reserve heeft, kan het waardevol zijn om
biologisch te gaan werken, zodat die beter vrij kunnen komen, of, is het eventueel zo
dat een bodem zo erg gebrekkig aan enkele of meerdere voedingsstoffen is, dat er
geen hoop is om dit op deze wijze te kunnen verbeteren.

Dit tweede scenario komt het meeste voor.

In een goede oogst opleverende grond bestaat de helft uit solide stoffen -
minerale deeltjes, en de klei die zich vormde van de mineralen die reeds opgelost
waren. De rest van de grond bestaat dan uit lucht en water. Er kan ook een bepaald
percentage aan organische stof en microleven van de bodem in zitten.

Klei vormt in de bodem van de overblijfselen van opgeloste bodemmineralen. De
aard daarvan varieert volgens de soort stenen die oorspronkelijk gedecomposteerd
werden om dat te vormen, als ook het klimaat waar dit in gevormd werd en hoe lang
het
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De eerste landbouwkundig-adviseur die ik ooit ontmoette was Will Kinney, die werkte
in Zuid-Californië. Toen ik nog een beginnende tuinier was leerde ik in een namiddag
tijd meer van hem dan door het lezen van een boek. Will vertelde over zijn
geweldigste landbouwsuccessen. Dit gebeurde op een gehuurd veld in Central
Valley in Californië. Hij was  aan het onderhandelen om een heel lage huur te
krijgen, omdat het land bijna onmogelijk leek om te bewerken.

Het was een licht-gele door de wind er heen gewaaide zand die geheel verstoken
was van organische stof, en die had ook nog zout afzettingen aan de oppervlakte.
Maar Wil had dat zand geanalyseerd, en het was geen natrium, maar een groot
spectrum aan plantenvoedingsstoffen die waren overgebleven van een vorige
bemesting. Zo begon hij die laag er in te werken en regelmatige lichtte bewatering
toe te passen, om de toplaag van de grond vochtig te houden.

Binnen enkele weken tijd werd de toplaag donker door de zelf ontstane organische
stof die verscheen in antwoord op de overvloedige minerale voedingsstoffen en het
water. Twee jaar lang nam Wil grote oogsten van dat veld zonder dat hij daar
enigerlei minerale meststoffen in had gedaan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

op de plaats van de geologische tijdschaal lag. Er staat een uitstekende ( en niet al
te moeilijk op te volgen ) uitleg daar over in Foth and Ellis´s ((boek)) ¨Soil Fertillity¨

Het belangrijkste voor tuiniers is de capaciteit die de klei heeft om kationen vast te
houden. De uitwisselingscapaciteit van de klei varieert enorm naargelang het type
klei, dus de TCEC varieert naargelang het percentage van het soort klei van waaruit
de bodem bestaat. Oude kleisoorten hebben de meeste mogelijkheid verloren om
kationen vast te houden. De TCEC van een geologisch oude, versleten, bijna oude
kleigrond kan 4 zijn.

Een klei-leemgrond van de meest productieve soort boerderijgrond kan een TCEC
van 40 of hoger hebben, of het kan 25 zijn, of maar 5, alles naargelang de kleisoort.

Ik beschreef reeds dat humus een grote uitwisselingscapaciteit heeft, in feite is het
zo dat hoe lager de TCEC van een bodem in het begin is, hoe belangrijker het is om
het humusgehalte in die grond te verhogen.

Pure humus heeft een veel hogere CEC dan alleen maar klei. De zwakste vormen
van humus hebben een CEC van ca. 100 eenheden ( ik zal het woord eenheid later
uitleggen ) Als een-derde van de bodem uit humus zou bestaan, en die zou maar 0
% klei bevatten, dan kun je verwachten om daar een TCEC van 33 in te vinden,
alleen maar van de humus. Natuurlijk bestaat geen gewone grond uit een-derde
humus. Zelfs zelf-composterende tuiniers, bouwen maar zelden meer dan 10%
organische stof op, en veel van die 10 % zal niet tot humus worden



gedecomposteerd. De sterkste humus heeft een CEC van ca. 400 eenheden. De
best mogelijke klei heeft een CEC van ca. 120 eenheden,
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de zwakste klei minder dan 5. Het is niet ongewoon om een zandige boerderijgrond
tegen te komen, met zo weinig humus er in overgebleven, dat het een TCEC van
onder de 5 heeft. En het is niet ongewoon om een klei-leemgrond in een tuin tegen
te komen met een organisch stofgehalte van rond de 10% met een TCEC van 35.

Lichte bodems, zware bodems.

De woorden ¨lichte -¨ of  ¨zware¨ grond worden soms gebruikt om de dichtheid van
de grond aan te geven. Wat die dichtheid betreft, heeft goud een grotere dichtheid
dan aluminium. Op deze manier gezien, heeft een kleigrond een grotere dichtheid,
en een zandgrond een mindere dichtheid, maar met betrekking tot de remineralisatie
verwijzen de woorden ¨licht / zwaar¨ naar het gewicht van de kationen die de bodem
kan vasthouden. Per definitie heeft een lichte grond een TCEC van minder dan 10,
en een zware grond een TCEC van meer dan 10.

Om beter te begrijpen wat TCEC betekent, kan men het zo uitdrukken: Om een
gemiddelde oogst van een boerderij van het begin tot het eind goed te kunnen laten
groeien, is het nodig dat we die alle plantenvoedingsstoffen moeten geven die in die
tijd nodig zijn, die door een TCEC van 7 kunnen worden vastgehouden.

Het groeien van een oogst op een grond die een TCEC van 7 heeft, maakt gewoon
de voorraadkamer leeg tegen de tijd dat de oogst volgroeid is.

Als daarna dan de winter er overheen gaat ( door de verdere afbraak van zijn
organische stof, of door de jaarlijkse waardevermeerdering van de grond ) zal de
voorraadkamer van een lichte grond tegen de komst van de lente deels opgeladen
zijn.

Een zware grond heeft een grotere voorraadkamer die voldoende
plantenvoedingsstoffen voor meerdere oogsten kan vasthouden. We meten het
bestaande gehalte wat er in zit en de grootte van de voorraadkamer d.m.v. een
bodemtest, en dan - indien noodzakelijk - vullen we die voorraadkamer weer op tot
die vol zit met de juiste voedingsstoffen in de gewenste proporties tot elkaar. Dit
staat onze planten toe, dat ze een overvloedige consumptie van alle belangrijke
voedingsstoffen hebben, m.a.w. zullen ze dan goed groeien, vrijwel immuun zijn
tegen de meeste vormen van insectenbeval en ziekte, en ons voorzien van
voedingsrijk voedsel.



We kunnen proberen hoe we maar willen, maar het  lukt niet om de voorraadkamer
van een erg lichte grond zo met voedingsstoffen vol te stoppen. Om deze situatie te
verbeteren, moet het gehalte aan organische stof van die grond verhoogd worden,
om zo het humusgehalte te verhogen. Als je er alleen maar een beetje er in stopt,
dan zal dit al veel de uitwisselingscapaciteit verhogen. En dit is nu juist het punt van
het toevoegen van humus. Veel tuiniers realiseren zich niet dat de bodem-ecologie
in een lichte grond het bijna net zo goed met 3% organische stof doet, als dat dit bij
5 % is.

In lichte grond is het belangrijkste voordeel van het verhogen van de organische
stof de verhoging van de uitwisselingscapaciteit. Tuiniers met een lichte grond zijn
beter af als ze langzaam-vrijkomende organische minerale meststoffen gebruiken
om over een lange periode een relatief constante voedingsstoffenvoorziening te
kunnen bereiken.

Boeren kunnen maar zelden organische minerale meststoffen krijgen of bekostigen,
of mest aan te slepen en te verspreiden ( wat de langzaam-vrijkomende meststof
van de natuur is ). In een zware grond is de strategie een beetje anders. Je hebt
alleen maar een middelmatige hoeveelheid compost nodig, en niet de grotere
hoeveelheden die er nodig zijn om de TCEC in een lichte grond omhoog te brengen.

Tenzij dat je aan het kweken bent op een dichte, luchtloze pure kleigrond, hoef je
alleen maar net genoeg organische stof er aan toe te voegen om overvloedig de
bodemecologie te kunnen voeden. Als je eens minerale meststoffen er in werkt, en
zijn voorraadkamer opvult ¨tot die bijna barst¨, kun je verwachten dat je een
overvloedig goede oogst hebt of zelfs meerdere opvolgende oogsten in een lang
groeiseizoen, en niet erg bezorgd er over hoeft te zijn of de planten voldoende
voedingsstoffen voedingsstoffen hebben totdat het tijd is om de bodem weer te
testen en de voorraadkamer voor de volgende lente weer op te vullen. Na enkele
jaren dit zo te doen, kun je zo dieper inzicht gekregen hebben dat je het unieke
patroon ziet en de noodzaak van bepaalde stoffen voor je zware kleigrond kunt
herkennen om zo in staat te zijn om de minerale bemesting voor enkele jaren te
anticiperen zonder een jaarlijkse test te hoeven doen.

Het is duidelijk dat het makkelijker is om voedingsrijk voedsel in een zware grond te
kweken dan in een lichte grond.

Om een hoge voedingsstoffendichtheid van een lichte grond te kunnen krijgen, moet
je het humusgehalte behoorlijk omhoog brengen. Je kunt dit zeer effectief met
compost doen die op zulk een manier gemaakt is, dat die de hoogst mogelijke
kationen-uitwisselingscapaciteit krijgt ( zie hoofdstuk 9 over het maken van compost
).

Goede compost kan een lichtgewicht bodem naar een middelgewicht bodem
verhogen.

Als we aannemen dat het eigenlijk maar een voet diep van de toplaag van de
grond is waar we mee werken, dan is het een snelle methode om de werking van
een lichte grond te verbeteren, door een bodemproef van 30 cm diep af te nemen,



en een (dubbele) hoeveelheid minerale meststoffen te berekenen die proportioneel
is voor die bodemdiepte, en die dan een voet diep in te spitten,

Dit is een goed bedoelde raad! Dit brengt uit die lichte grond niet echt een zware
grond voort, maar laat die zich wel meer als een zware grond gedragen. Als je dat
wilt, dan spit de compost niet een voet diep er in. Spit eerst de minerale meststoffen
er in en strooi dan de compost over de oppervlakte. Meng de compost er niet met
een schep in,  maar met een hark. De volgende keer als je gaat spitten, dan schep
er gewoon

-------------------------------------------------------------------------

Ik ontdekte dat mijn tuin na meerdere jaren natuurlijk bemesten een TCEC van 8
had. Dit in tegenstelling tot de tuin van mijn buurman die 200 meter verderop ligt en
hetzelfde deed met commerciële meststoffen van 10-10-10 en alle reststoffen er in
werkte. Hij had een TCEC van 4,4. Dit is wel een behoorlijk groot verschil.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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onder wat er van die compost over is. Het beste is om die eerst vlak bij de
oppervlakte te laten decomposteren, daar waar de meeste lucht er bij komt. De
volgende keer dat je gaat spitten dan spit je gewoon onder wat er van de compost
over is.

Vele biologisch goedgekeurde minerale meststoffen zijn onoplosbaar ( kalk,
greensand, steenfosfaat ) of zijn langzaam-oplosbaar ( gips en K-Mag); deze kunnen
het beste in de bodem ingewerkt worden en goed door de bodem heen verspreid
worden voordat men gaat zaaien, alhoewel zullen gips en K-Mag. minder vlug
werken als ze niet in de bodem ingewerkt zijn.

Je kunt verwachten dat grof gemalen tuinkalk, greensand en harde steenphosfaat,
vele jaren er voor nodig hebben om af te breken. Sommige minerale meststoffen
zoals de sulfaten, zijn net zo oplosbaar als tafelzout, en werken uitstekend als die
over de oppervlakte worden verspreid, zolang als ze maar door het water er in
gespoeld worden.

Op een lichte grond is het verstandig om te anticiperen of de voorraadkamer leeg
raakt voordat de tijd er voor daar is. Ongeveer halverwege de groeitijd van de oogst
kun je een extra halve dosis van enigerlei oplosbare meststoffen waarvoor in de
bodemanalyse werd gevraagd langs de planten strooien, plus een halve hoeveelheid
oliehoudende uitgeperst zadenmeel, of ook vismeel ( als je geen problemen met de
tijdelijke geur er van hebt ), of zo veel COF als je er langs wilt strooien. Deze
materialen komen makkelijk vrij als ze aan de kort aan de oppervlakte worden
toegevoegd.

De minerale sulfaten spoelen de grond in als het regent, of als de tuin wordt
besproeid. De stoffen in het zadenmeel komen vrij omdat de (micro) organismes en



diertjes uit de bodem naar de oppervlakte komen om zich er van te voeden als de
bodem vochtig is.

Je zou de planten  er langs moeten bestrooien voordat ze bladeren krijgen, of als
oogsten als komkommers of tomaten zich ongeveer een-derde over de grond
hebben verspreid.

Als je langer wacht, dan is er pietepeuterige zorg voor nodig om meststoffen er langs
te strooien zonder schade te veroorzaken.

Een oogst kan in een lichte grond in het begin geweldig goed groeien, maar toch in
een grote onbalans en / of tekorten uitkomen omdat de planten er selectief in kunnen
zijn welke elementen dat ze assimileren. Als de groei van de plant de bodem erg uit
balans gooit, dan komt het tot een groeistop. De planten worden gestresst en
kunnen ziek worden of door insecten bevallen. Het boosten van het organisch
materiaal in de grond doet een hoop meer dan het toevoegen van voedingsstoffen
die vrijkomen als het organisch materiaal decomposteert, en zelfs  meer dan alleen
maar de bodemecologie te voeden. Compost stabiliseert de ups en downs van de
bodemoplossing. In lichte grond betekent deze factor een groot deel van de
verbetering van de plantengroei.

Dus, de belangrijkere vraag die men bij een bodem zou moeten stellen is deze:
Kan die bodem voldoende voedingsstoffen in de klei of in de humus vasthouden om
de uitwisselingscapaciteit op te laden met het juiste evenwicht van voedingsstoffen
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en dan deze voedingsstoffen veilig opslaan om van het begin tot het eind een
overvloedig oogst te laten groeien zonder het later nog eens veel meer meststoffen
te moeten toevoegen; of is de uitwisselingscapactiteit laag, zodat je gedwongen
bent, om te voorzien in een voortdurende heraanvoer van voedingsstoffen, oftewel
kleine hoeveelheden oplosbare bodemtoevoegingen ( wat veel boeren doen ) of
door langzaam vrijkomende biologische voedingsstoffen substanties die in staat zijn
om de planten enkele maanden lang te voorzien door middel van een enkele
applicatie ( zoals dit door een verstandige tuinier wordt gedaan ) ?



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een lichte bodem heeft een TCEC van minder dan 10

Een zware bodem heeft een TCEC van meer dan 10.

Licht of zwaar, de bovenste laag van 15 cm van de meeste bodems wegen ca.
2.000.000 Engelse pounds per acre, of ca. 1.000.000 kilogram per hectare. Als de
dichtheid van de bodem veroorzaakt dat de ploeglaag van de acre zwaarder of
lichter is dan die 2.000.000 pounds, dan kan de tuinier dit verschil negeren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Berekening van de TCEC

Door een sterke microscoop is te zien dat klei is opgebouwd uit dunne plaatjes
die in lagen op elkaar zitten. Rond de buitenste hoeken van die kleilagen, zitten
grote aantallen negatief geladen aantrekkingspunten, beter gezegd:
¨uitwisselingspunten¨. Net als magneten met negatieve polen die uitsteken, is ieder
elke van deze geladen uitwisselingspunten in staat om een positief geladen ion vast
te houden - een kation.

De klei / humus zal willekeurig enigerlei kation accepteren - egaal of het calcium,
zink of uranium is.

Het getal wat bij de TCEC wordt gegeven, staat voor de hoeveelheid van de negatief
geladen uitwisselingspunten die in een bepaalde hoeveelheid grond zitten. Het totale
gewicht van alle kationen die aan deze punten vastzitten, is de totale lading aan
potentiele plantenvoedingsstoffen op het klei-humusgehalte in een hoeveelheid
grond.

In de chemische les van enkele pagina´s terug, zagen we dat er naast het symbool
voor de eerste groep plantenvoedingsstoffenkationen een klein plusteken staat -
sommige hebben zelfs meer dan een plusteken.

Sommige kationen, gaan aan de kei of humus zitten, of maar een geladen punt.
Sommige gaan op twee plaatsen zitten. Een kation met twee aantrekkingspunten
zweeft om wat klei heen, slaat er een paar kationen met maar een aantrekkingspunt
van af, en vervangt die of
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gooit een ander kation met twee zwakkere aantrekkingspunten er van af en vervangt
dat. Een kation met twee sterke aantrekkingspunten zoals calcium, wordt maar
zelden vervangen door een paar kationen met maar een positieve lading zoals
kalium. Gewoonlijk zal het merendeel van de TCEC verzadigd zijn met calcium, en
tot een mindere mate met magnesium omdat beide van deze elementen, twee
aantrekkingspunten hebben, en deze twee elementen zijn natuurlijk overvloedig
aanwezig.

Calcium trekt meer aan dan magnesium dat doet.

Kationen zijn erg klein. Als er een tafelzoutkristal oplost, dan komen er jiljoenen
daarvan vrij. Als we aannemen dat het TCEC-getal in feite betekent dat er dus vele
honderden jiljoenen aantrekkingspunten in de ploegdiepte van een acre zijn, dan lijkt
dit wel een enorm groot getal, maar wij spreken over atomaire fragmenten. Per stuk
wegen ze niet zo veel, dus voor het gemak meten we die allemaal samen in pond
per acre of in kilogram per hectare.

We laden de uitwisselingscapaciteit van de bodem op met een bepaald aantal
kationen die we uitmeten in pond of kilogram bodemtoevoeging. Als we enigerlei
meer kationen toevoegen dan het aantal aantrekkingspunten wat kan worden vast
gehouden, dan zal het teveel aan kationen gewoon in de bodemoplossing er uit
komen - waardoor ze makkelijk er uit gespoeld kunnen worden.

Welnu, hier komen we op het punt, waar de conversatie een beetje moeilijk
wordt voor mensen die niet goed kunnen rekenen.

De TCEC wordt uitgedrukt in milliequivalent oftwel meq. Een milliequivalent is een
specifiek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekening.



Figuur. 5,3 De KationenuItwisselingscapaciteit geïllustreerd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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aantal aantrekkingspunten aanwezig in een bepaalde hoeveelheid grond.

Als er gesproken wordt over de algemene theorie daarvan, dan wordt de TCEC
gedefinieerd als millliequivalenten per 100 gram: op die schaal zou een
milliequivalent calcium maar een fractie van een gram zijn. As we een oogst laten
groeien, dan willen we het gewicht van een meq van een speciaal element in een
acre grond weten op een speciale diepte van de bodemproef. Dit betekent
gewoonlijk de ploegdiepte van een acre. Öm met een bodemtestrapport te kunnen
werken, moet je met dat getal kunnen omgaan, dus het is het beste om te begrijpen
waar het allemaal over gaat.

Maak je nu niet bezorgd want ik zal het uitleggen.

S.v.p. kijk onderen in de tabel naar de getallen: Deze geven het aantal meq in
pond per acre aan, omdat mensen zich niet goed kunnen voorstellen wat een
miljoen kationen zijn en nog minder wat een jiljoen is; kunnen we ons gewoonweg
niet voorstellen wat deze lange keten van nullen nu wel echt betekent. Maar we
kunnen begrijpen wat pond is - 50 pond of 5000 - en we kunnen een redelijk begrijp
van de massa van iets hebben. Dus als we een bodemanalyse uitwerken, dan gaan
we er niet van uit dat een theekopje vol met grond 6.240.400.000.000 kationen
calcium en 1.765.844.000.000 kationen kalium bevat. In plaats daarvan werken we
met het gewicht van calcium, magnesium, kalium, of natrium. Dus als we werken
met een bodemtestraport dan zijn we bezig met de gewichten van de elementen die
daar reeds in aanwezig zijn, alsook met het gewicht van wat we als ideale
hoeveelheid willen bereiken.

Je moet meq gebruiken bij het uitwerken van de gewichten van calcium, magnesium,
kalium en natrium van je bodemtestresultaat, maar het is niet nodig om het
milllieeqiuivalent gewicht van elk element te onthouden, of zelfs maar te onthouden
dat deze gewichten op deze pagina uitgeprint staan; deze getallen staan ook op het
werkblad, waar de plaats is waar je ze zult gebruiken. Hier onderstaand staat nu hoe
je dat kunt berekenen:

Atomen komen in een spectrum van grootte en gewicht. Calcium-atomen wegen
meer dan magnesium-atomen, en kalium heeft een groter gewicht



Omlijnde tabel

Tabel 5,2

dan een natrium. Als een meq milliequivalent van de Totale Uitwisselingscapaciteit
van de ploegdiepte van een acre helemaal bezet zou zijn door calcium, dan zouden
deze jiljoenen atomen allemaal bij elkaar 400 pond wegen. Als deze ploegdiepte alle
uitwisselingspunten opgevuld zou hebben met een meq magnesium, dan zou die
ploegdiepte van die acre 240 pond magnesium kunnen vasthouden. Dus, als we een
bodemtestresultaat hebben dat een TCEC van 7.0 aangeeft dan betekent dat dat de
ploegdiepte van een acre in staat is om volledig verzadigd te zijn met 7
milliequivalent calcium ( 7 x 400 = 2800 pond calcium).

Of die zou ook verzadigd kunnen worden door 6 meq calcium ( 6 x 400 ) en 1
magnesium ( 1 x 240 pond )  wat 2640 pond aan kationen is,

Of ook 5 meq calcium, 1 magnesium en 1 natrium, wat in totaal 7 meq is.

In elk geval zou het totale gewicht aan kationen verschillend zijn maar het aantal
aantrekkingspunten dat dat in betrokken is zou hetzelfde zijn, namelijk 7 meq.

Het Systeem.

Nu je goed begrijpt wat de TCEC is, kan ik makkelijker uitleggen hoe men
voedingsrijk voedsel kan laten groeien. Het doel is om te voorzien in de hoogste
nivo´s aan plantenvoedingsstoffen die de uitwisselingscapaciteit van de grond kan
vasthouden. Als de TCEC omhoog of omlaag gaat, dan gaan de hoeveelheden van
alle ( of de meeste ) plantenvoedingsstoffen evenredig omhoog of omlaag. Dit klinkt
eenvoudig, maar als je het werkelijk doet dan komt het maar zelden goedkoop uit.

Een algehele bodemremineralisatie is voor de meeste boeren onder de
hedendaagse economische omstandigheden onbetaalbaar. De boeren voegen maar
net genoeg van

--------------------------------------------------------------------------------------------------------



Om een gemiddelde oogst op een boerderij te kweken vereist dit een bepaalde
hoeveelheid aan plantenvoedingsstoffen die de klei en humus met een totale
kationenuitwisselingscapaciteit van 7 meq kan vasthouden. Daarom is het een
werkzame strategie om enigerlei grond met een uitwisselingscapacitiet van minder
dan 7 te bemesten alsof deze 7 meq kan vasthouden. Alhoewel, als we zo veel
voedingsstoffen in een keer er op zouden doen, zou een deel er van niet aan de klei
blijven vastzitten, en we moeten voorzichtig zijn dat we niet te veel water er op doen,
en hopen dat het niet te veel regent, en ook dat als enigerlei van de voedingsstoffen
dieper in de grond doorlekken, dat die ook in die volgende 15 cm dikke laag van de
grond  vastgehouden kan worden. Je kunt nu zien waarom dat het zo is dat als je
tuiniert in een lichte grond, dat het het beste is om materialen te gebruiken die maar
langzaam vrij komen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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de goedkoopste bemestingsstoffen er aan toe om een hoge oogst te krijgen, maar
geen voedingsrijke oogst.

Er zijn maar enkele boeren die er ooit meer zouden in stoppen dan dit, en vooral niet
boeren die nog in de schuld zitten. In de conventionele agronomie, wordt de
hoeveelheid aan voedingsstoffen die een piekoogst opleveren het ¨strategisch nivo¨
genoemd. Het concentratienivo waarom enigerlei verdere toename niet meer oogst
oplevert, wordt ¨voldoende¨ genoemd. In het commerciële boeren gaat het zich
helemaal er om om ¨voldoende¨ te bereiken. Biologische of holistische boeren of
tuiniers, hebben een andere werkwijze: de major kationen - calcium, magnesium en
kalium, worden in balans gebracht volgens de uitwisselingscapaciteit. De andere
voedingsstoffen worden variously handeld, soms in balans gebracht, en soms tot
een nivo gebracht dat achter het strategische punt ligt. Boeren die kationen-
balancing gebruiken brengen de soort voedingsdichtheid voort die dit boek
aanmoedigt.

Misschien verbaast het je dat mijn boeken nivo´s nastreven die maar een klein
beetje van het doelnivo uitmaken. Eerlijk gezegd twijfel ikzelf daar aan. Ik weet dat er
niet een universeel doel voor alle oogsten en bodems bestaat: bodems zijn te
verschillend, en oogsten verschillen ook heel erg in hun vereisten, maar als we een
uitgebalanceerde overvloed nastreven, dan werkt dit veel beter in een tuin dan iets
anders dat me bekend is. En dit werkt ook voor iedere andere tuinier die wat
rekenen kan, of die wat getallen op een werkblad kan invullen. Zekerlijk verhoogt het
evenwicht de voedingsstoffendichtheid, en dit werkt een stuk beter dan het ShiLa -
Systeem.

Er zijn tientallen prominente bodemanalisten-auteurs in de wereld, waarvan
ieder daarvan een wat andere mening er op na houdt over wat nu de ideale bodem
zou moeten zijn. Als je dieper delft dan dit boek, kun je zelf de keuze maken.

Maar pas op bij dat delven. Ten eerste gebruiken de agronomen allemaal andere
bodemtesten. Als je de getallen op mijn werkblad invult, die afgeleid zijn van een
andere extractie-vorm.......wel, dan zal dit niet zo goed werken. Zo ver ik weet, kan



iedereen in enigerlei land of provincie legaal aan boeren over hun bodem adviseren
zonder enigerlei officiële kwalificatie of diploma te hebben.

Ik weet van enkele fanatieke boerenconsultanten wiens achtergrond in de holistische
geneeskunde ligt ( van mensen of dieren ), dat die geen officiële opleiding in de
landbouw hebben. Boerenconsultanten die boeken schrijven, hebben zich meestal
zelf opgeleid. Sommige daarvan zijn hoogst idiosyncratisch, en creatief in het
gebruik van nieuwe woorden, en onaangekondigde re-definities. Soms moet je
ruimtes tussen de woorden inlassen om hun drift te temperen. Het consult geven
aan boerderijen houdt ook in dat er veel geld mee gemoeid is. Twaalfhonderd dollars
per dag plus betaling van alle verder uitgaves zijn geen uitzondering om aan een
topconsultant te betalen.
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Deze consultanten presenteren zo hun methode aan de boeren als de beste
methode die er is - DE beste methode.

Voor mij zijn vele agronomische zelfhulpboeken overwegend reclame voor de
consulteringsdiensten van de agronomen die dit boek schreven.

Erica Reinheimer en ik stopten zes maanden lang vele uren onderzoek in de hele
boerenadviesliteratuur en vergeleken die met de voedingstoffennivo´s van onze
voorkeur van vele bodenconsultanten, en die we dan uitwerkten, effectieve
doelnivo´s die voedingsstoffendichtheid in de huistuin opleverden. Bij deze
informatie voegden we 40 jaar van mijn tuinierservaring plus 30 van Erica, inclusief
meerdere jaren van haar praktijkervaring als bodemanalist.

As je het soort mens bent die geboren is om het wiel opnieuw uit te vinden en te
verbeteren, dan ben je uitgenodigd om ons onderzoek te herbeschouwen, en je
eigen conclusies daar uit te trekken; de bibliografie zal je naar deze informatie
leiden. Alhoewel zou ik zeggen dat het voor nu op dit moment beter is dat je onze
doelnivo´s en werkwijze accepteert. Als je dit boek gebruikt dan zul je in de
eerstvolgende jaren de geweldigste tuin kunnen laten groeien en dan kun je daarna
altijd nog eens zien of je nog meer wilt leren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matthew´s bodem heeft een TCEC van 13. Het is een zware bodem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De pH.

De methode van het in evenwicht brengen van de kationen, scheidt bodems in
twee soorten op basis van de pH: namelijk zuur of neutraal / alkalisch. (Er is een



sub-soort alkalische bodem met grond die alkalisch is omdat die grote hoeveelheden
calcium bevat ).

Het pH nivo van het bodemtestrapport zal je naar het werkblad leiden dat bedoeld is
voor jouw bodemsoort. Omdat het grootste deel van de Noord-Amerikaanse
landbouwgronden van nature uit aan de zure kant zijn, zal dit boek zich eerst er mee
bezig houden om het Zure Bodem Werkblad in te vullen ( Acid Soil Worksheat.)

40 jaar geleden maakten de meanstream agronomen de pH van de bodem al te
overbelangrijk.
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Tot een paar jaar gelden, werd van een pH-test gedacht dat dit de enigste test was
die een boer of thuistuinier nodig had.

Sommige bodemanalisten geloven dat nog steeds. Een pH-test van de bodem is een
goedkope eenvoudige procedure; je kunt een grof antwoord krijgen van een beetje
lakmoespapier. Boerenadviseurs leren in hun opleiding dat zuurte een ongewenste
pH is en verhoogd zou moeten worden door de toevoeging van fijn gemalen
kalksteen.

Ik heb gemakkelijk te gebruiken tabellen gezien om de geschatte kalkhoeveelheid af
te lezen, en waar zoiets op stond als: ¨Om een zandgrond met een pH van 5,5, te
verhogen naar een pH van 6,25, moet men zo of zo veel kalk er aan toevoegen. Als
men een kleigrond naar de zelfde pH wil verhogen, dan moet men er een beetje
meer aan toevoegen¨.

Ik denk dat het bekalken aan de hand van de pH altijd nog beter is dan helemaal niet
te bekalken, maar deze methode heeft wel een catastrofale fout.

In de wereld van het thuistuinieren waar bijna iedere gekke opvatting tientallen
jaren kan worden aangehouden, word vaak gezegd, dat omdat kalk noodzakelijk is,
dat de tuinier net zo goed beter dolomietenkalk kan gebruiken CaMg ( CO3 ) 2.

Je hebt vermoedelijk twee voordelen door dolomietenkalk te gebruiken om de pH af
te stellen. Een ton hoogmagnesiumhoudende kalk verhoogt de pH meer dan een ton
hoog calciumhoudende kalk. (Een deel van die verhoogde effectiviteit treedt op
omdat een meq calcium 400 pond weegt, terwijl dezelfde hoeveelheid magnesium
maar 240 pond weegt, dus calcium-magnesium carbonaat geeft je meer kationen
per ton dan gewoon calciumcarbonaat.

Magnesium is ook een essentiële plantenvoedingsstof, dus krijg je door het inwerken
er van in de bodem twee voedingsstoffen voor de prijs van een er in. Alhoewel
veroorzaakte dit advies bij vele tuiniers die werkten met bodems die reeds rijk ( of
zelfs te rijk ) aan magnesium waren een hoop ellende. Door het gebruik van
dolomietenkalk schepten ze onbedoeld een te veel aan magnesium.

Herinner je al die jiljoenen negatief geladen punten op de klei. Ieder van die geladen
punten moet een aantal kationen er op hebben zitten, dit moet absoluut, want als er
geen andere kationen beschikbaar zijn, zal er waterstof naar binnen glippen omdat
een ongevuld negatief aantrekkingspunt een waterstofkatioon uit het bodemvocht



grijpt om zijn honger te stillen. Maar alle andere kationen worden sterker aan de klei
aangetrokken dan waterstof en die zullen die gaan vervangen. Als de
bodemoplossing voldoende andere kationen bevat, dan zullen er geen
waterstofkationen zijn, en in die omstandigheden zal een pH-test op 7,0 of hoger
uitvallen, omdat de pH wordt gedefinieerd als de ¨dichtheid van waterstofkationen in
het vocht/water¨, Het woord pH betekent ¨potential Hydrogen¨ ( potentiele waterstof).
Op de pH schaal is 7,0 het neutrale middelpunt waar geen waterstof aanwezig is.
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De schaal wordt vanaf het neutrale middenpunt in beide richtingen hoger. Onder de
7,0 neemt de zuurgraad toe ( waterstof neemt in concentratie toe als het getal lager
wordt ); 7,0 is neutraal, en er zijn geen waterstofkationen. Boven 7,0 is het een
schaal van toenemende alkaliteit. Om je een idee daarover te geven heeft 5%
huishoudazijn een pH van ca. 3,2, en citroensap gewoonlijk 3,0, loodzure accu´s
liggen op 1,0. In de alkalische richting ligt bakzout op 8,3 en huishoudloog op 13,0.

Eigenlijk is een bodem pH van 6,4 niet noodzakelijk het resultaat van te weinig
calcium, maar het is het resultaat van de uitwisselingscapaciteit van de bodem die te
veel uitwisselbare waterstofkationen vasthoudt en te weinig calcium-magnesium,
kalium en natriumkationen. Als men enigerlei van deze kationen toevoegt, dan
neemt de pH van de bodem toe ( dat betekent dat dit het cijfer van de
waterstofkationen die vastgehouden worden vermindert ). Als men in de bodem een
pH heeft van 6,4, dan betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat er overvloedig veel
calcium in aanwezig is en dat er geen kalk nodig is. Dit betekent dat er voldoende
magnesium, kalium, natrium en calcium gecombineerd in aanwezig is om de meeste
van de waterstofkationen te hebben verwijderd. Het is vaak het geval dat een bodem
licht alkalisch op de test aangeeft en een pH van 7,5 geeft, maar toch schokkend te
weinig calcium bevat. In die bodem groeit niets goed.

Kalk is dus niet het gehele antwoord: het toevoegen van hoog calciumhoudende kalk
volgens een pH test remedieert niet dat men te weinig kalium, natrium en
magnesium kationen op de klei heeft. Om voedingsdichtheid voort te brengen moet
je de vier major kationen op natuurlijk zure bodems in een speciaal evenwicht
brengen, en dat evenwicht zal bestaan uit 68% calcium, 12 % magnesium, grof
gezegd 4% kalium, en 2% natrium. Dit wordt vaak eenvoudig neergezet als 68 : 12:
4 : 2. Als de bodem in dat evenwicht is, dan zal de pH op 6,4 liggen wat ons doel-pH
voor de meeste bodems is.

Een hoge pH kan ook aangeven dat er een te veel van enigerlei van de andere drie
major kationen is. Dit soort excessen zijn niet zo onschuldig. Tuinen die besproeid
worden met water bevatten wat meer dan maar een klein beetje natrium, en kunnen
daarom een hoge pH aangeven. Ik heb binnenkort meer te zeggen over natrium en
de grote schade die het in excessieve hoeveelheden kan veroorzaken.

Er zijn ook bodems met een hoge pH omdat ze gewoon een ingebouwd te veel aan
magnesium hebben, en ook kan er een teveel aan kalium zijn; deze bodems worden
gewoonlijk op boerderijen aangetroffen die te veel chemische meststoffen gekregen
hebben en nog minder dan onvoldoende landbouwkalk. Een hoog kaliumrijke bodem



kan zeer deficiënt aan calcium zijn en zal geen goede oogsten laten groeien totdat er
voldoende kalk is - en toch kan de pH boven de 7,0 liggen.
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Dit is waarom ik zeg dat het bekalken om de pH af te stellen niet altijd werkt. Het
beste boek wat ik daarover ooit gelezen heb is dat van Victor Tiedjens ( More Food
from Soil Sience ).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Matthew heeft een natuurlijk zure grond. De pH daarvan is 5,8

------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Organische Stof in de Bodem.

Humus is stabiele substantie die erg resistent is tegen biologische
decompostering. Humus kan een plaats lange duur voor de decompostering van
organische stof zijn. Soms blijkt het eindpunt een algehele consumptie te zijn, en is
er na enkele maanden niets meer van over. Het percentage aan organische stof in
de grond die op een bodemtest aangegeven staat, kan zowel stabiele humus of snel
decomposterende organische stof zijn. Beide zijn essentieel. Hoofdstuk 9
onderzoekt het cruciale verschil tussen die twee.

De aanwezigheid van organische stof in de bodem schept vele positieve effecten.
Het stopt de erosie en verhoogt de wateropname, bouwt poriënruimte op ( lucht in de
bodem ) etc. In feite verandert de bodem die een levende entiteit is, zonder humus in
dode stof, die door de wind kan worden weggeblazen. Maar voor nu kunnen we ons
het beste richten op hoe de organische stof in de bodem de uitwisselingscapaciteit
van de bodem beïnvloedt. Humus gedraagt zich alsof het een anionen-
uitwisselingscapaciteit heeft. Zonder organische stof in de grond kunnen planten
geen stabiele overvloed van de anione voedingsstoffen krijgen - sulfaat, fosfaat,
nitraat en boraat. Daarbij moeten de micro organismen in de bodem die actief
organische stof eten hun lichamen opbouwen door het gebruik van anionen (
meestal de proteines.). Zonder organische stof in de bodem, en de complexe
bodemecologie die het voedt, zouden anionen ( uigezonderd phosphor ) met de
eerste flinke regenbui er uit spoelen.

Bodems die gebrek aan humus hebben, kunnen geen grote toevoegingen van
anionen assimileren. Als men er te veel aan toevoegt, dan lekken ze gewoon er uit (
of ze gaan vastzitten en worden onbeschikbaar - zoals in het geval van fosfaat.) Als
dat toegelaten wordt dat dit gebeurt, dan heb je op zijn minst een hoop geld verspild.
Dit is een reden er voor om de hoeveelheid borium, zwavel, en phosfor te begrenzen



die er in een applicatie worden er in gewerkt. Als de ruime applicatielimieten die ik in
dit boek aanbeveel in de test van het volgende jaar niet resulteren in zelfs maar licht
hogere cijfers, dan heb je waarschijnlijk toch een hoger organisch stofgehalte nodig
in plaats van anione bemestingsstoffen te gaan verspreiden, zou je die in
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de composthoop kunnen incorporeren om er zeker van te zijn dat ze zich verenigen
met het microleven. Als anionen in je grond lijken te verdwijnen, kun je het volgende
doen: zelfs tijdelijk hogere nivo´s aan phosfor en sulfaat bouwen een uitbreidende
cirkel van altijd toenemende organische stof in de bodem op om anionen te kunnen
vasthouden.

Het blad snijdt aan twee kanten: toevoegingen van compost voegt meer
organische stof aan de bodem toe die meer anionen vasthoudt, als de bodemtest
organische stof laag aan geeft, dan breng er een overvloed van er in.

Als het dan in een goed spectrum voor jouw klimaat en bodem getest wordt, dan kun
je ontspannen. Hopelijk zal de hoeveelheid c ompost die de tuin zelf genereert, dat
nivo aanhouden als de bodem eens in het juiste evenwicht is - of tenminste kort  het
voldoende komen.

Het ideale nivo van de organische stof in de bodem varieert naar gelang het
klimaat - hoe warmer het klimaat is, hoe moeilijker het is om een hoog percentage
organische stof op te bouwen omdat dan de decompostering vlugger verloopt.

Als je een bodem ten zuiden van de Mason-Dixon Line bewerkt, dan kun je jezelf als
gelukkig beschouwen als je het nivo van de organische stof tot een nivo van 4 %
kunt verhogen. Je wilt eventueel streven naar 5%, maar je zult daar nooit in slagen.
Ik heb vaak tuinen in de noordelijke staten en de zuidelijke delen van Canada gezien
- daar waar de meeste mensen leven - met 10% organische stof. Maar 10% kan veel
te veel zijn. Eerlijk gezegd is 4% in het zuiden en ongeveer 7 % in het noorden meer
als voldoende.

Ik raad je aan om er geen grote hoeveelheden compost of half gecomposteerde
verse mest in een keer er in te werken, uitgezonderd als men aan een nieuwe tuin
begint. Als je het op nieuwe grond dik verdeelt, dan geef de bodem best enkele
maanden lang (of een hele winter) de tijd om zulk een zware applicatie te verteren
voordat men gaat zaaien.

In het algemeen is het zo dat als men een beetje hoge-kwaliteitscompost verspreidt -
een laagje van maar 7 mm dik - dan wordt een hoog nivo aan organische stof
behouden en misschien neemt het zelfs langzaam toe. Het maakt niet uit welk
klimaat of bodemsoort dat er is, want om de organische stof in de bodem redelijk
vlug te verhogen, kan men 2 maal deze hoeveelheid verspreiden - een laag hoge-
kwaliteitscompost dat 14 mm dik is. Dit is de hoogste hoeveelheid van uitgewerkte
compost die je doorgaans er in zou moeten werken. Als je je verwondert over mijn
schuin gedrukte woorden ¨hoge kwaliteitscompost¨, dan zul je die beter begrijpen als
je later in hoofdstuk 9 bent aangekomen.



Het verbeteren van de mechanische eigenschappen van de bodem en het
verhogen van de luchtdoorstroming, het verminderen van korstvorming en het
vergemakkelijken van de zaadkieming, etc, heeft men al lang volbracht door een
hoog nivo aan organische stof op te bouwen. Deze methode heeft men altijd al als
beste gebruikt, voordat we het
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in-evenwicht brengen van de calcium-magnesium in de grond ontdekten. Nog steeds
wordt overal gepromoveerd dat het opbouwen van super-hoge nivo´s aan
organische stof de oplossing is voor alle ziektes. Het klopt dat dit voldoende humus
opbouwt en dat je de manier hoe magnesium de bodem hard maakt kunt
tegenwerken( over magnesium wordt later nog meer gesproken), maar het in
evenwicht brengen van de calcium-magnesium-verhouding zal die bodem vlugger en
beter losmaken, en de resultaten kunnen veel langduriger zijn. Het in evenwicht
brengen is beter dan tot itputtens toe compost te maken en aan te slepen en om te
scheppen en in te werken. Dit aanslepen en verspreiden van compost werkt dan wel,
maar het doen daarvan zal jou ook flink laten werken.

Belangrijker is dat het importeren van grote hoeveelheden organische stof, ook heel
veel ongewenste mineralen er in kan meeslepen die je bodem uit evenwicht kunnen
gooien.

Dus als je bodemtest aangeeft dat je voldoende organische stof hebt, dan is het
mijn raad om niets meer er bij te importeren. Alhoewel zou je wel altijd je eigen
tuinafval moeten recyclen, omdat deze de best mogelijke compost voor delicate
oogsten is, zoals bloemkool en selderij - en enigerlei andere oogst die een
geschiedenis heeft van niet goed in je grond te kunnen groeien. Zou de test van dit
jaar aangeven dat je percentage organische stof minder is dan dat van vorige jaar en
dat dit nu onder de 4% op een lichte bodem in het zuiden, of onder de 7% op een
zware grond in het noorden ligt, dan is het tijd om deze te beginnen op te bouwen.

Vela jaren lang heb ik in mijn boeken incorrect aangegeven dat er zonder import
van compost geen manier is dat een groentetuin een hoger percentage organische
stof kan ontwikkelen, of zelfs maar het momentele nivo kan behouden. Al mijn
ervaring gaf aan dat compost die gemaakt werd van de eigen afvalresten van de
tuin, voor een-derde van de jaarlijkse vereiste voor humus voldoende kon zijn. Ik
verwachtte om voldoende biomassa te kunnen importeren om 2 maal de
hoeveelheid compost te kunnen maken als dat de tuin zelf voortbracht, of anders
gewoon andere import van compost. Dit was hoe ik dit de laatste 15 jaar altijd deed.

Dit was de realiteit van de ShiLa-methode die dateert uit minstens 1850.

Ik heb enkele dingen te laat geleerd en ben tot de overtuiging gekomen dat een
volledig geremineraliseerde tuingrond in termen van organische stof een gesloten
systeem kan worden. De gehele biologie van een gebalanceerde bodem ontwikkelt
meer............ik moet het energie noemen. Een hoog geremineraliseerde
evenwichtige bodem begint een groot deel meer organische stof voort te brengen,
en dit helemaal van zichzelf.
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De kleisoorten die zich in zware bodems ontwikkelen hebben gewoonlijk een
hogere uitwisselingscapaciteit dan kleisoorten in een lichtere grond, dus
overeenkomstig dat verschil, verwacht ik dat humus die zich in zware grond vormt
een hogere ujitwisselingscapaciteit heeft, dan humus die zich in lichte grond vomt.
Kort gezegd is het zo, dat een zware tuingrond die in evenwicht is, het potentieel
heeft om zichzelf te voorzien en dat vlugger en makkelijker dan een tuin met een
lichtere grond. Alhoewel, als tuiniers met een lichte grond een beetje hoog - CEC-
hebbende klei in hun composthopen zouden doen, dan kunnen zij humus
produceren die net zo sterk is, als die humus die in een zware grond zit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is Humus ?

Eerlijk gezegd weten we dat nog steeds niet. Humus varieert erg en het is bijna
onmogelijk om die in een laboratorium te analyseren. Een goede definitie voor
humus is als volgt:

De resistente stukjes die overgebleven zijn uit alle makkelijk vergaanbare
afvalresten die verrot zijn.

Ik zie humus als een vorm van geactiveerde of patenteerde/ patentized ???? klei
omdat klei een intrinsiek deel van humus is. Humus zal zich niet vormen zonder dat
er enigerlei klei aanwezig is, indien er geen klei is, dan rot het organische materiaal
binnen een paar jaar tot niets weg. Maar als de latere fase van het verrottingsproces
het materiaal zich combineert met klei, dan vormt zich iets, wat bijna zo resistent is
tot verder vergaan als dat de klei dat zelf is, en dit materiaal wordt humus genoemd.

Humus kan honderden jaren in de grond blijven zitten.

Pottenbakkers kennen kleisoorten die hoog in hun mechanische eigenschappen
liggen. Pure klei kan een CEC hebben die varieert van onder de 5 tot boven de 100.

Indien jong (geologisch gesproken, kunnen kleisoorten als een krachtige magneet
werken die vele kationen aantrekt, als ze ouder zijn dan daalt hun CEC. Pure humus
kan een CEC hebben die varieert van 100 tot 400. Waarom ? Ik denk dat dit verschil
zich ontwikkelt uit de aard van de klei die er in betrokken is als de humus zich vormt.

Als je tuiniert op een oude zwakke kleigrond met een lage CEC, dan produceert je
composteringsproces een humus met een lagere CEC. Als je tuin of zandige grond
bijna geen klei bevat en je deze grond in je composthoop verwerkt, dan zal het
eindresultaat bijna geen of helemaal geen humus bevatten en een grote
vermindering in massa hebben als die hoeveelheid waarmee je begon. Als je grond
die uit een hoge CEC-klei bestaat in je composthopen doet, dan zal die een hoge
opbrengst aan humus met hoge kwaliteit opleveren.



Kort gezegd is dit de reden waarom lichte bodems en ook zwakke kleibodems,
geen hoge nivo´s aan organische stof leveren.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Matthew´s koude klimaat zou de organische stof in de bodem 7% of meer moeten
bedragen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organische bodems.

Sommige zeldzame en horticulturele gronden zijn waardevol (als ze niet
uitgeloogd zijn) en vormen zich in turfmoerassen en andere gepreserveerde
organische stof.

Het toevoegen van bemestingsstoffen aan dit soort grond is niet zo eenvoudig als
het omgaan met een mineraal-gebaseerde bodem. Altijd als een bodemtest meer
dan 15% organische stof aangeeft, dan heb je waarschijnlijk met een turfgrond of
zoiets te maken, en zou je lokaal advies moeten vragen hoe men daarmee het beste
zou moeten omgaan.

De Vier Major Kationen.

Laten we teruggaan naar het Logan Labs Bodem Rapport. Hun standaard
bodemtest brengt eerst twee soorten anionen in kaart, namelijk zwavel en
phosphaat, maar ikzelf begin met de vier major kationen - calcium, magnesium,
kalium en natrium.

Het in evenwicht brengen van deze vier elementen is de meest belangrijke taak in
het remineraliseren van de bodem. Zware zure bodems kunnen meer meq. aan
calcium vereisen dan een bodem doorgaans zou verlangen, om alles in een
applicaties te kunnen verwerken. Dus kan het enkele jaren duren om een zulk een
bodem in balans te brengen. Alhoewel hoef je niet ontmoedigd worden door het
aantal jaren dat er in betrokken zijn omdat iedere kleinigheid die je doet, een grote
verbetering zal zijn als het juiste evenwicht is benaderd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------



Als je de nivo´s op het werkblad berekent, begin dan altijd eerst met calcium
en magnesium.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calcium en Magnesium.

Calcium is een ongelofelijk belangrijke plantenvoedingsstof die door tuiniers erg
ondergewaardeerd wordt. De oogsten nemen bijna niet zo veel pond aan calcium
per acre op als de andere elementen. Maar oogsten groeien niet zonder dat calcium
in grotere hoeveelheid aanwezig is dan alle andere elementen samen. Calcium is
van nature het meest krachtige element dat zichzelf vastzet op de
uitwisselingsplaatsen. De TCEC wordt doorgaans meer verzadigd met calcium dan
door enigerlei ander element. Maar het
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zijn niet zo zeer de voedingsaspecten van de calcium die nu belangrijk voor ons zijn,
maar het is hoe het proportioneel in evenwicht staat met magnesium en daarmee de
mechanische eigenschappen van de bodem bepaalt.

De Calcium-tot-Magnesiumverzadiging.

Ik kan maar moeilijk de juiste woorden er voor vinden om uit te drukken hoe
goed het voelde toen ik na voordien lange tijd op harde grond te hebben gewerkt
over het verende karpet van mijn tuingrond liep nadat ik calcium en magnesium in
evenwicht had gebracht. Tot twee jaar geleden gebruikte ik te veel magnesium en in
de lente moest ik na de winterregens tot uitputtens toe spitten, en kon nauwelijks
een fijn zaaibed maken zonder brokken klei er in te hebben. Toen bracht ik er meer
calcium er in, maar dan zonder magnesium. Nu is het zo dat mijn kleigrond heel
mooi kruimelt. Geen brokken en brokjes meer. Twee jaar geleden bracht ik altijd
champignonmest naar huis - 200 zakken per keer - en spitte eens per jaar tien
zakken daarvan in iedere 10 vierkante meter van de tuinbedden onder. Dit was mijn
poging om de grond los en open te houden. Wel, ik denk niet dat ik deze
champignonsmest nog eens ooit er in moet brengen, of in ieder geval dan niet zo
veel meer.

De hoeveelheid calcium op de uitwisselingspunten vergeleken met de hoeveelheid
magnesium, bepaalt of de bodem open, luchtdoorlatend en los is, of dat die dicht zit
en geen lucht doorlaat. Het bepaalt of het klei-aandeel van de grond vast aan elkaar
kleeft, of dat die zich opent - fluccolatie is het technische woord daarvoor.

De ratio van Ca tot Mg heeft evenveel of nog meer effect op de luchtvoorziening van
de grond als het nivo aan organische stof.



Sinds J.L. Rodale de meeste biologische tuinboeken en tijdschriften in handen had,
drong hij sterk er op aan om de grond los en luchtdoorlatend te maken door meer
humus er in te werken.

De vroege tuinboekenschrijvers wiste niet dat als Ca en Mg in evenwicht waren dat
de bodems heel veel minder compost nodig hadden. Een goed geflocculeerde klei of
klei-achtige bodem is van nature open, los en sponsachtig, en wordt niet makkelijk
compact.

Een andere zelfde bodem die meer magnesium op de TCEC heeft, wordt dicht en
luchtloos, krijgt een slechte drainage en blijft aan je schoenen plakken.

Als het regent en nat is, dan kun je er beter niet overheen lopen of rijden, of de
bodem wordt steenhard.

Een productieve grond moet voor de helft uit vaste stoffen bestaan - minerale
deeltjes zoals zand, slib, klei en humus. De andere helft van deze grond zou een
constante afwisselend evenwicht van water en lucht zijn. De bodem wordt nat, en
het water vervangt de lucht in de grond. Als die uitdroogt, dan moet er verse lucht in
de bodem komen om de ruimtes te vullen. Wortels ademen zuurstof in en ademen
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koolzuur uit. Zo doet het de bodembiota, zuurstof inademen en koolzuur uitademen.
De verminderde tussenruimte, en laag percentage aan lucht-uitwisseling in een
compacte bodem, maken de lucht in de bodem te rijk aan koolzuur en te laag in
zuurstof. In deze ongemakkelijke omgeving falen planten er in om te groeien, of
groeien ze in ieder geval minder goed. Zonder een overvloedige zuurstofvoorziening,
moeten zich al die wonderbaarlijke processren van de bodemecologie op een veel
lager nivo voltrekken - als die processen al zich al zouden voltrekken.

Logan Labs heeft n hun Mehlich 3 standaard-bodemtest het doelnivo van een
verhouding van 68 : 12 tussen de basiskationen, namelijk 68% calcium en 12 %
magnesium. De meeste zure bodems, functioneren het beste in dit evenwicht.
Onthoudt dat de som van calcium en magnesiumverzadiging 80% is. Het zou ideaal
zijn als je 80 % van de TCEC van zure bodems met deze twee elementen verzadigd
zou hebben.

Vele biologische tuiniers, hebben te lang en te veel dolomietenkalk gebruikt.
Een bodemtest zal duidelijk maken of dit te vele gebruik een groot
magnesiumoverschot heeft voortgebracht. Als dit in jouw situatie zo is, dan kan dit
gecorrigeerd worden, maar verwacht niet om binnen een jaar tijd de 68 : 12 te
kunnen bereiken. Je kunt wel verwachten dat dit in fases verloopt, en ook dat je je
extreme gebruik van organische stof vermindert, en niet meteen helemaal stopt.

Als de proporties naar de andere kant overhellen - als het calcium te veel is
maar de magnesium deficiënt - dan kan de bodem extreem los worden. Als water
door je grond stroomt zonder dat je bodem aan mekaar kleeft en als de
magnesiumverzadiging onder het doel ligt, dan zal het beter zijn als het magnesium



nivo wat verhoogd wordt. Van de andere kant kun je ook dankbaar zijn dat het niet te
zeer aan elkaar vast kleeft en open is.

De Werkbladen

Het nu volgende is zo belangrijk dat ik het nog eens zeg, namelijk: aangenomen
dat een bodem een TCEC van 1 heeft, dan betekent dit dat er een bepaald aantal
aantrekkingspunten in de bovenste 15 cm van een acre zitten. Als de totale
uitwisselingscapaciteit van 1 meq geheel verzadigd zou zijn met calciumkationen,
zodat de enigste kationen die deze laag grond zou vasthouden alleen uit
calciumkationen zou bestaan, dan zou het totale gewicht van de calcium die daar in
betrokken is, 400 pond bedragen ( ik verwijs weer naar tabel 5,2 ). Als we de
ploeglaag van een acre met een TCEC van 1 meq geheel zouden verzadigen met
natriumkationen, dan zou daar 460 pond natrium in zitten. Als een ploeglaag van
een bodem met een TCEC van 1 meq
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een half meq calcium en een half meq natrium zou vasthouden, dan zou die 200
pond calcium en 230 pond natrium daar in kunnen vasthouden.

In dit geval zouden we ook kunnen zeggen dat de bodem een
kationenverzadigingsratio van 50 % calcium tot 50% natrium heeft.

De bovenste 15 cm van Matthew´s bodem heeft een TCEC van 13. Als die 100 %
verzadigd zou moeten worden met calcium, dan zou na berekening blijken dat die
die 400 x 13 = 5,200 pond calcium zou kunnen vasthouden.

Maar zo veel calcium zou geen plaats over laten voor enigerlei andere voedingsstof.
In de reele wereld kan een totale calciumverzadiging alleen maar voorkomen in een
reageerbuis, en sowieso willen we voor de meeste bodems een calciumverzadiging
van 68%. Dus, de berekening die we moeten hebben is 400 x 12,87 x 0,68 = 3500
pond calcium, en we schrijven nu dat afgeronde getal in de ruimte op het werkblad
bij ¨Target¨ ( = doelnivo ).

Om het doelgewicht aan magnesium te berekenen moet men het gewicht van 1
meq magnesium vermenigvuldigen met de TCEC en dat vermenigvuldigen met het
verzadigingspercentage dat er gewenst is, of 240 x 13 = 3120 x 0,12 = 374 pond.
Schrijf dat getal nu op de plaats van de lijn waar het doelnivo van magnesium staat:
bij¨Target¨.

Het voordeel bij de keuze van Logan Labs is dat hun rapportmodel is gebaseerd
op de verhouding 68:12, dus hun gewenste nivo en enigerlei gebrek aan calcium en
magnesium zal exact zo zijn als dat je het zelf zou berekenen.



Tabel 5.4

Kalium

Planten concentreren kalium in hun structuur - in de stengels, de stam en de
vezels. In gras en graan wordt het kalium gelijkmatig verdeeld door de plant tot het
zaad zich begint te vormen.

Als de plant begint te bloeien, worden de meest waardevolle voedingselementen
zoals fosfor, nitraat, sulfaat etc etc verplaatst uit het niet langer groeiende cellen van
het blad en de stam, en geplaatst binnen in de pel van het zaad, waar ze worden
bewaard rond het embryo om dit te voorzien in een gebalanceerd voedingsmagazijn
om te gebruiken tijdens het kiemen. Dit is niet zo met kalium. Goed vastzittend in de
structuur van de plant, blijft die op de plaats zitten, dus hooi en stro bevatten een
hoop kalium. Bomen en struiken concentreren kalium in hun houtachtige delen; de
meeste van de andere voedingsstoffen verhuizen naar de bladeren, waar ze
hoofdzakelijk chlorofyl vormen, of bloemen, fruit en zaad. Dus, zaagsel en de schors
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zijn rijk aan kalium.

Het is zo, dat tuiniers die massa´s aan organisch materiaal importeren om
compost van te maken of als mulch te gebruiken, importeren gewoonlijk de
afvalproducten van landbouwgras ( en soms jammer genoeg afval van het bos ). Ze
gebruiken bedorven hooi en granenstro en afval van het grasveld. Ze brengen er
mest in die afkomstig is van graseters, zoals van paarden, koeien en schapen.

Als ze afgevallen boombladeren gebruiken, dan hebben die reeds de meeste van
hun waardevolle mineralen teruggebracht naar de sappen van de boom voor opslag
voor de winter. Dus, als een tuinier bodemvruchtbaarheid wil opbouwen door het
importeren van grote hoeveelheden decompostabel organisch materiaal, dan
importeren ze gewoonlijk een hoop kalium en in verhouding minder van de andere
plantenvoedingsstoffen. Bodems waar op deze manier mee wordt omgegaan,
brengen geen voedingsrijk voedsel voort.
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Dit boek heeft als doel om zelfs lagere kaliumnivo´s na te streven dan de meeste
biologische landbouwadviseurs dit nastreven. Dat komt omdat alle boeren, inclusief
ook die biologische boeren, worden gedomineerd door economen. De landbouw is
tegenwoordig per definitie een business - en niet een manier om zichzelf te voorzien,
of als hobby. Boeren moeten winst maken, en hebben alleen de illusie dat ze



eigenaar van het land zijn, en alleen het recht om er onbepaalde tijd te wonen, zo
lang als ze er mee voortgaan om de staat hun jaarlijkse huur te betalen. Het
verwondert me dan ook niet dat deze achterliggende mentaliteit dat de staat in
werkelijkheid het land bezit, boeren er toe brengt om een korte termijn-benadering er
op na te houden. Welke sociaal-economische omstandigheden die er maar ook
mogen zijn, proberen de hedendaagse boeren de hoogst mogelijke oogst met de
laagst mogelijke

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voldoende: Dit is een landbouwterm die verwijst naar het nastreven van
voedingsnivo´s die een maximale oogst met minimale kosten voorbrengt. Dit boek
streeft echter nivo´s na die behoorlijk veel hoger liggen dan de gewoonlijke
boerenadviseur zou beschouwen als voldoende., Alhoewel met betrekking tot
stikstof en kalium raad ik een lager nivo aan dan gewoonlijk als ¨voldoende¨ wordt
beschouwd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Koolhydraten en vezels worden opgebouwd uit kalium, koolstof en waterstof.
Planten krijgen overvloedig veel koolstof van het koolzuur in de lucht. Aan waterstof
is ook geen tekort, want iedere druppel water in de grond bevat waterstof. Dus, als
kalium overvloedig aanwezig is en als er zonlicht en vocht is, dan maakt de plant
een overvloed aan koolhydraten, suikers, vetten en vezels aan, maar om proteïnes
enzymen en vitamines aan te maken - het belangrijke materiaal - heeft de plant
andere - vaak schaarsere - elementen nodig zoals stikstof, phosfor, zwavel, zink,
koper, ijzer, mangaan, magnesium, etc Als deze elementen niet erg schaars zijn,
kunnen de planten allemaal nog steeds koolhydraten aanmaken, en als ze niet
schaars zijn, kunnen de planten waardevolle voedingsstoffen in evenwicht met de
koolhydraten aanmaken. En als kalium maar een klein beetje schaars is, maken de
planten de hoogste concentratie aan voedingsstoffen aan, wat datgene is wat we
nodig hebben om te eten, ten einde gezond te zijn.

William Albrecht beschreef een regionaal verschil in de Noord-Amerikaanse
bodems: de minst uitgeloogde bodems hebben een lager percentage aan
kaliumverzadiging, terwijl de goed bewaterde bodems waar eens de bossen
groeiden hebben de planten een grotere kaliumverzadiging in de bodem.

Het werd al beschreven dat het hem zich bij het verzadigingspercentage niet om de
hoeveelheid maar om het evenwicht gaat. Een niet-uitgeloogde bodem zal meer
kalium te bieden hebben dan dat een uitgeloogde, maar m.b.t. tot die overvloedige
kalium, zal er een evenredig grote overvloed aan de andere elementen zijn. Van de
andere kant zal een uitgeloogde bodem nog wel een hoop kalium te bieden hebben,
maar die bodem voorziet dan maar in een relatieve schaarsheid van de andere
voedingselementen



Albrecht analyseerde de kwaliteit van de oogst in iedere regio apart, met de
evapo-transpiratie-ratio in gedachten ontdekte hij dat de voedselsoorten die van een
maar weinig uitgeloogde bodem kwamen een hogere voedingsdichtheid hadden en
veel hogere nivo´s aan proteïne, phosfor, calcium en magnesium, maar boden maar
relatief weinig kalium. Voedselsoorten van goed beregende bodems voorzien de
consument van relatief meer kalium, vezels en calorieën, maar overeenkomstig
minder proteïne, phosfor, calcium en magnesium.

Om de gezondheidsconsequenties te begrijpen die voortkomen uit een te veel
aan kalium in de bodem, kan men overwegen te kiezen tussen twee denkbeeldige
hopen aardappels, waarop je zou moeten leven als zijnde de levensstaf van de
familie.

Stel je eens voor dat er echt moeilijke tijden zijn, en dat je familie moet leven op
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aardappels omdat je niets anders hebt, net zoals waar toe miljoenen onderdrukte
Ierse cottagers in begin 1800 zo werden gedwongen. De eerste hoop aardappels
bestaat uit industriële aardappels die groeiden terwijl ze de laatste en beste
agronomie hadden; de tweede hoop is een thuis zelf gegroeide hoeveelheid, die zo
gekweekt werd om de hoogste voedingsdichtheid te verkrijgen.

De thuis gegroeide aardappelplanten kregen mega-veel voedingsstoffen op alle
gebied, met uitzondering van kalium. De industriële aardappelplanten kregen een
agronomisch voldoende hoeveelheid kalium, en de oogsten waren als gevolg
daarvan 25% meer ton per acre, en bevatten 25% meer zetmeel in gewicht ( i.p.v.
zetmeel, lees: calorieën), maar 25 % minder proteïne, en 25% minder mineralen en
vitamines in gewicht, vergeleken met de voedingsrijke aardappels. Dus produceert
de industriële aardappelboer adequate hoeveelheden om genoeg winst te maken,
om verder aardappels te laten groeien, maar de arme menselijke lichamen die
moeten overleven op zulke smakeloze aardappels, worden gedreven door een
mysterieuze honger om voortdurend veel te veel te eten, in hun zoektocht naar
proteïnes, vitamines, mineralen, en vitale enzymen.

Het resultaat daarvan is ziekte van alle soort. Stel je nu eens voor dat in de
tegenwoordige tijd alle voedselsoorten in de supermarkt kwalitatief hetzelfde zijn als
deze voedingsstoffen-arme aardappels die ik zojuist beschreef, en welke ziektes dat
ontstaan als consequentie van de door het verborgen honger te veel eten van
imitatie-voedsel.

Zware gronden leveren veel efficiënter kalium aan de planten dan lichte bodems
dat doen.

Om voedingsstoffendichtheid voort te brengen zouden zware bodems op een
lager percentage kaliumverzadiging moeten worden gebracht dan lichte
bodems dat vereisen. De slimste agronomen die ik ken zetten het doelnivo van
kalium op een lichte grond op 5 of hoogstens 6 % van de TCEC, en voor erg
zware gronden op 2% verzadiging - of zelfs nog minder dan dat.



Diegenen die het balanceren van de bodem praktiseren geven veel aandacht
aan het verband wat er tussen de mineralen ligt. Er ligt bijvoorbeeld een verband
tussen ijzer en mangaan, en ook tussen phosphor en zink. Voor de beste resultaten
zouden deze elementen in een breed spectrum van ratio´s aanwezig moeten zijn (
zo zou ijzer nooit hoger dan een-derde boven mangaan mogen staan). Vaak doen
deze ratio´s het goed door het hele spectrum van bodems heen. Licht, middel en
zware bodems vereisen allemaal dezelfde proporties, alleen in grotere
hoeveelheden als de bodem zwaarder wordt, maar dan nog altijd wel  in de zelfde
proporties. Een wijd geaccepteerde ratio is P = K. Gary Zimmer, die een goed
bekende bodemadviseur en auteur is, zegt dat het ideaal zou zijn als Zn = 1/10 P,
omdat als men verder van deze ratio afgaat, die interfereert met de opname van de
andere. Een te veel aan zink kan een phosphorgebrek veroorzaken, terwijl een te
veel aan phosphor een zinkgebrek kan veroorzaken.

Mijn eigen gebruik aan Cu = 1/2 Zn is een
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Tabel 5,3 Doelnivo´s van Kalium

nuttige gemakkelijke manier om vlug voor de dag te komen met een gewenste
koperconcentratie maar ik maak geen beweringen dat zink en koper enigerlei
interacties hebben. Volgens mij, zou de kaliumverzadiging zich gelijk met de
uitwisselingscapaciteit moeten verschuiven - dat is: met de mogelijkheid van de
bodem om kalium te leveren.

Anders dan de rest van de mineralen, kan geen enkele ratio gebruikt worden om de
juiste hoeveelheid uit te rekenen. In plaats daarvan is het beter om dit eenvoudig te
doen en tabel 5,3 te gebruiken die bovenstaand is afgebeeld. Als men het werkblad
invult, dan maak K = hetzelfde als de hoeveelheid op de tabel die overeenkomt met



de uitwisselingscapaciteit van de bodem. Schrijf nu dat getal over in het werkblad, in
de kolom van het doelnivo.

Natrium (Na).

Bereken het gewenste doel van de natriumverzadiging op dezelfde manier als dat je
dat met de magnesium en calcium deed.

De mensen verschrikken zich vaak als ze horen dat ze zeezout in hun tuin moeten
strooien. De meesten van ons leerden hoe de Romeinen
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natrium.

Een meq natrium weegt 460 pond. Als we een bodem hebben met een TCEC van 13
dan doen we de berekening met 2 % verzadiging met natrium op de volgende
manier gedaan:

460 x 13 ( dat is de TCEC) = 5980 pond natrium. Deze hoeveelheid zou de hele
kleifractie van een bodem met een TCEC van 13 kunnen verzadigen, en 2 % van
5980 pond = 120 pond. Die hoeveelheid is dan een 2 % verzadiging van die TCEC.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

zich er van verzekerden dat de Carthagers zich nooit meer konden herstellen van
hun nederlaag door hun velden te bestrooien met zout. Dit is inderdaad ook zo, want
te veel natrium verwoest de bodem. Maar dit niet zo bij 2 % verzadiging, en
sommige oogstsoorten hebben maar een beetje natrium nodig.

Je weet nu uit de vorige bladzijdes dat calcium de klei losser maakt, en dat
magnesium die harder en dichter maakt. Natrium doet dit ook zo en maakt die ook
vast en dicht - en dit nog wel veel erger dan magnesium dat doet. Een bodem die te
veel natrium bevat verschrompeld zich in een luchtloze toestand waarin planten niet
goed meer kunnen groeien, zelfs ook dan niet als ze die zoutige toestanden kunnen
verdragen. In sommige delen van Noord-Amerika - vooral de regen-arme gedeeltes -
bevatten de bodems van nature veel natrium, en zelfs meer regio´s hebben
beduidende nivo´s natrium in hun watervoorziening, Dus wordt natrium bij het
besproeien en bewateren daarmee automatisch in de tuin afgezet.

Bij alles wat je nu over pond per acre en ppm (parts per million) weet, moet je je
eens voorstellen dat je leidingwatersysteem voorziet in water met daar in  50 ppm
natrium. Dit getal - 50 - werd niet willekeurig gekozen. Het leidingwater dat Erica
Reinheimer in Arroyo Grande, Californië gebruikte, heeft dat gemiddelde



natriumnivo. Vijftig ppm natrium in een acre grond van 15 cm diep weegt 100 pond.
Erica verspreidt in het groeiseizoen in de zomer meer dan 60 cm acre water.. Als
een 15 cm dikke laag water 100 pond natrium bevat, dan bevat een 60 cm dikke
laag irrigatiewater ca. 400 pond. Voeg enkele jaren lang zo veel natrium aan je
grond toe en je vraagt om grote problemen, of het moet al zo zijn dat de zware
herfst- en winterregens de bodem uitlogen of dat de tuinier de natrium op chemische
manier verwijdert ( met gips ). Natrium wordt alleen makkelijk uit de bodem
verwijderd als die goed verzadigd is met calcium, magnesium en kalium.
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Het natriumnivo´s in het gemeentelijke leidingwater varieert behoorlljk. Zoals
zojuist al gezegd heeft het leidingwater in Orroyo Grande, Californië, Erica´s water
50 ppm natrium; Portland, Oregon´s hoge-kwaliteits-watervoorziening, bevat nog 5
ppm, wat het tot 75 pond zeezout per acre per jaar brengt als je in de zomer in 60
cm irrigatiewater voorziet.

Het Zure Bodem Werkblad ( Acid Soil Worksheet ) geeft 2 % verzadiging aan, maar
ik zou aanraden om je eigen verzadigingsdoelnivo te bepalen en het volgende als je
algemene strategie te gebruiken: Als er enigerlei risico is om meer dan 5 ppm
natrium in je irrigatiewater te hebben, zet het doel dan op 1 %.

Houdt het natriumdoel op 1% als je tuiniert in half of geheel regenarme bodems, en
houdt in gedachten dat het irrigatiewater in deze gebieden gewoonlijk opgelost
natrium bevat. Alhoewel als je tuin gewoonlijk goed bewaterd wordt door flinke
regenval tot het punt van 1 tot 3 maal uitlogen per jaar, en als je tevreden bent over
de zuiverheid van je irrigatiewater, zet dan het natriumverzadigings-doelnivo op 2 %.

Het is een goede raad voor iemand die afhankelijk van irrigatiewater is, dat die zijn
water zou laten testen op natrium ( en andere contaminanten ). Als je gemeentelijk
leidingwater gebruikt dan zou je daarvan op aanvraag een analyse kunnen krijgen.
Er zijn manieren om een te veel aan natrium te verminderen. Deze zullen worden
besproken in het hoofdstuk over het omgaan met een te veel.

In het Kort.

Als we wisten hoe we de vier major kationen in evenwicht konden brengen en hoe
goede compost te maken, dan zou onze landbouw en groentetuinen enorm
verbeterd worden. We zouden dit in evenwicht brengend werkje kunnen volbrengen
zonder ooit zonder ruw materiaal komen te zitten. Calcium en magnesium krijgen we
van kalksteen ( of gips ); we hoeven overwegend deze overal gevonden zachte
steen maar fijn te malen en op het land te verspreiden. De echte truuk ligt er in om
de calcium en de magnesium in het juiste evenwicht en hoeveelheid te brengen. De
natrium krijgen we van zeezout; geen probleem; daar is ook een hoop van. Kalium ?
Wel, er is een kaliumrijke steensoort die ¨Greensand¨ heet ( soms ook ¨Jersey
Greensand genoemd omdat die in New Jersey gevonden wordt.) Verder zijn er zo
veel overal voorkomende steensoorten die een hoog kaliumnivo hebben. Een
andere bron daarvan is dan nog de houtas. Dus, zelfs in vrij primitieve



omstandigheden ( als we op de een of andere manier zelf thuis een bodemtest
zouden kunnen doen) zouden we deze mineralen op onze akkergronden en
tuingronden in evenwicht kunnen brengen. In de meeste gevallen, en met de kennis
die we nu hebben, kunnen we ook de major kationen in evenwicht brengen zonder
ooit de bodem te hoeven testen. Als we alleen al het nu volgende zouden doen, dan
zouden we enorm
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beter voedsel kunnen laten groeien dan dat we dit tegenwoordig doen, namelijk door
voldoende landbouwkalk in het land te werken om de actuele zure smaak uit de
grond weg te nemen, plus juist genoeg dolomietenkalk dat de bodem niet dicht gaat
zitten, en het verspreiden van gemalen hoog-kaliumhoudende graniet ca. half zo dik
en een kwart zo vaak als de landbouwkalk; en een jaarlijkse voorziening van ca. 50
pond echt zeezout per acre op de meeste bodems.

Gelukkig weten we hoe we nog verder kunnen gaan dan het in evenwicht
brengen van de vier major kationen. Als ieder aspect van de
plantenvoedingselementen in een evenwichtig aanwezige overvloed wordt gebracht
dan verbetert zich het resultaat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Berekenen van het Percentage van een Element.

Op een zak bemestingsstof staat beschreven dat er 5% stikstof in zit als nitraat.
NO3 bevat echter geen 5% stikstof. Misschien was het beschrijven van dit etiket zo
gemaakt om de mensen te misleiden. In ieder geval kunnen we makkelijk de
waarheid achterhalen.

Het atoomgewicht van een atoom stikstof is 14 plus nog een beetje (dat getal 14 is
niet exact; ik rond de atomische gewichten altijd wat af zodat men er makkelijker
mee kan werken ), en het atoomgewicht van een atoom zuurstof is ca. 16. Dus in
NO3 zitten drie atomen zuurstof, en een stikstof. Het percentage stikstof wordt op de
volgende manier berekend:

3 x het atoomgewicht van zuurstof = 3 x 16 = 48

plus het atoomgewicht van stikstof (14 )

Dit is samen het atoomgewicht van NO3 = 48 x 14 = 62

Het atoomgewicht van N gedeeld door het atoomgewicht van NO3 is het percentage
van elementaire stikstof in nitraat: 14 / 62 = 22,5%

Het berekenen van de bodemremineralisatie is eerlijker als je alleen maar het
elementaire gewicht daarvoor gebruikt. Daarbij is het ook nog zo dat de
bemestingsindustrie dit hetzelfde ook zo doet met fosfaat en kalium (oxide).



Elementair phosfor wordt op het etiket beschreven als phosfaat P2O5, dat maar 44%
elementair P bevat, en kalium wordt normaal op het etiket beschreven als K2O, wat
alleen maar 83% kalium bevat.

Om je leven wat makkelijker te maken staat op het werkblad een tabel van
bemestingsstoffen die hun inhoud in elementaire vorm aangeeft. Als er in de tabel
beschreven staat dat zadenmeel 5% N bevat, dan wordt daarmee dan ook
elementaire N bedoeld. Als die 6% in nitraatvorm is, NO3, dan moet je het getal 6
delen door 0,22, wat je op 27% stikstofnitraat laat uitkomen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De Anionen.

Anionen worden door humus aangetrokken, en niet door klei. Als er in de grond
gebrek aan organische stof is, dan lijdt de oogst gewoonlijk aan wild verschuivende
voedingsstoffennivo´s.  Als je in het voorafgaande jaar phosfor toevoegt, en dan in
de lente van het jaar er na maar weinig of niets daarvan op het volgende
bodemtestrapport te zien is, dan is het heel waarschijnlijk dat je land meer humus
nodig heeft, en / of humus van betere kwaliteit.

Phosfaat dat er in faalt om in het organische deel terecht te komen, wordt vlug
onoplosbaar en verdwijnt ook van de score van het volgende jaar.

Mijn kijk op de zg. verspilling van anionen is als volgt: als ik B-vitamines inneem (
of vitamine C ) dan zullen mijn nieren dit van mijn bloed verwijderen en zal daarvan
gele urine zichtbaar zijn. Een medicus zou glimlachen en zeggen dat ik gewoon geld
aan het uitplassen was.

Het zou dan ook logisch lijken om zoiets ook over de bodem te beweren over de
verspilling van zwavel en phosfor, als deze niet op het volgende bodemrapport
terecht te komen. Van de andere kant begrijpen genezers op voedingskundig gebied
dat vitaminen veel beter helpen bij hoge bloedconcentraties, en dat men aanneemt
dat het lichaam die uit het bloed verwijdert, en van jou dat je ze constant inneemt.

Deze analogie werkt echter niet hetzelfde zo in de bodem, maar als we aannemen
dat anionen in een hoge concentratie iets doen voor het eindresultaat van
voedingsstoffen in de planten, neem dan maar aan - dat zelfs al worden ze ¨verspild¨
- dat ze dan toch een hoop goeds zullen doen.



Phosfor.

De voedingsstof phosfor lijkt duur te zijn. Vooral dan als men nivo´s opbouwt die
voedingsstoffendichtheid te weeg brengen. Maar het lijkt me hoogst wenselijk dat we
het phosfornivo in de bodem veel verder dan¨voldoende¨ verschuiven, ten spijte van
de kosten.

Natuurlijk wil je ook geen te laag phosfornivo ! Phosfor bepaalt de snelheid waarmee
planten groeien, omdat het een cruciaal deel van alle enzymen is, inclusief ook van
de cellulaire energie vrij te maken en over te brengen.

Ik hou van de volgende analogie. Als je het voltage verlaagt (minder P ) dan komt de
motor niet zo vlug op toeren. Het meest verwarrende over phosforvoeding is dat als
planten een te kort aan P hebben dat ze gewoonlijk geen andere duidelijke
symptomen hebben dan een langzamere groei ( en dit is iets wat thuistuiniers maar
zelden kunnen vaststellen ) en wat leidt tot een kleinere uiteindelijke oogst van
lagere nutritionele kwaliteit en lagere smaak.

Ja, als phosfor erg laag is dan kan de plant zelfs paars worden en duidelijk gestresst
zijn, maar zelfs lichte deficiënties kunnen reeds direct al de groei verminderen.
Daarover heeft Carey
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Reams ( 1903 - 1985 ) die als bodemdoktor veel bodems herstelde en boeken daar
over schreef, gezegd:

¨De factor die het minerale gehalte in enigerlei plant bepaalt - egaal of dat gras
of wat anders is - is het phosfaat-gehalte in de bodem. Hoe hoger het

wateroplosbare phosfaat, hoe hoger het minerale gehalte. Teneinde om de
maximale hoeveelheid voedingsstoffen in de oogst te krijgen, en de maximale
opbrengst, is een minimum van 400 pond per acre aan beschikbaar phosfaat

noodzakelijk. In zo veel kan niet worden voorzien via superphosfaat, triple
superphosfaat, of hard steenphosfaat. Alleen zacht steenphosfaat is de beste manier

om dat nivo te kunnen behalen. Daarbij heeft het ook veel andere voordelen.¨

Bron: costumers.hbci.com/-cmills/PHOSPHATE%20Reams.html  uit July 7 2012.

Ik moet er op wijzen dat Reams sprak over ¨beschikbaar phosfaat¨  en niet over
beschikbaar phosfor. Zoals we nu weten is P = 0,044 x P2O5.  Een honderd vijf en
zeventig pond elementair phosfor per acre is overvloedig genoeg. Samen met
voldoende aanwezige organische stof is het mogelijk om nuttige 175 pond
beschikbaar P op erg lichte bodems aan te wenden.

Echt zware bodems kunnen en zouden tot 500 en nog wat pond P kunnen
vasthouden.



Ik benadrukte het belang van Phosfor omdat dit een voedingsstof is waar de mensen
wel eens bedenkingen over hebben. Phosfor is duur als het op luxueus nivo voorzien
wordt, en planten lijken het ook goed te doen met veel minder daar van dan van wat
er voor nodig is om echte voedingstoffendichtheid voort te brengen. Phosfor wordt
toenemend schaarser te verkrijgen. Onze aarde krijgt een schaarsheid aan phosfor,
net zoals dit ook bij de olieproductie is gebeurd. De prijs gaat onvermijdelijk omhoog
en die zal nog verder stijgen. Ten spijte van de kosten die daar in betrokken zijn,
dring ik toch aan om je tuin tot op het hoogst bruikbare nivo te brengen.

Er zijn maar enkele boeren die phosfor volledig remineraliseren of enigerlei
ander element daarvoor in de plaats nemen. In feite hebben boeren meestal
phosfaatmijnen gerund en noemen die graanvelden. Boeren voorzien vaak alleen in
de hoeveelheid P die juist voldoende is voor de oogst die er nu op dat moment
groeit. Van de andere kant hebben de tuiniers niet te maken om met honderden of
duizenden acres
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maar met enkele tientallen of honderden vierkante meter. en wat maakt het uit als
het enkele euro´s meer kost om ons voedsel te laten groeien. Vergeleken met de
supermarktprijs maakt het niet uit wat de kosten er van zijn van wat we er in
brengen, Thuistuiniersproducten zullen zich in termen van geld altijd uitwijzen als
veel goedkoper..

Als men voedingsstoffendichtheid wil verkrijgen, dan betekenen de kosten in
verhouding tot de productie niet zo veel.

Dit jaar kocht ik een ton zacht steenphosfaat (SRP) in zakken, van Queensland. De
prijs was ca.  800 Australische Dollars, plus de vrachtkosten naar Tasmanië. ( Op
het moment dat ik dit schrijf staat de Australische dollar gelijk aan die van de VS )
Queensland SRP analyseerde het elementaire phosfor er in op 8,8%, dus bevat 1
ton 176 pond elementair phosfor. Vergeet de vrachtkosten maar even, en ook dat
het een metrische ton is, dus was het gewicht daarvan eigenlijk 2200 pond. Als dit
een aankoop op boerderijschaal was, dan zou een volle container van losse SRP mij
600 dollars per ton inclusief levering hebben gekost - dit jaar. Volgend jaar zal het
waarschijnlijk wat meer kosten.

Een eeuw geleden zou de ploeglaag van een acre van een gemiddelde Noord-
Amerikaanse boerderij in een gebied waar de evapotranspiratieratio  meer dan 100
was, 2000 tot 5000 pond elementair phosfor kunnen vasthouden. Oorspronkelijk
laten de biologische processen in die gemiddelde boerderijbodem in het
groeiseizoen meer dan voldoende phosfaat vrijkomen. Maar bodemerosie en het
verwijderen van de oogst hebben zo veel van dat oorspronkelijke geschenk
weggenomen en ook het microleven van de bodem zo verzwakt, dat de boer nu bij
iedere oogst een phosfaatmeststof moet gebruiken. Een acre graan laat 20 - 40
pond elementair phosfor door de boerderijpoort verdwijnen. Als een boerderij 100
jaar geleden in productie kwam en sindsdien 20 pond P per are per jaar er uit
werden weggenomen, dan waren over deze laatste 100 jaar zoiets als 2000 pond P
per acre verdwenen, of het moest al zo zijn geweest dat het graan aan de



boerderijdieren werd gevoerd. Het kan er op lijken dat het verwijderen van 2000
pond phosfor uit een bodem die maar weinig meer dan die hoeveelheid bevatte toen
die begon, niet voldoende zou overlaten om verder nog oogsten mee voort te
kunnen brengen. Hou in gedachten dat ik alleen maar refereerde naar datgene wat
oorspronkelijk in de gemiddelde bovenlaag van de grond aanwezig was, en niet wat
als beschikbare schat daar onder zou kunnen liggen.

De gemiddelde boer, zou in dit scenario in de laatste tientallen jaren
waarschijnlijk wat phosformeststof hebben gebruikt, maar het oogstgroeiend
systeem verlaagde
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de nivo´s van organische stof in de bodem. Dit verminderde enorm de
uitwisselingscapaciteit van de  anionen en daarom daalde het phosfornivo. Ik denk
dat de verwijderde vruchtbaarheid als een nationale schuld is totdat die terugbetaald
is - hopelijk met niet al te veel karmische rente. Wat zou de dollarprijs voor de 2000
pond P zijn, en dan niet eens gesproken over alle andere mineralen die daarbij
verloren zijn gegaan.

Als zacht steenphosfaat verpakt in zakken die naar Steve Solomon´s landgoed
werden geleverd, zou de rekening van deze jaarprijs komen te staan op ca. 10.000
dollar per acre, en dat is gewoon alleen voor die P die uit weggenomen zou worden
door de oogst.

Ik heb zojuist laten zien waarom een diep in de schulden zittende boer het
uitmijnen van de bodem niet kan opgeven. Zelfs ook een schuldenvrije boer kan
geen volledige remineralisatie overwegen, omdat die ook aan een markt moet
verkopen waarin de prijs wordt bepaald door bodemuitmijners. Maar als je de
bedoeling hebt om een groentetuin echt te remineraliseren - zeg maar een tuin van
een-achtste acre - dan kost je dat  in plaats van een confronterende 10.000 dollar
aan phosfor per acre, maar ca. 1200.

Alhoewel kan het verlies van al die verloren phosfor mogelijk niet in een keer worden
terugbetaald. Als je bij iedere oogst een royaal overvloedige hoeveelheid phosfor er
in zou stoppen en de organische stof in je bodem zou opbouwen, dan zouden de
achtergrondnivo´s van die bodem zich langzaam aan weer opbouwen tot ze het doel
voor die TCEC hebben bereikt, en dan kun je waarschijnlijk 10 of 20 jaar er mee
stoppen om phosfor er aan toe te voegen.

Een klassiek boek over de gang van zaken op de boerderij, is The Story of the Soil,
door Cyril Hopkins ( 1903). Het gaat over een intelligente jongeman die een
goedkope uitgeputte boerderij in Virginia zoekt. Hij beschouwt volledig de kosten van
de remineralisatie van dat land als hij gebruik maakt van steenphosfaat en kalk.
Hopkins wist een eeuw geleden het hele verhaal. Je kunt het boek gratis
downloaden; volledige details staan achterin het boek, in de Bibliografie.

Wat is dan nu de beste werkwijze om P op te bouwen ? Allereerst moeten we de
uitwisselingscapaciteit van de anionen verhogen. Als de phosfor die je er aan
toevoegt vast gaat zitten aan de humus, of reeds als een deel van de mest of



compost binnenkomt, zal die voor lange tijd beschikbaar zijn - misschien 20 jaar,
misschien 100 jaar.

Maar als P er in faalt om zich met humus te verbinden dan zal die bijna
onvermijdelijk vast gaan zitten met calcium of erger nog met ijzer. Het zal dan een
van de onoplosbare vormen van calciumphosfaat worden, of het extreem
onoplosbare ijzerphosfaat. Als dit gebeurt, dan zal je dure P onzichtbaar
samenvloeien in de achtergrondreserves van de bodem.

Alleen maar een klein gedeelte van die reserve
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zal op het bodemrapport van het volgend jaar beschikbaar staan. Als eens de
reserve groot genoeg is, dan zal er overvloedig veel beschikbaar phosfor zijn.

Ooit op een dag zal het mogelijk zijn om de phosfortoevoegingen voor kleine
oogsten elk jaar weg te laten, alhoewel, de meeste bodemadviseurs zeggen dat als
je 10 pond beschikbaar phosfaat aan een bodem toevoegt die erg laag in phosfaat
ligt, dan kun je je gelukkig prijzen, om op het testrapport van het volgende jaar te
zien dat er een pond meer op staat. Maar door de tijd heen verbetert zich de
verhouding. Als de bodem meer verzadigd wordt, dan blijft een groter deel van de
toegevoegde phosfor zitten. Alhoewel hebben die bodemadviseurs niet te maken
met tuinbodems die 5 tot 7 % organische stof bevatten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phosfor.

Het doelnivo is P = K.

Enkele toevoegingen per keer, zijn beperkt tot 175 pond per acre.

Matthew´s doel is 350 pond per acre. Hij heeft te veel P.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

Zonder een limiet van 175 pond per acre in een enkele applicatie, overeenkomende
met P = K, zou zich de applicatie als erg verspillend uitwijzen en zekerlijk is 175
pond erg royaal. Het is betekenisvoller om P royaal te verspreiden omdat je
uiteindelijk minder meststof zult gebruiken dan als je de bodem gewoon een beetje
meer zou hebben gegeven dan dat de momentele oogst nodig had. Neem als
voorbeeld eens even aan dat je doelnivo 335 pond in de bovenste 15 cm van een
acre is ( je bent aan het werken met een bodem die een TCEC heeft van 12,0 ). Je
hebt dat soort van gewone of gemiddelde bodem misschien vaker gezien. Neem
even aan dat de bodem geen beschikbare phosfor heeft, wat iets is wat ook vaak
gezien wordt. Als de kosten ven elementair P 5 US dollar per pond zijn, dan kosten



335 pond P in de vorm van zacht steenphosfaat  US 1600 , wat ca. US 200 dollar
voor een 8-acre grote groentetuin is.

Als je voldoende geld hebt, zou je kunnen beginnen met het toevoegen van 335
pond per acre en dan, als het beginnivo opkomt, dan kun je ieder jaar minder
phosfor toevoegen tot uiteindelijk het bodemrapport van de volgende lente de 335
pond benadert. In feite zou onze hypothetische bodem onvermijdelijk vrij laag in
organische stof liggen, zoals ook in phosfaat, maar omdat dit alles imaginair is neem
eens even aan dat het een hoog organisch stof-nivo heeft, met alleen geen P,, dan
kan in dat geval veel van je dure 335 pond P vast kunnen blijven zitten.
Groenteoogsten die
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in lichte bodem groeien en die flink onder het phosfor-doelnivo liggen, zullen het vrij
goed doen als hun bodem zelfs maar 100 pond / acre actuele phosfaat ( 230 pond /
acre ) krijgen toegevoegd. Alhoewel is het zo, dat als je je bodem een jaar later weer
zou laten testen, dat blijkt dat de achtergrondnivo´s niet echt toegenomen zijn,
daarentegen is het zo dat als je een royale 175 pond/acre aan die grond toevoegt,
dat je dan zul je een geweldige oogst zult hebben

en zien dat er zich de volgende lente iets beduidends heeft opgebouwd. Je kunt
phosfaat bemesters in de compost mengen en daarbij een veel groter percentage
gecomposteerde steenphosfaat beschikbaar laten worden. Reeds deel van de
organische stof blijft de phosfor beschikbaar, dus zullen je nivo;´s zich vlugger
opbouwen. Dit zal verder besproken worden in hoofdstuk 9.

Zwavel ( S )

Zwavel vormt samen met stikstof sleutelstukjes in verschillende essentiële
aminozuren en cruciale enzymen. Deze zijn als consequentie daarvan overvloedig
aanwezig als er genoeg zwavel is, en zijn de planten beter in staat om een groter
spectrum aan proteïnes te vormen. Verder is er dan ook meer geur en zo is het dan
ook met de  voedingsstoffendichtheid. Als er te weinig zwavel is, dan zijn de
plantenproteïnes minder compleet en hebben ze een lagere voedingswaarde.
Zwavel werd reeds lang als fungicide gebruikt; vermalen tot fijn poeder werd het op
planten verstoven om ziektes te voorkomen en te bestrijden. Ik vermoed dat veel van
de redenen dat zwavel goed werkt om ziekte te bestrijden er zijn, omdat de zieke
planten in de eerste plaats een ernstig te kort aan zwavel hebben.

Enkele tientallen jaren geleden viel op het grootste deel van Noord-Amerika
voortdurend een zure regen en er kwam een hele hoop zwavel door
kolenverbranding en andere fossiele brandstoffen op het land terecht. Op dit
moment is het zure overwegend opgeschoond door regelingen voor het milieu, dus



moeten boeren er op letten dat ze voldoende zwavel op hun veld krijgen, en dit moet
jij nu ook doen.

Als we hoge nivo´s S in de bovenlaag van de grond doen, dan loogt dat onze
kationen er uit. Dit uitlekken is niet noodzakelijkerwijs iets wat vermeden moet
worden. Als zwavel doorsijpelt en opgaat in de bodemoplossing neemt het de vorm
aan van het sulfaat-anion SO4 -2.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwavel.

Het doel is S = 1/2 Mg, tot dat er geen te veel aan kationen meer zijn.
Daarna:

S = 1/3 P

of, als je je ondergrond wilt verbeteren, S = 1/2 Mg

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Als je ruwe zwavel er in wilt werken die een uitstekende meststof is, dan wordt die
alhoewel die een beetje grof is, door de bodem bacteriën geconverteerd naar
sulfaat-ionen. Iedere combinatie met sulfaat die me bekend is, is erg makkelijk
oplosbaar in water; ijzersulfaat, zink, koper en magnesiumsulfaat, kaliumsulfaat,etc.
Zelfs uraniumsulfaat is wateroplosbaar. Calciumsulfaat ( gips ) is ook oplosbaar,
maar niet geheel zo makkelijk als de andere sulfaatverbindingen.

Zou er te veel regen of irrigatiewater door de bodem heen stromen, dan zullen de
sulfaten daar uit geloogd worden, dus, het hebben van hoge zwavelnivo´s resulteert
in een voortdurende ( langzame ) vermindering van de voedingsstoffennivo´s in de
bovenlaag van de grond. Boeren

die niet veel hebben en hard moeten werken om dure meststoffen in de
bovengrond te kunnen houden, willen dan niet meer S er in hebben dan dat er
voldoende voor de oogst aanwezig is. De mogelijkheid van de sulfaat-anionen om
zich te verbinden met de kationen en die in oplosbare vorm te houden, is de reden er
voor waarom dit boek een hoog nivo aan zwavel aangeeft als er veel kationen
uitgeloogd moeten worden.



De Ondergrond.

Langzaam uitlogen kan de tuin van groot voordeel zijn. Als je een ondergrond
hebt die in staat is om kationen vast te houden, dan kan datgene wat uitloogt van de
bovengrond vervolgens aldaar onderen worden opgevangen en behouden. Als
datgene wat naar beneden uitlekt een evenwichtige voedingsstoffenspectrum is, dan
zal je ondergrond daarmee enorm verbeterd worden. De ondergronden van het
oosten van de VS en Canada zijn gewoonlijk zuurder dan dat de bovengrond dat is.
De meeste daarvan zijn bijna pure klei die oorspronkelijk ind e bovengrond gevormd
werd en vervolgens in de ondergrond getransporteerd werd door het water en zich
daar vastgeezet hebben. De ondergrond heeft in het algemeen de nieging om
luchtloos te zijn, omdat ze verre van verzadigd met calcium zijn. De klei daarvan zit
zo dicht op elkaar opgepakt dat er geen wortels in zouden kunnen ademen - als daar
geen toxische nivo´s aan magnesium of aluminium zouden zijn - wat gewoonlijk wel
het geval is. Skip ahead en kijk op figuur 5,5. Dit is een kaart die mij duizenden
beschrijvende woorden bespaart en voor jou enkele diepe overdenkingen
verdienen./ behoeven. Deze kaart laat zien hoe de beschikbaarheid van de
voedingsstoffen verandert met de pH van de bodem. Mangaan - wat een belangrijke
voedingsstof is - wordt 100 x meer beschikbaar bij een pH van 5,0 dan dat dit is bij
6,0 ( en het is dan ook nog toxisch bij deze concentraties ).

Een zelfs erger probleem onder zure omstandigheden is de verhoogde
beschikbaarheid van aluminium. Zelfs extreem lage nivo´s van het oplosbare
aluminium zijn erg giftig voor planten. Gelukkig is aluminium bijna geheel
onoplosbaar bij een pH-nivo van meer dan 5,0, maar er zijn maar enkele
plantensoorten die de hoeveelheid kunnen verdragen die beschikbaar wordt als de
pH onder de 5,0 is.
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Tuiniers denken dat planten alleen in de bovengrond wortelen, maar dit is
niet waar. De landbouwwetenschapper John Weaver stelde vast dat de meeste
plantensoorten wortelsystemen vormen die minstens 120 tot 180 cm diep in de
bodem van de Nebraska-prairie groeien, ( alwaar relatief opene -, niet zure -, water
vrij doorlatende ondergronden zijn die goed voorzien worden met lucht ). Als
diezelfde plantensoorten in de staat New York zouden groeien alwaar een zure
ondergrond van klel is, dan maken ze wortelsytemen die maar 2 voet diep gaan ( als
je daarover meer wilt leren, dan kun je Weavers¨ klassieke boek Root Development
of Vegetable Crops gratis downloaden op soilandhealth.org ).

Maar ik geloof dat als Weaver zijn Nebraska-land had voorzien met 1-2 ton gips per
acre, en dat enkele jaren voordat hij die groenten liet groeien, dan zou hij hebben
vastgesteld, dat de wortels zelfs dieper gingen, en dat ze veel meer densely
ontwikkeld hadden.

Het zou te veel extra bladzijdes in beslag nemen voordat je volledig kunt begrijpen
waarom gips die soort van transformatie kan veroorzaken, en ik geef je hier een
theorie daarvan: Dat vel in New York waarop enkele van Weavers groenten groeiden



met de restricted wortelsystemen, I bet, dat voordat de oorspronkelijk bos werd
ontgind, dat de ondergrond niet bevorderend was voor wortelpenetratie. De eerste
jaren waar in dit veld werd gebruikt om boerderij-oogsten op te planten, bleef de
ondergrond open voor wortelpenetratie, en wat de reden er voor is, waarom de
velden in die vroege dagen zo groot bleven en het voedsel wat er groeide een grote
voedingsdichtheid had. Maar de ondergrond werd langzaam aan van zijn mineralen
beroofd zodat die te zuur werd voor de oogsten om er langer wortel in te schieten.

Tiedjens beschrijft ons een andere manier waarop ondergronden werden wrecked
door boerderijoogsten er op te planten. Deze heeft geen zure pH, zelfs niet als ze in
een klimaat ligt wat normaal een zure bodem heeft als men als bemestingsstof ( wat
het was en altijd nog is ) veel kaliumchloride ( KCL ) gebruikt - want dan veroorzaakt
de intense flush kalium die losgelaten wordt, dat er wat calciumkationen van de
uitwisselingspunten worden afgeslagen die zich dan combineren met het chloride,
waardoor calciumchloride gevormd wordt ( CaCL2 ) - een zeer oplosbare substantie
die makkelijk uitgeloogd wordt ). In het kort kan men zo zeggen, dat voor ieder
eenheid KCL die men over de bovengrond verdeelt, een goede hoeveelheid CaCL2
naar het grondwater uit lekt. Als de ondergrond uitgeput aan calcium wordt, dan
vullen de uitwisselingspunten zich op met kalium. Zo op die manier verzadigd is de
ondergrond niet zuur. In feite is het zo, dat omdat kalium de pH van de grond meer
laat stijgen dan dat calcium dat doet, dat die zal die licht alkalisch zal zijn, maar die
zal zo weinig calcium bevatten, dat de wortels daar niet in kunnen groeien. Voor alle
intenties is die ondergrond dan dood.
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Het remineraliseren van de ondergrond door middel van kalk en andere
meststoffen direct er in te werken, zou een uitputtende zaak zijn als dit met een
schep en kruiwagen zou worden gedaan. Ik heb me altijd er over verwonderd
waarom die intensieve biologische tuiniersboeken zo graag aanraden om 60 cm diep
ShiLa-meststoffen  er in te werken.

Wel, probeer gewoon eens om je weg door een kleverige ondergrond van klei heen
te graven, en dat twee scheppen diep. Probeer dat maar eens ! Maar er is een
makkelijkere manier. Laat de elementaire zwavel in de bovengrond toe om samen te
komen met wat calcium - als er wat te veel van aanwezig is -, of anders kun je er
gips aan toevoegen - calcium sulfaat - en zo veroorzaken dat deze elementen op
natuurlijke weg naar beneden uitlekken in die zure bodem. Als de ondergrond
langzaam aan opgevuld wordt met kationen - vooral met calcium - dan zal de
zuurgraad er van zich matigen, en het te veel aan kalium zal zich verminderen, wat
de doorgroei van de wortels kan toelaten.

Als men een doelnivo voor zwavel voor de voedsel-tuin vast wil leggen, dan
luiden de fundamentele vragen als volgt: Ga je dat land langere tijd gebruiken ? Wil
je alleen de bovengrond remineraliseren of wil je de bovengrond remineraliseren en
dan eventueel langzaam aan ook de ondergrond ? Het is in ieder geval zo dat je
altijd een decente, voedingsdichte oogst zult krijgen zonder je dat je je druk over de



ondergrond hoeft te maken, maar je zult op langere termijn veel betere resultaten
kunnen krijgen als je de toestand van de ondergrond verbetert. Hoe dieper dat de
wortels er in kunnen gaan, hoe groter en hoe gezonder dat de planten kunnen
groeien. Planten met een toelaatbare ondergrond, kunnen groter groeien dan de
meeste tuiniers denken dat het mogelijk is. Planten op diepe open grond, krijgen
genoeg ¨ellebogen¨-ruimte om grotere afmetingen te krijgen zonder gestresst te zijn
om voortdurend te moeten strijden met andere planten. Dit betekent dat
vruchtendragende oogsten zoals bonen, komkommers, zucchini´s, en tomaten niet
noodzakelijkerwijs hun oogst hoeven te stoppen na de eerste beginnende
vruchtendracht; in plaats daarvan gaat de toename van de oogst door zo lang de
planten groeien. Deze benadering is tegengesteld aan intensief tuinieren, en dat is
iets dat ik langer dan een tiental jaren heb aangemoedigd. Een open ondergrond
maakt de tuin veel veiliger tegen droogte omdat er doorgaans grote reserves vocht
in de ondergrond van de klei zijn - als alleen maar de planten hun wortels daar in
kunnen vestigen.

En zou het niet leuk zijn als je land later productiever zou zijn als dat je het in
het begin ooit hebt aangetroffen ?

Dus, waarom niet gewoon een gat van een meter diep in je tuin te graven om je
ondergrond te leren kennen - als je er een hebt. Dit kan heel makkelijk gedaan met
een speciaal werktuig daarvoor zoals ook gebruikt wordt om heggenpalen in de
grond te zetten, en is niet moeilijk.
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En anders is het resultaat het waard om een uurtje hak- en schepwerk te doen. De
ondergrond kan een kleverige luchtloze massa lijken waar nergens een teken van
wortelpenetratie te zien is, maar het kan te doen zijn. En hoe zou het zijn als tot onze
verrukking blijkt dat de ondergrond niet zo slecht was als dat je eerst dacht, en dat je
op een meter diep nog wat graswortels hebt aangetroffen ? Wees in ieder geval een
big-spender, en laat twee standaard bodemtesten van 20 euro doen, van een
bodemproef van 30 cm diep ( 12 inch ). Neem een proef in de bovenste 30 cm van
de bodem, en de andere proef in de ondergrond.

En als je het geregeld krijgt om nog eens 30 cm verder te kunnen graven, dan wees
nog guller en neem dan ook een bodemproef van deze laatste 30 cm. Als je niet in
het vochtige zuid-oosten van de VS woont alwaar de meeste kleigronden oud en
moe zijn, en ten oosten van de 98ste meridiaan, dan kun je je er over verwonderen
dat je klei-ondergrond een verbazend hoog TCEC heeft zoals van 50 of 60.

Als je ergens woont waar de evapotranspiratie-ratio onder de 100 ligt, en niet in
een kalksteenhoudend gebied, dan zal die ondergrond zuur zijn ( ca. pH 5,5 ). Het
aluminiumnivo kan te hoog zijn, en er kunnen ook toxische nivo´s aan magnesium
zijn. Wel, nou kijk nog eens op tekening 5,5 en stel je eens voor hoe die klei zou zijn
als je het geregeld kreeg om die zelfs maar gedeeltelijk wat verzadigd te krijgen en
wat evenwicht in de hoge TCEC te bewerken, en daarmee de pH tot een beter nivo
zou kunnen krijgen.



Als je ergens leeft waar de evapotranspiratie boven de 60 ligt en onder de 100, dan
kun je eventueel helemaal geen ondergrond hebben. In plaats daarvan zou dezelfde
grond waaruit de bovenlaag bestaat, ook woorden aangetroffen in de ondergrond,
alhoewel het percentage klei daar in hoger zal liggen dan in de bovengrond. Ik
verwacht dat de bodem waarin John Weaver´s studenten de fijnste details van
plantenwortelontwikkeling lieten zien door de grond met een tandenborstel
voorzichtig weg te vegen, van dat soort was. Deze soorten ondergrond zijn een grote
investering waard, vooral als alles wat je te doen hebt is, wat van dat magnesium
en/of kalium te verwijderen en door calcium te vervangen, en zo ook een volgende
30 of 60 cm bodem open te maken voor wortelpenetratie. Het Universum lijkt mij
voor mijn levensdagen een dergelijke ondergrond zoals deze geschonken te
hebben. Neem eens even aan dat je woont op een glaciale morene, zoals in de
zandheuvels in West- Washington State, of de Kootenays in Brits Columbia ( twee
dezelfde locaties die ik goed ken omdat ik daar gewoond heb ). Als je 1 m of zelfs 3
m diep in je zandgrond graaft dan vind je alleen maar meer grond zand en afgeronde
glaciale stenen. Er is niets daar onderen wat in staat is om kationen vast te houden.
Dus te bevorderen dat waardevolle plantenvoedingsstoffen zouden doorlekken tot in
die ondergrond zou nutteloos zijn.

Je evaluatie kan
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vlug en makkelijk zijn als je tuin alleen maar 30 of 60 cm bovenlaag heeft, met daar
onderen een solide steenlaag. In dat geval, doet het er niet toe om waardevolle
plantenvoedingsstoffen langs die ruimte tussen bodem en steengrond te leiden, die
zo de heuvel afwaarts gaan op een ondergrondse reis naar de oceaan.

Er is een andere reden om met je ondergrond in contact te komen. Als je een
zandige tuingrond hebt met een ondergrond van klei, en dat die klei gewoon een
hoge kationenuitwisselingscapaciteit heeft ( van 20 tot 80 ), dan zul je in staat zijn
om een veel betere compost te maken als je 1 of 2 % ( bij begin-volume ) van die
hoge kationen-uitwisselingscapaciteitsklei er aan toe te voegen. Klei zoals deze
ontbreekt bijna geheel in de bovenlaag, want die is reeds naar de ondergrond
getransporteerd, en zulke klei zal niet voor de verkoop in de rekken in de tuincentra
in poedervorm te koop zijn, maar als je reeds wat goede klei bij de hand hebt, en als
alles wat je heft te doen is om een diep gat te graven om het daar te vinden. Het is
het waard om te overdenken om een beetje klei uit te graven.

Borium ( B )

Twee pond borium in de ploeglaag van een acre ( 1 ppm ) is de
minimumconcentratie waarbij in de meeste bodems geen duidelijke gebreken
optreden. Twee pond per acre wordt door de meeste agronomen als voldoende
beschouwd. Meer dan 4 pond borium in diezelfde hoeveelheid grond kan voor
enkele groentesoorten toxisch zijn, maar is voor de meeste daarvan goed. Mijn



hoofdzakelijke doel m.b.t. het boriumnivo is dat alle soorten een goed resultaat
hebben en welk tegelijkertijd ook veilig is. In het ergste geval zal een beetje te veel
daarvan binnen enkele jaren tijd weer er uit lekken. Ik kan je nog het volgende daar
over zeggen: Als er een boriumtoxiciteit is dan zal de eerste groentesoort die dit
vertoont de groene bonen zijn. Selderij, aardappel, tomaat, radijs, mais, pompoen,
paprikasoorten ( en chilie´s ) zoete aardappel, en limabonen liggen in de ¨semi-
tolerante¨ groep, wat betekent dat ze alleen maar zo veel borium kunnen opnemen,
maar daarboven komen ze in de problemen.

Omdat de bemestingsstoffen vaak makkelijk dubbel kunnen worden toegevoegd
( of zelfs nog meer dan dat ), geeft dit boek boriumapplicaties aan die beperkt zijn tot
2 pond per acre. Als de bodem dat nodig heeft, zou het mogelijk zijn om een maand
later na de eerste toevoeging, nog twee verdere pond borium er aan toe te voegen,
maar in het algemeen is 2 pond borium per jaar meer dan voldoende om de bodem
te voeden en hopelijk het boriumnivo van het volgende jaar te verhogen. Zelfs
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al wordt borium in erg kleine hoeveelheden aan de bodem toegevoegd, is het
makkelijk om die op zichzelf goed over de grond te kunnen verdelen omdat borax
goed oplosbaar is. Als je 20 gram ( een gehoopte soeplepel ) borax die normaal ook
voor de was gebruikt wordt, in een liter warm water oplost, en dat water redelijk
uniform over het oppervlakte van de bodem van een tien vierkante meter groot
tuinbed sproeit, dan voeg je 2 pond feitelijke borium per acre er aan toe. Deze
concentratie zal de bladeren niet beschadigen maar om effectief te zijn, moet borium
in de bodem gaan, want het wordt maar slecht gebruikt door de planten in  de vorm
van  bladerenbemestingsstof.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het doelnivo voor borium.

Lichte grond met een TCEC van onder de 10,0 = 2 pond per acre ( 1 ppm )

Zware grond, met een TCEC boven de 10,0 = 4 pond per acre ( 2 ppm )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wees niet bang voor borium omdat het zo een krachtige stof is bij de hoeveelheid
die er gebruikt wordt. Het heeft een unieke en vitaal belangrijke taak. De minuscule
kanaaltjes die  door de planten worden gebruikt om vocht te transporteren, moeten
worden bekleed met borium. Als deze kanaaltjes niet voldoende borium krijgen, dan
functioneren die niet goed, wat betekent dat de plant niet effectief kan drinken, en
zich daarom niet goed kan voeden. Het is zoals de biologissch-dynamische
bodemadviseur Hugh Lovel het zegt: ¨Eerst komt borium, en daarna pas de andere
elementen¨.

Deze vasculaire leidingen van een plant zijn ook de plaats van het verkrijgen
van silicium van de plant. Borium en silicium werken samen op atomisch nivo om
vocht door deze erg kleine leidingen naar boven te laten stromen.



Silicium - een andere anion - is een vitale plantenvoedingsstof die door de meeste
bodemanalitici nog niet geapprecieerd wordt, en dus wordt daar niet routinematig op
getest, en er zijn maar enkele bodemtoevoegingen die er verkocht worden die
speciaal er voor zijn om het silicium in de bodem te verhogen. Alhoewel, zacht
steenphosfaat bevat gewoonlijk een groot gehalte aan silicium.

Er is geen hoeveelheid silicium die de bodem uit balans gooit.

Stikstof  ( N )

De voedingsstof stikstof in de bodem zal daar in een van de 2 chemische
vormen in zitten, namelijk: nitraat ( NO3 ) - een anion -, of ammonium ( NH4 ) - een
kation. Een standaard M3-bodemtest vermeld geen van deze nivo´s op hun rapport.
Dit komt omdat
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bij het conventioneel boeren de organische stof nivo´s in de bodem altijd verder
teruglopen en ze dan verder chemische stikstof gebruiken omdat dat te
compenseren. Als resultaat daarvan zijn de stikstofnivo´s onstabiel en bewegen zich
naargelang het seizoen en de oogstcyclus snel omhoog en omlaag. Het helpt de
boer niet veel om te weten welk nitraat- of ammoniumnivo dat er enkele weken
geleden beschikbaar was. Alhoewel is er een manier om te kunnen anticiperen
hoeveel stikstof dat er nuttig zal vrijkomen in een tuingrond zonder daarvoor
specifiek voor te hoeven testen. Zelfs een relatief nieuwe tuingrond kan uit zichzelf
voorzien in voldoende stikstof voor weinig-eisende groente, en doet het zelfs
misschien zelfs nog beter zo.

De bron van deze stikstof is de voortdurende decompostering van organische stof in
de bodem. De hoeveelheid stikstof die vrijkomt is afhankelijk er van hoe actief de
biologische systemen in die bodem zijn ( dit wordt bepaald door de luchtvoorziening
van de bodem en het evenwicht tussen de voedingsstoffen ), en op het bestaande
nivo en kwaliteit van de organische stof in de bodem. Tenslotte verandert het
percentage stikstof veel naargelang de temperatuur van de bodem. In de koudere
delen van Noord-Amerika, is het een probleem om in de lente het stikstofnivo hoog
genoeg te kunnen krijgen, zodat vroege oogsten goed kunnen groeien.

Tuiniers hoeven niet precies te kunnen voorspellen hoeveel stikstof dat er gaat
vrijkomen. Het functioneert goed om aan te nemen dat de volgende standaard
stelling correct is : De jaarlijkse hoeveelheid N ( die vrijkomt ) = 15 - 25 pond N per
acre per 1 % van het organisch stofgehalte.

Ik denk dat het het beste is om van de laagste hoeveelheid vrij te komen N uit te
gaan. Als je bodem 5 % organische stof bevat, dan zal er over de zomermaanden
heen 75 pond N per acre vrijkomen. Jammer genoeg verschijnt deze hoeveelheid
natuurlijke N tijdens deze 2 warmere maanden. Daarom is het in vele gebieden
belangrijk, om in de lente biologische nitraatbemesting toe te voegen als je wilt dat



de oogsten goed zullen groeien. Zo bijvoorbeeld warmen de bodems van Cascadia
maar langzaam op. In de tuinen van Oregon heb ik in juni veel gevallen van
stikstofgebrek bij zoete mais gezien. Die wordt normaal in juli mooi groen, maar
omdat die in juni gebrek had, werd die mais niet eens knie-hoog. en op de 4e xxx
leverde die als gevolg daarvan minder op. Dit is precies waarom COF in Cascadia
zo populair is; het liet de composttuiniers in dit gebied het voordeel van het gebruik
van geconcentreerde stikstofbemesting zien.

Stikstof is het sleutelelement wat vereist is om proteïne te vormen, en proteïne
is het belangrijke materiaal van het leven zelf. Alle andere factoren zijn er dan in een
redelijk
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spectrum. De hoeveelheid stikstof in de bodem bepaalt hoeveel bodem-proteïne (
wat betekent hoeveel bodem ecologie er is ) er ooit voor je gaat werken, omdat
micro organismes eigenlijk gewoon kleine stukjes proteïne zijn die de organische
stof in de bodem eten. Dus, het toevoegen van stikstof verhoogt de snelheid waarop
de organische stof in de bodem zal verdwijnen. Door de stikstofnivo´s in de bodem
op het minimumnivo te houden wat er nodig is, stop je onnodig verlies van de
organische stof in de bodem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

STIKSTOF.

Het jaarlijkse vrijkomen van stikstof uit de bodem is 15-25 pond actuele N per 1%
organische sof in de bodem.

Gebruik de volgende formule om de analyse van nitraat ( NO3 ) die op een zak
meststof beschreven staat, te converteren naar stikstof (  N ).

N = 0,22 x NO3

Wees je als koper bewust dat het typisch  ( on ) ethische van het
zakendoen is, dat een zak meststof die geëtiketteerd staat als 100 pond
stikstofnitraat bevattend, feitelijk alleen maar 22 pond stikstof bevat.

Proteïne, bevat gemiddeld 16% N. Dus een zak van 50 pond
katoenzaadmeel bevat bij 45% proteïne 3,6 pond N. De berekening gaat dan als
volgt:

50 pond zadenmeel x 0,45 ( percentage proteïne ) x 0,16 = 3,6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stikstof kan lichtgroene balderen vlug donkerder laten worden - wat aangeeft dat er
dan meer chlorofyl aanwezig is. Meer chlorofyl geeft de plant de mogelijkheid om



meer suikers aan te maken, dus is stikstof de meest waarneembare plantengroei-
accelerator. Ieder molecule plantenproteïne bevat in ieder aminozuur dat er in zit
een stikstofatoom. Het meest belangrijke plantenproteïne is het chlorofyl, het groene
pigment dat zonnestralen omzet tot suiker; is er iets anders belangrijker zijn voor de
plantengroei dan dit ? Donkergroene bladeren die groeien op volledig
gemineraliseerde bodem kunnen meer dan 20 % proteïne bevatten. Dit is ca. even
zo hoog als het proteïnegehalte van een biefstuk, waaraan we kunnen zien dat het
chlorofyl min of meer de ideale steunpilaar van de menselijke- en dierlijke
gezondheid is.

Het beste is om chlorofyl ongekookt te eten, wat veel makkelijker te verteren is dan
gekookt dierlijk vlees of bonenzaden. Als er maar de een of andere manier zou zijn
hoe wij mensen van het leven zouden kunnen genieten door niets anders te eten
dan de rauwe bladeren die groeien op den volledig uitgebalanceerde bodem......dan
zouden we allemaal leven tot we 150 jaar oude gorilla´s zijn.
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De hoge oogst opleverende dicht op elkaar staande en geïrrigeerde veldoogsten
kunnen door hun hele groeicyclus heen 200 pond stikstof in de bodem gebruiken.
Maar als die oogst niet aan die 200 pond stikstof kan komen ( plus een voldoende
van alles andere wat vereist is om die N in evenwicht te brengen met de rest ) dan
zou dat geen record-oogst worden. Alhoewel heeft een overvloedige oogst aan sla,
wortels of bieten, maar 80 pond nodig. Vruchtdragende oogsten zoals de Solanums
en de Curcurbits, gebruiken erg veel stikstof terwijl ze meestal nieuwe bladeren
maken, maar als ze beginnen met het laten rijpen van een vruchtlading ( of het
vullen van onze aardappels in de grond ) vertraagt zich de vegetatieve groei, en er
wordt maar weinig of geen nieuw chlorofyl gevormd, en dus loopt hun behoefte voor
stikstof terug. Maar als je een grote bloemkool of broccoli of selderij wilt zien met
stengels die zo hoog als tot aan je heupen komen, dan moet je die vaak van stikstof
voorzien ( in balans met alles andere ). Wat fundamenteel betekent dat er wel van
alles aanwezig moet zijn )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het doelnivo voor toegevoegde stikstof = 100 pond per acre in een gemengde
groentetuin die nog niet volledig in evenwicht is.

100 pond per acre = 0,25 pond N per 10 vierkante meter.

0,25 pond per 10 vierkante meter = 1 1/2 liter verenmeel, of 3 liter zadenmeel (
dezelfde hoeveelheid als in mijn COF-recept dat in hoofdstuk 4 staat )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grote schaal boeren zouden groene peulvrucht-oogsten moeten aanplanten voor
stikstof en tevens ook zelf wat humus moeten kweken, maar de economen steunen
deze duurzame praktijk niet. Tuiniers kunnen dit beter doen. We kunnen er naar
streven om gradueel alle nitraten die van buitenaf komen ( inclusief ook uit
biologische bronnen ) weg te laten, als eens onze bodem het soort van



vruchtbaarheid bereikt dat zijn eigen nitraten in overvloed produceert. Ik benadruk er
naar streven en gradueel.

Er zijn verschillende biologische nitraatbronnen die we kunnen aanbevelen. De
hoofdzakelijkste is de nitraatfixatie in de nodules van de peulvruchtsoorten door de
rhizobia, een micro-organisme dat de nodules bewoont, op de wortels van de
peulvruchten.

Frankia ( een bacteriënsoort die voorafgaand Azotobacter werd genoemd ) doet
ongeveer hetzelfde ( maar minder intens ) voor niet-peulvruchtsoorten, en heeft de
mogelijkheid van het aanmaken van een beetje nitraat. Een weelderig goed veld
boenen met kleine zaden kan ca. 100 pond actuele N per acre fixeren - terwijl dat
ook nog een goed deel organische
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stof er bij maakt. Witte ;lupines - witte of blauwe - maken even zo grote
hoeveelheden van rhizobiale stikstof aan. Andere peulvruchten zoals sojabonen,
linzen en kikkererwten, maken minder aan ( 60 - 80 pond ). Tuinerwten en gewone
bonen doen het ook voor een beetje nitraat, maar dit is echter zelfs niet genoeg voor
hun eigen vereisten. Om goed te kunnen groeien, hebben ze extra N van de bodem
nodig - net zoals een andere weinig eisende oogst. Als een peulvruchten-oogst zaad
vormt, dan zal virtueel alle stikstof die door het hele groeiseizoen geschapen werd,
in dat zaad opgeslagen worden; zo is er maar weinig over in het wortelsysteem.

De aanwezigheid van 100 pond per acre van geïmporteerd nitraat stopt de
microbiële fixatie. Dus, nitraatmeststof is verslavend; als je je bodem er veel van
geeft dan wordt je tuin afhankelijk van nitraatmeststof, of dat chemische of
organische ammoniumsulfaat is, of kippenmest. Het zou in een groentetuin ideaal
zijn dat je er niets van zou gebruiken - of alleen maar een kleine effectieve
hoeveelheid - en alleen op veel-eisende oogsten. Ideaal, niet persee praktisch.

Een vaak herhaalde vergissing in groentetuinboeken luidt dat peulvruchten
effectieve hoeveelheden nitraten in de bodem afgeven, terwijl ze groeien. De
waarheid is echter dat vrijwel alle rhizobacteriële nitraten zich direct verplaatsen in
nieuw gevormde bladeren om daar chlorofyl aan te maken. Als de hele plant later in
de bodem decomposteert, laat het de meeste van deze nitraten vrijkomen voor de
volgende oogst. Het probleem met al datgene is dat het aanmaken van tuinstikstof
d.m.v. groene peulvrucht-meststoffen vereist dat dit ruimte inneemt van niet-eetbare
oogsten die er maandenlang moeten blijven groeien en dan ondergewerkt moeten
worden. En dan moet je ook nog 2 weken tot een maand wachten tot die
gedecomposteerd zijn alvorens op die grond een nieuwe oogst te kunnen laten
groeien. Alhoewel kan de peulvrucht-vegetatie ook uitgetrokken en op de
composthoop gegooid worden. Dit laat dan wel toe dat je de omgewoelde grond
meteen weer kunt beplanten zonder veel te woelen of te spitten, maar neemt niet
weg dat het stuk grond daar maandenlang in beslag werd genomen door een
oneetbare oogst.

Groene mest van peulvruchtenoogsten komen maar zelden overeen met de wensen
van tuiniers, maar nog steeds is het verstandig om lange- termijnsvruchtwisseling te



plannen en groene mest van peulvruchtoogsten te incorporeren - als je te veel
ruimte hebt, of je hun na een zomeroogst daar kunt laten overwinteren, zoals ik dat
ook doe. Al mijn zomergroenten,  de soorten die geoogst werden en het reeds te laat
is om een andere voedseloogst te beginnen, worden door de winter heen opgevolgd
door bonensoorten met kleine zaden of blauwe lupine, om dan enkele weken na het
spiten  lentegezaaide oogsgten enkele weken na het spitten de groene ogst er in
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Frankia-bacteriën zijn van bijna even grote waarde voor de rhizobia-bacteriën.
Sommige soorten verbinden zich met de wortelzones van compatibele oogstsoorten.
Sommige andere zijn vrij levend. De hoeveelheid nitraat die de frankia fixeert,
varieert overwegend naar gelang de bodemkwaliteit. Boerenadviseurs geven
gewoonlijk niet veel belang aan de microbiële schepping van bodemnitraten, omdat
de hoeveelheid nitraat die gevormd wordt afhankelijk er van is of er hoge kwaliteit
humus in de bodem is,  en die ontbreekt gewoonlijk in de boerderijbodems. In de
bodem zittende bacteriën composteren organische stof, en ze vereisen veel zuurstof
in de bodem, wat voor hun betekent dat om effectief te kunnen werken, dat de
calcium tot magnesium verzadigingsratio in de juiste stand moet staan. Ze vereisen
een evenwichtige overvloed van al de gewoonlijke plantenvoedingsstoffen.

We kunnen er naar streven om een tuingrond te scheppen die geheel onafhankelijk
van geconcentreerde nitraatbemesting van enigerlei soort is, en toch de planten een
hoog nivo daarvan te bieden heeft. Maar het kan wel meerdere jaren duren om de
bodem op dit nivo van gezondheid te brengen,  en voor jou zelf om tot dat
begripsnivo te komen. Ik raad daarom niet aan om de nitraatbemesting ineens weg
te laten. In plaats daarvan is het beter om de tuin te bevorderen in zijn eigen
nitraatproductie - in het begin door 100 pond per jaar te importeren, best in de vorm
van een krachtig organisch concentraat zoals zadenmeel, verenmeel, of vismeel.
Daarna kun je ieder daarop volgend jaar, als het organisch stofnivo van je bodem
omhoog gaat, en je mineralenbalans korter aan het doel komt, minder N toevoegen.
Ik raad aan om de stikstof elk jaar ca. een kwart te verminderen ten opzichte van het
vorige jaar: Het eerste jaar 100 pond; het tweede jaar 75 pond; het derde jaar ca. 60
pond; het vierde jaar 45 pond en wat dan alleen aan de meest eisende oogsten
wordt gegeven, en zo verder. Natuurlijk moet dit meerdere jaren lang doorlopend
begeleid worden door het toevoegen van compost van goede kwaliteit. Als je nog
niet geleerd hebt om goede compost te maken, dan stop er mee om stikstof te
importeren. Als de verminderde applicatie van dit jaar niet dezelfde goede groei
voortbrengt waarvan je het vorige jaar genoot, dan strooi er aan de zijkant wat meer
er van er langs.

Op dezelfde manier als dat de bodem zijn eigen nitraat kan voortbrengen, is het
een echte mogelijkheid dat de perfect gedirigeerde tuingrond voldoende organische
stof kan voortbrengen om zijn momentele organische stofnivo te kunnen behouden.

Het bereiken van dit resultaat zou een kunstwerkje zijn wat ik erg bewonder. Het
moraal daarvan is dat het een erg verstandig is om stikstofbemesting te beperken tot
het absolute minimum wat er noodzakelijk is, zodat je de tuin zelf kunt aanmoedigen
om
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onafhankelijk van de bemestingszak te worden, maar van de andere kant is het
beter dat je niet te vlug van stapel loopt om dit al te vlug te kunnen bereiken.

Ik verdeel de nitraatbehoefte van de tuingroente in laag-, medium-, en hoog-. ( zie
verder onderstaand tussen de regels schuingedrukt ).

Weinig-eisende groenten hebben per oogst niet meer dan 50 pond stikstof per acre
nodig. Er zijn maar weinig tuingronden die dit zelf laten vrijkomen. Voor het zaaien
van weinig-eisende oogsten, raad ik aan om per 10 vierkante meter 1 liter
zadenmeel te verspreiden, of de helft daarvan als je verenmeel gebruikt. Als dat
tuinbed reeds zijn jaarlijkse dosis heeft gehad, en reeds een oogst daarop gegroeid
heeft die veel N leverde, dan is er waarschijnlijk voldoende in de bodem
overgebleven voor een opvolgende weinig-eisende oogst. Als ikzelf een
middelmatig-eisende oogst laat groeien, dan voeg ik alvorens het zaaien aan dat
tuinbed 2 liter zadenmeel toe, of 1 liter verenmeel of een liter vismeel. En als het een
veel-eisende oogst is, dan voeg ik 3 liter zadenmeel er aan toe, of half zo veel in het
geval van verenmeel of vismeel. Het maakt niet uit of het een weinig-, middelmatig-
of veel-eisende oogst is, alle oogstsoorten hebben het volledige complement van
alle andere plantenvoedende mineralen nodig.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Weinig eisende oogsten: Pastinaak, biet, wortel, rutabaga ( Zweedse ),
boerenkoolblad, bladkool, bonen, erwten, raapjes, knolraap, meiraap, witte bewaar-
radijs, kruiden, rettichwortel, fruitbomen en ander kleinfruit, bietenblad, allerlei
graansoorten ( met uitzondering van mais ), en Jerusalem artisjoke.

- Middelmatig-eisende oogsten: tomaat, peper, eierplant, aardappel ( de zoete en de
Ierse ) Brusselse spruiten, boerenkool, kohlrabi, andijvie, sla, peterselie, kleine
radijsjes, pompoen, courgette, komkommer, meloen, mosterdblad in de herfst en de
meeste andere Aziatische groene bladgroentesoorten, okra, asperges, veldmais.

- Veel-eisende oogsten: Broccoli, bloemkool, selderij, rabarber, winterpompoen (
alleen veeleisend als je er veel plaats voor hebt om die echt uit te laten groeien ),
mosterdblad in de lente,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Te veel stikstof kan interfereren met de phosfor-opname. Als de N stijgt, moet P
evenredig omhoog gaan, maar een hoog nivo aan P kan interfereren met de
zinkopname. Het is een complexe puzzel, en het is het beste om die niet te laten
gaan overheersen maar gewoon om je nitraatnivo´s in je grond  op laag nivo te
houden en overeenkomend met een redelijke groei.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alhoewel stikstof niet op het werkblad staat zou Matthew´s doelnivo voor
gemengde groente 200 pond per acre N  moeten zijn. Aangenomen dat de
bestaande organische stof in zijn bodem 75 pond per acre laat vrijkomen, dan is het
gebrek 125 pond N per acre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Minor Voedingsstoffen.

In de leerboeken worden zink, koper, ijzer en mangaan zo genoemd. Een
¨spoor¨ zou een krasje of vleugje kunnen zijn dat al bijna vervaagt voordat men het
heeft opgemerkt. Iets wat alleen vaag aanwezig is in miniscule nietige hoeveelheden
en zeer zeer klein is. In deze categorie stop ik essentiële nutriënten zoals vanadium
en kobalt. Enkele tientallen grammen in een hele acre is een ruime hoeveelheid,
maar daarentegen is de algehele afwezigheid voor zowel de planten als de dieren
die ze eten een catastrofe. Als je enkele tientallen grammen meer dan noodzakelijk
van deze elementen er op doet, dan is het gehele ecosysteem vergiftigd. Enkele
sporenelementen kunnen worden opgenomen in de planten en geïncorporeerd,
maar die hoeven niet vereist zijn voor hun succesvolle groei - zoals bijvoorbeeld
jodium en selenium. alhoewel zijn deze twee,  essentieel voor de menselijke
gezondheid, en moeten in de bodem in maar enkele grammen per acre aanwezig
zijn teneinde om in het voedsel aanwezig te kunnen zijn. De meeste bodems - het
overgrote deel van de bodems - zijn adequaat voorzien van micro-nutriënten, maar
sommige gebieden zijn ernstig deficiënt. Australië toverde ooit eens grote stukken
nutteloos land om, en maakte daar productieve boerderijen van, simpelweg door het
door de lucht te verspreiden van enkele tientallen grammen molybdeen per acre. Als
deze situatie in jouw regio ook zo is, dan zal jouw plaatselijke tuincentrum of
extensionburo daar alles over weten.

Het routinematige gebruik van kelpmeel of een sporenminerale meststof zoals
Azomite, verzekert tegen deficiënties micro-nutriënten .

Zink, koper, mangaan en ijzer zouden aanwezig moten zijn op een nivo dat hoger is
dan een sporenelement. De bodem zou zink, mangaan of koper in hoeveelheden
van tientalen pond per acre moeten kunnen vasthouden, of, in het geval van ijzer,
enkele honderden pond in elke acre, en dus niet alleen maar overwegend een spoor
daar van. En of het nu major, minor, sporenelement of micro heet, alle nutriënten zijn
essentieel, en misschien bijna even essentieel als alle andere.

Het ijzer/mangaan evenwicht.

De doelnivo´s voor deze twee elementen stijgen en dalen niet evenredig
mathematisch samen met de TCEC. Maar lichte bodems hebben nog altijd minder
dan
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Figuur 5,5       Beschikbaarheid.

zware bodems dat doen. Mangaan-ijzernivo´s zijn onder elkaar afhankelijk. er zou
minstens een-derde ijzer meer er in moeten zitten dan mangaan. De doelnivo´s van
mangaan-ijzer zijn onzeker. Iedere boerderij-adviseur heeft een eigen mening daar
over. Erica en ik hebben veel werk er aan besteed om bewijzen te vinden voordat we
dat nivo op een veilige manier konden vasltleggen, - het nivo wat we in dit boek
aanraden.



IJzer ( FE )

IJzerdeficiënte bodems zijn erg zeldzaam. Het is normaal om op een M3-
bodemtest te kunnen zien dat er 400 pond of meer per acre  op staat. Soms kan er
een teveel aan ijzer aanwezig zijn, maar vertonen de planten
deficiëntieverschijnselen omdat het ijzer in sommige bodems gaat vastzitten in zeer
onoplosbare combinaties. Als je ijzer toevoegt zonder te veranderen hoe die bodem
met het ijzer omgaat ( als dat zelfs mogelijk is ), dan wordt het al weer vlug
onbeschikbaar. De gewoonlijke reden daarvoor dat het ijzer niet vrij kan komen is
een pH van boven de 7,5. De beste manier om om te gaan met planten die een
ijzergebrek vertonen, is door de pH van de grond te verlagen, en het organisch
stofnivo van de bodem te verhogen, wat gewoonlijk in een groentetuin zeer goed
mogelijk is. Het op chemische manier verlagen van de pH laat ook ijzer vrijkomen.
Meer organische stof voorziet in meer actieve plaatsen voor ijzer om zich aan te
trekken in een beschikbare vorm en het verhoogt de activiteit van de ecologie in de
grond, zodat het meer ijzer kan laten vrijkomen en voorzien in microzones met een
hogere zuurgraad rond de composterende stukjes organische stof. In deze zones zal
er beschikbaar ijzer zijn. In de tussentijd zal een interim dosis aan ijzersulfaat helpen
om een gezonde oogst te kunnen voortbrengen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

De miimumnivo´s voor ijzer.

TCEC onder de 10 :     100 pond per acre.

TCEC bovend e 10 : 150 pond per acre.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als de pH van je bodem onder de 7,6 ligt, en je bodemtest een ijzernivo vertoont
dat onder het minimumdoelnivo ligt, gebre=uik dan de roze vrm van ijzer, ijzer sulfaat
( ferrous sulfaat ) om dat nivo tot op het minimum te verhogen.

Als de pH van de bodem boven de 7,0 ligt en je hoopt dat je die kunt verlagen, dan
voeg er niets aan toe wat vor de grond niet noodzakelijk is, maar in plaats daarvan is
het beter om bladvoeding  met ijzer op je oogst te overwegen, tot het moment
gekomen is dat de bodemcondities zich hebben verbeterd, waardoor het ijzer wordt
toegestaan om zich weer te kunnen vertonen.



Mangaan ( Mn )

Zoals ook bij ijzer, staat het mangaan-nivo maar zelden te laag, alhoewel Bill
McKibben losjes zegt dat het van goede luchtdoorlatende bodems met een hoge pH
bijna zeker is dat ze het nodig hebben. Men kan beter er op letten dat er geen te
veel aan mangaan in een lichte natuurlijke zure bodem zit. Mangaan verschilt van
andere voedingsstoffen er in hoe sterk dat die reageert op veranderingen van de pH
in de bodem. Terwijl koper en zink zich verhogen in de beschikbaarheid als de pH
daalt, wordt mangaan ca. 100 maal meer beschikbaar als de zuurgraad van 6,5 naar
5,5 daalt.

Als een erg lichte bodem van een boerderij ( geen tuinbodem ) wordt bemest,,
dan worden de uitwisselingspunten daarvan vlug verzadigd met kationen.
Overeenkomstig stijgt de pH er van naar een comfortabeler spectrum voor de
planten groei, maar de grootte van de voorraadkamer is zo klein dat die voordat de
oogst geheel is uitgegroeid, dermate uitgeloogd wordt van de voedingsstoffen die
door de TCEC werden vastgehouden, dat de pH in de bodem erg zuur wordt. Dit
veroorzaakt het beschikbaar mangaan om een toxisch nivo te krijgen.
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Zulke bodems ontbreekt het aan bufferingscapaciteit. Zeer lichte bodems hebben
een ballast van organische stof nodig. Een dosis kationen ( meststof ) zal vlug de pH
terug omhoog brengen en een einde aan de schade maken. Als de oogst veilig is.
Dus, raad ik aan om in lichtere bodems lagere mangaannivo´s op te bouwen dan in
zwaardere bodems

Anders dan boeren kunnen tuiniers en zelfvoorzieners hun totale
kationenuitwisselingscapaciteit omhoog brengen en daarmee voorzien in een
effectieve buffer om de pH van de bodem te stabiliseren en tevens te kunnen
voorzien in een constante nutritie. Daarom ga ik niet je tijd verspillen met het
opnoemen van symptomen van mangaantoxiciteit of hoe de verschillende
temperaturen en vochtige omstandigheden daarop inwerken en tussenwerken om de
mangaannivo´s te verhogen en te verlagen.

Het beste kunnen we simpelweg gewoon er voor zorgen dat dit probleem niet kan
bestaan. Het is makkelijker om compost te verspreiden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TCEC onder de 10 : Doelnivo is  = 55 pond per acre

TCEC boven de 10: Doelnivo is 100 pond per acre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Als de pH hoger wordt dan 7,0 , dan wordt mangaan relatief onbeschikbaar.
Kwekers met een bodem die een hoge pH heeft - en vooral met een lichte bodem
die een hoge pH heeft - kunnen daar op reageren door een bredere gleuf met
mangaansulfaat ( MnSO4 ) direct onder en/of langs de plantenrijen te maken in de
hoeveelheid van 10 tot 20 pond per acre ( 10 - 20 gram per 10 vierkante meter )
MnSO4.

Of kan er ook een  bladvoeding van mangaan worden gebruikt.

Alle oogsten hebben wat mangaan nodig, sojabonen, sla, spinazie, ui,
aardappel, erwten, boenen, radijsjes en bieten hebben een hogere vereiste. Als je dit
jaar mangaan toevoegt, of als op de testen het mangaannivo maar nauwelijks mijn
aanbevolen minimumnivo bereikt, kun je bladvoeding met mangaan proberen. Doe
dit dan rond de tijd dat de bladeren zich vormen. Als je binnen enkele dagen een
groeirespons krijgt, dan was het nodig om dit te doen. Als je echter geen
groeirespons krijgt, dan is er geen noodzaak om dit nog eens te proberen. Dit is ook
zo bij enigerlei van de vier ¨sporen¨- elementen.

Koper ( Cu )

Koper en zink hebben als voedingsstof geen relatie met elkaar maar het is
makkelijk om koper op de helft van zink af te stellen. Bij hoge concentraties
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koper.

Het doelnivo is de helft van het doelnivo voor zink.

De maximale veilige toevoeging aan lichte bodems is 7 pond elementair koper per
acre, per applicatie. Erg zware bodems ( TCEC boven de 20 ) die ruimschoots
organische stof bevatten, kunnen de dubbele hoeveelheid per applicatie verdragen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

is kopersulfaat toxisch. Een teveel aan koper zal de micro-organismes in de bodem
terugdringen of geheel doden. Maar zowel de planten als de bodemecologie hebben
wat koper nodig. Het schijnt iets te maken te hebben met de immuunfunctie. De
aanwezigheid er van laat zekerlijk het voedsel ook beter smaken. Het werkblad
beperkt toevoegingen tot niet meer dan 7 pond actuele koper per acre om tijdelijke
vergiftiging van de bodemecologie te voorkomen tijdens het korte tijdsbestek dat het
duurt dat de koperkationen zich aan de TCEC kunnen aantrekken. 7 pond koper
zouden voorzien in een voldoende hoeveelheid, zelfs ook in bodems waar geheel
niets in zit om mee te beginnen.



Het kan voor kopersulfaat nodig zijn om meerdere jaren in de bodem te zitten
voordat de achtergrondnivo´s zich opbouwen.

Als de pH van de bodem omhoog gaat, dan wordt koper ( en zink ) minder
beschikbaar. Op kalkhoudende bodems kan het nodig zijn om bladvoeding toe te
passen. Opgelost kopersulfaat kan te ruw zijn op bladeren, dus als men het als
bladvoeding besproeit, dan moet het worden verdund tot de heft van de concentratie
van de andere elementen.

Het in staat zijn van de bodem om koper te absorberen heeft veel te doen met
de organische stof die er in zit. Als je tuin met een zware bodem een hoog organisch
nivo heeft en ernstig koper en/of zink-deficiënt is, dan kun je de applicatielimieten
voor koper en zink verdubbelen.

Zink ( Zn )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zink.

Het doelnivo voor zink is de helft van het doelnivo voor phosfor.

Er is een applicatielimiet van 14 pond elementair zink per acre per applicatie.
Alhoewel kan een zware bodem ( TCEC boven 10 ) die ruimschoots organische stof
bevat de dubbele hoeveelheid in een keer verdragen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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North Carolina State University zegt dat zink de meest algemeen voorkomende
deficiënte plantenvoedingsstof is, en dat niet alleen in Noord Carolina. Het gebrek
blijkt meestal in uitgeloogde, zure, zandhoudende bodems aanwezig te zijn - die in
Noord Carolina overvloedig voorkomen. De zinkopname kan onderdrukt worden
door een hoog nivo aan beschikbaar phosfor ( en vice versa ) wat er een deel van is
waarom dit boek de zink en phosfordoelen en hoeveelheid voor de applicatielimieten
voor beide elementen in verband brengt.

Excessen.

Altijd als het nivo-getal van een bepaald element boven het doelnivo staat, dan
heb je een te veel. Matthew´s analyse ( afgebeeld in figuur 5,6 ) vertoont een teveel
aan phosfor en zink. Als het teveel maar weinig is, niet meer dan 10% boven het
gewenste nivo - dan hoef je je er niet bezorgd over te maken en kun je het gewoon
zo laten als dat het is. Tien % meer of minder is nog altijd binnen het accurate nivo
waar we mee werken. Als het teveel ergens anders betrekking op heeft dan alleen



op de vier major kationen, dan is er niets wat mij bekend is wat men daar specifiek
tegen kan doen, met uitzondering er van om niet meer er op te doen. Als er een te
veel van een element een gebrek aan een andere veroorzaakt, dan kun je soms
opzettelijk een evenwicht opleverend teveel scheppen. Maar om daarmee te kunnen
omgaan heb je waarschijnlijk advies van een ervaren analist nodig. Als er een teveel
aan kationen is, dan kan gips dit verminderen. Als er een te veel aan anionen is, dan
zal dit door verloop van de tijd heen ook verminderen. Maar anionen zijn niet direct
een bedreiging. Oogsten reageren gewoonlijk niet bijzonder op een te veel aan
zwavel of phosfor.

Een te veel aan een van de vier major kationen kan worden afgesteld door voordeel
te nemen van de voortgang hoe kationen zich natuurlijk gedragen. Kationen kunnen
worden gezien als zijnde in een ongelijike wedstrijd om zich vast te gaan zetten met
het gefixeerde, permanente aantal van de negatief

geladen uitwisselingspunten van de bodem. Egaal welke kationen maar ook het
meest geconcentreerd in de bodemoplossing zitten, hebben ze de eigenschap om
die op de uitwisselingspunten te vervangen. Dus, als we opzettelijk een grote dosis
van een kation er in stoppen, zal dit het nivo van enkele andere verminderen. In de
woordenlijst die in hoofdstuk 1 staat, vraag ik om je niet te verschrikken als ik je
vertel dat sommige kationen divalent zijn, wat betekent dat ze twee positieve
ladingen hebben, terwijl andere monovalent zijn en alleen maar een positieve lading
hebben. Een divalent kation verbindt zich met twee uitwisselingspunten, en zit zo
met meer energie vast vergeleken met een kation dat alleen maar een positieve
lading heeft. Dus zal een bodemoplossing die een hoge concentratie calcium of
magnesium bevat - welke divalente kationen zijn - makkelijk het uitwisselbare
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Figuur 5,6. Pagina 1 van Matthew Preston´s compleet ingevulde zure bodem
werkblad wat de cijfers laat zien voor de doelnivo´s en gebreken.

( door kationen die reeds op de uitwisselingspunten zitten   )  kalium of natrium - wat
monovalente kationen zijn - vervangen door calcium of magnesium.

Er komt nog een laatste factor in het spel. Sommige kationen hebben van nature
meer magnetische kracht dan andere. Dit heeft niets te maken met het aantal
aantrekkingspunten. Bodemwetenschappers denken dat ze de natuurwetten die



daaraan ten grondslag liggen begrijpen, maar om bodem te transformeren, hoef je
het waarom er van niet te weten, maar alleen het hoe en wat. Het is gewoon zo dat
calcium harder aantrekt dan magnesium dat kan, en dat kalium steviger aan de klei
vastzit dan dat natrium dat kan. Je ziet dit gedemonstreerd in Albrecht´s doel van het
verzadigingspercentage. Overwegend calcium, een-zevende aan magnesium van de
hoeveelheid calcium, een kwart kalium van de hoeveelheid magnesium, de helft
natrium van de hoeveelheid kalium. Een hoge concentratie aan calciumkationen in
de bodemoplossing zal magnesium van de TCEC afgooien. Een hoge concentratie
aan magnesium in de oplossing zal kalium vervangen. Evenzo zal kalium natrium
vervangen.

Een overvloed aan calciumkationen in de bodemoplossing schept een
kationencascade, de nivo´s van de andere drie majoren te verlagen, en deze
kationen terug in de bodemoplossing te laten verplaatsen.

Maar een teveel aan kationen kak er alleen uit verwijderd worden als de bodem
vrijelijk water kan doorlaten en zo uitgespoeld wordt. Als het maar zelden regent om
je bodemoplossing er uit te spoelen, dan kun je een vrijelijk-waterdoorlatende bodem
flink bewateren, en daardoor een teveel aan kationen er uit spoelen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

De cascade van de kationenvervanging wordt gewoonlijk op de volgende manier kort
geschreven:

Ca > Mg > K > Na

Calcium vervangt magnesium, wat kalium vervangt, wat natrium
vervangt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een teveel aan Calcium.

Het meest vaak voorkomende exces dat bij het thuis-tuinieren voorkomt  ( als
enigerlei calciumnivo eigenlijk wel een beschadigend te veel zou kunnen zijn, want
daarover ben ik nog steeds niet zeker ) komt door het bekalken. Een beetje te veel
kalk - een paar ton per acre - is gewoonlijk niet moeilijk te herstellen. Als het teveel
door het gebruik van dolomietenkalk veroorzaakt werd, dan zul je ook een teveel aan
magnesium hebben. Maar wees niet bezorgd, want deze beide excessen kunnen
tegelijkertijd opgelost worden.
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De manier om het calcium te verminderen is d.m.v. geringe applicaties
landbouwzwavel, en dan nooit meer dan 100 pond elementaire zwavel, per acre, per
jaar.

Zwavel-anionen combineren zich agressief met enigerlei beschikbaar kation, en
vormen zich om tot oplosbare sulfaatzouten. Omdat het meest gevonden kation in
een bodem met een calcium-teveel dan ook calcium zal zijn, zal zich het grootste
deel van die zwavel tot calciumsulfaat vormen ( gips ) die oplosbaar en uitspoelbaar
is. Een hoog nivo aan in de bodem gevormd calciumsulfaat, zal gradueel ook de
verzadigingsnivo´s van de andere kationen verminderen, maar het hoofdzakelijke
effect zal op de grootste concentratie van de kationen liggen, namelijk op calcium.

Landbouwzwavel vermindert gradueel en op zachte wijze  ( hoofdzakelijk calcium )
excessen zo lang als je het zwavelnivo toelaat om zo hoog te staan als dat het
doelnivo van zwavel is. Dit werkt zich zo uit dat het een dubbel voordeel heeft. De
uitgeloogde calcium en de andere kationenvoedingsstoffen die in de ondergrond
zitten, verhogen de pH er van, en verzadigen die met plantenvoedingsstoffen. Het
effect daarvan is hetzelfde als bij een vlug groeiend jong plantje dat men in een
grotere bloempot zet.

In het geval dat er geen excessen meer zijn, kun je er voor kiezen om de resterende
zwavelvereiste van je bodem in de vorm van gips er bij te voegen, die dan verder zal
gaan om de ondergrond te herbezetten met kationen. Het zal dan wel nog enkele
jaren duren maar het resultaat kan dan verbazend zijn. Ik herinner me nog goed het
de grote vreugde toen de erg slap smakende bietensoort die enkele jaren lang bij
ons groeide, zich opeens verdubbelde in smaak en zoetheid. Dit gebeurde in mijn
pre-remineralisatiedagen, toen ik COF gebruikte. Het duurde drie jaar om genoeg
calcium en andere plantenvoedingsstoffen om mijn ondergrond tot op dat nivo op te
laden om mijn bieten die primair ondergrondvoeders zijn, begonnen om voldoende
voedingsstoffen te krijgen.

Het omgaan met een groot teveel aan calcium, dat afkomt van oftewel meer dan
1 of 2 ton per acre, of door teveel kalk, of door een natuurlijke oorzaak, is een
andere kwestie die wordt besproken in het volgende hoofdstuk.

Een teveel aan magnesium, natrium of kalium.

Het is erg onwaarschijnlijk dat een zure bodem een teveel aan natrium kan
bevatten, omdat natrium een sterk effect op de pH van de bodem heeft. Als er te
veel natrium in zou zitten, dan zou de bodem niet zuur zijn. Erica Reinheimer´s tuin
had in het begin een licht zure bodem met een magnesiumverzadiging van ver
boven de 12 %, en die een groot calciumgebrek had. Dit is niet ongewoon. Het
teveel aan magnesium dreef haar pH veel hoger dan dat die normaal zou zijn
geweest. Deze
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soort van een teveel, wordt verholpen door voldoende landbouwkalk toe te voegen
om het calciumgebrek tevreden te stellen, en dan gips er bij te voegen tot aan het
individuele zwaveldoelnivo van de bodem, zelfs ondanks dat gips de calcium over je
doelnivo heen dreef. Gips laat de pH van je bodem niet omhoog gaan, en het zal ook
niet altijd de calciumverzadiging verhogen. Landbouwkalk doet dit met zekerheid
wel. Maar het zou het teveel aan magnesium en kalium van de klei afstoten, en het
zal beschikbaar calcium verhogen.

In hoofdstuk 7 wordt de neutrale pH besproken en kalkhoudende bodems die
bijna per definitie altijd een groot teveel hebben.

Als je geen zure bodem hebt - zoals de grote meerderheid van de lezers dat heeft
- dan ben je er nu klaar voor om een lijst van benodigde voedingsstoffen voor je
bodem te kunnen  bepalen.

Als er een teveel aan magnesium ( of kalium of natrium ) in je bodem zit, dan moet je
er vertrouwen in hebben dat de kwestie door de loop van de volgende paar jaar in
evenwicht zal komen. Als je eens je eigen berekeningen voor Matthew´s voorbeeld-
test hebt kunnen doen,  dan zul je er klaar voor zijn om je eigen bodemanalyse uit te
werken.



Hoofdstuk 6

Le Batterie de Cuisine.

Calcium ( Ca)

Kalksteen bestaat overwegend uit calciumcarbonaat wat een mineraal is dat
goed beschreven calciet wordt genoemd. Voordat we het staal hadden om mee te
malen werd calciet met brandhout verhit in een kalkoven of pot. Daarin verkruimelde
het dan tot calcium-oxide ( snelle kalk ). Vervolgens werd er water aan toegevoegd,
wat het veranderde in gebluste of gehydrateerde kalk ( calcium-hydroxide )  en wat
zich van nature combineert met calcium-dioxide om zich zo weer tot calciet  te
vormen, alhoewel dan in een fijne poedervorm.

Kalksteenafzettingen variëren in zuiverheid. Het is niet ongewoon om 99% pure
calcium kalksteen te vinden. De meeste kalksteen bevat wat dolomiet ( calcium-
magnesium-carbonaat ) maar gewoonlijk niet veel.  Als het een beetje dolomiet
bevat, dan noemen we het dolomietenkalk, soms is het pure dolomiet, en wordt dan
legaal kalksteen genoemd en de steen hoeft niet meer dan van 90% pure calciet te
zijn. Als het magnesiumnivo maar een of twee % was, dan kan dit worden
verwaarloosd. Interessant is dat we een kleine afzetting van kalk in Tasmanië
hebben die ¨gecontamineerd¨ is met vijf % phosfor. En soms vinden we kalk ook met
nuttige hoeveelheden borium of andere elementen.

Tasmanië heeft niet veel wetten en richtlijnen, en onze verpauperde regering
kan het niet volbrengen om de weinige wetten die het heeft goed in kracht te zetten.
Dus als ik kalk voor in de tuin koop, dan wordt dit gewoonlijk in een plastieken zak
verkocht waar geen merk op staat, en met een zelfgemaakte draad er omheen
gewonden om die dicht te houden. De fijnheidsgraad  is dan van fijn tot grof zoals
het op dat moment van maling uitkwam, en er staat ook geen analyse op.
Daarentegen zie je in Noord-Amerika wel een analyse op de zak die de puurheid
daarvan weergeeft ( ¨Puur¨ zou dan 39 %- 40% calcium betekenen ), en ook het
magnesiumgehalte ( als dat er in zou zitten ). Als je een boer zou zijn en
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een ton direct van de korst bijzijnde steengroeve zou kopen, dan zou je op aanvraag
aldaar kunnen worden voorzien van een analyse.

Landbouwkalk is er in verschillende graden van fijnheid, naargelang de grootte
van de deeltjes, wat er aan bijdraagt hoe vlug dat die in de bodem zal oplossen.



Dus, kan het specificeren van de fijnheidsgraad die je wilt vrij belangrijk zijn. De
fijnheidsgraad van kalk wordt aangegeven volgens de percentage er van dat door
een zeef van een bepaalde maat van de gaatjes kan doorlopen.

Als op de zak  # 10 staat aangegeven, dan betekent dit dat al het materiaal zal
doorlopen door gaatjes die een beetje kleiner zijn dan 1/10 inch.

Een andere algemeen voorkomende fijnheidsgraad is nr. 65 en wat betekent dat het
materiaal kan passeren door een zeef met 65 lijntjes of draadjes per inch - dus
alleen deeltjes die kleiner zijn dan 1/64 inch kunnen daar doorheen lopen. Het is niet
ongewoon om landbouwkalk met het nummer #100 te vinden wat overeenkomt met
de fijnheidsgraad van licht schuurpapier.  Er worden ook zeer kleine fijnheidsgraden
aangeboden.

Hoe fijner de maling, hoe hoger de kosten.

Onthoud dat als het materiaal door een zeef van # 10 loopt, dat er een deel van ook
door # 100 zal lopen. Boeren verspreiden grof gemalen kalk dik, en verwachten dat
de kleinere deeltjes vlug zullen oplossen en alles in evenwicht brengen terwijl in de
volgende tientallen jaren of langer de dikkere deeltjes de verloren gegane calcium
zullen gaan vervangen.

Neil Kinsey zei dat enigerlei kalk die door een zeef van # 65 zou lopen, binnen
drie jaar in de bodem zou oplossen. Dus, als we de bodem in balans brengen en
willen dat de calcium vlug werkt, dan zou ik willen aanraden om landbouwkalk #100
te gebruiken, of alleen dan # 65 als je  geen # 100 kunt vinden. Zelfs de fijnste kalk
zal goed mengen en makkelijk in het zadenmeel gaan waardoor het makkelijk te
verspreiden is.

Oesterkalk wordt fijn vermalen, het is calcium carbonaat die erg puur is en
enkele procenten van een breed spectrum van andere micro-nutriënten bevat omdat
het van de oceaan komt. Zonder persoonlijk ervaring met oesterkalk is mijn beste
gissing dat oesterkalk als meststof niet meer waard is dan gewone hoog
calciumhoudende landbouwkalk van # 100, maar dat de oesterkalk verkocht wordt
aan een hogere prijs.

Je kunt ook ultra-fijn vermalen kalksteen kopen die vermengd kan worden in water
en daarmee geïrrigeerd kan worden. Het heeft een snelle reactie in de bodem. Dit
materiaal wat in irrigatiewater wordt gemengd, zou aan calcium-uitgehongerde
planten in potten en bakken kunnen redden, maar het kost meerdere keren zo veel
als landbouwkalk. Het is waarschijnlijk gewoon afvalstof van het malen en polijsten
van marmeren vloersteen en wat dan aan een hogere prijs verkocht wordt. Ik denk
dat gewone landbouwkalk van # 100 ideaal is voor tuinen, maar # 65 zal het ook
doen.

Fijn vermalen landbouwkalk vormt zich in grote harde brokken als die wordt
blootgesteld wordt aan de lucht en kan dan niet meer gelijkmatig uitgestrooid worden
als die niet weer grondig tot fijn stof vermalen wordt en wat dan niet meer makkelijk
te volbrengen is. Daarom wordt het zo gedaan dat geopende zakken met kalk # 100
in luchtdichte containers of bakken worden bewaard. Het is daarom verstandig om



niet te veel van dit materiaal te kopen zodat het niet te lang bewaard hoeft te
worden.

Sommige phosfaat-meststoffen kunnen behoorlijke hoeveelheden calcium bevatten.
Deze bronnen hoeven niet er bij gerekend te worden als men een lijst van meststof-
toevoegingen uitwerkt.

De laatste maar absoluut niet de minst belangrijke vorm van kalk is gips, en wat
calcium sulfaat heet. Gips kan een bijproduct van industriële chemische processen
zijn, maar is ook een natuurlijk voorkomende en gedolven steenvorm ( als je formele
organische certificatie wilt ) sommige soorten zijn beter oplosbaar ( sneller loslatend
) dan andere.

Gemiddeld gezien, is het verschil tussen ¨medium-¨ en ¨zeer snel-¨ oplosbaar nihil.
Gips is zacht en lost in vochtige bodem vrij vlug op. Gips kan zowel primair
beschouwd worden als een bron van makkelijk beschikbare calcium, of primair als
een bron van zwavel.

Gips heeft vele varianten en je kunt veel verschillende analyses tegenkomen. Het
beste is te rekenen op 23 % calcium en 18 % zwavel.

Magnesium ( Mg )

De meest economische bron van magnesium is dolomietenkalk - als je ook
calcium nodig hebt. Een typische analyse van dolomietenkalk geeft aan dat die
bestaat uit 27 % calcium en 11,5 % magnesium. Maar er is ook een nadeel aan
dolomietenkalk, want het is veel harder dan calciet, en daarom lost het langzamer op
in de bodem. Omdat het zo hard is, kun je het volledige resultaat van dolomietenkalk
# 65 pas na jaren kunnen zien. Dit betekent, dat als je was vergeten om in de
voorafgaande 2 jaar dolomietenkalk toe te voegen, dat je dan in een bodemtest kunt
zien dat er meer magnesium wordt gevraagd door meer dolomietenkalk, maar dat je
dit dan pas een paar jaar later kunt bereiken.

Pro-Pell-It is een merk van gegranuleerde ultra-fijn vermalen dolomietenkalk van
hoge zuiverheidsgraad waarop men kan rekenen dat die zo vlug vrijkomt als dat
dolomietenkalk maar kan. Bijna 100 % van de Pro-Pell-It kan passeren door een
zeef van # 100. Ik kan het aanbevelen.

Omdat dolomietenkalk maar langzaam oplost kun je eventueel verder nog altijd
mgnesiumgebrekssymptomen hebben tot een jaar of langer nadat je die hebt
toegevoegd. Maar wees je bewust dat een bodemtest die een magnesiumgebrek
aangeeft
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niet betekent dat de planten die er groeien er persee gebrek aan hebben. Planten
zijn wonderbaarlijk in staat om magnesium te ontdekken - zelfs dan als een
bodemtest dat niet meer kan. Een zwaar magnesiuumgebrek is herkenbaar aan
witte of erg lichtgroene strepen op de bladeren die er op verschijnen omdat de
bladeren er in faalden om voldoende chlorofyl te kunnen vormen. Voor het geval dat
je een gebrek aan magnesium vermoedt, is er een makkelijke manier om daar achter
te komen, namelijk door bladvoeding toe te passen met een gehoopte eetlepel
Epsomzout in water. Als de volgende aangroei van bladeren dan mooi groen is, dan
had de plant gebrek aan magnesium. In dat geval kan men verder gaan om
bladvoeding met Epsom-zout toe te passen. Waarschijnlijk een maal in iedere paar
weken. Volgens mij is Epsomzout echter te duur om herhaaldelijk voor de bodem te
gebruiken.

Twee op elkaar gelijkende natuurlijk voorkomende gedolven mineralen die als
K-Mag en Langbeinite worden verkocht, lossen makkelijk in vochtige humusrijke
grond op. Elk van de twee bevat magnesium, zwavel en kalium in even grote
proporties

Alhoewel is het zo dat omdat deze producten zo gevoelig zijn, ze niet vaak gebruikt
worden. In veel gevallen waar men magnesium nodig heeft is er geen kalium nodig.
K-Mag bevat 11 % Mg, en Lanbeinite 12 %.

Michael Astera beschouwt magnesium-oxide ( MgO ) als de beste en vaak de
goedkoopste bron aan magnesium. Om onverklaarbare redenen van het soort dat
naar carrière--strevende burocraten wel makkelijk kunnen begrijpen maar ikzelf niet,
is MgO niet goedgekeurd voor biologisch gebruik, alhoewel wordt het wel verkocht
als dierenvoedingssupplement en ook in reformwinkels. MgO bevat 50 % - 55 %
elementair Mg. Het is noodzakelijk dat men het zeer fijn maalt om een snel effect te
kunnen hebben.

Kalium ( K )

De makkelijkst en goedkoopst te vinden kalium-meststof voor biologische teelt is
kalium-sulfaat ( K2SO4 ). Op het etiket van de zak staat dan dat die  K2O bevat,
maar dat is in feite alleen maar 41 % actuele K.  Er zit ook 17,5 % zwavel in.

K2SO4 werd vroeger gemaakt door natuurlijk gedolven kalium-chloride ( KCL )
met zwavelzuur te laten reageren. J.I. Rodale beschouwde KCL geschikt voor
biologische teelt omdat het een natuurlijk gedolven substantie is. Hij beschouwde
K2SO4 als niet acceptabel omdat die kunstmatig is. Tegenwoordig gebruikt de
meest algemeen voorkomende productiemethode natuurlijk gesteente zoals
lanbeinite wat fijn gemalen wordt en dan zorgvuldig gemengd met zoutoplossingen
om pure K2SO4 er uit voort te brengen. Een zelfde vervaardigingsproces wordt ook
gebruikt in het Great Salt Lake in Utah. Als je de tijd neemt om links en rechts te
gaan kijken dan kun je biologisch-goedgekeurde



Pag. 171

natuurlijk gedolven kalium-sulfaat vinden die wel nuttig is maar wel niet zuiver
genoeg om direct in water oplosbaar te kunnen zijn. Het kan niet gebruikt worden als
bladvoeding om te besproeien of om vloeibare meststof van te maken.

Greensand (wat ook bekend staat als glauconite ) is een natuurlijk gedolven erg
langzaam vrijkomende kaliumbron ( die ook een aantal sporenelementen bevat ). Ik
ben greensand-analyses tegengekomen die varieerden in het kaliumgehalte van 3 %
tot 7 %. Dit is een verrassend wijd spectrum om in een analyse aan te treffen.
Misschien verwarren sommige tuinboekenschrijvers K met K2O. Of het kan zijn dat
de greensand-afzettingen variëren in de concentratie van K. Grreensand is een klei-
achtig afzettingsgesteente met een ingebouwde kationencapaciteit die de TCEC van
lichte bodem een beetje verhoogt. Het laat kalium erg langzaam vrijkomen en maakt
dit nuttig om kaliumreserves in de bodem op te bouwen, maar is geen als een snelle
oplossing voor een kaliumgebrek. Als je voldoende greensand zou gebruiken als
directe noodzaak om een beetje K aan de bodem toe te voegen, dan zou je een
grote hoeveelheid nodig hebben en de kosten zouden dan onbehoorlijk hoog zijn.

Als je regelmatig een ton per jaar op een acre in je tuin als zelfvoorziener zou
verspreiden, dan zouden je kleinkinderen nooit nog eens K-meststof nodig hebben.

Als je er over denkt om in toekomstige generaties te investeren, dan onthoud dat
greensand 3 % Mg bevat. De Mg zal echter niet vlugger vrijkomen dan de kalium,
maar het is ook de vraag of je werkelijk zo veel er van nodig moet hebben want het
heeft niet veel zin om zoveel Mg in je bodemreserves te hebben zitten.

Soms wordt granietstof gebruikt als kaliummeststof. Het zou een waardevolle
toevoeging aan de boerderijbodem kunnen zijn als die beschikbaar zou zijn aan een
prijs die evenredig zou zijn aan landbouwkalk, die rechtstreeks van de steengroeve
zou komen. Alhoewel let op, want er zijn twee basissoorten graniet waarvan er in
een orthoklaas veldspar zit, en de andere overwegend plagioklaas veldspar bevat.
Orthoklaas heeft het kaliumgehalte, plagioklaas bevat overwegend calcium.
Orthoklaas is rose van kleur en plagioklaas is wit. Vraag een analyse !

De mineralen in langbeinite komen vlug vrij in de bodem. Het bevat ongeveer 19
% K, 12 % Mg, en 23 % S.  K-Mag is een zelfde product, met 18 % K, 11% Mg, en
22 % S. Alhoewel, met uitzondering bij een nieuwe tuin met erg zure grond, is het
een zeldzame bodem die tegelijkertijd vraagt voor magnesium en kalium. Als een
bodem tevens ook calcium nodig heeft, kan houtas dienen als kalium-meststof. De
gemiddelde analyse zal als volgt zijn: 1 - 2 % P, 3-8 % K, en 20 - 40 % calcium.
Alhoewel varieert de houtasmineralisatie vaak erg veel. As voorziet ook in klein
hoeveelheden micro-voedingsstoffen en sporenelementen
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die de boom opnam toen die nog groeide, typisch 1 % Mg en nuttige hoeveelheden
ijzer en mangaan. Er kunnen ook sporen van andere plantenvoedingsstoffen in zitten
zoals koper en zink, maar gewoonlijk is de concentratie te klein om betekenis te
kunnen hebben. As bestaat uit heel kleine deeltjes die vlug in de grond reageren. Zij



zijn een goed ingrediënt voor de composthoop, maar wees voorzichtig en verspreid
nooit meer dan 1 pond per 10 vierkante meter op de bodem en gebruik niet meer in
je composthoop dan 10 pond as per 100 vierkante meter van de bedoelde gerijpte
compost bedekking van de grond.

In grotere hoeveelheden kan as toxisch zijn en dat zelfs in een composthoop. Voor
het geval dat je de boodschap nog niet begreep wil ik je zeggen om beter geen
houtas te gebruiken tot je bodemtest calcium, en magnesium en kalium vereist.
Volgens mij is het het beste om zoiets als houtas terug naar het bos te brengen waar
het vandaan kwam. En om de bomen van een shock te besparen moet het dan dun
verspreid worden.

Kaliumchloride ( KCL) is de goedkoopste vorm van kaliummeststof.  Alhoewel
brengt KCL veel te veel chloor in de bodem en dit zou moeten worden vermeden, en
dit niet zo zeer omdat chloor in grote hoeveelheden toxisch is - want chloor is in
kleine hoeveelheden een essentiële plantenvoedingsstof - maar omdat wat chloor
voor de vruchtbaarheid van de bodem doet. Net als phosfaat combineert chloor zich
met calcium, en vormt calciumchloride ( CaCl ). De chloride van calcium lost
makkelijker op dan de sulfaatvorm en het lekt makkelijker door de bodem uit. Je kunt
er van uit gaan dat voor ieder pond kaliumchloride die in de bovenlaag van de
bodem komt, een pond calcium uit de ondergrond weglekt Er zijn boerderijbodems
en dan vooral zandbodems, waar kaliumchloride lang en veel werd gebruikt om daar
groente te laten groeien, en waar zo weinig calcium in die bodems over is, dat er
helemaal geen oogsten meer groeien. Toch is er zo veel kalium in de grond, dat de
pH boven de 7,0 uitkomt. Tiedjens boek More Food from Soil Sience heeft veel te
zeggen over deze toestanden en de remedie door zwaar te bekalken.

KCL is ook de ¨K¨ in de meeste tuincentra van de chemische NPK van de
meststoffen. Dus zou men die ook moeten vermijden.

Natrium ( Na )

Men kan makkelijk een zak steenzout kopen; enigerlei soort natriumchloride zal
natrium in je bodem brengen. De koop van de juiste soort zeezout zal je ook een
breed spectrum aan sporenelementen geven. Let op: er is zogenaamd zeezout en er
is echt zeezout. Ik zeg ¨zogenaamd¨ omdat het meeste zeezout wat er verkocht
wordt van zijn waardevolle
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begeleidende elementen er in beroofd werd. Zeewater bevat een groot spectrum aan
elementen, en natriumchloride, is meestal het meest overvloedig aanwezig. Als
zeewater verdampt dan kristaliseren als gevolg daarvan de vele mineralen uit de
oplossing. Natriumchloride is een van de eerste die er uit kristaliseert. De zwaardere
zouten worden bij een hogere concentratie vast, dan dat natriumchloride dat doet;
dus nadat de natriumchloride er uit werd verwijderd, wordt de zware ¨liqueur¨ die



overblijft naar een chemische fabriek gebracht om die te separeren in waardevollere
samenstellingen.

Bij het vervaardigen van goed zeezout, wordt alle water verdampt zonder eerst
het tafelzout er uit te halen, zodat alle mineralen die er van oorsprong in het
zeewater zitten, daarna dan ook in het zout zitten. Gewoonlijk is die soort niet
helemaal wit en de prijs hoger. Als smaakmaker raad ik aan om de beste soort te
kopen. Voor tuinen kan men bijv. Red Natural Mineral Salt gebruiken. Zeezout bevat
ongeveer 35 % natrium in gewicht.

Phosfor ( P )

In het biologische tuinieren zijn 4 soorten natuurlijke phosfor-bemestingsstoffen
toegelaten. Alle daarvan hebben een calciumcomponent ( let op, want de calcium in
harde steenphosfaat ( HSP ) is zo onoplosbaar dat dit betekenisloos is, maar dit
geldt dus ook voor de meeste phosfor in HSP - of je moet die al eerst
decomposteren. Er is een synthetisch phosfaat-meststof die ik aanraad voor gebruik
op kalkhoudende en soms op neutrale bodems omdat het kleine zones van nuttige
zuurgraad schept als het oplost.

Beendermeel.

Er zijn twee soorten: namelijk visgratenmeel en gewoon gestoomd
beendermeel, wat een nevenproduct uit het slachthuis is. Beide soorten bevatten
min of meer 3 - 15 - 0 en hebben het voordeel om snel phosfaat vrij te laten komen.
Ze bevatten ook ca. 30 % calcium, en bijna 6 % natrium, dus als je bodem te veel
van een van die twee heeft, dan is beendermeel niet de beste keuze.

Hard Steenphosfaat ( HSP )

Hard Steenphosfaat bevat gewoonlijk ca. 30 % phosfaat, 13 % phosfaor
waarvan 3 % beschikbaar is, de verdere 27 % zijn vrijwel onbeschikbaar en zouden
niet geteld mogen worden. Dus wees je bewust dat als je  HSP wilt gebruiken, dat de
beschikbare phosfor er in overwegend ca. 1,3 % is.
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Er is een vele jarenlange strenge bodemecologie voor nodig om er meer dan de
oorspronkelijke 1,3 % in een min of meer zuurdere bodem te laten vrijkomen. En in
een neutrale of alkalische bodem levert HSP ook maar weinig voordeel op. Van de
andere kant, is het de goedkoopste natuurlijke phosfaatbron. Als de onoplosbare
phosfor-reserves voldoende omhoog gebracht worden, zal er voldoende phosfor
natuurlijk vrijkomen om goede oogsten te kunnen laten groeien. Maar het



verspreiden van HSP aan 4 - 6 ton per acre ( enkele keren ) is tegenwoordig eerder
duurder, nu dat we over de verkrijgbaarheidspiek van phosfor heen zijn. Ik zou zelf
echter ook geen HSP gebruiken als ik zacht steenphosfaat kon krijgen. Als je leest
wat ik over mono-ammonium phosfaat te zeggen heb, dan wil je zelfs nooit meer
HRP willen gebruiken. Alhoewel als je dat toch verder wilt doen dan zou je dat toch
iets anders kunnen gaan doen als je de analyse leest die daarbij wordt meegeleverd.
Het beste is het om die in nieuwe pas uitgerijpte of bijna uitgerijpte compost te
mengen. Laat dit dan een maand lang zo in de compost zitten voordat je het
verspreid. Biologische phosforvertering tijdens het decompossteren is hetzelfde als
wat er in de bodem zou gebeuren maar dit gebeurt veel effectiever in een
composthoop. Het fermenteren van HRP voor een of twee maanden op deze
manier, kan het nivo van beschikbaar phosfor meer dan verdrievoudigen.

Bodems die een te veel aan phosfor hebben, komen gewoonlijk in die toestand
terecht nadat men vele malen - en misschien zelfs ook - excessief dierlijke mest
heeft verspreid.

Die phosfor was - net als de P in een composthoop - reeds deel van de organische
stof voordat het in de bodem kwam. Maar als de phosfaatmeststof gewoon direct
van uit de zak uitgestrooid wordt en ingewerkt werd, dan heeft het een sterke
tendens om van de volgende bodemtest te verdwijnen omdat het chemisch
onoplosbaar is voordat de organische deel dat kan assimileren.

Als je in  neutrale tuingrond tuiniert - of zelfs belangrijker nog in kalkhoudende
grond - dan is het de beste manier om phosfaat aangerijkte compost te gebruiken,
om het geconcentreerd binnen in een rondom gelegd lint of band om de plant heen
te geven, en ook er onder. De compost zelf schept een zure zone van
supervruchtbaarheid waar het phosfaat daar in niet vlug onbeschikbaar zou kunnen
worden.  Dit verklaart het band-leggen in de hoofdstukken 8 en 9.

Guano.

Guano is soms natuurlijk gefossiliseerde zeevogelmest die in Peru gedolven
wordt. Het wordt ook in vleermuisgrotten aangetroffen. Soms bevat guano
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evenveel nitraat als phosfaat. Soms is het datgene wat ¨ hoog phosfaat guano¨
genoemd wordt, en wat de soort is die ik heb gebruikt. Die bevat maar 1 - 2 %
stikstof - of helemaal geen. De phosfor in guano heeft de reputatie dat die veel beter
beschikbaar is, dan van enigerlei andere bron. Ik heb verschrikkelijk dure vormen
van gemicroniseerde guano gezien die bedoeld waren als bladvoeding of om te
mengen in vloeibare meststoffen. Vanwege de hoge prijs er van is guano alleen
ideaal voor potgrondmengsels of andere horticulturele applicaties.



Zacht Steenmeelphosfaat. ( ZSP ).

Ik raad eerder aan om ZSP te gebruiken dan HSP. Dit bevat ca. 9 % elementair
phosfor ( 20 % phosfaat ), een goede portie silicium en ca. 20 % calcium. Al deze
worden in een colloïdale kleisuspensie vastgehouden, wat toelaat dat de phosfor in
ZSP veel makkelijker beschikbaar wordt in de bodem dan dat dit bij HSP mogelijk is.
Best is dat het phosfaatgehalte van ZSP niet zo makkelijk met ijzer of calcium
opgesloten kan blijven zitten als de phosfaat in andere meststoffen. ZSP zal het
beste voedsel voortbrengen. Het is de enigste natuurlijke steenphosfaat dat effectief
in bodems met een hoge pH is.

Sommige bodems houden niet veel quartz vast, en als gevolg daarvan kunnen
de planten een te kort aan silicium hebben ( Si ). Dit wordt meestal niet
geconstateerd door agronomen omdat silicium gewoonlijk overvloedig aanwezig is,
want silicium is net zo essentieel voor de functies van de plant als dat borium dat
ook is.

Buiten fijn gemalen quartzzand is ZSP de enigste beduidende bron van silicium die
ik ken.

De beste manier om het te gebruiken is door die eerst ¨een huwelijk te laten
aangaan¨ met compost. Een zak ZSP van 50 kilo voorziet voor een tuin van ruim 100
vierkante meter, met ca. 200 pond totale P per acre.

Deze hoeveelheid ZSP is ongeveer de juiste hoeveelheid om in een kubieke meter
uitgerijpte compost te mengen, wat ongeveer de hoeveelheid is die er voor nodig is
om 100 vierkante meter ongeveer een kwart inch dik er op te kunnen verspreiden.
Dit is ook de juiste hoeveelheid om in 2-3 kubieke meter vaneen  beginhoeveelheid
compost te gebruiken, als men een nieuwe hoop opzet. Als ZSP in het begin in een
hoop wordt gemengd, dan zal die hoop  vlugger opwarmen en eerder uitgerijpt zijn
omdat de ecologie van de compost de P net zo goed nodig heeft als dat je
tuinplanten dat ook nodig hebben.
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Ik heb geprobeerd om de CEC van de klei van ZSP vast te stellen wat nog niet
gelukt is, maar ik denk dat iemand met een lichte bodem betere compost krijgt door
ZSP ervoor te gebruiken vanwege de klei die er in zit.

MAP  ( Mono-ammonium phosfaat )

Dit is een synthetische meststof waarvoor ik zou aanraden niet bang te zijn als
het geschikt is voor je situatie. Ik raad MAP aan als er een noodzakelijke situatie



voor phosfaat is, en als de bodem een pH heeft van meer dan 7,0. MAP bij 23 %
actuele P, is de beste manier om phosfaatnivo´s in kalkhoudende bodems op te
bouwen. Het is ook de goedkoopste P-meststof die ik gebruik. MAP geeft de
ecologie van de bodem geen shock zoals DAP dat wel doet (Di-ammonium phosfaat
). DAP is een ruwe substantie die wat het microleven van de bodem maar moeilijk
kan verwerken. DAP heeft ook te veel N vergeleken met de hoeveelheid P dat het
levert. Ik raad aan om DAP voor geen enkele reden te gebruiken.

Mono ammonium phosfaat lost langzaam in de bodem op. Terwijl het
phosforzuur vrij komt schept het een kleine zone van middelmatige zuurgraad om
elke granule heen die in een kalk- of kaliumrijke bodem voldoende beschikbaar P
kan vasthouden om daar goede groeiresultaten van te kunnen krijgen. Zure
microzones helpen ook dat de sporenelementen beter beschikbaar worden. MAP
bevat een ammoniumkation, NH4+ dat de bodem voorziet met ca. 12 % actuele N in
gewicht. Dus als je voldoende MAP toevoegt om te voorzien in 175 pond P per acre,
dan voeg je daar tevens 90 pond N aan toe; dat is dan tevens al de er in gebrachtte
stikstof die een groentetuin voor dat jaar nodig heeft.

Als je een echt objectieve vergelijking maakt die niet beïnvloed wordt door
vooroordelen tegen synthetische meststoffen in het algemeen - en men de
ecologische kosten en voordelen van het gebruik van MAP afweegt tegen het
gebruik van de HSP waar het van gemaakt is, dan kun je concluderen dat MAP
eventueel zelfs een groener product is, of tenminste in de zelfde categorie
thuishoort.

Mono ammonium phosfaat wordt gemaakt door hard steenphosfaat om te vormen
naar phosforzuur; en dit zuivert het ook nog. Phosforzuur wordt op een of twee
manieren gemaakt, en wel voor verschillende doeleinden. Het ene proces maakt het
tot een zuur van foodgrade; en het andere tot meststofgrade. Het foodgrade-product
wordt gebruikt in dingen zoals bepaalde dranken, het mestgrade-zuur laat men
reageren met synthetische ammonia ( gesynthetiseerd natuurlijk gas ), waardoor zo
MAP  ontstaat.

Allereerst - indien beoordeeld door het effect dat het op de oogst heeft die zo
bemest wordt - dan is HSP ( bij 1,3 % beschikbare P ) maar 1/20ste zo sterk als
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MAP, dus zou je 20 x meer HSP op een hoop moeten gooien en verspreiden over de
bodem om diezelfde resultaten te kunnen krijgen. Het grootste probleem
tegenwoordig bestaat uit de transportkosten, en zo is het ook met de energiekosten
van het leveren van meststoffen. HSP bevat ook veel fluor - iets wat natuurlijk niet er
in hoort omdat het in grote concentraties giftig is. Daarentegen werd MAP gezuiverd
en bevat geen fluor.  Van de andere kant beschrijft Hugh Lovel - een biologisch-
dynamische adviseur die gespecialiseerd is in melkveeboerderijen - dat fluor een
van de weinige elementen is, die in staat is om silicium op te lossen, dus is het
eventueel wat silicium in de bodem te hebben toch wel goed is. Het is afhankelijk er
van van welke afzettingen dat het afkomstig is. HSP kan ook veel te veel cadmium
bevatten. Cadmium is echter al in hele kleine dosis een echt giftig element. Ik heb



uranium op HSP - analyses gezien die een gemiddelde van een half pond tot een
ton actuele uranium op een ton stee phosfaat hadden.  Al deze elementen zoals
fluor en cadmium en misschien nog uranium blijven achter as we MAP maken.

Als we meer phosfor in onze bodem willen, dan moeten we de een of andere
vorm van HSP gebruiken omdat de reserves op aarde aan ZSP en guano erg
beperkt aan het worden zijn.

Ik zie nog een transformatie aankomen in wat er in tuincentra en
boerderijleveranciers verkocht gaat wordt, omdat veel tuiniers beginnen om het
volledige spectrum van de goedgekeurde materialen te vinden. Als mijn boek zich
als effectief uitwijst op een verouderde kijk op die dingen, dan zullen sommige
tuiniers net zo goed ook naar MAP gaan zoeken. Echter, om MAP nu te vinden,
moet je waarschijnlijk contact opnemen met een boerderijenleverancier of een
grotere meststoffenhandelaar.

Nog iets : als je iemand bent die biologisch te werk gaat en het er niet helemaal
mee eens is, dan raad ik aan om s.v.p. het boek van Donald Hopkins te lezen,¨
Chemicals, Humus and the Soil¨. Hij  geeft goede argumenten er voor die je mening
over dit onderwerp kunnen veranderen.

Zwavel ( S )

Zwavelmeststoffen voorzien in zwavel als bijproduct. De hoeveelheden die
samen met kalium, magnesium, koper en zink mee komen kunnen behoorlijk hoog
zijn, vooral als K wordt geboost in de vorm van K2SO4. Gips bevat ook zwavel. In
het geval dat hoeveelheden van de andere meststoffen er om vragen dat ze niet
groot genoeg zijn om aan de zwavelvereiste van de bodem kunnen voldoen, en, als
je te veel calcium zou hebben om te verminderen, dan zou je landbouwzwavel
kunnen gebruiken,
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wat een fijn gemalen geel poeder is met een lichte zwavelgeur

Als je er voor koos om het calciumnivo te verlagen, gebruik dan gips om enigerlei
bijkomstige zwavelvereiste te kunnen aanvullen. Als men elementair zwavel koopt
dan is de fijnheid er van belangrijk. Als het fijn gemalen is en goed verdeeld wordt in
vochtige warme grond, dan wordt pure zwavel binnen een of twee maanden
biologisch geconverteerd tot sulfaat. Indien ruw vermaald of in brokken, kan het
jaren duren om volledig te kunnen reageren. Het vrijkomen van zwavel is afhankelijk
van de temperatuur. Bij 20 graden Celsius is de reactie van de bodem maar erg
traag. Het gaat het vlugste als die boven de 30 graden ligt. Het stopt bij 10 graden.

Het beste merk landbouwzwavel dat ik ken, is Tiger 90, en wat een superfijn vrij
pure zwavel is die gecombineerd wordt met 10 % bentoniet-klei en in stabiele
granules geperst wordt, die makkelijk en gelijkmatig kunnen worden uitgestrooid.



De granules vallen uit elkaar als ze in contact komen met het vocht in de grond. Ik
heb tevredenstellende resultaten in mijn eigen tuin gekregen door gewone
landbouwzwavel te gebruiken, maar ik zou Tiger 90 gebruiken als die in Tasmanië
verkocht zou worden.

Borium ( B ).

De makkelijkste manier voor de thuistuinier om aan borium te komen is door
Borax van de supermarkt te gebruiken. Dit bevat ergens tussen 9 en 11 % Borium in
gewicht. Je kunt gewoon 10 % rekenen. Borax is een natuurlijke onverwerkte
substantie die momenteel in de Mojave Dessert wordt gedolven. Borium is erg
krachtig en er is maar erg weinig van nodig, daarom moet die grondig worden
gemengd met andere meststoffen zodat die gelijkmatig kan worden uitgestrooid.
Borax kan ook in water worden opgelost en op de bodem worden gesproeid ( het
moet door de wortels worden opgenomen, en niet door de bladeren ). Sommige
oogsten krijgen boriumtoxiteit als de bodem er een te veel van bevat, dus wees een
beetje voorzichtig als je borium afmeet en uitstrooit. Gebruik per applicatie niet meer
dan 2 pond per acre actuele borium, zo veel is meer dan voldoende voor dat jaar.

Andere vormen van borium-meststof kunnen geconcentreerder zijn dan borax, dus
let er op dat je Solubor of andere borium-landbouwsupplementen  gebruikt.

Als je borax berekent en afmeet, dan komt 2 pond per acre actuele borium op 20
pond per acre borax per acre uit ( bij 10 % B ), of 20 gram ( 4 theelepels ) per 10
vierkante meter.

6 theelepels van enigerlei soort is ongeveer de maximale hoeveelheid die men in 4
liter kan oplossen. Indien meer dan dat dan kun je schade aan de bladeren van de
plant verwachten. Als men per ongeluk borium op de bladeren sproeit, dan is het
noodzakelijk om het direct er van af te wassen, maar je hoeft niet in paniek te raken
want boriumhoeveelheid in de bladspray zal de
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de plant ( in de concentratie die ik voorschrijf ) niet beschadigen, maar je hebt er ook
niets aan als die niet door de wortels kan worden opgenomen.

Stikstof ( N ).

Alle biologisch goedgekeurde meststofvormen van stikstof - met uitzondering
van een daarvan - vereisen biologische afbraak om hun nitraatgehalte vrij te kunnen
laten komen. Bloedmeel is de enigste  die wateroplosbaar is. Als je ongeveer wil
weten hoeveel nitraat van een biologische meststof kan vrijkomen, dan kun je dit in
een tuinboek vinden - alhoewel die tuinboeken wel heel uiteenlopende
hoeveelheden aangeven.



Bij oliezadenmeel zul je ook van soort tot soort veel verschil kunnen vinden.

Om precies te kunnen weten hoeveel dat zulk zadenmeel bevat, moet je eerst het
etiket op de zak bekijken. Deel dan de hoeveelheid proteïne die er op beschreven
staat door 6,2  of vermenigvuldig het met 0,16 ( je zult op beide manieren hetzelfde
resultaat verkrijgen). Het is wettelijk vereist dat op het etiket van dierenvoedsel het
proteïnegehalte vermeld staat. Een zak oliezadenmeel van 50 pond waarvan op het
etiket staat dat die 45 % proteïne bevat, die laat 7,2 % stikstof vrijkomen ( 45 %
gedeeld door 6,2 = 7,2 ). Dus is de totale hoeveelheid N in die zak van 50 pond dan
3,6 pond ( 50 pond vermenigvuldigd met 7,2 % = 3,6 pond )

Het vrijkomen van nitraat van alle biologische bronnen, egaal of het
concentraten zijn, compost of mest ( bloedmeel ) is afhankelijk van de temperatuur.
Het typische van bio-chemie, het percentage van vrijkomen verdubbelt bij elke 10
graden Celsius dat de temperatuur stijgt. Dus als je ergens bent waar het in de
winter sneeuwt, dan wees je bewust dat het percentage stikstof wat er in de lente bij
5 graden C. vrijkomt verdubbelt als de bodemtemperatuur hoger wordt, als we
vergelijken met de hoeveelheid die een maand of twee later vrijkomt als die
temperatuur 15 graden C. is. In veel delen van Noord Amerika wordt de bodem ca.
25 graden C. Bij die temperatuur komt de stikstof aan dubbele hoeveelheden vrij tot
zelfs viervoudig als dat wat het in de vroege lente was. Dus als je wilt dat de oogst in
de lente vlug groeit, dan is daar gewoonlijk maar een beetje stikstof voor nodig - het
doet er niet toe hoe vruchtbaar dat de bodem normaal is.

Verse mest.

Biologische burocraten staan niet langer toe dat men verse mest gebruikt om
groente mee te bemesten of er moet al een lange tijd over het composteren heen is
gegaan voordat men daarmee een voedseloogst kan laten groeien Dit is feitelijk
alleen maar goed, en is niet alleen maar burocratisch spierballenvertoon, want verse
mest kan groenten een bijsmaak geven en er zijn ook gezondheidsfactoren die daar
een rol in spelen. Dus, met uitzondering als  je niets anders kunt, kun je alsjeblieft
beter geen verse mest als stikstofbemesting gebruiken.
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Je kunt beter niet rekenen op de meeste dierlijke meststoffen om te kunnen
voorzien in adequate stikstof voor meer-eisende groente die dat nodig heeft (
uitzonderingen zijn gecomposteerde kippenmest die met een analyse in de handel
komt, of meststoffen die op je eigen geremineraliseerde bodem werd geproduceerd.

Verse mest van vee kan als meststof niet krachtiger zijn dan dat de
voedingsdichtheid er van was. Iemand die verse mest wil verkopen of weggeven
waardeert die waarschijnlijk niet erg veel, dus is het niet erg waarschijnlijk dat men
daarmee goed mee omging op een manier dat men zich verzekerde tegen snel
verlies van stikstof.



Tuiniers worden vaak voorzien van statistische tabellen die de vermoedelijke
voedingsstoffengehaltes van bepaalde dierlijke verse mest aangeven, maar als
verse mest op een hoop wordt gegooid zonder dat men daar op de juiste manier
compost van maakt - zelfs maar voor een week - wordt veel van de oorspronkelijke
stikstof er van in de lucht afgegeven in de vorm van ammoniakgas. Hetzelfde
gebeurt als vochtige verse mest, niet direct bijeen geraapt werd en in plaats daarvan
in de zon laten liggen om uit te drogen.

Ik raad aan dat je dan het vermoedelijke stikstofgehalte van enigerlei verse mest
beter niet rekent, met uitzondering van kippencompost, die wordt geleverd met een
analyse waar op staat dat er een hoeveelheid 3,5 % stikstof in zit. Kippenmest is
geweldig spul en kan de planten goed laten groeien. Een andere bron van verse
mest waar je op kunt rekenen om uitstekende compost van te maken, is
konijnenmest van eigen herkomst, maar alleen dan als er voldoende stro ( geen
zaagmeel ) onder de konijnen ligt om hun urine te kunnen absorberen.

Toen Albert Howard onderzocht hoe men sterke compost maakte, wist hij dat er
een absoluut noodzakelijk cruciaal element voor nodig was, wat hij ¨urine-aarde¨
noemde. Howard deed zijn onderzoeken in Brits India op een grote boerderij. Hij had
alles wat er op de boerderij nodig was. Het was in 1930. Howard´s boerderij werd
bewerkt door ossen en door mensen met scheppen en hakken - een groot aantal
mensen die als resultaat van de Britse wetten werden aangezet om te werken zo
hard ze konden, voor bijna niets of voor helemaal niets. Howard´s vee werd achter
een overdekte omheining gehouden, en eens per jaar kort voor het seizoen van de
zware regens, werd dit schoon geschept tot 18 cm diep en al deze grond in de
composttuin op een hoop gegooid, klaar er voor om gemengd te worden in
gevormde composthopen. De weg gehaalde grond werd vervangen door de
bovenste grondlaag van de akkers van de boerderij.

Een achtertuin-tuinier met enkele konijnenhokken zou ongeveer hetzelfde kunnen
doen.

Ik raad aan dat als je je jaarlijkse hoeveelheid stikstof voor je tuin gaat halen, dat
je het jezelf makkelijk maakt en een gegarandeerd goed resultaat kunt verkrijgen, als
je
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sterke organische substantie neemt zoals oliezadenmeel, verenmeel, of vismeel.
Deze fijn vermalen materialen zijn nog steeds ruw en onregelmatig gevormd zodat
de minerale meststoffen - die gewoonlijk wat fijner zijn dan zadenmeel - de neiging
hebben om in de kleine holtes van het zaden- of veren- of vismeel te gaan zitten, en
die zo goed gemengd kunnen worden, en het mengsel tevens van separeren
verhindert als het wordt bewogen etc.

Als ik meststoffen voor de tuin ga mengen, dan doe ik de oliezaden altijd het eerst in
de emmer, en meng dan pas de minerale meststoffen door dat meel. Dit werkt
geweldig goed !



Oliezadenmeel.

Volgens mij is uitgeperst oliezadenmeel de ideale stikstof-meststof voor de
groentetuin. Oliezadenmeel laat de stikstof langzaam vrijkomen, maar ook weer niet
al te langzaam. Er zijn er vele soorten van, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ook nog
goedkoop. Het is overal te krijgen waar plantaardige olie wordt geëxtraheerd uit
oliehoudend zaad. De resten daar van zijn waardevol voedsel voor het vee, en men
kan het zeer goed gebruiken als meststof. Het is rijk voedsel, wat vaak aan melkvee
wordt gegeven. Omdat het eetbaar is, kan men zien dat als oliezadenmeel boven op
de bodem wordt gestrooid, dat er dan heel kleine beestjes uit de grond komen en die
eten dat dan op tijdens de uren dat het donker is. Overdag gaan ze terug in de
grond, en laten datgene wat overbleef van het nu-verteerde oliezadenmeel bij de
wortels van de plant zitten. Probeer dit maar rustig eens uit ! En strooi wat
oliezadenmeel in de tuin, hou het oppervlakte s´nachts licht vochtig en kijk dan hoe
het door de loop van een paar dagen verdwijnt. Dan kun je in de stoel achteruit
leunen en je planten bekijken - die nu gevoed worden door vlug decomposterende
micro-dierlijke poep - die nu gaan opleven en vlug groeien.

Puristen werpen zich soms op tegen het gebruik van oliezadenmeel, als het niet
biologisch gegroeid is. Het is okay als je biologisch oliezadenmeel kunt krijgen. Maar
in het algemeen ben ik het daar niet mee eens. Onze aarde is tegenwoordig overal
toxisch geworden. Ik zie het als onmogelijk om geen contaminatie in de tuin mee te
brengen, en denk dat de meeste tuinen tegenwoordig vele malen meer
verontreinging via de lucht binnen krijgen in de vorm van uitlaatgassen van de auto´s
en industrie, dan wat in conventioneel gegroeid zadenmeel zou kunnen zitten.

Ik geloof dat de tegenstanders van conventioneel zadenmeel de wagen voor het
paard spannen. Ikzelf wens ook om tuingrond te scheppen die onafhankelijk zijn
eigen nitraat voortbrengt. Ja, het duurzame ideaal is om niets van buitenaf naar
binnen te halen, maar ik weet dat de tuingrond daarvoor door enkele fases heen
moet gaan, voordat die in die toestand
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terecht komt waar het echt mogelijk is om geen stikstof te importeren.  In de
tussentijd is er zadenmeel, en voor diegenen die bezorgd zijn over
landbouwcontaminanten in hun zadenmeel, is er ook coprameel, wat gewoonlijk een
bijna totaal biologisch gegroeid materiaal is.



Nog niet zo lang geleden kwamen er een hele hoop tegenwerpingen van een
andere soort naar voren over het bemesten met oliezadenmeel van genetisch
gemodificeerde soort. De destructieve aspect van de meeste genetische
modificatietechniek voorziet de ethisch ingestelde mens van een aantal redenen om
dit niet te ondersteunen, en gaat die zelfs zo ver als tot het weigeren van het gebruik
van GM-afvalproducten.

Van de andere kant zegt mijn intuïtie me over zadenmeel dat in de aarde
decomposteert, dat zadenmeel gewoon zadenmeel is, en zelfs als sommige GM-
soorten een beetje twijfelachtig zijn, dan zullen de bodembacteriën ze toch afbreken
en laten werken.

En wat over het feit dat het GM-zadenmeel sporen van glyphosaat en bepaalde
andere pesticiden met zich meebrengt ? Wel, conventioneel gegroeid zadenmeel,
draagt inderdaad sporen van verschillende herbi-en pesticiden met zich mee. In feite
bestond een deel van het excuus achter de ontwikkeling van Round Up - resistente
oliezadenplanten er uit, om het gebruik van nog ergere pesticiden te voorkomen.

Het is ook belangrijk om bij de aankoop van bemestingsstoffen een juiste ethische
keuze te maken. Veel materiaal is genetisch gemanipuleerd, zoals katoen, canola,
en soya.

Door de verdergaande uitputting van onze boerderijbodems is het hedendaagse
zadenmeel niet zo krachtig als dat het  in de eerste beginjaren van 1980 was. In die
dagen bevatte het zadenmeel meer phosfor ( 3 - 4 % ) dan tegenwoordig ( 2 - 3 % ).
De altijd verdergaande uitputting van industriële boerderijbodems gaat samen met
de daling van de nutritionele waardes van alle andere industriële voedsel wat de
mensen als voedsel dient. Het proteïnenivo van het oliezadenmeel lag ca. 30 jaar
geleden ook een paar procent  hoger. Als we een remineralisatieprogramma
uitrekenen, dan negeer ik enigerlei phosfor of kaliumgehalte in het oliezadenmeel. In
principe koop ik langzaam vrijkomende stikstof aan de best mogelijke prijs. Enigerlei
phosfor of kaliumgehalte is gewoonlijk welkom maar wordt niet meegerekend.

Ik beschreef al eerder dat de temperatuur bepaalt hoeveel stikstof dat er
vrijkomt. De snelheid van de decompostering berust ook op de concentratie van de
stikstof in het materiaal wat er gedecomposteerd wordt. Micro-organismes die
organisch materiaal eten moeten eerst hun eigen proteïnes uit de stikstof opbouwen
die vrijkomt uit het materiaal wat ze verteren. Als het organische materiaal
onvoldoende stikstof bevat om vlug een grotere microbiële populatie op te bouwen,
dan verloopt de afbraak ervan te langzaam om een sterke groeirespons te kunnen
scheppen.

Als een organische meststof minder dan 4 % stikstof bevat, dan werkt dit volgens
mijn ervaringen niet als een sterke meststof, of de bodem moet al vrij warm zijn.



Het zal je niet gelukkig maken om in de lente organische stikstof-meststof van lage
potentie te gebruiken. Het snelle vrijkomen vereist ook een grotere luchttoevoer in de
bodem. Dit verklaart
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tevens waarom sommige mensen uitstekende resultaten hebben als ze meststoffen
van lagere kracht gebruiken zoals alfalfameel of koffiedrab, en dat anderen dat dan
niet kunnen hebben.

Tenslotte, als je het een of andere soort minder algemeen voorkomend
oliezadenmeel aangeboden krijgt zoals zonnebloempittenmeel, lijnzaad-, sesam-,
saffloer-, of pindameel, dan aarzel niet maar kijk op het label voor het
proteïnegehalte en deel dit door 6,2 ( of vermenigvuldig het met 1,6 - is hetzelfde),
dan is dit de uitkomst van het stikstofgehalte. Vergelijk dan de prijs per eenheid
stikstof met andere zadenmeel en kies dan daaruit de beste. Soms willen
boerderijleveranciers niet de de gewone verwerkte uitgeperste zaden uit het
magazijn verkopen maar gewoon gemalen oliezaden, wat dan wordt verkocht als
diervoedsel. Uit dit meel werd dus niet de olie er uit geperst, en daarom verminderde
het proteïnepercentage er in door de hoeveelheid van die olie, en zo eindigt de prijs
dan ook nog veel hoger. Het oliegehalte zal niet schadelijk zijn voor de bodem, maar
het vermindert wel de effectiviteit, en bovendien is het de hogere prijs niet waard.

Als zulk materiaal aangeboden wordt, dan kan men beter ergens anders inkopen.

Let er ook op dat de zaden meel goed bewaard wordt. Het is eetbaar, dus het
kan aantrekkelijk voor muizen en ratten zijn. Het mengen van het meel met kalk en
phosfor - net zoals men de Complete Organische  Meststof maakt dat in hoofdstuk 4
beschreven staat - vermindert de aantrekkingskracht voor knaagdieren. Indien juist
gedroogd kan zadenmeel opgeslagen worden in metalen afvalblikken of olieblikken
of -tonnen met een goed dicht zittend deksel, en zal het zo vele jaren lang houdbaar
zijn. Maar pas op, ooit bewaarde ik een extra jaarvoorziening lokaal Tasmanisch
canolazadenmeel wat nog niet juist gedroogd was, waar in zich later langzaam aan
schimmel vormde, zelfs ondanks dat het verpakt was in een stalen bak met een anti-
knaagdierdeksel er op.

Fig. 6,1. Het voedingsstoffengehalte van zadenmeel.
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Vismeel is als meststof veel beter dan oliezadenmeel. Het bevat bijna twee maal
de hoeveelheid stikstof die gewoonlijk in oliezadenmeel zit en beduidend veel
phosfor, terwijl oliezadenmeel dat vaak niet heeft.  Omdat het van de oceaan
afkomstig is bevat het ieder micro-nutriënt. In dit opzicht lijkt het wat op kelpmeel. Als
ik de waarde van de phosfor in het vismeel includeer ( en de prijs van phosfor
gebruik zoals dit in ZSP zit, en wil gebruiken voor zijn hogere concentratie aan
stikstof, dan wijst vismeel zich uit om ca. gelijk te zijn in de prijs van oliezadenmeel.

In de praktijk kan het een probleem zijn om vismeel te gebruiken door de reuk er
van. Huisdier en wild zullen het enkele dagen lang onweerstaanbaar vinden, en
mensen vinden het gewoonlijk afschuwelijk. Het ruikt als goedkoop blikvoer voor de
kat, maar dan tien maal zo erg. Men kan het het beste bewaren in een luchtdichte
metalen bak of in een voedselzak die aan een touw hangt zodat katten er niet aan
kunnen komen.

Er zijn ook ethische bedenkingen voor vismeel. Vismeel is gemalen vis. Door
het gebruik er van worden de oceanen uitgeput voor de economische belangen, en
bovendien komt het uit een altijd meer vervuilde oceaan.

Men moet voorzichtig zijn omdat vismeel vaak gevoerd werd op visboerderijen in de
vorm van korrels. Soms wordt dit voer exclusief van oceanisch vismeel gemaakt, en
soms bevat het behoorlijk veel  genetisch gemanipuleerd soyaproteïne.

Verenmeel.

Veren zijn een bijproduct van de industriële kippenhouderij, en die worden maar
minimaal bewerkt worden voor het gebruik van veevoer. Verenmeel moet als
meststof in vochtige grond worden ingewerkt om de nitraten vrij te laten komen. Dit
product wat erg langzaam nitraat laat vrijkomen is ook zeer goed voor de
groentetuin. Het heeft gewoonlijk de dubbele kracht van oliezadenmeel maar bevat
maar weinig of geen phosfor of kalium. Ik zou willen aanraden dat je in de lente
oliezadenmeel gebruikt. Als de bodem dan later wat warmer is dan zal verenmeel
beter werken.

Meestal is het verstandiger om de helft oliezadenmeel met de helft verenmeel te
vermengen.

Coprameel.

Nadat de olie uit het gedroogd kokosvlees ( copra ) werd geëxtraheerd, wordt dit
aangenaam ruikende meel gebruikt als een meststof van lagere kracht. Coprameel
wordt gewoonlijk gebruikt om renpaarden te voeren.
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Groot pluspunt van coprameel is de zuiverheid er van. De kokospalmbomen worden
gewoonlijk niet chemisch bemest ( want het is bijna onmogelijk om ze te besproeien
). De kokospalmboom heeft een speciale mogelijkheid om aan moeilijk verkrijgbare
materialen te komen - die zijn dan nog steeds in het meel aanwezig. Copra is in
onze ontwikkelende wereld een low tech product. Het gebruik van coprameel zal
vele moeilijk overleven-kunnende mensen van het platteland kunnen helpen.

Compost.

Om een sterke groeirespons van compost te kunnen krijgen moet die meer dan
3 %  stikstof bevatten, en de koolstof-stikstofverhouding moet 12 : 1 zijn - of beter
nog is 10 : 1. De meeste thuis gemaakte compost is niet van deze kwaliteit. Veel
merken van in zakken ingepakte compost zijn evenzo niet van die kwaliteit - kijk op
het etiket - en is het stikstofpercentage wat op deze compostzakken gedrukt staat of
op een laboratoriumanalyse wordt gecalculeerd, op basis van het drooggewicht.

Als je een ton vochtige compost hebt, dan kan het drooggewicht daarvan een halve
ton zijn. Dus, als je 100 pond N per acre wilt verspreiden en je compost 3 % N bevat,
dan zou je kunnen denken dat 3.300 pond van deze vochtige compost  die 100 pond
N zou moeten bevatten. Feitelijk kan 6000 pond vochtige compost een drooggewicht
van 3300 hebben, maar het is zelfs nog anders, want dit is compost en geen
meststof, dus zal niet alle stikstof in een enkele oogstcyclus vrijkomen. Misschien zal
wel de helft er van. Dus, om 100 pond N per acre te willen verkrijgen, moet je 12.000
pond verspreiden ( 6 ton per acre ) - en hoeveel is dat dan nu in de praktijk op de
bodem? Dit komt neer op een bodembedekking van ca. 7 mm dik.

Verse mest.

Het is een slechte praktijk om verse mest als stikstofbemesting te gebruiken en
die verse mest langs de planten te strooien of in te werken. Als mulch zal dit in het
algemeen nog wel wat groeirespons uitlossen maar het laat ook ongewenste
afbraakproducten vrijkomen die een onappetijtelijke smaak aan die oogst geven. En
ook als die verse mest op het bodemoppervlakte ligt - en dan vooral in de zon - dan
zullen een hoop nitraten van die verse mest overgaan naar een ammoniakgasvorm
en zo er uit vlieden, en niet bij de planten aankomen waar het eigenlijk voor bedoeld
was.

Op dezelfde manier dat het proteïne- en phosfaatgehalte in het oliezadenmeel in de
laatste tientallen jaren gedaald is, werd het menselijke lichaam gemiddeld gezien
ook breekbaarder en vatbaarder voor allerlei ziektes. Tegenwoordig riskeren veel
mensen ziektes door in contact te komen met verse dierlijke mest. Als onze algehele
voedselvoorziening meer voedingsstoffen zou bevatten, dan zou dit niet het geval
zijn.

Gedecomposteerde kippenmest die goedkoop in zakken wordt verkocht voorziet
in een sterke groeirespons. Als de analyse meer dan 3 % aangeeft ( het is niet
ongewoon dat het 3,5 % of zelfs 4 %



heeft )
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Ik heb oogsten met kippenmest uit zakken bemest en had een goede groeirespons.

Peulvruchten-zadenmeel.

In Tasmanië zijn de zadenbedrijven die gespecialiseerd zijn in voedingsstoffen
voor dieren en bodem diep geïnteresseerd in de mogelijkheden met de groei van de
wilde lupine ( Lupinus Alba ) voor het gebruik als stikstofbemester. Deze soort levert
per acre meer tonnen zaad op wat meer proteïne bevat dan dat oliehoudende
zadenoogsten dat doen. Het wilde witte lupinezaad bevat ca. 20 % ( oneetbare, erg
bittere en waarschijnlijk giftige ) olie, waarvan men ook bio-diesel kan maken. Als
men die olie er uit wil extraheren dan wordt het zaad wat geplet, en wat dan kan
worden gebruikt als meststof. De witte en blauwe lupine zijn uniek in staat om
phosfor vanuit ondergrondse reserves van erg onoplosbaar ijzerphosfaat op te
nemen, iets wat bijna geen andere oogst kan volbrengen. Als men dit als meststof
zou verkopen nadat de olie er uit werd gehaald, dan is de oogst veel gunstiger in
verhouding met de gewone bulkprijs van oliezadenmeel.

Wild lupinezaad bevat een erg bitter ( en toxisch alkaloïde ). Terwijl de zaden aan
het decomposteren zijn, onderdrukt dit alkaloïde de ziekteorganismes in de bodem
en brengt zo de meer wenselijkere mico-organismes van de bodemecologie in een
overheersende positie.

Ik denk dat het effect van het lupinezaad op de bodemecologie de reden er voor is
dat de groenten in mijn eigen tuin beter beantwoorden op N-bemesting met gemalen
lupinezadenmeel, dan om een zelfde hoeveelheid N door middel van oliezadenmeel
te verkrijgen.

Daarin ligt een tip voor de zuinige mens. Iedere keer als je laag-kiemend of niet-
kiemend peulvruchtenzaad kunt krijgen, en als je dat zelfs maar in grove stukken
kunt malen, dat je dan een uitstekende meststof voor je tuin hebt. De zaden van
peulvruchten variëren wel in proteïnegehalte. Het laagste liggen de erwten en de
gewone sperziebonen ( Phaseolus Vulgaris ). Het hoogste liggen de lupines en de
fava-bonen en dan vooral die favasoorten met de kleine zaden. Ik heb zelf nooit
geprobeerd om te bemesten met meel van niet-kiemend klaverzaad, maar
waarschijnlijk zou dat ook werken.

De ¨sporen¨- elementen.

Tot de tijd dat we steenmeel kunnen kopen dat geconcentreerde nivo´s zink,
koper en magnesium heeft, moeten we nog sulfaat-meststoffen gebruiken. Dit feit
werd ook ingezien door de biologische sector en sulfaten worden nu toegestaan.
Sulfaten beschadigen
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de ecologie van de bodem of de bodem zelf niet, maar het is wel zo dat de
vervaardiging er van veel niet-hernieuwbare energie verbruikt, maar als we daarom
er voor kiezen om het niet te gebruiken, dan levert dat een veel armer nutritioneel
resultaat in bodem en groente op.

Verkopers van steenmeel zeggen dat je de micro-nutrientennivo´s behoorlijk
kunt verhogen door het gebruik van gewoon steenmeel.

Veel tuinboekenschrijvers herhalen deze beweringen zonder die ooit kritisch onder
de loep te hebben genomen. Om mijn afwijzing daarvan te verifiëren, nam ik de
getallen van verschillende soorten steenmeel die er verkocht worden samen en
kwam tot de volgende resultaten. Een typische analyse die in ppm wordt gegeven
ziet er wel indrukwekkend uit. Iedere plantenvoedingsstof die je mogelijk wilt hebben
staat er op die lijst vermeld, maar als die getallen eens goed onder de loep worden
genomen, dan blijkt het resultaat niet erg positief te zijn. Wel, als we met een
bodemanalyse werken, dan is 1 ppm = 2 pond per acre van de 2 miljoen pond van
de ploegdiepte van een acre. Dus, berekende ik de hoeveelheid van enkele
elementen die aanwezig kunnen zijn in 20 ton hoog mineraalhoudend basalt-
steenmeel. 20 ton per acre voorziet in 1 pond elementaire zink per acre, 4 pond
koper, 2 pond borium, 66 pond phosfor en 50 pond zwavel. De hoeveelheid zwavel,
phosfor, koper en borium, zou beduidend kunnen zijn als het steenmeel nog vlug in
de bodem zou oplossen - maar normaal gesproken duurt het vele jaren om op te
lossen en daarbij maakt het niet uit hoe fijn dat het vermalen is. Een pond zink is niet
genoeg om ook maar iets te kunnen verbeteren, zelfs ook dan al zou het direct
oplossen - en wat dit ook helemaal niet eens doet.

En bedenk dan ook nog dat dit 20 ton per acre is !

Een winkel die Concentrates heet en in Portland, Oregon ligt, verkoopt basalt
steenmeel in zakken voor de prijs van 880 dollar per ton. Als we fijn vermalen
basaltmeel zouden kopen met prijzen die gelijk zouden zijn aan de kosten van
landbouwkalk - laten we zeggen 20 dollar per ton waarbij de kosten van het
uitstrooien geincludeerd zijn - dan zou het gebruik er van eventueel zin hebben op
een boerderijakker. Is het nog nodig dat ik meer er over zeg ?

Wat we werkelijk nodig hebben om te gebruiken zou fijn vermalen minerale erts
zijn van het soort dat naar de raffinaderij wordt gebracht om pure koper of mangaan
van te maken. Tussentijds zijn er de sulfaten.

Het kopen van sulfaten.

De boeren in Tasmanië kopen hun meststoffen doorgaans in zakken van ca.
12,5 kilo en in sulfaatvorm. Een volle zak zink- of kopersulfaat kan voldoende zijn om
een grote tuin tientallen jaren lang van voedingsstoffen te voorzien - of zelfs een
leven lang. 50 pond zink, koper, of mangaansulfaat, kan een buurt-bodemanalist
voor ca. 2 jaar voorzien. Een investering in een zak van die sulfaten ( inclusief ijzer
en kalium ) zou enkele honderden
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dollars kosten, maar, als je niemand in je omgeving kan vinden die je een los pond
verkoopt en je niet in staat bent om zelf een actieve bodem-analyticus te worden,
dan zou ik zeggen dat je beter contact opneemt met Black Lake Organics in
Olympia, Washington - of een andere aanbieder op internet - alwaar ze blij zullen
zijn om een kleine hoeveelheid voor je af te wegen en het via UPS te laten
bezorgen. In Australië zijn sulfaten doorgaans verkrijgbaar bij tuincentra in
verpakkingen van een halve kilo. Ik denk dat het in Noord-Amerika ook zo zal zijn
dat meer tuiniers zich bewust zijn geworden van het voordeel om die te gebruiken.

IJzersulfaat ( FeSO4 )

Er zijn 2 vormen ijzersulfaat, namelijk ( in het Engels - IJzer(I)sulfaat FeSO4, en
IJzer(II)sulfaat (Fe(SO4)3 ). De IJzer(I)sulfaatvorm (FeSO4) is de juiste soort die we
in de tuin moeten gebruiken en is rose- of groen-achtig. De andere vorm -
IJzer(II)sulfaat FeSO4)3 - heeft een roestige rode kleur die cement en beton
verkleurt en zou moeten worden vermeden. Beide soorten ijzersulfaat bevatten 30 %
ijzer en 18 % zwavel.

Mangaansulfaat ( MnSO4 )

Er is mij niets bekend over bijzondere omgang met deze stof. Mangaansulfaat
bevat 32 % mangaan en 19% zwavel.

Kopersulfaat ( CuSO4)

Dit materiaal wordt makkelijk door de huid opgenomen en kan giftig zijn als men
er in grotere hoeveelheden aan bloot staat. Het is stoffig materiaal, en als ik een zak
kopersulfaat opent dan proef ik koper. I.v.m. de wet in Noord Amerika, moet ik je hier
waarschuwen dat je handschoenen moet dragen en een masker voor je gezicht en
goed ventileren als je met deze stof omgaat. Ikzelf ben niet zo bezorgd over koper
en denk dat een beetje blootstelling er aan alleen maar zelden voorkomt en als ik
een beetje zorg dat er goede ventilatie is als ik er kort mee bezig ben, dan denk ik
dat mijn lichaam al een beetje waardevolle kopernutritie heeft opgenomen. Als ik er
urenlang of dagenlang mee zou moeten bezig zijn, dan draag ik wel een stofmasker.
De blauwe vorm van kopersulfaat bevat 25 % koper en 12, 5 % zwavel.

Zinksulfaat ( ZnSO4 )

ZnSO4 neemt vlug vocht uit de atmosfeer op en wordt vlug tot een vieze natte
massa. Bewaar zinksulfaat altijd in een goed afgesloten luchtdichte pot. Het bevat 35
% zink en 17 % zwavel.
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Bladvoeding.

Een low-tech-manier om te zien of een plant een gebrek aan sporenelementen
heeft is door die stof er eens via bladvoeding er op te sproeien om dan te zien of je
dan een positieve respons krijgt, Als het betreffende element niet nodig was dan is
er geen respons, maar ook geen beschadiging. Er is een limiet er voor hoe
geconcentreerd een bladvoedingspray mag zijn, dus kun je alleen effectief
elementen via bladvoeding aan de plant geven als die die niet in een grote
concentratie wordt gebruikt. Theoretisch kun je gewoon NPK op de bladeren
sproeien. Ooit deed ik een experimentele poging om een paar grote planten te
voorzien van een bijna helemaal complete voeding met NPK. Om hun vlug te laten
groeien moest ik ze drie maal per week besproeien.

Bladvoeding kan snelle resultaten opleveren. Nog niet lang geleden legde me
een landbouwkundige uit dat mijn pompoenen kenmerken van zinkgebrek hadden.
De bladeren vulden zich niet helemaal. Ze groeiden wel langzaam alhoewel dat niet
echt duidelijk te zien was. Ik zei dat ik een paar maanden er voor 28 pond elementair
zink aan de bodem had toegevoegd, alhoewel dat de bodemtest later aangaf dat de
tuinbodem gebrek had aan meer dan twee maal zo veel. De landbouwkundige legde
uit dat mijn rode grond rijk aan ijzer was en al dat ijzer interfereerde met de
zinkopname. De volgende dag voedde ik mijn pompoenen een dosis zinksulfaat via
bladvoeding. Twee dagen later groeiden de ranken vlug en de bladeren zagen er
normaal uit. Tien dagen later stopten mijn pompoenen weer met groeien en de
bladeren waren weer gekruld. Ze hadden duidelijk te weinig zink.

Op dat moment ging mijn tuin de laatste weken van het warmere weer in. Begin
maart is net als de tweede week van september in Oregon. Vele jaren lang leek het
rond de tweede week van maart normaal dat mijn zuchinni ´s en komkommers vol
zaten met een poederige meeldauw, en vaak vielen ze dan in de derde week van
maart uit elkaar. Ik besproeide ze wederom met zinksulfaat alhoewel deze keer met
de dubbele concentratie als er voor. Niet alleen hervatten de planten een tweede
keer de groei maar de poederachtige meeldauw verdween ook om tot in april niet
terug te komen. De ranken gingen er mee verder om de hele maand woekerend te
groeien - iets wat ik op dit grondstuk nog nooit gezien had. Ik realiseerde me nu dat
deze poederachtige meeldauw in mijn tuin en omstandigheden eerder verscheen
dan dat het anders zou zijn gebeurd,
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omdat mijn planten een tekort aan zink hadden. Maar het is niet persee zo dat dit
ook zo bij jouw pompoenen zo zal verlopen.

Als je wat minerale zouten in water oplost - het doet er niet toe of het tafelzout of
zinksulfaat is - en dat dan op de planten sproeit, dan is er een ¨concentratielimiet¨
zodat een beschadiging kan optreden. Voor de meeste mineralen zal 1 eetlepel per
4 liter een goede effectieve concentratie zijn, met uitzondering van kopersulfaat. Met
koper vormt zich een hoog-alkalische oplossing en moet die gemengd worden op de
halve sterkte van de andere sulfaten. Ca. 1 gehoopte THEE-lepel op 4 liter. Je kunt
meer dan een minerale sulfaatsoort oplossen in dezelfde sproeitank zo lang als je



maar niet een combinatie van een EET-lepel vol per 4 liter overschrijdt. Bij 2 EET-
lepels per 4 liter, kunnen sommige planten verdorren, en vooral dan als er een
grotere hoeveelheid kopersulfaat in de oplossing zit.

--------------------------------------------------------------------------------------

De Hoeveelheden in Gram

1/4 theelepel is 1,25 gram

4 x 1/4 theelepel vol = 1 theelepel = 5 gram

3 x 1 theelepel vol = 1 eetlepel = 15 gram.

2 x 1 eetlepel vol = 1 ounce = 30 gram

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alhoewel de kleine hoeveelheid die er voor nodig is om borium aan te maken
geschikt lijkt te zijn voor bladvoeding, is dat toch niet zo. Om effectief te zijn moet
borium via de wortels worden opgenomen. Als je denkt dat je planten gebrek aan
borium hebben dan meng het zo dat het bij 2 pond per acre kan worden verspreid en
sproei het dan op de bodem. Als er dan iets van op de bladeren komt dan is er geen
schade als men het daarna gewoon er van af spoelt. Het gewicht aan
sporenelementen dat in een jaar tijd veilig aan de bodem kan worden toegevoegd,
kan vaak niet voldoende zijn om een deficiëntie geheel op te lossen. Soms zijn er
herhaaldelijke applicaties voor nodig en dat zelfs nog jarenlang voordat die nivo´s
hoog genoeg zijn opgebouwd, net als mijn zink-deficiente pompoenen, kunnen de
planten enkele maandenlang goed groeien nadat het element in de bodem werd
toegevoegd, maar daarna komen ze toch in de problemen, dus is het verstandig om
een kleine hoeveelheid van deze sulfaten extra bij de hand te houden. Gewoon een
ons er van is voldoende. Nadat je goede resultaten hebt verkregen met een
applicatie koper, zink, ijzer of
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mangaan aan de bodem, en de planten zouden later ziektesymptomen krijgen of
stoppen met de groei, dan moet je allereerst bladvoeding toe dienen van het element
of elementen waarmee je te voor de bodem mee hebt aangevuld. Als dit het element
was wat alweer deficiënt was, dan zal de groei direct hervatten en de
ziektesymptomen kunnen bijna overnacht verdwijnen. Er is meer informatie over
bladvoeding in Hoofdstuk 8 waar kalkhoudende bodems worden besproken.



Micro-nutriënten.

Deze elementen zijn vereiste voedingsstoffen voor zowel de planten als de
mensen. je kunt verwachten dat ze in de bodem zijn, en sommige er van zullen
eventueel een pond per acre bedragen en anderen zijn er misschien gramsgewijs.
De standaard bodemtest vermeldt geen van deze elementen maar een beetje
duurdere test zal dat wel doen. Maar zelden vragen de tuiniers om deze elementen
te testen. Een boer kan in een gebied wonen waar gewoonlijk een micro-
nutriëntengebrek is, en  de bodem laten testen, maar de gewone tuinier vind dat niet
noodzakelijk. Het is niet duur voor de tuinier om routinematig een of meerdere
bodemtoevoegingen te includeren die een breed spectrum van deze elementen
bevatten. Het is ook verstandig om de bronnen van de micro-nutriënten te
veranderen en het ene jaar kelpmeel te gebruiken en het andere jaar azomite.

De gewoonlijk aangeraden applicatie voor mico-nutriënten is een pond per 10
vierkante meter per jaar. Een-derde liter kelpmeel weegt ca. een pond. Ik raad aan
om deze hoeveelheid per 10 vierkante meter dubbel te verspreiden.

Er zit ook een volledig spectrum nutriënten in natuurlijk zeezout en in vismeel.
Greensand bevat er ook veel van. Steenmeel is zeer variabel m.b.t. de micro-
nutriënten gehaltes. Reken er niet op of je moet al een analyse ter beschikking
hebben hoeveel er in zit en in de praktijk echt er in aanwezig is.

Harde steenphosfaat bevat ook een spectrum aan sporenelementen ( inclusief
enkele die je mogelijk niet graag wilt ). Micro-nutriënten zijn o.a. chroom, kobalt,
jodium, molybdeen, selenium, tin, vanadium, nikkel en fluor.



Hoofdstuk 7

Het Bodemvoorschrift.

Nu is het tijd om de andere kant van Matthew´s werkblad te bespreken. Het is
onze taak om meststoffen te kiezen die de deficiënties opvullen en om uit te rekenen
hoeveel dat we daarvan in de grond moeten verspreiden ( en kopen )

Vul eerst de kopie van de linkerkolom van het Zure Bodem Werkblad op de tweede
pagina in, en breng  de eventuele deficiëntie hoeveelheden van de rechterkolom
naar de eerste pagina over.

Ik moet me eerst verontschuldigen dat ik niet de rest van de procedure in een
makkelijk te volgen stap voor stap methode kan maken. Dat komt omdat natuurlijke
meststoffen vaak meer dan een element bevatten, en zelfs ook vaak meer van een
secundair element dan dat je hebben wilde. Op sommige bodems is er een beetje
jongleren nodig om de beste compromissen uit te werken. En soms - teneinde te
vermijden om een teveel te scheppen - kun je nu dit jaar niet maar gewoon allerlei
materialen gebruiken die je graag wilt. Maar er is geen reden voor stress, want er is
ook nog altijd het volgende jaar.

Er zijn enkele algemene principes die je kunt aanwenden om je eigen bodem-
puzzel te helpen oplossen. Allereerst, als er enigerlei bestaand nivo binnen de 10%
van je doelnivo is - het maakt niet uit of het er boven of er onder is - dan kan men
dat bezien als ¨goed genoeg¨. Deze 10 % is binnen de accuratiegraad waarmee je
werkt.

Ten tweede, als je te weinig geld hebt, dan bezuinig alsjeblieft niet en lever geen half
werk. In plaats daarvan, kun je het zo doen dat je zo veel vierkante meters
fatsoendelijk remineraliseert als dat je kunt. Je kunt beter een goed resultaat op een
deel van je land krijgen, in plaats van een zwak middelmatig resultaat over het hele
land heen.

Als je eens verheugd de resultaten ziet, zul je in de toekomst er naar streven om
voldoende geld voor al die meststoffen te hebben die er nodig zijn.

Ten laatste moet je de applicatielimieten respecteren waarvoor veel ervaring voor
nodig was om die te bepalen. Deze limieten zijn onze hoofdzakelijke bescherming
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tegen het maken van ernstige fouten, waardoor we voldoende bodemreserves op
bouwen zonder er te veel of te weinig er op te doen.

Toen je de doelnivo´s op de frontpagina van het werkblad berekende, zag je
eerst de getallen voor calcium, magnesium en kalium staan die je de sleutels gaven
om de rest van de elementen uit te rekenen. Maar het oplossen van de andere kant
van het werkblad gaat anders. Je kunt er van uit gaan dat je mogelijk verkeerd



begint en dat het dan noodzakelijk is om weer opnieuw te beginnen. Om je daarbij te
helpen, heb ik enkele smalle kolommen aan de rechterkant gemaakt om de
hoeveelheden van S, Mg of Ca aan te geven en op te tellen, die met de andere
elementen meekomen. Het werkt gewoonlijk het beste om te beginnen met de
sulfaatsoort-mineralen van de minor-nutrienten - ijzersulfaat ( FeSO4 ),
mangaansulfaat ( MnSO4 ), kopersulfaat ( CuSO4 ), en Zinksulfaat ( ZnSO4 ), kijk
dan pas naar kalium wat evengoed vaak in de sulfaatvorm wordt voorzien. Vergeet
niet dat elke sulfaatvorm een bepaald percentage van het actuele element dat je wilt
hebben met zich meebrengt, plus een bepaald percentage van het element zwavel.
Om het vlug en makkelijk voor je te maken voorziet het werkblad in een meststof-
compositietabel. Daar waar de samenstellingsanionen in betrokken zijn ( SO4 P2O5
) wordt het percentage alleen aangegeven als P of alleen als S.

Neem even aan dat je een koperdeficiëntie moet aanvullen met 15 pond koper.
Het applicatie limiet voor koper is 7 pond per acre. Kopersulfaat bevat 25% koper,
dus is er 28 pond kopersulfaat nodig om te kunnen voorzien in 7 pond elementair
koper.  Die 28 pond bevat echter ook 12,5 % zwavel, oftewel 3,5 pond. Schrijf dan
¨CuSO4 - 28 pond¨ in de brede kolom in het midden, en ( het afgeronde ) getal ¨4¨ in
de smalle S- kolom op de horizontale lijn voor koper.

Er is ook een limiet voor de hoeveelheid zwavel die je per jaar kunt toevoegen.
Als de bodem niet noodzakelijk zo veel zwavel als kalium en / of sporen elementen
nodg heeft, dan moet je de keuze maken om oftewel de hoeveelheid van deze
sulfaatmeststoffen te verminderen, of anders over je zwavellimiet heen te gaan. Als
ik voor de keuze zou staan, dan zou ik eerst het nieuwe kalium beperken tot 100
pond per acre, wat een redelijke hoeveelheid is die vaak op boerderijen wordt
gebruikt, en dan, indien noodzakelijk, zou ik het zwavellimiet met 50 pond
overschrijden, maar alsjeblieft, overschrijdt je zwavellimiet nooit meer dan dat. ( Als
we later een stuk verder in het boek zijn zul je zien dat het Excess Kationen
Werkblad de toevoegingen van kalium beperkt tot 100 pond per acre. Maar we zijn
nog niet zo ver.

Pag. 195

Maak je nou maar niet bezorgd over deze keuzes. Ter perspectief kun je in
gedachten houden dat voor de tijd dat men de bodem in balans bracht, de
biologische tuiniers geen aandacht aan deze minor nutriënten besteedden en het
toch klaarspeelden om voedsel te laten groeien - alleen minder voedingsrijk voedsel
- dat meer ziekteproblemen had dan dan het anders zou hebben gehad.

Het zal in het volgende jaar beter gaan. De uitwisselingscapaciteit van je bodem zal
dan meer in evenwicht zijn en heeft dan minder algehele input nodig zodat je
meststoffen-rekening dan zekerlijk zal verminderen.

Sommige mensen zijn goed om puzzels zoals deze uit te werken en anderen kunnen
dat gewoon niet. Als je niets er van kunt, en als je je partner of vriend ook niet zo ver
kunt krijgen dat die het bodemvoorschrift voor je uitwerkt, dan heb ik drie uitstekende
oplossingen:



1 ) Er is een online app, op internet die de hele berekening direct voor je doet.
Informatie daarover wordt voorzien in de appendix, en ook in figuur 7,2 aan het
einde van dit hoofdstuk staat een reproductie van de spreadsheet die bewerkt wordt
op de analyse van Matthew´s bodem.

2) Je kunt een bodemanalist vinden die je helpt. De appendix staan ook buurt-
bodemanalisten.

3) Je zou COF kunnen gebruiken zoals beschreven in hoofdstuk 4 als je een
bodemtest had aangevraagd, want dan weet je of je tuin borium, mangaan, koper of
zink nodig heeft, dus weet je dan ook hoeveel dat je van deze elementen in de COF-
formule moet verhogen en daar in kleine  aanpassingen kunt maken. Op dezelfde
manier is het zo dat als je bodemtest veel, of een veel te veel, aan phosfor of kalium
heeft, dan zou je SRP er uit kunnen weglaten, of de kaliumsulfaat uit de COM.

Ik koos voor dit voorbeeld omdat het moeilijk was dit goed te berekenen en
vereiste dat ik een beetje mentaal jongleren moest om op mijn doelnivo´s uit te
komen. Het wees zich uit dat het mogelijk was, om Matthew´s bodem alles te geven
wat die nodig had, en dat nog steeds binnen het zwaveldeficit. Dit is hoe ik het
berekende:

Het belangrijkste is dat de vier major kationen in balans worden gebracht. Het is
okay om alleen maar in een deel van de andere elementen te voorzien maar je moet
wel ¨ The Big 4¨ in balans hebben als dat mogelijk is, ( zonder het applicatielimiet
voor calcium of magnesium te overschrijden ). Matthew´s nieuwe tuin had een groot
kaliumgebrek, en omdat alle direct bruikbare vormen aan kalium door een
zwavelcomponent begeleid worden, lette ik allereerst er op hoeveel zwavel op deze
manier met de sporenelementen mee zou komen. Voor een eerste ongevere
berekening was het dat er 263 pond
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magnesiumsulfaat nodig was om 84 pond feitelijke magnesium er bij te kunnen
krijgen. 283 pond MnSO4 zou 50 pond S bevatten. Een verdere



FIg 7,1
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4 pond S komt van kopersulfaat. Dus heb ik zo 54 pond zwavel.



Matthew´s magnesiumnivo heeft een tekort van 164 pond - zijn doelnivo is 374
pond. Tien procent van dat doelnivo - 37 pond - is in dit geval het applicatielimiet.

Als ik Epsomzout zou gebruiken om 37 pond magnesium aan te vullen, dan zou ik te
veel zwavel krijgen, en een hogere rekening aan minerale meststoffen. Als ik
dolomietenkalk zou nemen om te voorzien aan deze 37 pond magnesium per acre
dan zou ik 284 pond per acre nodig hebben en samen met die magnesium zou ook
68 pond calcium per acre binnen komen. De rest van de calciumvereiste wordt
gevuld door het gebruik van landbouwkalk ( Wat betreft magnesium heb ik een
bepaalde mening: Ten eerste veroorzaakt een te veel aan magnesium dat de bodem
compact wordt. Ik heb ook gelezen dat planten maar zelden een te kort aan
magnesium hebben op bladnivo, en dat zelfs als de bovengrond wat gebrekkig daar
aan is. Als er een major kation is dat ik voor het volgende jaar weg wil laten, dan is
dat magnesium.

Terug naar kalium. Als ik kaliumsulfaat gebruik om te voorzien in het 200 pond
applicatielimiet, dan zou ik 476 pond K2SO4 nodig hebben, wat tevens 80 pond S
meebrengt. Zo veel S samen met de volle vereiste magnesiumsulfaat, zet me ook
over het zwavellimiet heen.

De test van het volgend jaar zou aangeven dat er niet helemaal zo veel kalium
meer nodig zou zijn om aan te vullen; het magnesiumgebrek zou volgend jaar veel
minder zijn. Alhoewel, het zou

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Applicatielimieten.

Ter vermijding dat de bodem een shock krijgt of een beschadigend te veel als er
een berekeningsfout gemaakt werd, geeft het Zure Bodem Werkblad limieten aan
van de hoeveelheid minerale meststoffen die er in een keer op worden gedaan. Dat
zijn:

Zwavel:   110 pond, landbouwzwavel.

Phosfor 175 pond per acre elementair P

Magnesium: Een overdosis Mg maakt de bodem compact en
luchtdicht, en het kan vele jaren duren om dit er uit te krijgen. Beperk de Mg-
applicaties tot 10% van het doelnivo.



Kalium: 200 pond per acre elementaire kalium.

Borium: 2 pond per acre elementaire borium.

Koper: Niet meer dan 7 pond per acre elementair koper.

Zink: Niet meer dan 14 pond per acre elementair zink.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conversies.

1 pond per acre = 1 kilo per hectare = 1 gram per 10 vierkante

1 pond per acre = 10 gram per 100 vierkante meter.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ook andersom kunnen zijn. Als Matthew de compost verspreidt, dan zal de TCEC
het volgende jaar hoger liggen, en de grotere opslagplaats die hij zo voor de
mineralen schept, zal van alles grotere hoeveelheden vereisen.

Er zijn geen problemen m.b.t. natrium en borium. Zeezout bevat ca. 35 %
natrium. Er is 135 pond landbouwzout nodig om in 47 pond natrium te kunnen
voorzien. Borax bevat 10 % elementaire borium. 20 pond Borax bevat ca. 2 pond
borium, wat ons applicatielimiet is.

Dus, hier is dan in zoverre het bodemvoorschrift.



Alle hoeveelheden zijn beschreven in pond per acre, wat ongeveer gelijk is aan
gram per 10 vierkante meter ( dus 284 pond dolomietenkalk per acre wordt nadat het
geconverteerd is dan 284 gram per 10 vierkante meter ).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Landbouwkalk: 450 pond per acre

Dolomietenkalk 284 pond per acre

Kaliumsulfaat: 476 pond per acre

Zeezout 135 pond per acre

Borax 20 pond per acre.

Mangaansulfaat 263 pond per acre

Kopersulfaat 28 pond per acre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Standaard Bodemvoorschrift.

Op de eerste pagina van het Zure Bodem Werkblad ( Fig. 5,2 ) zien we dat het
Organisch Materiaal gehalte van Matthew´s bodem 5,4 % is.  Voor een grasveld met
grond die nauwelijks boven de licht-zware lijn uitkomt, is deze hoeveelheid organisch
materiaal in de grond niet zo slecht. Omdat deze tuin niet ernstig laag in organisch
materiaal ligt, zou zijn eerste dosis compost maar ca. 15 cm hoeven te zijn. Zelfs als
Matthew maar alleen maar ca. 7 mm compost zou verspreiden kan ik voorspellen,
dat het organisch materiaal nivo het volgende jaar boven de 6 % zal liggen, en de
TCEC zal dan ook hoger liggen.

Matthew´s veld heeft ook een bron van micro-nutriënten nodig. Mijn voorkeur
daarvoor zou uitgaan naar kelpmeel boven Azomite, maar dat is mijn persoonlijke
voorkeur en er is geen algemene regel voor.
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En dan moeten we stikstof nog bekijken. De 5 % organisch materiaal zou in het
volgende jaar 75 pond N kunnen laten vrijkomen, en dat meestal midden in de
zomer, maar om superlatief vooral voor de zomerhitte er aan komt te laten groeien,
heeft een groentetuin meer N nodig. En daar waar Matthew woont, is de uitdrukking
¨ hete zomer¨ een oximoron. Dus voor stikstof in het vroege seizoen, raad ik
gewoonlijk zadenmeel aan - 3 liter zadenmeel per 10 vierkante meter is ruimschoots
voldoende ( 100 pond N per acre ). Dus hier is het volledige bodemvoorschrift voor
elke 10 vierkante meter tuin.

Meng gelijkmatig samen:

Landbouwkalk: 451 gram ( gebruik indien mogelijk # 100 maling, indien niet
mogelijk dan #65 )

Dolomitenkalk 284 gram ( gebruik # 65 maling of fijner )

Kaliumsulfaat: 476 gram

Zeezout:   135 gram

Borax: 20 gram

Mangaansulfaat: 263 gram

Kopersulfaat 28 gram.

3 liter oliezadenmeel, of 2 liter oliezadenmeel + 1 liter verenmeel.

1 liter kelpmeel. Meng alle minerale meststoffen goed samen, en verspreid dan
over elke 10

vierkante meter groentetuin de compost 15 cm dik er op, en bedek dan de
compost gelijkmatig



met de minerale meststoffenmix, en werk het dan tot 15 cm diep in de bodem
in.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als ik een bodemtest voor ander mensen analyseer dan vraag ik hun altijd om
rond dezelfde tijd van het volgende jaar een nieuwe test te doen, zodat ik kan zien
welke veranderingen dat er zijn opgetreden. Als een bodemtest een gebrek aan ijzer
heeft, mangaan, zink of koper, dan zou jij als bodemanalist jouw klant het volgende
moeten vertellen: ¨Als er in het volgende groeiseizoen enigerlei ziekte problemen
zouden ontstaan of als de groei afneemt, dan is de eerste oplossing daarvoor om te
proberen een theelepel vol met een minerale sulfaatmeststof ( alhoewel maar een
halve theelepel in het geval van kopersulfaat ) op te lossen in 1 liter water. Sproei
het dan op de planten tot het water van ieder blad er van af druppelt. Als dat de
situatie binnen een paar dagen oplost, dan begin daarna regelmatig bladvoeding met
dat element te gebruiken. Het volgende jaar zou je waarschijnlijk meer van dat
element aan je bodem moeten toevoegen.
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Fig. 7,2. Matthew´s bodemanalyse die gedaan werd door de WebApp  van
Reinheimer Organicalc TM GrowAbundant.com   Pag. 1 van 3
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Hoofdstuk 8

Bodems met een te veel.

Een te hoge pH

Heel logisch: heeft een bodem met een pH van boven de 7,0 meestal te veel
van zijn uitwisselingscapaciteit beladen met magnesium, kalium of natrium, in plaats
van met calcium. Er zijn twee voornamelijke vragen die daarbij beantwoord moeten
worden met betrekking tot deze te hoge pH, namelijk:

Kan de pH op een zachtaardige manier verlaagd worden op zulke manier dat het
goed voor het land en milieu is ?

En om voedingsrijk voedsel te kweken is het de vraag of het werkelijk noodzakelijk is
om dit exces te behandelen ?

Met betrekking tot het eerste punt wat we moeten doen om de pH te verlagen
als die boven de 7,0 uitkomt, of dit gedaan moet worden, en zo ja, op welke kosten
en met welk risico, en is het zelfs wel noodzakelijk ? De meeste voedseloogsten
groeien uitstekend met een pH in de bodem die zo hoog als 8,2 staat ( sommige
groeien zelfs het beste rond 8,2. Zoals eerder al gezegd groeien de meeste oogsten
het beste als de pH op 6,4 staat, maar veel daarvan doen het nog steeds goed bij
8,2. Dus op zichzelf is een pH van de bodem die varieert van 6,0 tot 8,0 maar een
minimaal probleem voor de meeste voedseloogsten. Alhoewel wordt de
beschikbaarheid van de plantenvoedingsstoffen erg verminderd bij een hoge pH van
de bodem, en dit is wel belangrijk.

Beschouw alsjeblieft de cruciaal belangrijke pH-tabel van beschikbaarheid die ik
op de volgende pagina voor het gemak nog eens heb gekopieerd. Als een pH van de
bodem verschuift van 7,0 naar  8,0, dan worden de meeste voedingsstoffen veel
minder beschikbaar. Voor sommige zoals zwavel en magnesium is het effect niet zo
groot. Alhoewel verliest kalium ca. drie kwart van zijn beschikbaarheid tussen 7,0 en
8,0 en phosfor zelfs nog meer. IJzer, zink en magnesium verminderen zich boven de
7,5 tot niets  Het is duidelijk dat als
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Fig. 8,1 De beschikbaarheid van voedingsstoffen in mineraalhoudende
bodem.

als de pH van de bodem kan worden verminderd tot onder de 7,5, dan zal de tuin
beter worden gevoed. Je zult het beter begrijpen als je beschouwt hoe de bodem
zich ontwikkelt - hoe ze transformeert als ze door de tijd heen van jong tot oud gaat -
en hoe ouder ze wordt. Jonge bodems bevatten gewoonlijk een volledig complement
van de 4 major kationen, en er zal gewoonlijk veel meer calcium dan andere
elementen in zitten. Als de bodem ouder wordt, dan zullen de fragmenten van
mineraalhoudende stenen gradueel in de bodemoplossing oplossen. Enkele van



deze opgeloste elementen her-combineren zich om klei te vormen, de rest zal er uit
lekken. Door de tijd heen zal de kleibodem een klein beetje overblijfselen van de
oorspronkelijke steenfragmenten bevatten. Bodemwetenschappers meten
gewoonlijk het percentage van niet-gedecomposteerde steenfragmenten die in een
oude kleigrond over zijn gebleven om te evalueren hoeveel potentieel het nog heeft
om nog nutriënten te laten vrijkomen.

Als klei ouder wordt, dan daalt die in landbouwwaarde. Jonge bodems die wat
kleigehalte hebben, kunnen in de bovenste 15  cm een TCEC  hebben die in het
bereik van 30 - 40 ligt. Door de geologische tijd heen vermindert de
uitwisselingscapaciteit van de klei uiteindelijk tot een erg laag nivo. De hoeveelheid
aan reservemineralen ( die nog niet opgelost zijn ) vermindert zich ook. Dus oude
bodems kunnen beschouwd worden als zwak of uitgeput ( de juiste benaming er van
is ¨ontwikkeld ¨). Jonge bodems zijn op een bepaalde manier sterk of ¨niet-
ontwikkeld¨.

De merendeel van de bodem in de noordelijke V.S. ( die sinds 10.000 jaar
geleden gevormd werd uit een continentale gletsjer) is nog redelijk jong - alhoewel
wat uitgeloogd maar nog redelijk jong. Zij bestaat nog uit typisch sterke klei. Vele
bodems houden grote niet-vrijgekomen minerale reserves vast. Als er goed mee
wordt omgegaan, dan is de kans groot dat het natuurlijke productieve
landbouwbodems blijven.

Vanwege de steensoort die de meest recente continentale gletsjer vanuit het
Canadian Shield meebracht, zijn de bodems in de Noordelijke Verenigde Staten
vaak veel te rijk aan magnesium.
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In het Amerikaanse Zuid-Oosten zijn de bodems veel ouder. Ze zitten in hun
eindfase en werden van het grootste deel van hun oorspronkelijke minerale bezit
uitgeloogd. Hun zure klei is zwak. De TCEC van deze bodems ligt meestal onder de
10. Soms op 4.

Als we onze aandacht meer naar het Westen richten, waar de
evapotranspiratieratio onder de 80 ligt, dan zul je hoog mineraalhoudende, licht
uitgelekte grasvlaktes vinden die een hoge uitwisselingscapaciteit hebben die flink
beladen is met plantenvoedingsstoffen, en die vaak een pH van tussen de 7,,0 en
7,6 hebben. Bodems zoals deze worden van Texas tot Saskatchewan en Alberta
aangetroffen. Deze hebben zich uitgewezen als de meest productieve door graan
begroeide bodems in Noord-Amerika.

Laten we nu eens het andere uiterste bekijken. In het half droge woestijnachtige
gebied van het zuidwesten van de VS, zijn de bodems jong en nog niet uitgelekt
omdat de beginnende fases van bodemvorming in deze klimaten sneller verlopen.

Door maar weinig vegetatieve bedekking verpulveren de berghellingen van de
woestijn door vorst, winderosie en de occasionele zware regenstormen ( die niet
ongewoon zijn in de woestijnen ). Dikke afzettingen van vers afgespoeld alluviaal
materiaal van de omringende hooglanden, vult de lager gelegen gebieden op en



vormt brede, platte alluviale dalen of vlakten. Omdat de woestijnbodems zich
langzamer vormen uit vaste stenen, zullen de mineralen er niet uitgeloogd zijn. In
beide gevallen - alluviaal of bovenland - zijn droge bodems vaak hoog
gemineraliseerd. Gewoonlijk is het meest overheersende mineraal calcium, alhoewel
is het soms ook magnesium.

Ten oosten van het Cascadia-gebergte, is kalium het overheersende mineraal. In
andere gebieden zijn er grote natrium-excessen waar de landbouwers problemen
mee hebben

Bodems met excessen zijn algemeen voorkomend in de droge en half droge
gebieden van nieuw Mexico en Arizona, Utah, Texas, Nevada en het oosten van
Cascadia. Soms is er zo veel calcium in de bodem aanwezig, dat er in
geconcentreerde vorm afgezette bulten of lagen aan calcium carbonaat in de
bovengrond zitten. Soms wordt de vrije kalk overwegend verspreid. Dit ligt aan de
hoeveelheid en frequentie van de regenval, de topografie, de textuur van de bodem
en de vegetatieve begroeiing.

Calcium kan zich afzetten als een wit-achtige laag die ¨caliche-laag¨ wordt genoemd,
en die een goede drainage tegenwerkt en vaak ( maar niet altijd ) geen wortels er
doorheen laat groeien.

Caliche vormt zich daar waar op een jaarlijkse bijna constantie basis maar een
beperkte regenval is; de calcium wordt vaker naar een bepaalde diepte in de grond
uitgeloogd, alwaar die wordt afgezet als de grond droger wordt. Een caliche kan ook
worden veroorzaakt door het irrigeren.
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Als we verder naar de westkust gaan, dan krijgt de windslagkant van de Siera
Nevada enkele winters lang voldoende regenval om uitlekken te veroorzaken.
Enkele landbouwgronden in Californië zijn licht zuur. Sommige liggen een beetje
over de 7,0 heen. Andere hebben een behoorlijk te veel aan magnesium - en die
¨serpentine bodems¨ worden genoemd ( naar het soort van hoog
magnesiumhoudende steen waaruit het gevormd werd ). Gebieden die overwegend
kalkhoudende bodems hebben, kan men vinden in Texas, Lowa, Kentucky, en
Wisconsin, en ook in andere gebieden.

Als we de resultaten van de bodemtest analyseren, dan is de verdelende grenslijn bij
de pH van ca. 7,6.

Als de pH van je bodem tussen 7,0 en 7,6 ligt, dan zal het Exces Kationen Werkblad
je zekerlijk helpen om je situatie te verbeteren. Het zal ook helpen bij bodems met
een pH die hoger dan 7,6 ligt - zolang als ze maar niet rijk aan kalk zijn. Als de pH
over de 7,6 heen gaat en die hoge pH wordt veroorzaakt door vrije calcium in de
grond, dan zie ik er maar weinig zin er in om die te proberen lager te maken. Er is
aan het einde van dit hoofdstuk een sectie over de omgang met kalkrijke bodems en
een speciaal werkblad daarvoor in de appendix.



Irrigatie.

Erica Reinheimer, die een eindeloze strijd voert tegen een te veel aan
magnesium en natrium, zei in een persoonlijk communicatie:

¨In droge bodems zijn excessen vaak het resultaat van een beperkte regenval - er is
niet voldoende regen om de mineralen naar de dieper gelegen ondergrond weg te
spoelen. Deze bodems kunnen van hun excessieve hoeveelheid mineralen
uitgeloogd worden als er voldoende  irrigatiewater van goede kwaliteit beschikbaar
is. Alhoewel is het zo dat het water in zulke gebieden vaak te veel mineralen bevat
om dit effectief te kunnen doen.

Als je een groentetuin in een droog klimaat laat groeien, dan moet je een hoop
weten over de mineralen in je lokale leidingwater. Als je begint te irrigeren dan zullen
de mineralen in je water belangrijker worden dan de mineralen die op je
bodemrapport staan¨.

Regenwater is vrij zuiver, vooral dan als er in de lucht maar weinig zwavel zit die
afkomstig is van dieselolie of kolen gestookte bedrijven. Als het regent, dan wordt
het bodemvocht verdund, maar wordt niet veranderd in zijn voedingsstoffen balans.
Als de irrigatie begint en er een hoge concentratie mineralen in het water zit
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

Natrium-samenstellingen zijn erg makkelijk oplosbaar en zitten in bijna alle
irrigatiewater - maar gewoonlijk wel maar weinig er van. Je zou moeten weten wat je
jaarlijkse natrium input via de irrigatie is, voordat je enigerlei zout aan je bodem
toevoegt. Als je leidingwater gebruikt, dan voorziet je leverancier daarvan jaarlijks in
een kwaliteitsrapport. Je zou dan tevens ook borium-, koper- en de zinknivo´s van
dat irrigatiewater moeten controleren voordat je deze mineralen er aan toevoegt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

dan kunnen deze mineralen vlug de bodemoplossing gaan overheersen, en dus is
de kennis er van welke mineralen reeds in je bodem zitten maar een deel van het
gehele plaatje.



Exces Kationen Werkblad

Veel mensen die de methode van het in evenwicht brengen van voedingsstoffen
praktiseren, gaan denken dat er een ideale bodem is. Als hun eigen tuinbodem daar
niet aan tegemoet komt en ook niet die richting uitgaat, dan denken ze dat er iets
mis is. Het zou beter zijn om je eigen tuin niet zo af te waarderen door zulke een
denkwijze, want allereerst is er eigenlijk geen echt ideaal bodemprofiel. William
Albrecht werkte datgene uit wat een hoog wenselijk spectrum van verzadigingsnivo
voor de vier major kationen was voor de gemiddelde zure ( geen kalkhoudende )
bodem van ten oosten van de Rocky Mountains.

Albrechts verzadigingsdoelnivo´s zijn ook van toepassing voor Cascadia. Als je je
ooit verder in dit onderwerp verdiept dan zal het helpen om in gedachten te houden
dat de gemiddelde bodem in Albrechts universum een TCEC van 12,0 heeft, en een
pH van 6,3, en een kaliumverzadiging van 4 %. En, ondanks Albrechts brilliantie is
het goed mogelijk dat hij aan dezelfde ziekte leed waar vele tuinboekenschrijvers
aan lijden - namelijk dat ze dan wel slagen in hun eigen achtertuin, maar dat dat dan
niet geldt voor de hele wereld

Bodems met een hoge pH kunnen vruchtbaar en productief zijn of ze moeten al een
echt erg groot exces hebben - met uitzondering van calcium. Men kan leven met een
exces aan calcium. In feite ben ik me er zelfs niet zeker van of het mogelijk is om
echt een te veel aan calcium te hebben.

Magnesium verhoogt de pH meer dan calcium dat doet. Natrium en kaliumkationen
zijn zelfs nog effectiever er in om de pH te verhogen dan dat magnesium dat doet.
Een van deze drie elementen in exces, kan de pH boven de 7,0 heen laten stijgen.
Als een magnesiumrijke bodem licht is en vooral dan als die zandig is en een beetje
overgedoseerd met magnesium is, kan dit een ongewenste compactheid
veroorzaken.

Na te hebben gezien dat mijn eigen klei-leembodem losser werd nadat ik de
calcium-magnesiumratio korter naar het  evenwicht voor een zure
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bodem te hebben gebracht, had ik het er moeilijk mee om het te veel aan
magnesium te accepteren.

De pH van de bodem kan op onnatuurlijke wijze over de 7,0 heen gaan als een
boer herhaaldelijk meststoffen er op doet maar geen kalk. Sommige meststoffen
hebben een zure reactie. Die met een hoog zwavelgehalte combineren zich met de
calcium in de bodem om zo gips te vormen, en wat dan er uit lekt.
Chloridemeststoffen combineren zich met calcium om zeer oplosbare



calciumchloride te vormen, wat makkelijk er uit lekt. Door tientallen van zulke
applicaties te krijgen, wordt de bodem van calcium uitgeloogd, en niet alleen de
bovenlaag er van maar ook de onderlaag. Veel landbouwgronden zijn nu zo. Ze zijn
verstoken van calcium, maar hebben ondanks dat ze een hoge pH hebben omdat de
ruimte op de TCEC die gevuld zou zijn met calcium, nu met kalium is gevuld. De
remedie voor deze bodems met een hoge pH is landbouwkalk en gips. Soms is er
maar een beetje kalk nodig. Vaak functioneren deze bodems niet goed tot hun
calciumdeficiente ondergrond werd geremedieerd.

Als er te veel dolomietenkalk werd verspreid, en als het irrigatiewater een hoop
magnesium bevat, en als de bodem van nature uit al veel magnesium bevatte, dan
verschijnt er een exces op het bodemrapport. Deze excessen kunnen worden
verminderd door de aanwending van voldoende gips om het doelnivo van zwavel
voor de bodem te kunnen bereiken.

Een exces aan calcium kan worden verminderd door het toevoegen van
landbouwzwavel in plaats van gips. Als magnesium kalium-, of natrium-excessen
worden begeleid door een calciumverzadiging onder de 68 % ( wat een
calciumgebrek is ), zelfs al is de pH goed boven de 7,0, dan kan voldoende gewone
kalk er aan toegevoegd worden om de calciumverzadiging tot 68 % omhoog te
brengen, en dan kan gips worden verspreid ( tot het zwavellimiet ) om de excessen
te verminderen.

Als je in het Amerikaanse Zuidwesten of in een ander kalksteenland woont, dan
is er een grote waarschijnlijkheid dat er een grote hoeveelheid calcium in je grond
zit.

Om de verwarring van dit gebeuren met een verdere bodemtest te vermijden, en om
geld te sparen, kun je makkelijk de calciumnivo´s controleren voordat je een
bodemtest doet. Mehlich-3 extracties werken niet goed als er meer vrij calcium in de
bodem zit dan dat je zou krijgen van een beetje overbekalking. Doe gewoon zoals
vroeger azijn bruistest, als de grond bruist, dan heb je een rijke kalkhoudende grond,
en in het andere geval zal de Mehlich-3 standaard bodemtest het ook wel doen. Ik
zal later in het hoofdstuk meer over de bodembruistest uitleggen, in het gedeelte
over de omgang met kalkrijke bodems.

Fig. 8,2 laat een gewone achtertuingrond zien van het oosten van Kansas. Het is
typisch voor grasvlaktes dat die beladen zijn met kationen. Er zijn
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excessen aan calcium, magnesium en natrium ( die een verzadigingdoelnivo van 1
% op dit werkblad hebben.

Het is voor deze bodem fundamenteel om de pH er van te verlagen en die excessen
te verwijderen.



Fig. 8,2
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Het Excess Kationen Werkblad wat afgebeeld staat in fig. 8,3 heeft licht
afwijkende doelnivo´s en restricties. Het invullen van de voorpagina is hetzelfde. Het
hoofdzakelijke verschil is het hoge zwavelnivo.



Fig. 8,3
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wat vereist is om om te gaan met excessen, dus op dit werkblad  is S = 1/2 Mg. Ook
wordt het natriumnivo verminderd tot 1 % van de totale verzadiging. Er zijn grotere
verschillen op het andere blad ( afgebeeld in fig. 8,4 ).

Enigerlei bodem met een hoge pH is per definitie reeds overbeladen met
kationen. Alleen al om die reden worden de toevoegingen van magnesium en kalium
beperkt. Als excessen optreden, dan gaat de pH overeenkomstig omlaag en kalium
wordt meer beschikbaar en men moet dan altijd voorzichtig zijn om magnesium toe
te voegen, omdat als de pH omlaag gaat, magnesium schijnbaar uit het niets kan
verschijnen.

Als je phosfor in alkalische bodems verspreidt is mijn advies om
momoamoniumphosfaat te gebruiken, dat beter kan werken dan zacht steenmeel.
Vergeet niet

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Applicatielimieten en restricties.

Het Excess Kationen Werkblad beperkt meststof-applicaties meer dan dat het Zure
Bodem Werkblad dat doet.

- Zwavel: 110 pond per acre. Landbouwzwavel ( 100 pond / acre elementair S ).

- Phosfor: 175 pond per acre. Gebruik alleen maar monoammoniumphosfaat of
zacht steenphosfaat.

- Calcium: Als de verzadiging onder de 68 % ligt, gebruik dan fijn vermalen
landbouwkalk in voldoende hoeveelheid om dit tot 68 % omhoog te brengen. Als er
een exces aan Mg is, aan K of Na, gebruik dan gips in toevoeging tot landbouwkalk,
teneinde enigerlei zwavelgebrek aan te vullen. Als het exces magnesium betreft,
kalium of natrium, gebruik dan bij voorkeur liever gips om het zwaveldoelnivo te
bereiken dan elementaire zwavel. Wees niet bezorgd om gips toe te voegen, omdat
die meer calcium er in brengt dan je 68 % verzadigingsdoelnivo.



- Magnesium: Denk niet dat er te veel magnesium is, of die moet al over het 12 %
verzadigingsdoelnivo heen komen. Voeg ook geen magnesium toe of de verzadiging
moet al onder de 6 % liggen, en probeer in dat geval niet om de
magnesiumverzadiging boven de 6 % uit te krijgen, alhoewel, als we de zwavel op
de helft van het doelnivo van de magnesium berekenen, dan neem het doelnivo van
magnesium op 12 % verzadiging.

- Kalium: 100 pond / acre elementair kalium.

- Borium: 2 pond / acre elementair borium.

- Koper: 7 pond / acre elementair koper.

- Zink: 14 pond / acre elementair zink.

---------------------------------------------------------------------------------------------
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dat als je MAP gebruikt, dat je stikstofvereiste beduidend gedekt is.



.

Fig. 8,4
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Deze bodem kan meer phosfor gebruiken dan dat het verstandig is om er in een
keer er aan toe te voegen. MAP bevat bij 760 pond / acre 91 pond ammonium
stikstof; dit is plenty N met betrekking tot het organisch stofnivo van de bodem. Op
het bodemrapport van het volgend jaar zal te zien zijn dat de excessen verminderd
zijn. Ik verwacht dat de pH enkele tienden zal zijn verminderd, en hopelijk zal de
beschikbaarheid van koper, zink, zwavel en phosfor zijn toegenomen door deze pH-
verschuiving, los daarvan wat wij er aan toevoegen.

In zoverre vraagt het bodemvoorschrift voor het volgende:

- Landbouwzwavel: 110 pond/acre. Samen met de andere sulfaten zal het totale
zwavelcomponent tot

146 pond/acre bedragen.

- MAP: 760 pond/acre.

- Kaliumsulfaat: 240 pond/acre. Het 100 pond/acre kaliumlimiet.

- Borax: 20 pond /acre

- Kopersulfaat : 28 pond / acre.

- Zinksulfaat : 14 pond/acre

In het geval dat de tuinier het gebruik van MAP niet kan accepteren, zou ik
aanraden om dat vervangen door zacht steenphosfaat in 2000 pond / acre. Om het
stikstof in de MAP te vervangen zou ik 3 liter zadenmeel toevoegen, of anderhalve
liter verenmeel per 10 vierkante meter. Het gewone bodemvoorschrift vraagt ook
voor kelpmeel in de hoeveelheid van 1 liter per 10 vierkante meter. Het organische
materiaalnivo in de bodem was opmerkelijk hoog voor dit hete zomerklimaat. Er
worden voor het momentele jaar geen verdere toevoegingen aangeraden.

Te veel bodembeluchting.

Zandige grond kan niet veel vocht vasthouden. Grove zandgronden kunnen zo
los zijn dat een sterke wind de wortels van de planten een stuk uit de grond kan
trekken. Zo een bodem kan te veel lucht bevatten zodat de bodemecologie het
organische materiaal te vlug opvreet en het bijna onmogelijk maakt dat het
humusnivo zich verhoogt. Een bodem zoals deze kan er voordeel aan hebben om
vaster gemaakt te worden en zo minder luchtdoorlatend, en ook in staat om wat
meer vocht vast te houden. Een extreem grove zandgrond kan het beste
functioneren op een verhouding van 62 % Ca : 18 % Mg.



Een grove zandige leemgrond kan het beste functioneren op 65 % Ca en 15 % Mg.
Het Zure Bodem Werkblad heeft die verhouding op 68 % : 12 % staan, maar je kunt
er ook andere nivo´s inschrijven die je geschikter voor je bodem vindt. Kies een van
de 2 verhoudingen:  65 : 15, of 62 : 18 %, of in ieder geval zo dat Ca  plus Mg  = 80
% verzadiging.
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Het vestigen van deze verhouding zou in een lichte zure bodem die nog niet
bekalkt werd makkelijk zijn - voeg gewoon niet meer calcium toe dan dat de
verzadiging boven de 62 % uitkomt, en doe dan de magnesium er bij. Herinner je dat
calcium sterker aan de klei wordt aangetrokken dan de andere major kationen. Dus,
als de bodem in kwestie reeds een calciumverzadiging heeft die boven het
voorkeursdoelnivo uitgaat, dan kunnen er meerdere jaren voor nodig zijn om die
calcium er uit te laten lekken. Wat dit speciaal moeilijk maakt om te volbrengen is,
dat het toevoegen van zwavel om calcium er uit te lekken, resulteert in gips, wat dan
de magnesium er uit laat lekken - en wat je in die tijd juist probeert te laten
toenemen.

Als de bodem vrij zuur is, en nog steeds een beduidende calciumvereiste heeft
zoals ook magnesium, dan kan er dolomietenkalk worden gebruikt, tot tenminste dat
punt dat calcium verzadigd is, namelijk tot 62 % of 65 %, maar om magnesium tot
verder dan dat punt met organisch goedgekeurde ingrediënten te verhogen, heb je
Epsom zout nodig. Dit is duur en bevat alleen maar 10 % magnesium, dus zelfs
ondanks dat het niet goedgekeurd is voor organisch gebruik, is dit een geval voor
het gebruik van magnesiumoxide.

Calcium Exces

Ik ben vaak het woord ¨overbekalking¨ tegengekomen. De opvatting daarvan is
dat men kalk toevoegt om de pH omhoog te brengen tot ergens tussen de 6,2 en
6,4, en als men dan nog meer kalk er aan toevoegt, dat die hoeveelheid dan te veel
is. Ik heb ook gelezen - en dat niet alleen in tuinboeken maar ook in de boeken  van
praktiserende boerderijenadviseurs - dat een te veel aan kalk allerlei soorten van
voedingsgebreken uitlost. Alhoewel is het zo dat als ik mijn eigen positieve
ervaringen met COM en de geschriften van Victor Tiedjens bekijk, dan blijkt het
onmogelijk om een schadelijk kalk-exces met landbouwkalk op te bouwen, want het
maakt niet uit hoeveel landbouwkalk dat er verspreid wordt, want de
calciumverzadiging zal niet boven de 85 % uit komen, en bij die verzadiging zullen
de voedseloogsten nog steeds uitstekend groeien omdat er nog steeds een verdere
15 % van de uitwisselingspunten is, om de groenten met meer dan voldoende van
de andere kationen te voorzien. Zo lang als de pH onder de 7,6 blijft zal de
calciumverzadigde bodem gemakkelijker kationen opleveren dan dat die grond dat
kan als die te zuur blijft. Dit compenseert veel van de verminderde beschikbaarheid
vanwege de hoge pH. Ik stootte in hoofdstuk 4 op dit onderwerp toen ik uitlegde
waarom herhaaldelijke lichte applicaties van landbouwkalk het COM-recept zo goed
laat werken.
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William Albrecht basen-kationenverzadigingsdoelnivo´s van 68 % calcium en 12
% magnesium, kunnen zeer effectief zijn voor een zure bodem, maar ze zijn niet de
enigste nuttige mogelijkheid. Een ander ideaal bodemmodel werd ontwikkeld door
Victor Tiedjens. Dit werd over de lengte van twee van zijn boeken besproken More
Food From Soil Sience: The Natural Chemistry of Lime in Agriculture ( 1965 ) en
Olena Farm, USA:  An Agricultural Succes Story ( 1969 ). Beide boeken kunnen
gratis van soilanalist.org. gedownload worden. Ik zou iedere groentekweker willen
aanraden om minstens een er van te lezen. Tiedjens ideale doelnivo van de bodem
bestaat uit 85 % calciumverzadiging, 5 % magnesium, 2 % - 4 % kalium, 1 % - 2 %
natrium, en 3 % - 4 % andere basen. Als deze verzadigingsnivo´s op een normale
zure bodem bereikt werden door applicaties van grof gemalen landbouwkalk in de
hoeveelheid van 6 - 15 ton per acre, dan zal de pH van de bodem maar een beetje
boven de 7,0 uitkomen. Er zal geen beduidende vermindering in de beschikbaarheid
van de sporenelementen optreden zoals dat gebeurt als de pH van de bodem boven
de 7,6 uitkomt. Als er een hoop ton van nog onopgeloste kalk aanwezig is - en dan
niet overwegend een surplus van 5 of 10 ton, maar van 50 tot meerdere 100 ton per
acre - dan heb je een kalkrijke bodem. In een natuurlijk kalkrijke bodem zal een pH-
test in het laboratorium zo hoog als 8,2 uitvallen, maar de pH zou lager uitvallen als
die ¨live¨ in de tuin zou worden uitgevoerd en dus niet met een gedroogd
geprepareerd bodemproefje ( binnenkort meer daar over ). Als er ook beduidende
excessen aan kalium en of magnesium zijn, dan kan de pH op 8,5 of 8,6 uitkomen.

Het is niet ongewoon om tuinbodems met veel vrije kalk tegen te komen. Vele
achtertuintuiniers strooien iedere lente kalk uit en doen nooit een bodemtest. COM-
gebruikers hebben herhaaldelijk calcium in de hoeveelheid van 500 - 800 pond per
oogst gebruikt, en sommigen hebben dat al gedaan vanaf de midden 1980er jaren.
800 pond elementair calcium staat gelijk aan 1 ton zeer zuivere landbouwkalk. Als je
het een stuk of 6 keer herhaalt om met een ton per acre te bekalken, dan zullen alle
tot de zwaarste bodems aan toe behoorlijk veel vrije kalk accumuleren. Het feit dat
COM uitstekende resultaten voor vele tienduizenden tuiniers heeft voortgebracht
sinds de midden 1980er jaren, bewijst tot mijn tevredenheid de werkzaamheid van
Tiedjens doelnivo´s.

Er zijn twee minpunten die opkomen door veel onopgeloste landbouwkalk in de
bodem. Het eerste is mentaal; Je kunt de aanwezigheid van die kalk beschouwen
als een exces  dat verwijderd moet worden en daarom maak je je er bezorgd over.
Alhoewel is deze omstandigheid alleen bezorgd als je gelooft dat alleen maar
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Albrechts doelnivo´s de ideale doelnivo´s zijn. Als je er naar streeft om Tiedjens
methode te gebruiken in plaats van die van Albrecht, dan is er helemaal geen
probleem aan de hand.

Het andere minpunt is beduidender: Het hebben van meer dan enkele
milliequivalenten aan vrije kalk die in de bodem zit ( herinner je - 400 pond
elementair calcium per meq ) maakt de gewoonlijke bodemtestprocedures te niet. Dit
kan een ernstige kwestie zijn. als je onnadenkend er mee begint om een
¨overbekalkte¨ bodem in evenwicht te brengen op de doelnivo´s van Albrecht, omdat
je zult werken met verwrongen resultaten als je de standaard bodemtest ontvangt.

De eerste twee werkbladen in dit boek  ( het Zure Bodem Werkblad en het
Exces Kationen Werkblad ) berusten op het gebruik van een Mehlich-3 ( M 3 )
extractie. Bij de M-3 test, wordt een bodemproefje geweekt in een zuur dat ongeveer
dezelfde sterkte heeft als witte huishoudazijn. Deze ¨extractiestof¨ lost vrije kalk
energetisch op ( net zoals ook de bruistest doet die ik na de volgende pagina´s zal
beschrijven ). De M-3 methode verhoogt dan incorrect de TCEC door deze
hoeveelheid aan opgeloste vrije kalk. De Totale Kationen Uitwisselings Capaciteit
wordt vastgesteld door een eenvoudige berekeningsmethode die het aantal
milliequivalenten van alle major basen kationen optelt, plus enigerlei waterstof (
zuurgraad ) en wat Logan Labs de ¨andere basen¨ noemt, die aan de klei-humus
worden aangetrokken. Het volgende grotere deel van dit hoofdstuk dat over
¨kalkrijke bodems gaat, voorziet in een eenvoudige formule die gebruikt wordt om
deze berekening te maken.

Als we een lang braakliggende zand-leemgrasvlakte nemen die tientallen jaren
lang niet bemest  of bekalkt werd, en die willen omvormen tot groentetuin, en als die
in een gebied ligt waar de bodem normaal zuur is, dan zou een M-3 bodemtest dan
aangeven dat de TCEC er van op 10, 0 ligt, en dat de bodem 1920 pond calcium per
acre op de uitwisselingsplaatsen zitten heeft. Als we dan het doelnivo van 68 %
zouden aanhouden, dan zou die bodem 2700 pond calcium in de ploegdiepte van
een acre kunnen vasthouden, en daarom een tekort van 800 pond hebben. Om dit
voorbeeld eenvoudig te houden, kunnen we aannemen dat de bodem voor een
TCEC van 10,0 reeds de ideale hoeveelheid magnesium, natrium, en kalium bevat.

In plaats van de 800 pond calcium te verspreiden die noodzakelijk is om het
verzadigingsnivo tot 68 % te verhogen, voegt de tuinier die Victor Tiedjens methode
volgt 4 ton hoog zuivere landbouwkalk toe van # 10  (  40 % calcium ) die 3200 pond
calcium bevat. Ca. een-derde van deze # 10-kalk lost in het eerste jaar op een
verhoogt de calciumverzadiging goed tot over de 68 %, en brengt de pH tot aan de
7,0 omhoog. Er blijven een verdere 2100 pond  over

Pag. 216

van als nog niet vrijgekomen vrije kalk in de ploegdiepte van de acre - een beetje
meer dan 5 meq calcium.



De M3-uitslag die een jaar later wordt gedaan zal incorrect een TCEC van 15-16
aangeven, maar die ligt dus in werkelijkheid nog boven de 10,0. Het bodemrapport
zal aangeven dat de hoeveelheid calcium op de uitwisselingspunten meer dan 5000
pond is, maar de hoeveelheid aan kalium, magnesium, en natrium zal nog steeds
hetzelfde zijn als voordat de kalk werd verspreid. Maar nu blijken deze nivo´s (
gewogen tegen al die calcium ) deficiënt te zijn - als je denkt dat de TCEC in feite 15
is.

Als een tuinier niet apprecieert hoe de Mehlich-3 extractie werkt, dan zal die
gewoonweg de doelverzadiging van Albrecht aanwenden om zo een incorrecte
TCEC van 15 te krijgen. Als die dan er mee verder gaat om meer magnesium en
kalium toe te voegen, dan zal hij de bodem alleen maar meer uit evenwicht komen,
en tevens onnodig veel geld verspillen. Als je er van uit gaat dat de TCEC 15,0 is,
terwijl die in werkelijkheid 10,0 is, dan zal egaal wat je er aan toevoegt een exces
van de eigenlijke vereiste zijn.

Als je de hoeveelheden aan metalen bekijkt die aanwezig zijn - vooral koper en zink
- dan kunnen die te weinig lijken te zijn bij een TCEC van 15, maar bij een
uitwisselingscapaciteit van maar 10, is zijn ze er waarschijnlijk veel te veel.

Als 4 ton landbouwkalk nog niet uitgestrooid zouden zijn, en als het Albrechtse
doelnivo van 2000 pond van # 10 landbouwkalk - die 800 pond actuele calcium
bevat - werd toegevoegd, dan zal een M3 test in het volgende jaar aangeven ( nog
altijd incorrect ) dat alle of bijna alle landbouwkalk opgelost zou zijn en aan de
uitwisselingspunten vastzitten. In werkelijkheid

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kenmerken van vrije calcium.

Als een Mehlich 3 bodemtest meer dan een kleine hoeveelheid aan vrije kalk
aangeeft  dan kunnen de volgende onevenwichtigheden optreden:

- De calciumverzadiging wordt meer dan 68 %, terwijl magnesium en of kalium
deficiënt lijken te zijn. Terwijl in werkelijkheid magnesium, kalium of beide in exces
aanwezig kunnen zijn



- De pH van de bodem zal 7,0 of hoger kunnen zijn.

- De TCEC kan te hoog lijken te zijn voor de bodemsoort.  Dit effect is vooral
duidelijk op anders lichte bodems. Als je de eerste items van de lijst bekijkt m.b.t.
een zandige bodem en de TCEC over de 10,0 heen gaat, dan zie je waarschijnlijk
een verzadiging van vrije kalk .

------ ---------------------------------------------------------------------------------------
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is in zoverre alleen maar ca. een-derde er van vrijgekomen. Omdat er enkele
honderd pond van niet vrijgekomen calcium aanwezig is ( die door het
extractiemedium zou worden opgelost en daarom als ¨beschikbaar¨ wordt gerekend
),  zou de TCEC nu 11,5 aangeven in plaats van 10. Maar dit is maar een kleine fout
en niet beduidend. De manier waarop M 3 extracties de calciumverzadiging in de
aanwezigheid van vrije kalk overstate, kan zowel erg nuttig als ook een probleem
zijn. In dit voorbeeld zou het voorkomen om overbekalkt te kunnen worden. De niet
vrijgekomen calcium zou worden aangegeven als ¨aanwezig¨, en de tuinier zou er
niets meer op gaan doen.

Een goede eigenschap van de Mehlich-3 methode is dat die zelfs in de
aanwezigheid van een veel te veel aan kalk, nog steeds accuraat de andere major
kationen rapporteert, zoals ook de metalen en de anionen.

Wat doen we nu ?

Als men veel vrije kalk heeft, dan is dat niet noodzakelijkerwijs een probleem,
maar het zet je aan om een keuze te maken. Je kunt oftewel :

1 ) Stappen ondernemen om het surplus er uit te verwijderen, de pH van de bodem
naar 6,4 te herstellen, en terug te keren naar de Albrechtiaanse doelnivo´s door het
Excess kationen Werkblad voor deze situatie te gebruiken, of,

2 ) Te kiezen voor het systeem van Tiedjens en een andere bodemtest te doen - een
die de vrije kalk negeert.

Op dit moment kan ik niet met zekerheid zeggen welke er van de betere keuze is.
Mijn tuin is momenteel verdeeld in min of meer gelijke halve delen; eentje er van is
half bemest met het COM-recept van hoofdstuk 4, en op de andere helft streef ik
naar de doelnivo´s van Albrecht. Misschien kan ik over ca. 5 jaar in staat zijn om blij
te kunnen zeggen met welke benadering makkelijker en beter voedsel groeit.



Als je enigerlei te veel aan calcium wilt verwijderen en je keuze voor Albrechts
doelnivo´s is, dan moet je eerst die soort bodemtest doen om accuraat de
basisverzadiging vast te stellen in aanwezigheid van vrije kalk, en dan het Excess
Kationen Werkblad te gebruiken dat je zegt om 110 pond landbouwzwavel per acre
en per jaar te verspreiden. Dan zal de situatie zich langzaam corrigeren als je in
plaats daarvan er voor kiest om deze calcium te verwelkomen, en die in feite zo
vermeerdert dat de calciumverzadiging het maximaal mogelijke nivo bereikt dat
buiten een reageerbuis van het laboratorium bereikt kan worden - 85 % - dan zijn er
twee subroutes :

1 ) Gebruik van daar uit de versie van Complete Organische Meststof die
landbouwkallk bevat, of:

2 ) neem dat soort bodemtest dat accuraat de basisverzadiging in de aanwezigheid
van vrije kalk kan vaststellen,
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kies voor verzadigingsdoelnivo die geschikt zijn voor deze situatie, en ga dan verder
om de bodem in evenwicht te brengen.

Volgens mij is de tweede mogelijkheid beter dan de eerste. Als je er voor kiest om
deze manier te nemen, dan ga je synthetisch een kalkrijke bodem scheppen, dus zul
je daarvoor het Kalkrijke Bodem Werkblad moeten gaan gebruiken.

Kalkrijke bodems.

Als er voldoende vrije kalk aanwezig is om een bodem terecht ¨kalkrijk¨ te
kunnen noemen, dan zal een bodem waar geen meststoffen aan toegevoegd zijn,
een pH van boven de 7,6 hebben. Vele kalkrijke bodems hebben bij een test in het
laboratorium een pH van 8,2.  Bij deze pH, zijn phosfor en sporenelementen bijna
geheel onbeschikbaar. Deze elementen kunnen in overvloed aanwezig zijn en
zouden ontdekt kunnen worden als er een extractie zou worden gedaan met een
veel sterker zuur dan dat de Mehlich 3 test dat gebruikt - maar bij een hoge pH, zijn
ze onbereikbaar voor de planten en verschijnen ze maar nauwelijks op het
bodemrapport.

Droge kalkrijke bodems liggen onvermijdelijk laag in organisch materiaal, alhoewel
ontwikkelt de zuurgraad zich daar waar decomposterend organisch materiaal
aanwezig is en maakt phosfor en andere kleinere nutriënten in deze zones
beschikbaar. Dus reageren kalkrijke bodems zelfs sterker op compost dan dat zure
bodems dat doen.

Een laboratoriumtest van een kalkrijke tuinbodem kan de pH door zo veel als
een half punt meer aangeven. De test kan 8,2 aangeven, dit zelfs ondanks de
werkelijk aanwezige pH in de bodem die eigenlijk 7,5 of 7,6 is.  De physica achter
deze ontregeling is ingewikkeld.  Het fundamentele voor ons te weten is dat her
percentage koolzuur in de lucht een groot effect op de pH van de bodem heeft als er



veel vrije kalk in aanwezig is. Bij een normale CO2-concentratie in de lucht, zullen
hoog kalkrijke bodems hun pH op ca. pH 8,2  vastleggen ( het zal hoger dan 8,2 zijn
als de bodem een exces aan magnesium en / of kalium heeft, zoals ook veel vrije
kalk ). Ik heb kalkrijke bodems van dat soort gezien  die bij een pH-test 8, 6
aangaven, en zelfs ook 8,7 ), maar als we de concentratie aan CO2 in de lucht van
de bodem verdubbelen, loopt de pH van diezelfde bodem van 8,2 naar 7,6 terug. Dit
fenomeen is erg belangrijk omdat het zo veel verlagen van de pH de
beschikbaarheid van plantennutriënten enorm verhoogt.

Als de bodem een beduidend nivo aan organisch materiaal bevat, wordt het een
levende entiteit. Alles wat in een humusrijke bodem leeft ademt zuurstof in en CO2
uit, maar de lucht in de bodem stroomt er niet vlug doorheen, dus stijgen de CO2-
nivo´s opmerkelijk. Dan worden makkelijk nivo´s bereikt die zelfs het dubbele van de
omgevingslucht zijn. De eigenlijke pH van deze hypothetische
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humusrijke kalkrijke bodem zou ca. 7,5 kunnen zijn, maar als je een proefje van die
bodem naar een testlaboratorium zou meenemen, alwaar ze dat op een
wetenschappelijke manier ca. een uur lang zouden drogen door dat te verhitten tot
ca. 240 graden F., en ze dan de pH zouden testen, dan zouden in die
omstandigheden de CO2-concentraties in dat bodemproefje hetzelfde zijn als dat die
in de omgevingslucht van dat laboratorium zelf zouden zijn - namelijk de normale
concentratie van die omgevingslucht. Dus een bodemproef die in de de tuinsituatie
7, 6 zou aangeven, zou in een laboratorium na het drogen en voorbereiden voor het
laboratoriumwerk 8,2 aangeven.

Waar ik hier op uitkom is te adviseren om vrijelijk organische materiaal in
kalkrijke bodems te mengen. Ik zou een nieuwe tuin beginnen door eerst een 2,5 cm
dikke laag compost daar in te harken ( of een 5 cm dikke laag aan half vergane mest
). Het zou verstandig zijn om dit minstens een maand voor het zaaien van de eerste
zaden te doen. Hou de bodem in die periode vochtig en geef die bodem een kans
om een vitale biologie te ontwikkelen, en je zult zo de grond een kans geven om zich
in een nieuw patroon te vestigen voordat je enigerlei test van de bodem zou doen.

Kalkrijke bodems hebben vaak zware phosfor-deficiënties. Er kan dan wel phosfaat
aanwezig zijn, maar het zit opgesloten vanwege de te hoge pH en al die calcium
waarmee het gecombineerd moet worden. Daarom is het mengen van organisch
goedgekeurde onoplosbare phosfaatmeststof in een kalkrijke bodem gewoonlijk
verspilde energie en geld. Deze meststoffen hebben feitelijk een bepaalde zuurgraad
nodig om phosfaat te kunnen laten vrijkomen. Het is beter om phosfaat in een
actieve, vochtige compost te laten ¨brouwen¨ om het phosfaat met het organische
materiaal samen in een complex te laten worden. Dan kan men deze met phosfor
aangerijkte compost direct onder of naast de planten of rijen concentreren. Deze
praktijk die hier¨omgeven¨ wordt genoemd, schept een zone van exces P in een
zone met een  lagere  pH - waar er een grotere waarschijnlijkheid is dat planten



beschikbare nutritie van allerlei soort kunnen vinden. Het omgeven van de planten
met compost is ook een frugale praktijk.

Hoe kunnen we dit omgeven het beste doen ? Als we in rijen aanplanten dan
maken we een brede gleuf die 10 tot 15 cm diep is ( doe dit met een lange schoffel
of schepje ).  De aangerijkte compost wordt dan op de bodem van die gleuf
gestrooid en die wordt daarna dan weer opgevuld met de bodem die er
oorspronkelijk door het schepje er uit werd gehaald. Vervolgens wordt direct naast of
boven dit hervulde gebied een ondiepe gleuf gemaakt - alwaar in de zaden veilig
kunnen gaan kiemen. Als de gekiemde zaden daarna beginnen te groeien, dan
komen hun wortels super-vruchtbaarheid tegen.

Als we plantjes uitplanten die grote planten zouden moeten worden ( tomaten,
komkommers of grote kolen ), dan maken we eerst een kleine
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De bladvoedingsbemesting door boeren kan op een of twee manieren worden
uitgevoerd. Men kan besproeien door middel van een tractor die uitgerust is met zij-
armen en zo het veld bedekken met een bepaalde hoeveelheid materiaal wat
opgelost is in voldoende water om de meeste van de bladeren van een bepaald
gebied te besproeien. Indien men dit zo vlug besproeit dan krijgt iedere plant ca.
dezelfde hoeveelheid materiaal, alhoewel de bladeren wel aangetast kunnen
worden, omdat bij deze manier van besproeien de concentratie laag genoeg moet
zijn zodat de bladeren niet door de druppels verbrand worden, maar die moet echter
ook hoog genoeg zijn dat de bedekkende besproeiing een voldoende dosis is. In het
algemeen zullen de instructies aangeven om een bepaalde hoeveelheid materiaal
met 80 liter water te vermengen en daar een acre mee te besproeien.

De methode die men in de tuin gebruiken kan wordt gewoonlijk door middel van
een handpomp druksproeier uitgevoerd. Ik gebruik zelf liefst een 5 liter-model wat ik
in een hand draag, of anders ook eentje van 12 liter die op de rug gedragen kan
worden. Voor sommige gebieden kun je een bezem of grote verfkwast gebruiken om
die in een emmer met een oplossing te soppen die daarna dan vlug over de planten
wordt gezwaaid zodat de druppels op de bladeren terecht komen.
Bladvoedingssprays zouden moeten worden gebruikt als de ademhalings-poriën -
de stomata - open zijn, iets wat alleen is als de zon niet te sterk schijnt, en het
gebeurt het beste als de zon maar zwak schijnt en het erg droog is.

De beste tijd van de dag om bladvoeding toe te passen is gewoonlijk in de vroege
morgen. De tweede beste tijd is als de dag zwaar bewolkt is, of een uur voordat de
duisternis invalt, als het voldoende is afgekoeld.

Ik heb ca. 1 liter water nodig voor 10 vierkante meter tuin, als de oogst daar reeds
een dicht bladerendek heeft gevormd. Maar je kunt dit best zelf uitproberen door
eerst uit te proberen hoeveel gebied je kunt besproeien met 1 liter gewoon helder
water waar niets in is opgelost. Sommige groentesoorten - vooral de Brassica´s -



hebben was-achtige bladeren die vocht afweren. Dan loopt de bladvoeding van de
Brassica-bladeren af zonder dat die daar ingetrokken is. Sommige boeren gebruiken
chemische spreader-stickers die de voedingsstoffenopname verhogen. In feite zijn
dit oppervlaktte-actieve stoffen. Je kunt vrijwel hetzelfde goede resultaat verkrijgen
door een kwart theelepel afwasmiddel per liter bladvoeding toe te voegen.

Voor ijzer-, zink-, en mangaansulfaat, is de gewoonlijke bladvoedingsapplicatie
een half pond elementair materiaal per acre, per sproeibeurt. Gebruik de helft van
die hoeveelheid voor koper - een kwart elementair koper per acre per sproeibeurt. Bij
die concentratie zou dat voldoende zijn als men zo eens per maand besproeit. Maar
je kunt dit vaker doen als de planten er mee ophouden voordeel er van te hebben
voordat de maand voorbij is.

Ik maak de juiste bladvoedingsconcentratie op de volgende manier: 1 acre =
4045 vierkante meter. Dat betekent dat er ca. 405 stukken grond van 10 vierkante
meter in een acre zitten - naargelang of men wat gul of wat zuinig wil zijn kan men
naar boven of naar onderen afronden.
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De werkbladen brengen het percentages van de samenstellingen van de sulfaten
makkelijk en overzichtelijk in een lijst onder. Bijvoorbeeld bestaat zinksulfaat uit 35 %
elementaire zink. Dus als je een half pond elementaire zink per acre in de vorm van
zinksulfaat wil verspreiden dan moet je gelijkmatig anderhalf pond zinksulfaat over
die 405 stukken grond van elk 10 vierkante meter verspreiden.

Ikzelf los ca 15 gram zinksulfaat in 10 liter water op - en besproei dat water min
of meer gelijkmatig over 10  bedden van 10 vierkante meter, en zal ik zo elk van die
10 bedden een dosis van 1,5 gram zinksulfaat geven - dat dan ruwweg het
percentage van een half pond elementair zink per acre heeft. Maar het is niet nodig
om perfect precies te zijn; als we de helft meer zouden gebruiken dan zou dat geen
schade opleveren, alhoewel de helft minder niet effectief kan zijn.

Voor koper is er meer oplossing nodig, omdat dit anders bijtend kan zijn.

Mike Kraidy, zegt dat de beste manier om bladvoeding op achtertuin-nivo te
gebruiken met een gietkan is, en door niet alleen de bladeren nat te maken maar
tevens ook de wortelzone. De concentratie van de oplossing is hetzelfde als je die
voor het doorweken van de bodem gebruikt maar het is wel zo dat als je dit zo doet,
dat je wel meer oplossing nodig hebt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

gleuf of gat van ca. 15 cm diep en ca. 30 cm rond door enkele scheppen grond van
die plaats weg te halen. Doe dan een grote schop aangerijkte compost ( en als je wilt
ook andere meststoffen ) in dat gat. Hark deze materialen dan een beetje er in,



zodat ze in de bodem oplossen maar nog steeds geconcentreerd zijn, en zet dan de
plantjes gewoon boven in de oppervlakte van de bovengrond.

Als je het omgeven met aangerijkte compost praktiseert, dan vermijd bij het
nemen van een bodemproef wel deze super vruchtbare zones. Verder zou ik willen
zeggen dat nadat de oogst is uitgegroeid en voordat je een nieuw bodemproefje
neemt, het beter is om het gehele stuk om te graven voordat de geconcentreerde
nutriënten verspreid worden.
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Bekleden of omgeven kunnen we niet met kalk, gips, kalium, magnesium of
landbouwzwavel. Deze werken beter als ze door de hele oppervlakte van de bodem
worden vermengd.

Zonder een bodemtest.

Als je geen bodemtest wilt doen, dan zou ik aanraden dat je op de volgende
manier met een kalkrijke bodem omgaat:

- Verspreid de gewone hoeveelheid COM. Als je in een regenarm of zelfs nog droger
gebied woont en van nature een ¨bruisende¨ bodem hebt ( dat is een bodem die
reeds een hoop calcium bevat ) gebruik dan het COM-recept voor bodems met
weinig regenval omdat er geen noodzaak is om meer landbouwkalk in je bodem te
doen. Als je een synthetische kalkrijke bodem hebt - anders dan een normaal zurige
bodem - gebruik dan teneinde om de methode van Tiedjens te praktiseren het recept
voor vochtige gebieden - het recept wat gelijke delen landbouwkalk en gips bevat.
Deze recepten staan in hoofdstuk 4.

- Bedek de grond 2,5 cm met compost of 5 cm met verrotte mest.

- Werk het allemaal in de bodem.

- In het groeiseizoen moet men de hele tuin herhaaldelijk bladvoeding met
sporenelementen geven. Begin er mee dit eens per week te doen en hou je
resultaten in de gaten, en hoop dat je dit in de toekomst minder vaak hoeft te doen.
Je kunt je eigen bladvoeding maken die zink, koper, magnesium, en ijzersulfaten
bevat, en je kunt vloeibare kelp versproeien om te voorzien in micro-nutriënten.
Anders kun je de meest complete en evenwichtige meststof nemen om die als
bladvoeding te gebruiken ( en die je eventuele biologische vereisten tegemoet komt
).



Als je enigerlei twijfels hebt over het belang van bladvoeding als je op een kalkrijke
bodem kweekt, dan kijk alsjeblieft nog eens naar fig. 8,1 om te zien hoe de
beschikbaarheid van de nutriënten vermindert naargelang de pH hoger wordt.

- Als je in een regenarm of nog droger gebied woont, dan zal het nodig zijn dat je
eens per jaar de bodem laat uitlekken omdat je sproeiwater bijna zekerlijk hoge
nivo´s aan alkalische zouten bevat ( natrium, magnesium en calcium ). Dit wordt het
beste gedaan direct nadat er wat beduidende regelval was. Spoel excessen aan
minerale zouten er uit door de bodem voldoende te bewateren om tot minstens
55cm diep te weken. Twee maal die diepte is zelfs beter. Als je bodem een hoop klei
bevat, dan kan het meer dan 30 cm water gebruiken om in
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een keer de tuin effectief uit te kunnen logen.

- In de volgende jaren kun je het organische materiaal verminderen tot een
toevoeging van anderhalve cm dikte.

De Bruistest.

De OSU- Extension Service adviseert de mensen die ten oosten van de
Cascades leven ( een gebied waar algemeen kalkrijke bodems voorkomen ) een
bruistest met azijn te doen om te bevestigen dat ze een kalkrijke bodem hebben. De
mate van bruisen onhult ongeveer hoeveel vrije calcium dat er aanwezig is. Iemand
die tuiniert in een half droog of droog gebied of in een gebied wat bekend staat dat
het een van kalksteen afgeleide bodem heeft, zou regelmatig een bruistest moeten
doen voordat hij besluit voor welk soort laboratoriumtest dat hij kiest.

Als je een paar druppels witte huishoudazijn op een lepel droge landbouwkalk
doet, dan zal dit gaan bruisen. Om de test te doen doe je ca. 30 gram droge grond in
een kommetje en dan doe je er een eetlepel witte azijn in. Als er veel vrije calcium
aanwezig is dan zal de azijn die laten bruisen. De mate hoe sterk dat die bruist geeft
ongeveer aan hoeveel calcium dat er aanwezig is. Als er veel vrije calcium is dan zal
die behoorlijk gaan bruisen. Als er maar een beetje vrije calcium is, dan moet je
eventueel je oor kort er bij houden om iets van het bruisen te kunnen horen. Als je
helemaal geen bruisen hoort of ziet, dan is de M3 bodemtest niet datgene wat je
nodig hebt. Ook is de gewoonlijke ammonium acetaat test niet jouw antwoord,
alhoewel dat wel de test is die de meeste conventionele boerderijen-adviseurs je
zullen adviseren om te doen.

Ik zal het kort uitleggen:

De gewoonlijke landbouw gaat er van uit dat de pH van een kalkrijke bodem zou
moeten worden verlaagd door veel landbouwzwavel aan de grond toe te voegen. Je



doet elke lente een bruistest van de grond, en als die altijd nog bruist, dan verspreid
een verdere 50 pond

Tabel 8,1
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landbouwzwavel per 100 vierkante meter ( 2000 pond per acre, wat 20 x de
hoeveelheid is die ik ooit als de maximale dosis aanbevolen heb ), en werk die in,
om dan de bruistest het daaropvolgende jaar weer te doen. Uiteindelijk zal de azijn
niet langer bruisen en is je bovengrond eventueel aangekomen op het punt waar de
kationen volgens de M3 bodemtest in een Albrechtiaanse balans kunnen worden
gebracht.

In tabel 8,1 kunnen we zien wat de OSU-Extension Service er over zegt hoeveel jaar
het zal duren om de pH in orde te krijgen.

In de meeste bodems wordt ruwe zwavel door de bodem bacteriën omgezet tot
zwavelzuur omdat het direct met vrije calcium reageert en gips vormt. Gips is
makkelijker oplosbaar dan landbouwkalk. Deze omzetting treedt alleen effectief op
als de bodem warm is. In het oosten van Orego is dit belangrijk te weten omdat de
bodems alleen in hartje zomer voldoende opwarmen om zwavel te kunnen omzetten.
Gips en de andere zouten die gevormd worden kunnen een of twee maal per jaar er
uit gelekt worden. Als de bodem zulk een slechte drainage heeft dat die niet uitgelekt
kan worden, dan zul je niet in staat zijn om de vrije calcium er uit te halen.

Ik beschouw de hele benadering van het verlagen van de pH met zwavel als
verre van wenselijk. Allereerst kan het verschillende jaren duren voordat een
applicatie met zwavel volledig tot sulfaat omgezet wordt. De jaarlijkse bruistest kan
je aanzetten om zelfs nog meer zwavel er aan toe te voegen voor de een- of zelfs
twee-jarenlange applicaties uitgereageerd zijn. Ik bevroeg de vertegenwoordiger die
het OSU-Bulletin die daar over schreef. Hij gaf toe dat als je jaar na jaar zwavel
toevoegt het niet ongewoon is om over het hoogste nivo heen te komen en een
bodem krijgt met een pH die zo laag als op 5,0 ligt, en je dan weer kalk er aan moet
toevoegen om de pH weer omhoog te krijgen. Deze hele benadering lijkt onnodig
grof te zijn of het moet al zo zijn dat het je bedoeling is om rodendrons of blauwe
bessen te laten groeien. Bovendien is het ook nog duur. Een ton landbouwzwavel



kost ca. US $ 900. Ik zou dat zelf niet doen en liefst ook niet aanraden. Daarbij,
groeit fruit en groente bij een pH van 8 nog altijd goed.

Het in Evenwicht brengen van Kalkrijke bodems.

Ik heb lang en diep er over nagedacht om dit thema in de eerste uitgaves te
beschrijven en voel me er eigenlijk nog niet helemaal klaar voor. Ik had nog maar 6
bodemproefjes getest over het thema wat ik wil beschrijven - en die waren van
Kentucky ( uit de Bleu Grass zone, het oosten van Texas ( kalk ) en het landelijke
gedeelte van New York ( deze grond was doelbewust over¨bekalkt door een
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volgeling van Tiedjens, maar het is toch dringend dat ik het doe want als ik niet met
anderen deel van wat ik nu weet, dan is het mogelijk dat ik geen volgende kans er
voor krijg. Zelfs als dit boek opnieuw gedrukt wordt, kan dit twee jaar duren voor dit
gebeurt en daarom is het het beste dat ik je de juiste richting op wijs.

Er is iets wat tevreden stelt bij het analyseren van de Mehlich-3 testgegevens
omdat de getallen die er op staan kort benaderen wat er feitelijk in de bodem
aanwezig is. Als de test aangeeft dat je 23 pond beschikbaar zink per
ploegdiepte/acre hebt, dan zal die hoeveelheid erg kort daarbij liggen. En als je
doelnivo 50 pond beschikbaar zink vraagt, dan weet je dat je door de toevoeging van
27 pond meer, dat je het juiste hebt gedaan - en dat werkt dan ook.

Alhoewel is het zo dat de Mehlich-3 bodemtestgegevens daarvoor een zuur
extractiemiddel gebruikt dat een hoop vrije calcium oplost tijdens het extractieproces,
net zoals de bruistest dat doet, maar de M-3 test rapporteert deze opgeloste vrije
calcium als vrije beschikbare calcium - calcium die aan de TCEC vastzit - terwijl
dit in werkelijkheid niet zo is. Vervolgens genereert de M-3 berekening een verkeerd
hoog TCEC-getal door deze calcium te includeren - soms zelfs enorm verhoogd.
Een professionele bodemanalist / boerderijconsultant die routinematig met kalkrijke
bodems werkt, zou nooit proberen om zo een bodem in evenwicht te brengen door
middel van een M-3 extractie. Er is een geschikte test beschikbaar, maar in zoverre
zijn alleen enkele professionele bodemanalytici daarmee vertrouwd.

Ik verwacht dat deze situatie zich zal verbeteren doordat deze nieuwe kennis over
mineralendichtheid in de bodem nu wijder naar buiten komt.

De test om op kalkrijke bodems te gebruiken, maakt gebruik van een verhoogde
pH ammonium acetaat extractie. Deze test kan de 4 basiskationen in kalkrijke
bodem exact vaststellen. Alhoewel, levert de ammonium acetaat ( AA ) test een
maar slecht werkje op de anionen en metalen in een kalkrijke bodem. De M-3 test
rapporteert dit accuraat. Door de sterke punten van deze 2 testen te combineren  is
het mogelijk om deze kalkrijke bodems in evenwicht te brengen. Dus is het een goed
idee, om eerst een bruistest te doen voordat je het bodemproefje naar het
laboratorium stuurt. Als de bodem bruist, kun je die niet in evenwicht brengen met de



M-3 resultaten. Als je reeds een M-3 test aanvroeg, dan moet je een extra test daar
bij doen en zul je de kosten van deze eerste testpoging verspild hebben. Dus zul je
een paar dollars apart moeten houden door beide tegelijk te doen en het proces op
die manier tevens te versnellen.

Geen zorg, het kost geen hopen geld, egaal op de ene of op de andere manier. Op
het moment dat ik dit schrijf vraagt Spectrum Analytic in Ohio 4 dollar meer voor de
verhoogde pH-ammonium acetaat extractie, als die tegelijkertijd met de M-3 test
wordt gedaan.

Pag. 226

Het Juiste Extractiemiddel.

Bij een pH van 8,2 of hoger, kan het vrije calcium carbonaat de planten niet
voeden - het doet er niet toe hoeveel er van aanwezig is - omdat bij of boven een pH
van 8,2 het niet mogelijk is dat calcium carbonaat oplost. Bij die pH wordt vrije
calcium een deel van de inactieve bodemvoedingsstoffenreserve van de kalkrijke
bodem, net als ook andere onopgeloste korrels van andere soorten steenmineralen.
Calciumcarbonaat lost normalerwijze erg langzaam op in zachte bodemzuren,
alhoewel is het veel makkelijker oplosbaar dan de meeste andere steenfragmenten.
Het is niet oplosbaar vanaf een pH van 8,2, en kan geen effectieve hoeveelheid
calcium aan de bodem oplossing toevoegen zo lang als de pH zo hoog ligt. En dat is
waarom - ironisch genoeg - het meest nuttelooste is wat je aan kalkrijke bodems
kunt toevoegen, nl. landbouwkalk. Het bewerkt niets. Het is net als het toevoegen
van fijne zand aan een reeds zandige bodem.

De truuk om accurate resultaten op kalkrijke bodems te verkrijgen, is niet door
enigerlei vrije calcium op te lossen als men de extractie doet  De meerderheid van
de Noord-Amerikaanse bodemlaboratoriums die ik in zoverre ben tegengekomen,
doen de ammonium acetaat extracties met het extractiemiddel dat na een neutrale
pH van 7,0 gebracht wordt. Deze methode vormt de ruggengraat van de moderne
industriële landbouw. Het voorziet de conventionele boerenadviseurs met nuttige
cijfers om een grote oogst te krijgen. De AA bij een pH van 7,0 lijkt meer op de M-3
test, en leest het beschikbare calcium alleen maar accuraat als er maar weinig of
geen vrije calcium aanwezig is. Als er een hoop vrije calcium is, dan zal de
gewoonlijke AA-extractie - omdat dit een neutraal pH extractiemiddel is in plaats van
een zuur middel - het de calcium iets minder laten uitkomen dan dat een M-3 dat zou
doen.

Op een bodemproef waar het M-3 rapport 10.000 pond calcium / acre zou
aangeven zou een AA extractie bij een pH van 7,0 eventueel 7000 pond aangeven,
maar de werkelijke hoeveelheid zou 4000 pond zijn. Een laboratorium dat
routinematig AA extracties bij een pH van 7,0 gebruikt, geeft aanbevelingen die
bedoeld zijn om een maximum opbrengst voort te brengen met geen ¨verspilde
input¨. Ik zelf gebruik geen AA-laboratoriums omdat de voedingsdichtheid alleen
maar een piek heeft als alle elementeninvo´s ( met uitzondering van kalium ) veel
hoger liggen dan wat er nodig is om een piek-oogst voort te brengen. De elementen



moeten in balans zijn. Een ammonium acetaat test onthult geen hoeveelheden van
de anionen of metalen met de exactheid die zelfs maar kort bij komt als dat een M-3
dat doet. Om een bodem in evenwicht te brengen willen we weten hoeveel pond van
elk element actueel aanwezig is in de ploegdiepte van de acre. De enigste manier
die ik ken om deze informatie te krijgen is door van een Mehlich-3 extractie.
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Alhoewel, een  verhoogde pH AA-extractie bij een pH van 8,2 lost geen vrije kalk
op. Het geeft die accurate nummers voor alle vier major kationen in een bruisende
bodem, maar is eerder nutteloos voor het in evenwicht brengen van de metalen en
de anionen. We laten ons niet verstoren door deze kleine complicaties en zullen
gewoon de nuttigste aspecten van elk van deze extractiemethoden gebruiken. Als je
meer over dit thema wilt weten, dan kun je de geschriften bekijken die gepubliceerd
worden door de United States Golf Association door Brian Whitlark ¨Soil Testing
Procedures for Calcerous Soils¨ USGA Greens Section Review, Vol. 49 ( 9 )  4
maart 2011. Dit is beschikbaar op de Michigan State University Library´s website
http:/ / gsr.lib.msu.edu/article/whitlark-soil-3-4-11.pdf

Het juiste laboratorium voor de bodemproefjes

Ik heb niet meer dan met een handvol van de honderden bodemlaboratoriums in
Noord-Amerika contact. Tegenwoordig ken ik maar twee laboratoriums die geschikt
zijn voor het in evenwicht brengen van een kalkrijke bodem, Spectrum Analytics en
Logan Labs. Spectrum vereist een S3 test plus een bijkomende verhoogde-pH
ammonium acetaat extractie van de 4 major kationen. Bij Logan Labs, neem je hun
¨Standaard M3 Bodemtest met de 4 basis kationen geëxtraheerd met ammoniun
acetaat test bij een pH van 8,2.¨

Hier een voorbeeld er van hoe het werkt:

Dave leeft in het landelijke gebied van New York en heeft een hobbyboerderij met
overwegend zandleembodem. Hij begon enkele jaren geleden als een volgeling van
Victor Tiedjens en werd in de war door na bij deze ene bodemdokter geweest te zijn,
daarna in het ideale bodemsysteem van Michael Astera terecht te zijn komen. Eerst
verspreidde hij landbouwkalk in vele tonnen per acre. Voor het bekalken kreeg hij
een test van Logan Labs waar in stond dat hij een zure bodem heeft met een
uitwisselingscapaciteit van ca. 10,0. Omdat hij vele jaren lang organisch materiaal er
aan toevoegde kon hij verwachten dat de TCEC tot ca. 15 omhoog ging. Dit voorjaar
toen Dave een proefje opstuurde voor een bodemtest kwam het rapport terug dat zo
uit zag als in figuur 8,5.

Kijk nu naar kolom ¨B¨. De getallen zien er typisch zo uit als dat die op een M3
test uitzien als er veel calcium aanwezig is. De pH van de bodem is verhoogd ( 7,3 )
. Er lijken grote deficiënties aan kalium en magnesium te zijn - omdat die werden
berekend met een verkeerde TCEC van 34,79 - en de calcium verzadiging werd dan



incorrect aangegeven als 88 % van die TCEC. Dit was verwarrend voor Dave en hij
werd ongerust.
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Hoe was het mogelijk dat na de voorafgaande jaren zo veel meststoffen er in gedaan
te hebben, dat hij nog een tekort aan K en aan Mg had, en hoe was het mogelijk dat
de TCEC drievoudig omhoog ging ?

.

Fig. 8,5
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Ik vroeg aan Dave om een ander bodemproefje op te sturen naar Spectrum voor hun
gewoonlijke M3 test plus een AA-extractie van de basen die dan gedaan werd bij
een pH van 8,2. Het rapport wat terug komt staat afgebeeld in fig. 8,6

Fig. 8,6
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Spectrum gebruikt een geschikte methode om de wat overdreven hoge nivo´s van
calcium te verminderen als ze de M3 testen doen; Het stelt de TCEC op zware
bodems ook naar beneden af, zoals ook in dit geval dat Spectrum een M3 TCEC van
alleen maar 8,6 aangeeft, Dit plaatje ligt veel korter bij de realiteit dan dat wat Logan
aangaf. Maar nog steeds gaan we niet Spectrums M3 resultaten voor de 4 basen
gebruiken. In het gedeelte onderaan van de bodemtest kun je de nivo´s zien zoals
die door de ammonium acetaat extractie test werden ontdekt. Dus wat doet Dave
met deze informatie ?

Het Kalkrijke Bodemwerkblad.

Er is een derde werkblad wat speciaal voor kalkrijke bodems is ontworpen en
doelbewust voor ¨over¨-bekalkte bodems. ( je kunt het in de appendix vinden ). De
eerste stap van Dave is het om in het ¨Kalkrijke Bodem Werkblad¨ wat in fig 8,7
afgebeeld staat in te vullen.

Opgelet:  Spectrum rapporteert geen nivo´s in pond per acre zoals Logan Labs dat
voor het gemak van de amateurs doet, maar in plaats daarvan de nivo´s in ppm
aangeeft - een methode waar erg de voorkeur aan wordt gegeven door
professionele analisten. Herinner je s.v.p. dat 1 ppm = 2 pond is in een ploegdiepte
van een acre. In het voorbeeld van de illustratie, gebruikte ik M3 nivo´s voor alle
anionen en metalen; ik gebruikte de ammonium acetaat extractie ( onderste regel )
getallen alleen voor  de 4 major kationen - om de TCEC te calculeren is het de
eerste stap om ppm te converteren naar pond / acre en dan de volgende formule te
gebruiken. Dit staat ook onderaan op het Kalkrijke Bodem Werkblad.

Het calculeren van de TCEC:

pond/acre calcium   +   pond/acre Mg  +  pond/acre K  +  pond/acre Na

------------------------- -------------------- ----------------- ----------------- x 100 =
TCEC

400                                   240                       780                        460

------------------------------------------------------------------------------------------------

( 100 - percent  H+ - andere basen ).



In  het geval van een kalkrijke bodem is er geen H+ en

andere basen zijn gewoonlijk ca. 4 %.

Hier is de berekening van Dave´s stuk grond B:

* Ca:   2270 x 2 / 400 = 11,35

* Mg: 251 x 2 / 240 = 2,09

* K:    210 x 2 / 780 = 0,53
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*Na: 30 x 2 / 460 = onbeduidend.

* Het subtotaal milliequivalenten van 4 basenkationen is 13, 97.



Fig. 8,7
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Er is geen H+ als de pH hoger dan 7,0 ligt.

Andere basen: Spectrum geeft die niet door, maar het is onvermijdelijk ca. 4 %.

Daarom zou Dave zijn TCEC moeten berekenen als : 13,97 / 96 x 100 = 14,55.

Vanaf dit punt wordt het Kalkrijk Bodem Werkblad overwegend zoals de andere
gecompleteerd. Let op dat de doelnivo´s voor anionen en metalen iets lager liggen
dan die voor zuurdere bodems. Let er ook op dat de applicatielimieten op dit
werkblad restrictiever zijn omdat de TCEC reeds overwegend verzadigd is met
calcium.  Het hoofdzakelijke punt blijft om de vier major kationen in evenwicht te
brengen, maar de doelnivo´s zijn verschillend.

Dus om zijn doelnivo´s uit te stippelen zou Dave gewoon de getallen van het
testresultaat in de formule op het werkblad moeten invullen. Dus, Dave´s doelnivo
voor calcium is 14,5 ( de feitelijke TCEC ) x 400 x 0,85 = 4930 pond.

Wat weet je nu ? Ten spijte van al dit voorafgaande bekalken, is de
calciumverzadiging nog steeds 390 pond te kort van de hoeveelheid voor het
doelnivo.

Dave heeft 502 pond Mg op een TCEC van 14,5. om het doelnivo van
magnesium te berekenen is het 14,5 x 240 x 0, 05 = 174. Wat weet je nu ? We
hebben een groot surplus aan magnesium als we berekenen met een doelnivo van 5
% verzadiging. Het doelnivo van natrium wordt zoals gewoonlijk uitgerekend,
alhoewel op 1 % verzadiging, geen 2 % op zure bodems. Het doelnivo voor kalium
komt van de kaart ( we ronden de TCEC af op 15 ) : 300 pond. Als deze hoeveelheid
op het werkblad wordt geschreven dan ontdekken we dat er een beduidend te veel
aan kalium is, en het is duidelijk dat dit als gevolg van die twee excessieve basen is,
dat de bodem een pH van 7,4 heeft in plaats van 7,1. Vanaf dit punt kan het doel
voor alles andere zoals gewoonlijk worden uitgewerkt.

Het Bodemrecept.

Dave heeft drie deficiënties in de bodem: namelijk 6 pond zwavel, 390 pond
calcium, en 20 pond mangaan. We nemen nu bladzijde 2 van het Kalkrijke Bodem
Werkblad om te zien hoe we deze deficiënties kunnen opvullen ( fig. 8,8 ). Dave
moet voorzien in 390 pond calcium. Om dat te kunnen doen moet hij gips aanvullen
in de hoeveelheid van 1902 pond per acre ( gips bevat 20,5 % elementair calcium ).

Er is geen zwavelapplicatielimiet op dit werkblad, maar er is wel een
minimumnivo. Zwavel zou tenminste hetzelfde moeten zijn als het gewicht van het
doelnivo
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magnesium ( bij 5 % verzadiging ). De beste manier om in die vereiste te voorzien is
allereerst van enigerlei sulfaatmeststof die er verder nog nodig is, en verder met gips



Fig. 8,8
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wat 17 % zwavel bevat.  De 1902 pond gips die zal worden gebruikt om in calcium te
voorzien bevat ook 323 pond zwavel. Het zal geen probleem zijn om ons minimum
doelnivo te kunnen bereiken.

De bodem heeft een tekort aan mangaan van 20 pond, maar er is een
applicatielimiet van 10 pond. Dave zal deze 10 pond elementaire mangaan
aanvullen in de vorm van 31 pond mangaansulfaat ( MnSO4) per acre. (
gebruikmakend van de lijst op het werkblad van de percentaguele samenstellingen
van de sulfaten ).

Het standaard bodemrecept wordt ook aangewend : 100 pond stikstof per acre
en wat kelpmeel of Azomite voor sporenelementen. Deze elementen staan niet op
het werkblad, maar ze zouden niet mogen worden overzien.

Dit is het bodemrecept voor Dave.

Restricties en bijzondere situaties.

Calcium: Door calcium aan kalkrijke bodems toe te voegen ontstaat er geen
schade maar ook geen voordeel, of het moet al een kunstmatig geschapen kalkrijke
bodem zijn die nog niet de 80 % calciumverzadiging overschreden heeft.

Als extra calcium aan kalkrijke bodems wordt toegevoegd in de vorm van gips, dan
is dat een groot voordeel. Als de calciumverzadiging onder het doelnivo van 85 %
ligt - wat op hoog kalkrijke bodems kan gebeuren als er ook een exces aan
magnesium, kalium en / of natrium op de TCEC staat - dan helpt het toevoegen van
gips om de calciumverzadiging aan te zetten om het te veel aan kationen er uit te
laten lekken. Er is een algemene applicatielimiet voor gips van 1 ton per acre. Maak
je niet ongerust als de applicaties van gips de zwavel over het doelnivo heen laten
schuiven, omdat het Kalkrijke Bodem Werkblad geen zwavellimiet of doelnivo heeft,
maar alleen een minimum hoeveelheid.

Het meest verbazende m.b.t. kalkrijke bodems - het moeilijkste om voor de
mensen te accepteren of te begrijpen - is dat zelfs dat ondanks de bodem een
enorme hoeveelheid calcium bevat - de planten zelf een te kort aan calciumvoeding
hebben. Er zijn twee manieren om te bewijzen dat dit het geval is. De ene is door
bladproeven te analyseren. Het is goed bekend wat de sapnivo´s van de vele
nutriënten zouden moeten zijn, en het is niet ongewoon dat er resultaten zijn die
ernstige tekorten aan calcium nutritie in kalkrijke bodems aangeven. De andere
manier om een te kort aan beschikbaar calcium te kunnen aantonen, is door gips toe
te voegen en dan te kijken of dit de planten beter laat groeien.
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Dit is een reden er voor dat er een grote dosis gips in de versie van COM zit, die
bedoeld is voor neutrale en kalkrijke bodems.

Als de maximale mogelijke calciumverzadigingsnivo´s doelbewust opgebouwd
werden op een zure grond, dan zou in het geval dat de calciumverzadiging op een
test onder 80 % zou aangeven - dan zou voldoende landbouwkalk moeten worden
toegevoegd om de verzadiging tot minstens 80 % omhoog te kunnen brengen, en
ook voldoende gips moeten worden toegevoegd om de verzadiging van 80 naar 85
% omhoog te brengen ( tot maximaal een ton ). Normaal, als de calciumverzadiging
niet de 85 % heeft bereikt, dan zal er een surplus aan magnesium en / of kalium zijn.
Het gips zal evenzo deze excessen verminderen.

Magnesium: Het doelverzadigingsnivo is 5 %. Mike Kraidy is een
boerderijenadviseur die erg ervaren is met kalkrijke bodems. Volgens zijn ervaring
zijn K-Mag of Lanbeinite de enigste meststoffen die effectief de
magnesiumverzadiging in kalkrijke bodems omhoog kunnen brengen,
Bladvoedingszouten van Epsom bij 1 eetlepel per 4 liter ( of zelfs beter door die
bodem direct om de planten heen met die bladvoeding in te drenken, ) is een goed
preventiemiddel tegen magnesiumgebrek in bodems die bij een test onder de 5 %
liggen. K-Mag bevat ook kalium. Als men K-Mag gebruikt om magnesium op te
bouwen dan verschuift men de kalium zo in een te veel, maar ga er toch maar
gewoon zo verder mee, want de magnesium die vrijkomt werkt zo dat het te veel aan
kalium weggewerkt wordt.

Kalium: Het Kalkrijke Bodem Werkblad heeft zijn eigen tabel van kaliumnivo´s
doelbewust op een lager nivo staan, dan op de andere twee werkbladen.
Kaliumsulfaat - K2SO4 - is de beste kaliummeststof. Er is een applicatielimiet van
100 pond per acre voor elementaire kalium. Het voorzien in voldoende kalium is
cruciaal belangrijk, vooral omdat een hoge pH maakt dat kalium relatief
onbeschikbaar wordt.

Natrium: In droge  en half droge klimaten, bevat het irrigatiewater meestal veel
natrium. Voeg geen natrium toe zonder eerst een analyse van je irrigatiewater te
hebben gekregen en beoordeeld. Als je water te veel magnesium bevat, kan het
bijna onmogelijk voor je zijn om het te veel van dit element geheel te verminderen bij
de constante toevoeging van je irrigaties, maar de verdergaande applicaties van gips
zal de magnesiumverzadiging onder controle houden. Mike Kraidy vertelde me er
over hoe hoe het irrigatiewater in droge klimaten dusdanig kan zijn opgeladen met
zouten, dat er ieder jaar verschillende tonnen gips per acre nodig zijn om die er uit te
laten lekken.

Kwekers en boeren in die situatie gebruiken dan een zeer fijn vermalen materiaal dat
dan in het
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irrigatiewater zelf kan worden gemengd. Ik hoop dat geen van mijn lezers een
dergelijke water heeft.



Anionen: Voorzien in phosfor is vooral moeilijk op kalkrijke bodems omdat als het
onbeschikbaar wordt als het combineert met calcium. Het mengen van organische
phosfaatmeststof met compost van hoge kwaliteit maakt het gebruikte phosfor veel
effectiever. Zacht steenphosfaat werkt uitstekend als het eerst geassimileerd wordt
door een brouwende composthoop. Als je je phosfaatmeststof direct in de bodem
doet, is mono ammoniumphosfaat de beste keuze.

Sporenelementen ( metalen ) : Als de bodemtest een tekort aan magnesium,
koper en/of zink aangeeft, is het het beste om een gesplitste benadering te
gebruiken. Doe er iets van in de bodem ( de beste manier om dit te doen is door de
planten te omgeven met het metaal nadat het gemengd werd met compost ). Men
zou ook extra hoeveelheden bladvoeding moeten geven - en dat door de hele
oogstcyclus heen. Let op dat er striktere bodemapplicatielimieten voor kalkrijke
bodems zijn, dan voor andere bodemsoorten.

IJzer: Dit element wordt vlug onbeschikbaar in kalkrijke bodems. Om die reden
doet het toevoegen van oplosbaar ijzer in een bodem met een hoge pH maar zelden
iets goeds. Als een bodemtest ijzer als deficiënt aangeeft, dan voeg daarom geen
ijzersulfaat aan de bodem toe, maar denk er liever over om bladvoeding toe te
passen. Organisch materiaal brengt vaak veel ijzer met zich mee. In feite kan het
opbouwen van het organische materiaal in de bodem een grote hulp zijn in het
voorzien bij gebreken aan sporenelementen.



Hoofdstuk 9

Compost.

In de beginjaren van 1990 schreef ik voor mijn vriend George van Patten het
boek Organic Gardeners Composting. Hij had een kleine uitgeverij van tuinboeken
wat echter geen basisboek over het maken van compost had. Ca. een jaar na het
publiceren van mijn boek verliet George de VS om in Spanje te gaan wonen.
Daardoor verdween zijn uitgeverij en mijn boek werd niet meer gedrukt. Nu gaat het
uitgeven er van via mij, kun je het boek gratis downloaden op www.soilandhealth.org

Organic Gardeners Composting ( in het Nederlands vertaald, en eveneens
gratis downloadbaar van www.soilandhealth.org  ( onder de naam  Composteren
voor Biologische Tuiniers door Rob Hundscheidt ) is een compleet boek voor
beginners. Als je een nieuweling bent die zich er nooit diepgaand mee bezig heeft
gehouden om compost te maken, dan heb je de informatie daar in absoluut nodig.
Als het verkrijgen van een gratis e-boek van internet niet aantrekkelijk is zou je al
een tiental andere algemene boeken over compostmaken moeten lezen die
momenteel in druk zijn. Jouw plaatselijke bibliotheek heeft er misschien ook enkele
van zoals eventueel ook andere.

In de meesten er van - als al niet allemaal - zullen tekeningen staan over het bouwen
van compostvaten en stap-voor-stap recepten voor composthopen die in lagen
worden opgezet. Er zullen tabellen in staan waarin de koolstof-stikstof-verhouding in
beschreven staan, zoals ook het gemiddelde stikstofgehalte van de mest. Ze zullen
je bekend maken met compostvaten, tumblers en andere dergelijke dingen. Als je
nog nooit een boek over compostteren hebt gelezen, dan zou je dit moeten doen.
Maar in feite heb je dat dus niet en als je nog nooit zelf enkele composthopen
gemaakt hebt, dan zal hetgeen wat in dit hoofdstuk staat niet erg nuttig voor je zijn.
Daarentegen kan dat wat er in beschreven staat kan een ervaren composteerder
een hoop informatie geven.

Boeken over basis-composteren impliceren dat alle compost goede compost is,
dat je op verschillende manieren compost kunt maken, en dat het eindresultaat van
al deze manieren krachtige effectieve compost zal zijn.
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Deze verkeerde opvatting heeft vele biologische tuiniers er van weerhouden om ooit
goede resultaten in voedingsstoffendichtheid te verkrijgen - of zelfs maar een
effectief producerende tuin.

De waarheid is echter dat de meeste thuis gemaakte tuincompost ineffectief is. De
koolstof tot stikstofverhouding ligt te hoog, gewoonlijk daarom omdat de C:N-



verhouding in het begin te hoog lag en het mineralengehalte er van onevenwichtig is.
Het brengt gewoonlijk geen sterke groeirespons voort, en daarom gebruiken tuiniers
dan natuurlijk altijd meer er van en proberen zo een groeirespons te krijgen,
alhoewel verschuiven ze daarbij hun bodem altijd verder uit evenwicht.

Een ander groot gebrek is dat compostboeken voor thuistuiniers er niet over
spreken hoeveel organisch materiaal dat de thuistuinier nodig heeft. Dit is erg
belangrijk. In plaats daarvan worden de tuiniers zo geïnformeerd alsof er helemaal
geen limiet voor is hoeveel compost dat ze moeten gaan maken en gebruiken. Deze
boeken geven aan dat compost de enigste bron van bodemverbetering is, en als de
tuin niet goed groeit - dan zou er nog maar wat meer compost  op gedaan moeten
worden.

Je zult een diepgaandere bespreking over dit onderwerp vinden in Organic
Gardener´s  Composting. Ondanks dat dit boek in de beginjaren van 1990
geschreven werd is mijn opinie over dit onderwerp niet veranderd.

Dit verwarrrende onderwerp is een grote blinde vlek in de biologische traditie.
Volgens die stelling zou veel organisch materiaal vereist zijn om de bodem los te
houden waardoor die voldoende lucht kan krijgen om de oogst goed te kunnen laten
groeien.

Er is op een bepaalde manier wel wat waars aan deze opvatting. Als het nivo van
organisch materiaal hoog genoeg ligt, dan zal dit een dichte bodem los maken. Maar
deze opvatting functioneert op den duur niet, en erger nog leidt het niet tot
voedingsrijk voedsel. Het was logisch voor de groep volgelingen van Rodale dat ze
deze vergissing maakten, omdat het deel van de bodem in het Noord-Oosten van de
VS een bodem heeft die een te veel aan magnesium bevat - en had die de
natuurlijke eigenschap om dicht, vast en niet-luchtdoorlatend te zijn.

Toen allereerst ontdekt werd dat compost een dichtzittende bodem corrigeerde, keek
de biologische beweging niet verder dan dat en adviseerde om verder ook
dolomietenkalk en greensand te gebruiken als zijnde nuttige afstellers van mest en
compost. Ironisch genoeg bevatten beide van deze steenmelen te veel magnesium
in verhouding tot de calcium die ze te bieden hebben, en maken daardoor dezelfde
bodem waarvan verwacht werd dat die losser zou moeten worden door de compost,
dan veel vaster en niet-luchtdoorlatender. In mijn eerste tuiniersjaren maakte ik zeer
grote composthopen van buitenaf geïmporteerde materialen omdat het Rodale´s
Organic Gardening and Farming-tijdschrift ons tuiniers de instructie gaf om dit zo te
doen. We werden herhaaldelijk verteld dat er om ons heen een grote schat aan
organisch materiaal verspild werd
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en als we een beetje slim waren, dan zouden we deze spullen kunnen verzamelen
en ze omzetten tot zwart goud dat voedingsrijk voedsel zou kunnen laten groeien en
ons gezond zou maken.

De belofte van ¨gezond¨ inspireerde me altijd, en dus kocht ik een kleine
vrachtwagen met open laadbak en begon de buurt op de afval-ophaaldag af te



zoeken en nam dan zakken vol met afgemaaid gras uit de buurt  naar huis. Ik had
veel ruimte om compost te maken, en nog beter was dat mijn stuk grond een oprit
had. Ik maakte snel enkele compost-¨vaten¨ van 1,20 hoger tuindraad en daar deed
ik lagen van dit gemaaid gras er in dat met paardenmest en wat zaagmeel vermengd
werd, en hield alles vochtig ( dat was niet makkelijk, want deze vaten stonden in de
volle zon van zuid-Californië, waarbij de lucht via de zijkanten naar binnen en buiten
ging ), en liet dat dan vergaan. Dit composteerde dan op de een of andere manier.
Toen het materiaal dan de tweede keer omgeschept werd bleek het compost
geworden te zijn en liet het de groente groeien omdat ik samen met de compost ook
oliezadenmeel in de grond had gedaan. Als ik geen oliezadenmeel gebruikt zou
hebben, dan zouden mijn groenten pathetisch geweest zijn.

Na 4 jaar zo gedaan te hebben, verhuisde ik naar het landelijke deel van Oregon,
waar ik dit zo verder deed. Alhoewel de afkomst en soort van de composteerbare
materialen waren anders. Er kwam geen einde aan het gratis materiaal om
composthopen van te maken. Het was ca. 75 % zaagmeel van de Douglas den, en
25 % paardenmest. Het rook vaag naar ammoniak en urine en was maar licht
vochtig. De eerste lading die ik mee naar huis bracht besproeide ik flink met water
toen ik er hopen van maakte, maar ze warmden zich niet op, helemaal niet. Ik
probeerde een beetje nitraatmeststof er doorheen te mengen, maar nog altijd
ontstond er geen opwarming. Na enkele jaren zakten de hopen wel een beetje  in en
veranderde het materiaal zich in een beetje bruinere kleur en de voorheen duidelijk
zichtbare paardenmest was verdwenen. Ik noemde het ¨compost¨ en verspreidde het
in mijn tuin. Gelukkig deed ik ook oliezadenmeel in de bodem.

In de tuin van Oregon was ook oogstafval dat maar langzaam wegrotte en zich
ook maar moeilijk in de composthoop opwarmde. En de hoeveelheid van uitgewerkt
materiaal dat ik kreeg was nauwelijks (wat ik destijds dacht ) 10 % van de vereiste
voor de tuin. Destijds dacht ik dat tuinieren vermoedelijk iets in die geest was.

Mijn tweede jaar in Oregon was een nat jaar; het leek wel alsof de lente nooit
begon. In juni kon ik vaststellen dat er een hoop hooi op nat grasland te vergaan lag
en vaak goedkoop te krijgen was. Ik nam vele ladingen van dat spul mee naar huis,
probeerde er mee te mulchen en te composteren. Maar uiteindelijk bleek dat dit een
hoop ellende veroorzaakte ! Er verscheen eindeloos groeiend gras en onkruid. Als
het hooi gemengd werd met paardenmest dan
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decompposteerde het maar langzaam - maar ook hier was het groeiresultaat maar
slecht. Dit spul zou beter ¨stro-gras¨ genoemd moeten worden. De lente was
dusdanig regenachtig dat het grasland niet gemaaid kon worden voordat het gras
helemaal uitgegroeid was en zaad gezet had. Toen het graszaad zich vormde,
veranderden de stengels en bladeren tot stro, met maar nauwelijks of geen proteïne
er in, en bijna geen stikstof. Ieder zeldzaam element wat het gras accumuleerde uit
de verarmde bodems van de Oregon Coast Ranges, kwam in de zaden  terecht,
maar veel van dat graszaad had zich al uitgezaaid. Dus minstens de helft er van
kwam niet in de eerste plaats in die balen terecht. Geen wonder dat het stro dan niet
opwarmde, en ook geen wonder dat de compost die er van gemaakt werd vol met



kiemende zaden zat die een groot probleem vormden. Tegenwoordig zou ik er blij
mee zijn om door de regen bedorven hooi van gras te composteren dat in de juiste
omstandigheden werd gemaaid .Er zouden dan geen half gevormde zaden in zitten.
In feite is het zo dat om premium materiaal te kunnen zijn, het nodig zou zijn dat het
gras gemaaid werd voordat de zadenkoppen hun pollen loslieten. Maar hooi maken
is tegenwoordig nog altijd wat het was. Ik twijfel dat er ooit gelegenheid is om zulk
goed materiaal voor niets of bijna voor niets tegen te komen.

In deze eerste jaren in Oregon, verspreidde ik in de herfst vele ladingen met
zaagmeel vermengde paardenmest, en werkte dat in zo dat het door de winter heen
kon decomposteren. En ik gebruikte ook veel oliezadenmeel daar mee samen om de
dingen te laten groeien. Zoals ik in een eerder hoofdstuk beschreef, veroorzaakt zo
veel zaagmeel in mijn land tevens dat er zo een hoop kalium er in kwam. Ik weet nu
dat deze kalium mijn bodem uit evenwicht bracht en mijn gezondheid zich
verslechterde. En de vele geïmporteerde stikstof die mijn bodem vereiste om te
kunnen functioneren - door al dat zaagmeel - verminderde ook beduidend de
voedingsstoffendichtheid van het voedsel, maar kreeg ik altijd nog betere resultaten
dan de andere groentetuiniers uit mijn buurt die alleen compost gebruikten.

Mijn volgende stuk grond bestond uit 16 acres van Black Malabon slijkachtige
klei-leemgrond - een zeer productieve alluviale bodem die een meter of wat boven
de vloedlijn van de Umpqua River lag. De Umpqua-volk had ooit hun permanente
verblijfplaats ca. 100 meter van deze plek af. Alhoewel tegen de tijd dat ik daar
kwam was het land uitgeput door een eeuw lang graan daarop te planten, en als
bloembollenfarm fungeerde.

In de 10 jaren voordat ik het kocht, bracht het veld nog steeds voldoende gras voort
om de kosten waard te zijn om dat in balen te binden.

Toen ik leerde hoe men kleine granen op dat stuk grond kon laten groeien, ontdekte
ik dat de grond niet langer voldoende vruchtbaar was
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om zonder extra bemesting granen te laten groeien, zelfs na het decomposteren van
de dikke graszode er van.

Het land lag minstens 75 kilometer verwijderd van enigerlei bron van organisch
materiaal. Dus spitte ik ca. een kwart van een acre graszode om, verspreidde COM,
en begon met tuinieren. Ik had nog nooit zulk een goed resultaat gehad en herinner
me dat ik erg verbaasd was en nooit zo veel succes had verwacht zonder enigerlei
mest of compost. Alhoewel, op het eind van mijn tweede zomer in de tuin, moest ik
vaststellen dat de tuin terugging. Ik dacht niet dat het aan het organisch
materiaalnivo lag, maar dat het kwam door de ontwikkelingstoename van een
symphyla-populatie ( wortelduizendpoot ) . Deze veroorzaakte veel verlies en
ellende voor de meeste Cascadiaanse tuiniers ten zuiden van Olympia, in
Washington, en in de verspreid liggende gebieden ten noorden daar van. De
symphyla is een vlug bewegend licht-schuw beestje wat in de bodem zit, en is 4 tot 9
mm lang. Het eet de wortel-uiteindes af en half vergaan organisch materiaal. Een
kleine populatie schept geen zichtbare schade. De beginpopulatie in een nieuwe tuin



is altijd klein, omdat symphylans niet veel anders doen als het eten van graswortels
hebben ze in de zomer een moeilijke tijd om te overleven, dus zonder bewatering
kunnen ze zich niet ontwikkelen tot een groot aantal. Symphylans worden na enkele
jaren vaak een echte plaag in de tuin, maar worden dan vaak nog altijd niet
opgemerkt. De meeste tuiniers concluderen dat sommige oogstsoorten die ze
hebben gewoon maar moeilijk groeien. en gedeeltelijk hebben ze wel gelijk. De
moeilijk groeiende groentesoorten zijn gewoonlijk juist die soorten waarvan de
wortels door deze symphylans bij voorkeur worden bezocht. De enigste manier die ik
ken om effectief die symphyla-populatie te verminderen vereist het weglaten van de
bewatering in de zomer en het land te beplanten met groentesoorten of andere
beplantingen die de syphylans niet graag hebben - zoals gewoon gras, en dat enkele
jaren lang.

Tot bepaalde hoogte veroorzaakt het opkomen van symphylans een
onvermijdbare vermindering in het organische materiaal in de grond,  en leek het
voor mij beter om de tuin naar een andere plek te verplaatsen, vooral omdat ik nog 6
andere stukken grond van een halve acre had met daar op oud grasland groeiend
waar makkelijk op te komen was. En dus was dit wat ik ontdekte wat absoluut de
beste manier was, om met organisch materiaal in de grond om te gaan als men een
groentetuin heeft. Maak geen compost, gebruik niets anders dan geconcentreerde
nutritie. Voor mij betekende dat in die tijd COM.

Maak geen compost.

Compost maken kan gevaarlijk voor de tuin-gezondheid zijn omdat het overwegend
uit materiaal van dubieuze oorsprong bestaat dat van buitenaf mee naar huis wordt
genomen. Er zouden
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ongewenste insecten of ziek materiaal in kunnen zitten. Als je door de regen
bedorven hooi meeneemt en in de bodem brengt, dan zullen daar ontelbare
onkruidzaden van allerlei soort in zitten. Omdat er zulk materiaal in de mesthoop
gaat is het eindresultaat onvoorspelbaar en ook het mineralengehalte daarvan, en zo
ook zullen de resultaten er van bij gebruik onzeker zijn. Ik zou makkelijk nog veel
aan deze opsomming kunnen toevoegen.

In plaats van al dit werk, zouden we genoeg tuin-oppervlakte moeten hebben
voor 4-6 groentetuinen, maar per keer wel alleen maar een klein deel van die
oppervlakte als groentetuin gebruiken. Laat de resterende tuingrondstukken
onbeplant door groente en zet daar dan alleen wat gemengde grassen en klavers
op. Deze reserve-velden accumuleren organisch materiaal tijdens de rotatie die vele
jaren duurt. Als men groente kweekt, dan werkt deze methode beter dan enigerlei
andere methode. Natuurlijk hebben maar weinig mensen de beschikking over
voldoende land om dit te kunnen doen, maar die mensen die dit wel zouden hebben,
die zouden het dan ook werkelijk moeten doen.



In een behoorlijke tuin die jaarlijks voorziet in de helft van de
voedselvoorziening van een kleine familie, zou minstens een-achtste acre  ( ca. 465
vierkante meter ) beplant moeten zijn met groente, droge bonen, zoete mais,
aardappels, pompoensoorten of andere oogstsoorten naar gelang het klimaat. Als
men daar nog enkele kleine kinderen en/of oudere personen daar aan toevoegt om
te voeden, dan heb je wel een kwart-acre nodig. Maar in plaats van maar een zulk
groot stuk oppervlakte als groentetuin er op na te houden, raad ik aan om er vier - of
zelfs zes te nemen. Op alle daar van - behalve een of twee - zou je diep wortelende
krachtig groeiende overjarige grassen moeten laten groeien, ( en wat klaver ), en
niets daarvan van het land mogen verwijderen omdat de grond op die manier
organisch materiaal accumuleert.

Als je vee hebt wat groter is dan een kip, dan voed dat van ander land en houd ze
weg van de stukken land die bedoeld zijn als toekomstige groentetuin. Enkele
maanden voorafgaand op de plaats waar een andere achtste-acre groentetuin moet
gaan groeien, moet daar de graszode omgespit worden  ( dit kan het beste in de
voorafgaande herfst gedaan worden ), en kan de bodem geremineraliseerd worden.
In de volgende lente zal de graszode voldoende gedecomposteerd zijn, zodat er
groente oogsten op het land kunnen gaan groeien. Daarvoor zijn er geen
composthopen meer nodig.

Het opbouwen van organisch materiaal zonder compost te maken.

De beste manier om het organisch materiaal in de bodem op te bouwen, is door een
mengsel van grassen en klaver en diep wortelende kruiden er op te laten groeien. Je
zou zelfs weerstand-hebbende soorten gazongrassen kunnen gebruiken ( als ze niet
te kort gemaaid worden ), alhoewel de gazonsoorten de minst beste soorten zijn om
bio-massa te laten vormen. Het meest inspirerende boek dat ik ken dat dit systeem
beschrijft is
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¨The Clifton Park System of Farming¨ van Robert Elliot, wat oorspronkelijk in 1898
werd uitgegeven maar later in 1940 herdrukt werd door Faber & Faber. Je kunt het
boek online lezen op www.soilandhealth.org

Ik hoorde over Australische ranchers die nevenbij vele winstgevende groente-
oogsten lieten groeien. Zij hielden eigenlijk in de eerste plaats vee op land van hoge
kwaliteit wat ook geschikt was voor groenteproductie ( met een waterbron voor de
bewatering ). Deze boeren ploegen de graszodelaag op een kleiner deel van hun
land open en laten dan een of enkele oogsten groenten daar op groeien ( en voor
meer winst ook groentezaden op deze nieuwe grond ).

Na de oogst, wordt het land wederom bezaaid met gemengde grassen en klavers,
om ca. een tiental jaren of zo begraasd te worden voordat ze er wederom een
andere horticulturele oogst op te laten groeien.



Tijdens het jaar waar in groenten op het land groeit, verliest het een deel van zijn
gehalte aan organisch materiaal. In het jaar dat er gemengde grassen en klavers op
groeien, herbouwt het land dan weer zijn organische materiaal, en verlost zich van
enigerlei ziekteorganismes, insecten of andere kleine organismes die eventueel
geïnteresseerd zouden zijn in groenten.

De groenteoogst die dan daar op volgt levert een grote oogst op. Er zullen geen
ziekteproblemen zijn en maar enkele insecten die daar in geïnteresseerd zijn, dus
liggen de kosten van de productie erg laag. Als de boer de grond volledig zou
remineraliseren voordat hij daar groente op laat groeien, dan zou het eindresultaat
erg voedingsrijk zijn. De remineralisatie zou de volgende lange rust in de
graslandperiode zelfs meer productief aan organisch materiaal maken, en of
gezonder vee opleveren.

Sir Albert Howard prees in zijn laatste boek ¨The Soil and Health¨. iets wat op dit
systeem leek.

Jammer genoeg, kennen maar enkele Noord-Amerikaanse tuiniers zijn werk, deels
omdat hij in Brits-Engels schreef. Om Howard in dit speciale punt te citeren:¨ Ik
begrijp niet hoe tuiniers kunnen denken dat ze een tuin meer dan 5 jaar kunnen
gebruiken zonder die even lang te laten begroeien door genezend gras¨.

Als je een typische Noord-Amerikaan bent, dan weet je niet goed wat het woord
¨volkstuin¨ betekent, en mis je daarom de werkelijke betekenis van het woord . Een
volkstuin is een stuk tuin in Britse stijl van de hele gemeenschap. Tijdens de Grote
Depressie van de 1930er jaren vereiste de Britse wet, dat ieder provinciaal- of
stedelijk bestuur ) een behoorlijk stuk tuingrond beschikbaar zou moeten stellen op
aanvraag van iedere bewoner van dat gebied. De betaling daarvoor stond vast op 1
pond per jaar. De afmeting van dat stuk tuin was bij wette vastgesteld op 250
vierkante meter ( ca. 1/16 acre ). Het volkstuinsysteem liep nog sterk door de
Tweede Wereldoorlog heen, maar tijdens de bezitvorming van de 1960er jaren en
daarna, liep de interesse daar in terug. Alhoewel
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kwam er onlangs een wederopleving in interesse in de volkstuinen in Brittagne.

Dus waar sprak Sir Albert Howard over toen hij verwees naar genezend gras ?
Groenteoogsten op zichzelf al, gooien de bodem uit balans; hun wortels scheiden
langwerkende chemische samenstellingen af die de ecologie van de bodem sterk
veranderen en die kunnen interfereren met de groei van de daarop volgende
oogsten. Het opbouwen van veel hogere dan de natuurlijke nivo´s aan organisch
materiaal in de bodem heeft de eigenschap om ongewenste levensvormen aan te
trekken en te bevorderen ( net als de symphyla. Vooral in een klimaat waar het nooit
vriest of zo  koud wordt dat het de bodemecologie bijna geheel stil ligt. Alles wat er
dan in een tuin leeft kan zich dan ongecontroleerd uitbreiden, en altijd weer verder
en verder uitbreiden. Ziektes kunnen de tuin vinden en zich daar in vestigen en zo
geen reden hebben om weer te vertrekken. In het algemeen is 5 jaar ongeveer de
langste tijd van relatief probleemvrij tuinieren waar ik ooit op hoop in een mild
winterklimaat. Enkele jaren beplanten met gras repareert alles. Ziektes en insecten



die de groenteoogsten affecteren hebben geen interesse in
gras/klaver/kruidenmengsels, en de wortelafscheidingen van gemengde grassen zijn
niets anders dan positief voor enigerlei groenteoogst die daar opvolgt.  Het
overjarige mengsel herstelt ook het verloren organische materiaal. Het enkele jaren
lang eens of twee maal per jaar maaien en dat maaisel niet van dat land af te
verwijderen is een betere omgang met de bodem om hogere nivo´s organisch
materiaal op te bouwen dan dat gras te laten afgrazen. Het doet er niet toe wat je
werd verteld door mensen die dachten te weten hoe ze de gras-dier-efficiëntie
wilden maximaliseren - het doet er ook niet toe hoe slim dat het opgezet wordt - die
methodes maken de bodem niet rijker. Ieder dier dat van de boerderij afgaat, heeft
de bodem uitgeput door de hoeveelheid van bodemmineralen die nu in zijn lichaam
zitten. Er is geen graasmethode die deze uitputting kan compenseren. Egaal hoe
slim dat die opgezet wordt, In feite is het zo dat hoe slimmer de methode is, hoe
zwaarder dat die de mineralenreserves van het land zal uitputten. Erger nog is dat
ieder dier dat op een grasland rondloopt scherpe hoeven heeft die met grote kracht
in de bodem persen, vooral als dat grasland vochtig of nat is en de wormen actief en
vlak bij de oppervlakte zijn, vernielt het grazen de wormen doordat het de bovenlaag
van de bodem compact samendrukt. Als men alles bij elkaar neemt, dan verlaagt het
grazen gewoonlijk de algehele productie van biomassa.

Grazende dieren op hellingen kunnen een hoop erosie veroorzaken. Ooit had ik
buren, die een modderige vijver onderaan een heuvel hadden die naast mijn tuin lag.
Het waren stadsmensen die nu de nieuwe eigenaars van dit land waren maar die
niet wisten waarom er altijd zo veel grond van de heuvel in de vijver afspoelde. Ze
hadden al iemand er bij geroepen die schapen op dit veld zou laten grazen, er van
uit gaand dat de schapen hun van de kosten van het maaien zouden sparen. Ik
raadde echter aan om de schapen van het landgoed af te doen en toch voort te gaan
met eens per jaar met een tractor het gras te maaien en het maaisel op het land te
laten liggen. Ze deden dit en de volgende zomer zag het veld totaal anders uit. Het
gras was dikker; er waren geen kleine open plekken meer waar de naakte grond te
zien was. Na twee jaar lang niet begrazen te zijn en geen maaisel er van het land af
te hebben gehaald, stond het gras toen het zaad ging vormen 30 cm hoger dan dat
het voordien was, en het ging zo nog enkele jaren lang verder om zichtbaar dikker
en sterker te worden. En de vijver ? Het water werd weer helder.

Als ik deze methode idealer zou willen maken, dan zou ik zeggen dat als je een
groentetuin van acht acre hebt, dan besteed een acre aan een groenteoogst. Per
keer zul je dan een stuk van een acre voor groenten gebruiken, en een tweede stuk
van een acre voor meerderjarige oogsten en fruit. Een goed opgezette boomgaard
van fruit van die afmetingen, zal overvloedig fruit voortbrengen. Vele nieuwe
zelfvoorzieners planten doelbewust tientallen fruitbomen van een standaard maat,
maar realiseren zich  niet hoe enorm productief een goed verzorgde fruitboom kan
zijn - want het is ook nog eens de vraag of iemand alleen maar zo veel fruit kan eten.
Dus, als het niet je bedoeling is om zo fruit te kweken om eventueel alcohol er van te
maken, dan is het beter om wat minder fruitbomen te planten en het meeste van je
boomgaard met enkele notenbomen te beplanten die meer ruimte overlaten.



Dus, we hebben nu een mooie boomgaard ( die ook meerderjarige planten
herbergt zoals ook rabarber en asperges ) en nog zeven stukken toekomstige
groentetuin - waarvan er maar altijd eentje als groentetuin in gebruik is, de andere
zes stukken grond van een acre zijn dan begroeid met gras.

Als het een onvruchtbare uitgeput grasveld is ( en dat is hoogstwaarschijnlijk het
geval, omdat dit gewoonlijk het soort land is wat zelfvoorzieners wordt aangeboden
), dan remineraliseer het hele gebied en herplant het met een mengsel van grassen,
kruiden en peulvruchtensoorten die uitgekozen werden om de productie van
biomassa te maximaliseren. Maai deze stukken grond als het gras zaad vormt. De
zadenknoppen kunnen normaal maar eens in de lente opkomen, maar soms - omdat
je het maaide - proberen de grassen tot enkele keren daarna nog zaden te vormen.
Je zou alle biomassa na het maaien op het land moeten laten liggen - en dus heb je
een sterkere gazonmaaier nodig - eventueel een die doelbewust voor deze taak is
gebouwd - of je moet vaardig worden met een zeis. Eens per jaar ( het beste in de
vroege herfst ) spit je het volgende stuk grond van die acht stukken van een acre
om. Tegen de lente zullen de meeste van de graszodes die je omgespit hebt
gedecomposteerd zijn ( aangenomen dat de bodem in de voorafgaande herfst
redelijk vruchtbaar was ), en zullen er weer nieuwe jonge grassen en kruiden
opkomen.
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Als de graszodes door de winter heen nog niet volledig gedecomposteerd zijn, dan
verspreid de volgende keer een beetje oliezadenmeel over het land heen voordat je
het omspit.

Verspreid dan COM - of beter nog - doe een bodemtest, remineraliseer de tuin,
werk het allemaal in en als in het volgende jaar bent aangekomen, dan zul je zeker
probleemvrije groente hebben. Het stuk grond waar op vorig jaar de groente op liet
groeien, wordt herbezaaid met grassoorten. Ja, nieuwe tuinen van graszodes zijn
een beetje kruidachtig, maar als je ze bewerkt met een goede schoffel en voldoende
ruimte tussen de planten laat zodat je dit werkje met die hark efficiënt kunt doen, dan
zal het onkruid geen probleem zijn. Als je de planten een beetje verder uit elkaar zet
en een goede schoffel hebt, dan zal het allemaal makkelijk zijn.

Er is geen noodzaak of bezorgdheid voor om voor dit systeem compost te
maken. Oogstafval kan over de grond heen worden verspreid als zijnde een groente-
hooi-mulchlaag waarvan de overblijfselen licht ingewerkt zullen worden voordat het
stuk grond wederom tot grasveld wordt ingezaaid. Of, je kunt van deze tuinafval ook
composthopen maken en dit samen met keukenafval en dat gebruiken voor
grondverbetering onder de meest veeleisende oogsten zoals selderij en bloemkool.
Deze methode vermindert enorm het vele werk - als je effectief gemotoriseerd
gereedschap hebt. Er wordt geen ruw organisch materiaal van buiten af naar de tuin
in gebracht en hoeven geen composthopen te worden gebouwd en omgeschept, om
het later als compost te moeten verspreiden. Er kunnen niet per ongeluk ziektes of
ongewilde insecten ingebracht worden.



Omdat de toekomst van elk stuk groentetuin ten langste 18 maanden lang duurt van
de herfst tot in eind lente, zijn er geen verhoogde bedden, geen omheinde stukken,
geen dubbel omspitten. De tuin ligt overwegend in lange rijen uitgevoerd en
nauwelijks hoger liggende wijde bedden - de traditionele manier die niet efficiënt en
verspillend lijkt te zijn, maar dat niet is. Dus is dit eigenlijk de oplossing van het hele
probleem. en dat binnen maar enkele bladzijdes van dit boek !

Wat ik op mijn grondstuk bij de Umpqua River deed was en beetje anders. De
groentetuin bestond uit een acre die in zes stukken was verdeeld. Elke herfst spitte
ik een van die bedden om maar gebruikte dit nieuwe gebied niet voor een jaar lang,
maar voor twee. Ik spitte de graszodes in de herfst om. De eerste lente en door de
rest van het jaar heen, liet ik de meest moeilijke en veeleisende soorten groeien -
bloemkool en selderij, de brassicas zoals Brusselse spruiten en kolen, solaniums,
etc., en dan gebruikte ik het daarop volgende jaar datzelfde stuk grond om oogsten
te laten groeien die zowel oftewel de sterkste wortels hadden of die maar weinig-
eisend waren die groeiden net als een oogsten in het veld:
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zoete mais, aardappels, bonen ( voor zaad ), wortel, knol-oogsten zoals bieten
wortels,  bladkool, paarse broccoli ( dat groeit meer als bladkool dan als Italiaanse
brocolli ), en rutabagas. Ik liet op die tweedejaarse bodem ook kleine granen groeien
op stukken grond van ca. 185 vierkante meter. Na twee jaar daar op te hebben
gecultiveerd ging het stuk grond weer terug naar grasgrond met de bedoeling om
weer vier jaar lang in gras te blijven staan voordat het weer twee jaar lang als
groentetuin gebruikt zou worden. Jammer genoeg, tegen de tijd dat het eerste stuk
grond dat ik begon de tijdcirkel rond was en er kort bij was om de tweede keer
omgespit te worden, verkochten we het grondstuk en verhuisden naar Brits
Columbia.

Op dit moment, heb ik een stuk groentetuin van een kwart-acre in het
voorstadsgebied. Die staat vol met groenten behalve op een strook langs de rand
waar meerderjarige groenten groeien. Dit is ook een manier om de wind te breken. ).
Het maakt me veel plezier. We helpen een tiental families in de buurt aan voedsel (
die het niet nastreven om remineraliserende vegetabletariërs te worden ).

Maar ik ben nu 70 jaar en ga langzaam aan wat meer uitrusten van alle harde werk.
Soms na een uur lang in de tuin gespit te hebben herinner ik me hoe weinig
inspanning dat het koste om voorheen in Oregon achter een goede machinale
cultivator te lopen die het werk doet. Ik zie de dag aankomen waar ik er weer aan
toegeef en er weer eentje koop, en vervolgens drie tuinen van mijn kwart-acre stuk
grond maak, waarvan er dan twee van met gras begroeid, en dan de machine het
meeste werk voor mij laten doen. Ik weet niet of twee jaar in groenten en vier in gras
het organische materiaal in deze specifieke bodem zal laten behouden, maar daar
zal ik waarschijnlijk nog wel achter komen.



Compost kopen ?

Er zijn materialen die als vervanger kunnen dienen voor thuis zelfgemaakte
compost. Ik gebruik die ook. Als ik schone effectieve compost kan kopen of een
industrieel afvalproduct dat net zo werkt als compost, dan vraag ik me af waarom we
die niet zouden kunnen gebruiken in plaats van ruwe materialen bij elkaar te halen
om het zelf te maken, en als de prijs daarvan redelijk is en het materiaal geen
ziektes bevat of kiemkrachtige onkruidzaden, waarom dan niet ? Maar we moeten
wel voorzichtig zijn, want veel van hetgeen wat tegenwoordig als compost verkocht
wordt is niet geschikt voor een groentetuin. Dat kan dan nog wel goed zijn als mulch
onder ornamentele bomen en struiken maar niet voor een groentetuin.

Schone materialen.

Welke toxische substanties kunnen via organisch materiaal in de tuingrond terecht
komen ? Dit probleem is er altijd als je voorverwerkt materiaal gebruikt dat op
compost lijkt of compost is,
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of als je ingrediënten van buiten af naar binnen haalt om je eigen compost te maken.
Over al deze dingen heb ik een standpunt wat ik even wil mededelen.

Het menselijke lichaam schijnt ontworpen te zijn om allerlei beledigen te kunnen
verdragen. Sommige soorten - zoals bijvoorbeeld het in een keer eten van een gram
cyaankali - gaan natuurlijk verder dan de mogelijkheid van het lichaam om te kunnen
tolereren, maar anders wordt het menselijke lichaam voortdurend belast door
substanties en toxines die het dan er uit werkt. Toxines worden ook geïnhaleerd en
natuurlijk zijn ze ook altijd aanwezig in allerlei  gezondheidsvoedsel wat we eten.
Zeer toxische substanties worden ook binnen in het lichaam zelf gevormd door
verkeerde vertering of onjuist voedsel en door de natuurlijke afbraak en vervanging
van je lichaamscellen, maar ook hier is het lichaam ontworpen om met deze
stressfactoren om te gaan en heeft een sterke mogelijkheid om te detoxificeren. Een
goed gevoed lichaam is in staat om een wonderbaarlijke hoeveelheid van dit soort
beledigingen af te weren of te verwerken; een slecht gevoed lichaam valt echter al
bij het minst geringste briesje van de twijg af.

Ons werkelijke gezondheidsprobleem is niet dat er pesticidenresten in ons voedsel
zitten, maar dat er alleen maar wat restjes nutritie er in zitten. Als de algehele
voedingsinname van een persoon hoog voedingsrijk zou zijn dan zou het lichaam
grotendeels niet geaffecteerd worden door wat gewoonlijk meekomt als toxische
elementen. M.a.w. ben je er beter mee af om op te houden met zoeken naar
toxische sporen, en kun je in plaats daarvan beter er op gericht zijn om voedingsrijk
voedsel te consumeren. Onze hele planeet werd reeds vergiftigd door industrieel en
militair afval. Er is geen enkele plaats die vrij van toxische resten is. Ik ken geen
enkel absoluut schoon voedsel. Natuurlijk vind ik het ook beter om overduidelijke
vervuiling en toxificatie te vermijden maar zie er weinig zin in om me bezorgd te



maken over kleine toxische sporen in ieder beetje meststof, terwijl de gevaarlijkste
vergiften in de supermarkt aangeprezen worden.

Om goed voedsel te kunnen laten groeien is het nodig om te weten hoe men dat
doet, en heb ik al over mensen gehoord die hun tuin compleet geruïneerd hebben
door compost te maken van landbouwafval dat sporen van bijzonder slechte
herbiciden bevatte. Hier is een nieuwsbericht uit de UK:

Het is verschrikkelijk te horen over misvormde groente in groentetuinen en
volkstuinen waar de eigenaars commercieel geproduceerde ( anorganische ) mest
gebruikten om hun bodem te supplementeren. De tuiniers werden gewaarschuwd
om geen thuis gekweekte groente te consumeren die gecontamineerd was met een
nieuw soort sterk herbicide dat tuinen en volkstuinen door heel het land heen
vernielde. De reeks gebeurtenissen in de UK waren grof gezegd als volgt: de boeren
in de UK gebruikten een populair commercieel goedgekeurd herbicide om breed
gebladerde onkruiden in het grasland te onderdrukken. De resten van dit herbicide
werden geabsorbeerd door het grasweefsel, alwaar de afbraak maar langzaam
verloopt, vergeleken met de afbraak van onkruid. Gesneden gras en hooi dat deze
herbicideresten bevatten werd verwerkt tot silage en aan de koeien of paarden
gevoerd. De herbicidenresten braken blijkbaar niet af in het verteringskanaal van
deze herkauwers.

Koe- of paarden mest die nog steeds deze herbicidenresten bevatte, werd verkocht
aan thuistuiniers ( commerciële groentetuiniers werden niet er op genoemd als
specifiek betroffen maar dat is ook mogelijk ). De herbicidenresten die samen met de
mest in de bodem kwamen - in de bodem van de groentetuinen of volkstuinen -
veroorzaakte misvormde kreupele groente.

Het herbicide wat daar in betrokken was heette aminopyraliet, en werd in de VS
verkocht onder de naam Milestone. Dow verkocht dezelfde chemische stoffen onder
de naam Imprelis. De verplichte beschrijving op de verpakking van Imperalis
beweerde :

Gebruik geen grasknipsels van behandelde gebieden als mulch of compost.
Grasknipsels moeten oftewel op het behandelde gebied liggen gelaten worden, of -
als toegestaan door de plaatselijke tuinafvalregelementen - in de afvalbak worden
gedaan.

Grondstukeigenaars, huurders en andere mensen die het willen gebruiken zouden
mondeling of schriftelijk bericht er over moeten krijgen om geen behandelde
grasknipsels te gebruiken als mulch of compost.



Dow heeft Imprelis van de markt afgehaald maar dat betekent niet dat we van het
aminopyralid af zijn. In een correspondentie via email met Erica Reinheimer legde ze
uit:

¨Er is een andere versie daarvan die clopyralid heet. Dit kan door een commerciële
composteringsprocedure heen gaan zoals dat ook in Seattle gebeurde en je tuin
evenzo voor vele jaren lang vernielen. Wat ik zelf
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tegenwoordig doe als ik stro koop, is dit eerst in water te laten weken, en dan met dit
water enkele weken lang een tomatenplant in een pot te begieten. Dan bewater ik
een andere tomatenplant met een mengsel van water en stro uit het vorige jaar, en
als beide planten het enkele weken lang goed daar op doen, dan weet ik dat het
nieuwe stro veilig voor gebruik is. Ik zou hetzelfde moeten doen met de
paddenstoelen-compost die ik dit jaar op de tuinbodem zal gebruiken. Daar zit ook
stro in alhoewel paddenstoelen niet door een breedblad-herbidcide geaffecteerd
zouden worden.

Iedere plaats heeft zijn eigen risico´s en aangelegenheden. Ik ken jou specifieke
situatie niet, maar als men potentiële industriële afval als tuinbemester wil gebruiken
of opslaan, dan kan ik alleen maar enkele algemene observaties met je delen over
wat ik momenteel zelf doe. Misschien zul je daardoor met nieuw inzicht in je buurt
rondkijken om iets te vinden, alhoewel dat niet betekent dat je gewoon maar alles
kunt meenemen wat je tegenkomt.

De papavervelden in Tasmanië produceren veel van s´werelds medische
morfine en andere opiaten ( kun je je voorstellen te leven in een gebied wat zo rustig
is, dat 20 acres met papaver door niets anders worden beschermd dan een gewoon
hekwerk met een klein bordje er op waar op geschreven staat: ¨Verboden Toegang¨
?). De opium in Tasmanië wordt op een industriële manier geëxtraheerd. Het veld
wordt geoogst ongeveer zoals men dat ook met tarwe doet. Nadat de alkaloïden van
de droge papavercapsules ( zadendoppen ) geëxtraheerd werden, worden de resten
verkocht als meststof en dit wordt dan ¨poppy marc¨ genoemd. Het is populair bij
boeren om op grasvelden te gebruiken omdat het hoog in mineralen en nitraten ligt (
daarbij wordt in een analyse voorzien ). De wormen houden er van, wat een
uitstekende aanbeveling is. Toen ik aan mijn momentele tuin begon, strooide ik in
het begin 40 kubieke meter daarvan op een kwart van een acre, wat resulteerde in
een pluizige laag van ca. 4-5 cm dik. Alhoewel zou ik geen tweede keer zo veel
verspreiden omdat een volgende lading van deze mineralen mijn bodem uit balans
zou brengen. Maar gewoon maar een applicatie zou zekerlijk de ecologie in de
bodem laten ontwaken !

Toen ik in Oregon leefde, was daar een zelfde erg populair product beschikbaar, nl.
muntstro - het afvalproduct van het extraheren van pepermuntolie.



Niet al te ver weg van de plaats waar ik woon, ligt een paddenstoelenkwekerij
die zijn paddestoelen in grote heldere plastieken zakken laat groeien die half gevuld
zijn met een substraat wat gemaakt is van granenstro en kippenmest. Na het
afvullen leveren ze deze zakken ¨paddenstoelencompost¨ bij ons thuis af in
hoeveelheden van 100 of meer zakken voor ca. Aus. $ 2,50 per stuk. Voor dezelfde
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prijs die de plaatselijke tuinierscentra er voor betalen. Iedere zak bevat ca. 50 liter
los, half gedecomposteerd materiaal met een fragante paddenstoelengeur. Toen
Annie het surplus groente verkocht vanuit een ijskast bij onze achterpoort zette ze
enkele tientallen verse zakken in de schaduw en hield die vochtig tot het fruiten
helemaal stopte of tot ik noodzakelijkerwijs die zak moest uitstrooien. We verdienden
net zo veel aan de verkoop van onze paddenstoelen als dat onze compost kostte,
waardoor onze compost vrijwel gratis was.

Ons eerste uitstrooien van poppy-marc - een zak van deze compost per
vierkante meter bed - eens per jaar, en dat vier jaar lang - plus compost die gemaakt
werd van de eigen afval van mijn tuin, bracht mijn organisch materiaalnivo in de
bodem omhoog tot 10 %. Het is niet nodig om nog te zeggen dat ik geen
paddenstoelencompost meer hoef te kopen totdat het organische materiaalnivo in de
bodem omlaag begint te gaan.

De paddenstoelencompost werd in de zak niet helemaal volledig gecomposteerd,
maar nadat het in de grond werd gewerkt interfereerde het helemaal niet met mijn
groente. De zaden kiemden uitstekend in deze grond. In feite kiemden ze met verse
paddenstoelencompost nog beter in de bodem. Ik denk dat er wat positiefs in de
bodem gebeurde nadat ik dit er in bracht met zulk een flinke dosis.

In mijn voorafgaande tuin in Tasmanië ( 1998 tot 2005 ) maakte ik uitgebreid gebruik
van dierlijke mest van het vee. Het vee in Tasmanië loopt op een laag van houtafval
- de bast en houtsnippers - maar de mest wordt ca. een jaar lang opgehoopt voordat
die verkocht wordt. In ieder geval wordt die vrij goed gedecomposteerd, alhoewel
denk ik niet dat we zulke uitstekende resultaten met dit spul zouden hebben gehad
als ik niet het stikstofgehalte in de tuin beduidend verhoogd zou hebben door het
gebruik van veel oliezadenmeel. Wees echter vooral voorzichtig met gemeentelijke
compost.

De onzinnige manier van het gemeentelijke composteren.

Van het gemeentelijke composteren wordt gedacht dat dit economisch is, en
ecologisch groen, en daarom zouden alle milieubewuste mensen dit moeten
gebruiken. Maar het is de vraag of gemeentelijke compost echt wel het beste is wat
we kunnen gebruiken. Ikzelf denk van niet; de fundamentele reden daar voor is dat
gemeentelijke compost niet erg geschikt is en om te beginnen op de verkeerde
manier gemaakt wordt. Het eerste doel is zo om het volume van het materiaal te
verminderen wat er naar het stort gaat. Daar zijn soms kosten aan verbonden. In



sommige gebieden is een composterende tuin een goedkoper alternatief van een
stort.
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Het decomposteren van de gemeentelijke afvalstroom is een duur grapje. Het
afval bestaat overwegend uit papier, karton, en boomafval van het park en langs de
straten ( en dus is dit overwegend koolstof ), en waarbij ook afval uit het restaurant
zit, supermarktproducten, snoeiafval, en soms ook rioolslib ( als bron van nitraat ).
Men gebruikt grote machines om de decompostering zo vlug mogelijk te kunnen
laten verlopen. De materialen worden kleingemaakt, gemengd en vochtig gemaakt,
op een hoop gegooid, omgeschept, herbevochtigd en wederom omgeschept,
herbevochtigd, en nog eens omgeschept, etc.

Dit klinkt als een efficiënte industriële productie. De afvalhopen worden vrij warm, en
verminderen zich tot een fractie van het beginvolume en worden dan donkerder tot
bijna zwart van kleur, en kruimelig. Het product ziet er uit als compost, en ruikt ook
zo daar naar............ maar werkt maar zelden als goede compost.

Toen dit spul voor het eerst in het zuiden van Los Angeles werd aangeboden waren
er nog steeds kleine boerderijen en tuiniersbedrijven in dat gebied, maar de compost
wees zich uiteindelijk als onpopulair uit omdat die er in faalde om groente goed te
laten groeien. Als gevolg daarvan moest die onder ornamentele struiken en bomen
worden gestrooid of langs de straat en in parken onder bomen en struiken. Daar
leerden de compostbedrijven uit en zetten daarna een wormen-
decomposteringssysteem op. Ze namen hun uitgewerkte compost en voerden die
aan rode wormen. Nadat de wormen alles verteerd hadden konden ze van het
materiaal wat er over bleef een goede oogst laten groeien en wees het weinige wat
er van overbleef - in tegenstelling tot het materiaal daar voor - zich toen wel uit als
een populair product.

Erica woonde kort bij de Californische kust, een uur rijden ten noorden van Sancta
Barbara. In een email aan mij vertelde ze het onderstaande over stadscompost aan
mij:

¨Dat spul dat ik in de groene afvalbak deed is te arm om in mijn composthoop te
doen. De tuiniersbedrijven hier in de buurt willen dat spul van de lokale
composteringsvoorziening dan ook niet.   Ze zeggen ook dat er ongewenste zaden
in zouden zitten. Misschien klopt dat wel. Ik stopte al mijn Bermuda gras rhizomes in
de groene afvalcontainer. De werkzaamheden die ik doe, hebben een goed
beginnende uitgangsverhouding van de N uit rioolslib, waarin wie weet allemaal in
zit, want allerlei antibiotica wordt door het toilet gespoeld en eindigt eventueel in de
compost. Antibiotica worden niet als onderdeel van het compostrapport getest.

In de VS wordt van de compostproducent vereist om op aanvraag een analyse te
verstrekken. Dus kun je de uiteindelijke
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C : N ratio van het eindproduct daar vanaf lezen. Hoe korter dat het bij de 10 : 1 ligt,
hoe meer dat je er over denken kunt om dit in de tuin te gebruiken.

In het gebied waar ik woon is er een bedrijf dat een uitstekende C : N ratio op zijn
rapport heeft staan en geen problemen met zware metalen heeft, maar dat is
diegene die rioolslib gebruikt.

Een andere geeft een rapport uit waar ze hun C : N verhouding op 20 : 1 aangeven,
maar dit spul werkte niet en bevatte ook nog zware metalen ! En dat noemen ze dan
een ¨biologische ¨ werkwijze die geen rioolslib gebruikt. Ongelofelijk !

Het is dus niet makkelijk om daar goede compost te kopen. Uiteindelijk besloot ik om
kleingemaakt stro te kopen, kippenmest, en verenmeel van het
paddenstoelencomposteringsbedrijf kortbij hier. Het is wel zwaar werk voor mij om
het materiaal om te scheppen¨.

Om het wel of niet lukken van enigerlei compostmethode te kunnen inschatten,
inclusief ook die van jezelf, kun je de standaard van het drooggewicht waar mee je
begint aanwenden om te vergelijken met het uiteindelijke drooggewicht, nl. de begin-
C : N-verhouding met de uiteindelijke C : N-verhouding.

Het doel is om koolstof te converteren tot humus, en niet tot koolstofdioxide - je wilt
de stikstof tenslotte er in houden en niet in gasvorm laten ontsnappen. Waarom
leveren de meeste gemeentelijke composteringsmethodes zulk een slecht werk als
men hun uiteindelijke materiaal afmeet aan die standaards. Een deel van de reden is
de onvermijdelijke hoge C : N-verhouding van de materialen waar men mee begint
maar er is ook een andere nog belangrijkere reden: ze gebruiken geen van de twee
belangrijkste ingrediënten in de composthoop, namelijk klei, en een rijke bovenlaag.
Als je gemeentelijke compost in je voedseltuin wilt gebruiken, dan vraag eerst om
een analyse, let vooral op de koolstof-stikstof-verhouding, en niet zo erg op het
mineralengehalte, met uitzondering van contaminatie van zwaarmetalen. Als de C :
N ongeveer boven de 15 : 1 uitkomt, dan zal dit spul nadat het in de bodem gewerkt
werd, tot enkele maanden of een jaar ( of nog langer ) meer voedingsstoffen
vasthouden blijven dan dat het zal loslaten. Het zal zo geen voedingsrijk voedsel
laten groeien. Gemeentelijke compost kan als mulch nuttig zijn in je boomgaard of
sierplantenbed. Op de oppervlakte van de bodem liggend houdt hoog-C:N-houdende
materiaal alleen in de eerste ca. 3 cm van het oppervlakte de voedingsstoffen in het
oppervlakte vast.

De onzinnige trend van te veel organisch materiaal.

Tuiniers scheppen instinctief een exces. We praktiseren het ¨domme-koe-systeem¨
en denken meer dat iets wat al goed is, zelfs nog beter moet zijn. De meest
algemeen voorkomende excessen bestaan er uit door te veel calcium toe te voegen
- wat ik in het voorafgaande hoofdstuk al besprak - en te veel organisch materiaal.
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Als voorbereiding voorafgaand aan het schrijven van dit boek, keek ik vlug
enkele compost-tuiniersboeken na om wat incorrecte informatie bij elkaar te zoeken
die daar in beschreven stond. Het boek wat ik me het beste herinner, is een recente
herschrijving/van het oorspronkelijke boek uit de 1980er jaren van Grace Gershuny,
wat heet: ¨Soul of the Soil¨. De helft van het boek is min of meer het originele uit de
1980er jaren van Gershuny; maar het werd aangevuld door Joe Smillie om het boek
overeen te laten komen met het Nieuwe Biologische Doctrine, wat het hele spectrum
van door de OMRI-goedgekeurde substanties toelaat. Ik wil graag Gershuny´s
krachtige bewering van het Biologische Doctrine van Rodale onder de  aandacht
brengen. Haar boek begint net als vele andere biologische tuiniersboeken dat ook
doen, namelijk met het oneindig de hemel in prijzen van het organisch materiaal in
de bodem.

Het veelvuldige gebruik daar van wordt rondgebazuind als zijnde De Manier om
goede gezonde oogsten te laten groeien, het micro-leven in de bodem te voeden,
bewerkbaarheid van de bodem te scheppen, etc. Organisch materiaal alleen - zegt
ze - verbetert de textuur en de luchtdoorlaatbaarheid van de bodem en als een
bodem niet voldoende vocht kan vasthouden dan is organisch materiaal het hele
antwoord. Als het zware luchtloze klei is dan is organisch materiaal ook het
antwoord. In feite is het zo, dat het er niet toe doet welke kwaal dat de bodem heeft,
maar dat organisch materiaal altijd het juiste antwoord zou zijn.

Zekerlijk heb je dat ook al eens ergens anders gehoord.

Dit is een opvatting die bijna een religie is, en net als alle religies zit daar ook
een beetje waarheid in ( anders zou er niemand in geloven ). De religie die het
organisch materiaal prijst als HET antwoord geeft inderdaad ook gedeeltelijk wat
waarheid door. Het is waar dat organisch materiaal velerlei wonderbaarlijke dingen
kan doen. Wat echter niet waar is, is dat het gebruik van hoge dosis aan organisch
materiaal de enigste of zelfs de beste manier is  om die wonderen te kunnen laten
gebeuren. In hoofdstuk 5 staat beschreven dat het in de bodem aanwezige calcium
en magnesium in evenwicht brengen, enorm de bewerkbaarheid van de bodem
verbetert, de luchtdoorlating bevordert, en de ecologie in de bodem toelaat om op
een hoge versnelling te kunnen functioneren. Een bodem die calcium en magnesium
in evenwicht heeft, is in staat om zijn eigen stikstof te genereren en een hoop
organisch materiaal te scheppen, en dat alles uit zichzelf. Als de mineralen in balans
zijn, dan heeft de bodem geen hopen compost nodig - als je evenwicht daar in hebt,
dan zal gewoon een kleine toevoeging voldoende zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Een kubieke meter compost van hoge kwaliteit zal 16 bedden van 100 vierkante
voet bedekken met een 6 millimeter dikke laag. Dat is alles wat aan compost wat die
bedden voor een jaar lang nodig hebben, dus welk beginhoeveelheid aan materiaal
hebben we nodig om uiteindelijk een kubieke  meter uitgewerkte compost van hoge
kwaliteit te verkrijgen ?



Kunnen die 16 bedden van 100 vierkante voet van zichzelf voldoende oogstafval
produceren om een kubieke meter compost te kunnen produceren ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe maken we krachtige compost?

De resultaten zijn afhankelijk van de omgang met verschillende factoren die
veranderlijk zijn, dus is het vrij logisch dat je eerste pogingen om compost te maken
niet erg succesvol zullen zijn. Je verwachtte dat de hoop ging stomen en krimpen en
zich veranderde in zwart goud maar waarschijnlijk deed die dat vervolgens toch niet.
Vertwijfel dan nou niet want een niet-functionerende composthoop is geen catastrofe
Je kunt die nog altijd herbouwen met meer stikstof er bij, meer vocht, meer grond
etc, of je kunt de nog niet-uitgewerkte compost als mulch over je land heen strooien.
En andersom, als je hoop te heet werd, dan betekent dat gewoon dat er te veel N in
het startmateriaal van de hoop was. Je moet die hoop dan herbevochtigen en
verschillende keren omscheppen. Je zult zo dan wel veel stikstof verliezen en
eindigen zonder veel uiteindelijk uitgewerkte hoeveelheid, maar je kunt het dan in
ieder geval bezien als een ervaring waar je veel van leerde voor als je daarna weer
aan een nieuwe hoop begint. En het staat beschreven in ¨The Wisdom of Solomon¨ (
een boek waaraan ik reeds vanaf de 1970er jaren schreef maar dat tot nu toe maar
5 pagina´s dik werd ) :¨Als alles verkeerd gaat, dan noemen we dat een ervaring
waar we van leren, en als alles goed gaat dan noemen we dat een succes¨. Ik maak
reeds compost sinds 1974. Dit boek is geschreven in 2012 maar pas nu in de laatste
4 jaar heb ik uitstekende compost gemaakt; ben ik daarom iemand die langzaam
leerde ? Nee. Wel, misschien toch. In ieder geval had ik er zelf 35 jaar voor nodig
om me te realiseren wat ik miste. Het maken van uitstekende compost vereist een
beduidende hoeveelheid tuingrond in de hoop, en die grond moet wat klei bevatten.
Ik ontdekte dit niet eerder totdat ik uiteindelijk uitstekende grond had om mee te
werken en de uitstekende resultaten die het gaf als ik die in de composthoop
gebruikte. Nu ik dit weet, zou ik van bijna van iedere tuingrond goede compost
kunnen maken, zo lang als ik maar een bron van groede klei zou hebben, dus kun jij
dat ook.

De grootte van de composthoop.

Decomposteren is een proces waarbij onder een doelbewust opgezette
fermentatie een opwarming van de hoop wordt bereikt. Alle organische processen
zijn gerelateerd aan temperatuur en als de temperatuur hoger wordt dan verlopen
die sneller - tot aan het punt wat het microleven kan tolereren, want een beetje meer
temperatuur werkt dan tegen dat proces in. Als een composthoop er in faalt om op te
warmen dan duurt het een lange tijd tot die is uitgerijpt - vaak meerdere jaren lang.
Maar, als die te heet is, dan zal de stomende hoop
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de nitraten er in de vorm van gas uit laten ontsnappen. Dit wil je natuurlijk ook niet.

Als de hoop nog een beetje heter wordt, dan worden de organismes die de eigenlijke
compostering voltrekken gedood. Alle processen stoppen dan tot de hoop afkoelt (
en die wordt dan ook weer vochtiger, omdat hopen die te heet worden te droog
worden ).

Het is de basisfysica die aangeeft hoe groot dat een hoop wordt. De oppervlakte
neemt langzamer toe dan het volume toeneemt en er warmte van het oppervlakte af
straalt. Als je iets vlug wilt laten afkoelen dan kun je dat materiaal beter over de
bodem uitspreiden en zo meer oppervlakte aan de lucht blootstellen. Dit principe
geldt evenzo in een composthoop. Een grotere hoop heeft meer inhoud maar heeft
in verhouding minder oppervlaktegebied en daarom houdt het de warmte beter vast.
Eigenlijk kan een gewone composthoop met een beginhoeveelheid van minder dan
ca. 3 kubieke meter niet voldoende opwarmen - met uitzondering in het binnenste
middendeel er van - en erger nog is het dat die niet lang genoeg warm kan blijven.
Dus is 3 kubieke meter de minimumhoeveelheid die effectief werkt.

Hoe groot mag een hoop maximaal zijn ?

Voor fermentatie is zuurstof vereist. De lucht stroomt van nature door een hoop
heen zo lang als het materiaal niet tot een compacte klomp op elkaar zit gepakt en
zo tot een luchtloze massa is geworden. Een hoop die gemaakt werd van gemengde
groenteafval wordt niet makkelijk luchtloos. De hitte binnen in de hoop maakt dat er
warme lucht omhoog gaat en via de bovenkant weer de hoop verlaat waardoor er
van de onderkant weer verse koele lucht naar binnen komt. Maar als de hoop te
groot is, kan er in het midden er van niet voldoende luchtuitwisseling plaatsvinden.
Als dat gebeurt, dan komen er micro-organismes naar binnen die kunnen
functioneren zonder zuurstof, en wordt het anaerobische compost - en dat is niet
wenselijk. Die rommel die uit zulk een hoop komt kan men maar allerminst als iets
van zelfs maar in de richting van compost noemen.

Als je het voor het eerst doet, dan is eigenlijk de best werkende thuis opgezette hoop
ca. 2 meter lang en ca. 1.50 tot 1,80 hoog. Je kunt een hoop ook in zwadevorm
maken en die kun je zo lang maken als je maar wilt, maar in ieder geval niet minder
dan ca. 2 meter lang, want als die kleiner is dan kan die niet opwarmen, en als die
groter is dan kan die niet goed ademen.

Hoe groot moet de tuin zijn om zo veel oogstafval bijeen te kunnen krijgen ? De
afval van mijn tuin van een kwart-acre groot, plus het grasknipsel en struikafvalhout
van Annie´s achtste-acre brengt twee jaarlijkse hopen voort, en een andere hoop is
die van het schoonmaakwerk in de herfst, die ontstaat uit ca. 7 - 9 kubieke meter
beginhoeveelheid. Een andere iets kleinere schoonmaakafvalhoop in de lente is
noodzakelijk omdat het in Tasmanië s´winters niet vriest en de tuin door de winter
heen langzaam doorgroeit. Ik schat dat een tuin van ca. 150 vierkante meter met
daar op groeiende groente op zijn minst eens per jaar een hoop van voldoende
afmeting kan voortbrengen.
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Maar wat als je maar een kleine tuin hebt ? Je kunt kiezen uit verschillende
mogelijkheden. Een daarvan is gewoon door van de opvatting af te stappen om echt
uitstekende compost te maken. Zie het composteren dan gewoon maar als een
makkelijke manier om te recyclen en niet om een toevoeging van hoge kwaliteit aan
de bodem te maken. Er zijn verschillende methodes voor kleingebruik zoals een
composttumbler die vlug kleine hoeveelheden afval composteert of je kunt ook
wormcomposteren - wat ook nog vrij goed materiaal voortbrengt. Maar anders zou je
materialen moeten kopen om je eigen afvalstroom te supplementeren en zo goede
compost te maken.

Compostbakken of -tonnen.

Dan rijst natuurlijk de vraag: ¨Als ik niet genoeg materiaal heb om een
voldoende groot zijnde hoop te maken om zich goed te kunnen opwarmen, kan ik
dan een kleinere hoop op de een of andere manier isoleren en de afval in zoiets als
een bak of ton doen die de warmte vasthoudt ?¨ Het antwoord in dit hoofdstuk is
zoals gewoonlijk zowel ja als nee. Je kunt een omhulsel maken in een ¨U¨-vorm van
goed isolerende strobalen, van niets anders dan alleen maar granenstro - alhoewel
beperken zelfs strobalen de luchtdoorlating in de hoop, maar dan wel minder dan
vast materiaal zoals houten planken.

Compostboeken geven er een verkeerd beeld van om het proces beter te
kunnen laten verlopen. Dit is nooit mijn ervaring geweest, alhoewel compostvaten en
tonnen laten je tuin fleuriger uitzien, zelfs ook als ze gemaakt zijn van strobalen.
Maar sommige tonnen en bakken belemmeren de mogelijkheid om de hopen om te
scheppen, en zijn volgens mij een onnodige financiële uitgave ( of het moet al zo zijn
dat je ze maakt van oud hout of gerecycled materiaal.)

Composttonnen voorkomen vaak dat een hoop voldoende hoog wordt om op te
kunnen warmen omdat de afvalmaterialen maar in kleine beetjes worden
toegevoerd, omdat de basisafmetingen van de tonnen wat klein zijn. Maar hoe dan
ook, als een hoop op zich al te klein is, dan zal die ook al niet veel opwarmen.

Isolerende buitenwanden.

Mijn twee werkende composthopen zijn bedekt met lichtbruin stro.  Losliggend
stro isoleert niet goed maar het helpt wel om het interne vocht in de hoop te houden,
terwijl het ook de regen en het doorlekken vermindert. Het laat de lucht toe om
vrijelijk in en uit de hoop te stromen. Ik wil je aanraden om werkende hopen te
bedekken met een dikke laag los granenstro. Het bedekken van een hoop vereist
nog al wat stro, want zelfs een 50 cm dikke laag aan los stro kan niet te veel zijn als
de winter echt koud is.



Het is makkelijk om het losliggende stro van de hoop af te nemen als je de hoop wilt
omscheppen of de compost wilt gaan gebruiken.

Nadat de stro er ca. een jaar lang op heeft gelegen, dan verliest het zijn stugheid en
begint compact op elkaar te zitten.

Datgene wat dan overblijft is er dan klaar voor om als ingrediënt van de volgende
hoop te kunnen worden gebruikt. Zelfs ook als je andere materialen er bij hebt, dan
bedek de bovenkant van de hopen dik met stro.

De C : N verhouding van het beginmateriaal.

De C : N-verhouding van composteerbare materialen varieert erg veel. Zo is
bijvoorbeeld het grasknipsel in de late lente erg stikstofrijk, wat betekent dat het
hoog-proteïnehoudend is.

Zelfs een kleine hoop van vochtig grasknipsel wordt dan warm en verandert vlug in
een slijmerige massa. Grasknipsel uit de lente kun je bijna vergelijken met verse
dierlijke mest, alhoewel het grasknipsel aan het eind van de zomer niet veel rijker
aan stikstof dan granenstro is.

Trouwens, de beste manier om met grasknipsel om te gaan wat bestemd is om te
worden gedecomposteerd, is door het eerst dun over je wachthoop van drogende
vegetatie heen te strooien, en het te laten uitdrogen tot een soort van hooi, waarbij
er op gelet moet worden dat het zich niet opwarmt en stikstof verliest. Of, je kunt ook
na het
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maaien het grasknipsel gewoon op het grasveld een dag lang  in de zon laten liggen
voordat het bij elkaar geharkt wordt. Natuurlijk heb ik een voorliefde voor ex-
grasvelden die tot groentetuin worden omgevormd.

Alles zal goed gaan als je vermijdt om decomposteringsresistent hoog-
koolstofhoudend materiaal in de hoop te brengen en dat tot het overgrote deel van
de beginhoeveelheid oogstafval van je groentetuin te laten uitmaken, en ook geen
houtig een- of tweejarig afval van je ornamentele stukken grond. Vermijd absoluut
om zaagmeel, boomschors, takken en twijgen of ander houtafval van enigerlei soort
daar in te gebruiken. Wel is het toegestaan om zachte bloemstelen en de buitenste
bladerige nieuwe aangroei die van heggen werden afgeknipt te gebruiken, want die
kunnen makkelijk decomposteren. Vermijd papier ook absoluut. Ooit was ik eens
compost van kleingemaakt karton in de hoop aan het maken, omdat de lijm in het
karton van dierlijke afkomst was, droeg die voldoende stikstof bij om het karton
makkelijk te kunnen laten decomposteren. Ik weet niet welke lijm er tegenwoordig
gebruikt wordt en daarom raad ik aan om dit eerst te onderzoeken voordat je
kartonnen dozen gaat composteren.

Als je materialen met een hoge C:N verhouding hebt die je kwijt wilt en
decomposteren wilt, dan raad ik aan om daarvan een aparte hoop te maken en dan



twee maal de hoeveelheid grond te gebruiken ( 10 % van de beginhoeveelheid ), en
er dubbeldik oliezadenmeel op elke laag te strooien. Je kunt verwachten dat een
hoge C:N-houdende hoop minstens een jaar er voor nodig heeft om compost te
worden, maar gebruik dit dan niet op groenteoogsten, egaal hoe goed het er uit ziet
als die uitgerijpt is. Het is er wel goed voor om er mee onder ornamentele bomen en
struiken, fruitbomen of andere kleine fruitstruiken te mulchen.

Naast de groentetuin zelf is de best mogelijke bron van composteerbaar
materiaal je eigen tuin en de omliggende gebieden en de siertuinen die om je huis
heen liggen. Je kunt de bodem die dit materiaal laat groeien remineraliseren, en dan
weet je tevens dat die niet gecontamineerd is. In de 1970er jaren trok ik er op de dag
van ophalen van het afval er op uit om het grasknipsel van de buren te verzamelen;
tegenwoordig doe ik dat niet meer.

De kwaliteit van de compost die je uiteindelijk verkrijgt wordt bepaald door de
beginmaterialen die een voldoende concentratie voedingsstoffen bevatten ( die ook
in evenwicht zijn ) waarmee een sterke populatie van micro-organismes wordt
opgebouwd die de eigenlijke decompostering zal voltrekken. Dus zal het geweldig
goed zijn om het gehele gebied waar in men kweekt te remineraliseren. Als je een
zelfvoorziener bent dan remineraliseer alle organische materiaal van het land dat je
als groentetuin gebruikt. Als je bomen, struiken en langzaam groeiende sierbomen
remineraliseert, is het het beste
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om geen stikstofhoudende meststof te gebruiken, omdat je niet je houtige
sierstruiken, ornamentele planten of fruitbomen het soort van enorme groei wilt
geven dat normaal alleen door de groenten in de tuin worden verlangd. Maar er is
nauwelijks een ornamentele soort die niet beter groeit als de bodem er van het
volledig spectrum van minerale nutritie voorziet in dat evenwicht waar de
plantenoogst de voorkeur aan geeft. Je kunt ook er over denken om de soort
ornamentele soorten die je laat groeien te veranderen; sommige voorzien meer in
geschikte composteerbare materialen en minder houtachtig afval dan andere.

Het beste materiaal dat ik ken om aan te schaffen om compost te maken is
granenstro in balen ( geen hooi ! ). De C : N verhouding daarvan zal 30-40 : 1 zijn.
Meng in hoeveelheid 2 delen stro met een deel grasknipsels ( als de oppervlakte van
je gazon groot is, kan het het beste zijn om je jaarlijkse composthoop aan het eind
van de lente te maken, als het gazon het meeste proteïnehoudend materiaal heeft ).
Alfalfameel is een waardig vervangmiddel voor potent lentegrasknipsel. Vooral het
losse materiaal dat zich rond de stapel alfalafabalen heen verzamelt rond de stapel
alfalfabalen heen, bij je lokale voedsel- en granenverkoper. Men gaf me daar
toestemming om dit materiaal gratis bij elkaar te vegen en op te laden om mee te
nemen.

Hoeveel alfalfa moet men nu met met hoeveel stro mengen ? In gewicht is het ca. 2
delen stro, met 1 deel alfalfa. Of zelfs beter, meng stro en alfalfa halfom met
gedroogd tuinafval van de groenteoogst.



Als je familie een groot gazon heeft, dan kun je er over denken hoe je
tuincompost van hoge kwaliteit kunt maken. Als je dan geen bron van verse dierlijke
mest hebt en geen kippen of konijnen of ander vee wat een zelfvoorziener normaal
houdt, en ook niet geïnteresseerd bent in menselijke mest die het gazon vervangt,
dan kan men in de zomer tuinafval verzamelen en dat dan in dunne lagen over de
bovenkant van de voorafgaande afvallaag heen strooien om zo een hoop te maken
die in de zon kan drogen. Omdat je die droge vegetatie na het omscheppen nog
eens gaat ophopen tot een composthoop, is het verstandig om er zeker van te zijn
dat er niets in die hoop gaat dat langer is dan 30 cm. Mais en
zonnebloemenstengels zouden eerst in kleine stukken moeten worden gehakt, grote
broccoliplanten of de stengels van Brusselse spruiten moeten in stukken van 30 cm
worden gemaakt voordat ze kunnen worden uitgelegd om te drogen. Grasknipsels
van het gazon en afval van sierstruiken kan ook daar overheen worden verspreid. Zo
ook kan een redelijke hoeveelheid herfstbladeren er overheen gedaan worden.
Alhoewel bladeren doorgaans een hoge C : N verhouding hebben en ook de
eigenschap hebben om dicht op elkaar te gaan zitten en de hoop luchtloos te
maken, zouden ze geen groot deel van de hoop mogen uitmaken of te worden
geconcentreerd in een laag, en kunnen ze beter door de hele hoop heen gemengd
worden. Als je veel herfstbladeren hebt, is het goed om die
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door een hamermolen heen te draaien of een gazonmaaier er over heen te laten
lopen. Dit vermindert het volume met ca. 2/3. Bewaar de kleingemaakte droge
bladeren in een voerzak tot het tijd wordt om ze in een composthoop te mengen. De
verzameling van composteerbare materialen kan in een zacht klimaat doorgaan tot
in de winter. Het ophopen van materiaal dat in een zwade ligt te drogen betekent dat
die materialen van boven tot onderen in lagen liggen maar als je de hoop maakt, dan
krijgt iedere laag die je aan het bouwen bent ruwweg hetzelfde mengsel aan
vegetatie. Als het maaien van het lentegras begint, wordt de eigenlijke composthoop
gebouwd uit de lagering van een jaar lang verzamelde droge vegetatie met verse
grasknipsels en een beetje oliezadenmeel of COM, met daarbij altijd grond. Ik denk
dat de hoeveelheid COM die er gebruikt moet worden bij het verspreiden daarvan op
een ca. 20 cm dikke laag aan droge vegetatie ongeveer zo dik moet zijn als dat ik
die over de grond heen strooi. Als de oppervlakte van geremineraliseerde grond
meerdere keren groter is dan je groentetuin en je gebruikt lentegrasknipsel om de
hoop te activeren, dan is het boosten van de hoeveelheid stikstof met oliezadenmeel
of COM niet noodzakelijk. Als de hoop midden in de zomer nog eens een keer wordt
omgeschept, dan zal de nieuwe hoop waarschijnlijk kleinere grasknipsels bevatten
en gebruik ik nog oliezadenmeel er bij om in de herfst uitgerijpt te zijn zodat het zou
kunnen worden verspreid om licht in de bodem te kunnen worden ingewerkt - om
zich zo verder door de winter heen in de bodem te kunnen werken, of misschien
beter nog, schep de hoop aan het eind van de zomer om, laat die door de winter
heen verder uitwerken en gebruik die goed gemengde rijke compost dan in de lente.

We hebben wel een kleine patio om samen te zitten maar geen gazon. Onze
woonplek is allereerst ontworpen om ons te voeden en geen overlast voor de buren
te veroorzaken, dus heb ik geen grasknipsel en gebruik ik in plaats daarvan



oliezadenmeel. Ik raad aan om in een nieuwe hoop COM te gebruiken om die hoop
op te warmen, omdat er meer voor nodig is dan alleen maar stikstof om een micro-
bacteriële populatie in stand te kunnen houden. Oogstafval van een bodem die niet
geremineraliseerd is bevat geen voldoende hoog mineraalnivo. Hou dat overwegend
in gedachten als je materialen aankoopt om compost mee te gaan maken.

Klei en de kwaliteit van humus.

Als je tuin bestaat uit zandgrond, dan kun je daarmee geen hoge
kwaliteitscompost maken, zelfs al doe je alles precies zoals ik dat heb beschreven,
en zelfs al meng je tuinrond in de hoop als die opgebouwd wordt. Als je hoop
uiteindelijk uitgerijpt is en zich gevormd heeft tot iets wat op tuingrond lijkt, dan kun
je wel denken dat je een hoop humus hebt gemaakt maar het is waarschijnlijker dat
je dan een hoop half-gedecomposteerd materiaal hebt, en geen humus. Het is de
mate van decompostering die zich heeft verlangzaamd en de makkelijkst
consumeerbare delen daar van werden gegeten. Wat dan overblijft ziet er dan wel
uit als humus, maar dat is het niet. Als je dat zwart kruimelige materiaal in warme
grond doet dan gaat het gewoon verder rotten en dat zal vlug genoeg gaan om veel
groei te kunnen veroorzaken. Als dit materiaal verder in je grond decomposteert, dan
zal zich een deel er van kunnen omvormen tot humus - alleen als  de bodem klei
bevat, want anders zal het wegrotten tot niets.

De vorming van humus vereist aanwezigheid van klei. Alhoewel het volgende
verhaal niet geheel correct en compleet is, kun je je voorstellen dat humus gevormd
wordt in de darmen van de aardworm. In de verteringssappen van de aardworm
veroorzaakt de klei in de grond die er door het spijsverteringsstelsel heen gaat, om
zich chemisch te combineren met egaal welk organisch materiaal wat de worm in
zijn spijsverteringskanaal niet kan verteren. Het resultaat daar van is humus. Maar
de kwaliteit van die humus is afhankelijk van de kwaliteit van de klei in de grond. Als
je op een zandgrond zit, dan heeft de minuscule hoeveelheid klei daar in
waarschijnlijk een lage kationen uitwisselingscapaciteit. Als gevolg daar van zal zich
dan het grootste deel van je compost niet omzetten tot humus, en dat kleine beetje
humus wat je dan uiteindelijk verkrijgt zal dan geen hoge CEC hebben. Als je op een
lang ontwikkelde geologisch oude verweerde kleigrond zit, dan zal de humus die
zich daar in of mee vormt niet de hoogst mogelijke CEC hebben maar je zult
tenminste wel nog wat humus krijgen. De CEC van humus kan variëren van ca. 100
tot ca. 400. Dus humus met een hoge CEC vormt zich alleen uit klei met een hoge
CEC, en een van de dingen die humus voor de bodem betekent, is dat humus met
100 CEC maar een kwart zo effectief is als humus van 400 CE.

Als je zandgrond een ondergrond heeft die uit klei bestaat ( en dat zijn er vele in
matig vochtige klimaten ) is de makkelijkste manier om klei in de hoop te krijgen door
een klein gat te graven en daar van onder wat klei er uit te halen. Meng dan met een



elektrische verfmenger een emmer ondergrond tot het een kleisoep geworden is.
Sop dan een kleine bezem in die smurrie en maak daarmee dan een flinke zwaai
met klei over elke laag van je hoop heen als je die opbouwt. Je eindigt dan met een
hele hoop betere compost van dezelfde hoeveelheid startmateriaal. Als je tuin geen
ondergrond van klei heeft, dan zijn ze misschien ergens in de straat een sleuf aan
het graven waarvan je een of twee emmers klei kunt meenemen. Hoeveel klei moet
dat zijn ? Ongeveer 1 - 2 % van de starthoeveelheid.

Dus een hoop van 4 kubieke meter starthoeveelheid heeft ca. twee emmers van 20
liter nodig die voor 2/3 vol met klei gevuld zijn.
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Grond in de hoop.

Om humus te maken, moet er rijke tuingrond in de hoop verwerkt worden, dus
hopelijk bevat de bodem dan een redelijk deel aan hoog CEC-houdende klei. Deze
grond volbrengt meerdere cruciale functies en een gebrek daaraan in de hoop
verklaart waarom de gemeentelijke composteringsbedrijven zulke slechte resultaten
als eindproduct verkrijgen. De grond is het natuurlijke tehuis van micro-organismes
die ammoniakgas omzetten naar nitraat. Deze organismes leven alleen in de grond.
Ammonia-converterende microben maken het voor de boeren mogelijk om puur
ammoniakgas in vochtige bodem te injecteren, waardoor er bijna niets tot helemaal
niets van ontsnappen kan. Al de geïnjecteerde ammoniak lost in het bodemvocht op
waar het bijna direct microbieel geconverteerd wordt tot ammonia-kationen die aan
de klei vast gaan zitten. Tijdens het composteringsproces laten de
decomposteringsproteïnes hun stikstofgehalte als ammonia vrijkomen. Als dit gas
direct door de bodem wordt vastgehouden gaat het niet verloren in de atmosfeer.
Dus je weet het, als je hoop naar ammoniak ruikt, dan verlies je een hoop
waardevolle stoffen.

Om krachtige compost te kunnen worden moet de hoop koolstof afbranden tot
de C:N verhouding tot 12 : 1 verminderd is, en dan kun je er groente mee laten
GROEIEN. Als het beginmateriaal van de hoop een gemiddelde C:N verhouding van
36 : 1 heeft, en je uitgerijpte compost eindigt op 12 : 1, dan heb je 2/3 van je
beginnende koolstof verbrand oftewel verwijderd om daar aan te kunnen komen ( in
de vorm van koolstofdioxide die in de atmosfeer opging). Hopelijk heb je geen
stikstof van de hoop verloren waar de hoop mee begon. Alhoewel, als de hoop
stikstof verliest in de vorm van ammonia als alle koolstof aan het vergassen is, dan
wordt de 12 : 1 verhouding niet bereikt tot zelfs meer koolstof verbrand wordt. Dus,
kun je uiteindelijk maar een kwart van het beginvolume bereiken - of zelfs minder
dan dat - tegen de tijd dat de hoop zich uiteindelijk heeft gevestigd op 12 : 1.

Hoeveel grond is er nu nodig om de ammonia vast te houden ?



Dat is 5 % van de beginhoeveelheid. Om die 5 % te krijgen en die goed gemengd in
de hoop te mengen als ik een hoop aan het maken ben, dan strooi ik een dunne laag
van mijn beste tuingrond over elke 20 tot 30 cm dikke laag oogstafval heen.

Als je tuingrond kleiachtig is, dan is er geen noodzaak om klei in de hoop te doen.

Is het een leemgrond, dan zou alleen maar 5 % bij de beginhoeveelheid er voor
nodig hoeven te zijn om overvloedig in klei te kunnen voorzien.

Als je een erg lichte ruw opgebouwde leem hebt met een laag kleigehalte er in ( per
definitie bevat leem 10 tot 30 % klei ) of een zand- of slijkbodem waarin klei bijna
geheel in ontbreekt, daar moet je er wat klei aan toevoegen.

Ik gebruikte een handveger om wat klei-smurrie tussen iedere laag in te sprenkelen,
zoals ook wat tuingrond daarbij te doen.
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Grond dient er voor om het proces in de composthoop te verlangzamen. Dit is
erg nuttig, omdat er erg veel ammonia verloren zou gaan als de temperatuur te hoog
wordt. Als de dierlijke mest van je vee te veel stikstof bevat in verhouding tot de
hoeveelheid koolstof daar in, dan kun je vaststellen dat je hopen te heet worden. In
dat geval kun je meer grond er door mengen, eventueel 10 % van de
beginhoeveelheid van de hoop. Op dezelfde manier kun je ca. 10 % grond van de
beginhoeveelheid aan verse dierlijke mest gebruiken als je die gaat ophopen, maar
dus niet veel meer dan dat  Er is een groot verschil in de decompostering
naargelang men 5 % grond of 10 % grond bij de beginhoeveelheid heeft.

Tuingrond dient om de hoop massaal te inoculeren, zodat de fermentatie direct
kan beginnen en de hoop vlug opwarmt. Het is bijna onmogelijk dat je een nieuwe
hoop zou kunnen maken waarin alle noodzakelijke decomposteerstoffen ontbreken,
of het zou moet al zo zijn dat het de gehele beginhoeveelheid uit steriel papier en
gekookt voedselafval bestond.

Maar zoals ook bij ieder ander ferment is het belangrijk om de levensvormen die je
direct er in wilt zetten te stimuleren en de kans te vermijden dat het ferment de
verkeerde richting op gaat. Dit lijkt veel op het maken van alcohol waarbij je eerst het
suikerwater steriliseert en dan inoculeert met een sterke gistcultuur van juist die
exacte soort die je wenst, want anders riskeer je dat het azijn wordt, of er een anders
smaak in de alcohol zit. Dit is ook zo bij compost.

Ik schreef al hoe gemeentelijke compost van hoog C : N - houdend materiaal,
zonder een deel  grond daar in niet veel kan worden. Maar dit hoef je niet te doen.
Als je gebrek hebt aan de juiste materialen die er in komen, zijn er commerciële
compost inoculanten in de handel verkrijgbaar, die voorzien in vrij levende ammonia-
fixerende bacteriën die het verlies ervan voorkomen, zonder dat men voor dat doel
grond in de hoop hoeft te gebruiken. Soms bevatten deze inoculanten fosfaat-
vrijmakende bacteriën, etc, maar zo nuttig als inoculanten ook maar kunnen zijn,
voorzien ze niet in klei.



Anionen in de hoop.

Klei trekt geen anionen aan en houdt die ook niet vast; in feite verdrijft ze die.
Dus heb je de anionen-uitwisselingscapaciteit van humus nodig om te voorkomen
dat boraat, nitraat, phosfaat en sulfaat er uit lekken. Als de bodem zelf een decent
organisch materiaalgehalte heeft, dan is het onwaarschijnlijk dat anionen erg laag in
het bodemvocht zullen blijven zitten voordat ze door het microleven geassimileerd
worden.
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De micro-organismes van de bodem laten voortdurend voedingsstoffen vrijkomen
zoals ze die ook in zich opnemen omdat ze voortdurend doodgaan en
decomposteren, en daarom minerale voedingsstoffen laten vrijkomen die dan weer
worden opgenomen door het andere bodemleven of de planten.

Alhoewel gaat dat met phosfaat een beetje anders. Dit anion heeft de sterke
eigenschap om  zeer onoplosbaar calcium te vormen of ijzerfosfaten. Als MAP
oplost, of als een biologische meststof phosfaat laat vrijkomen, hangt dit anion niet
wekenlang rond om oplosbaar te worden. Er is maar een korte gelegenheid voor dat
planten het phosfaat kunnen opnemen.

Om phosfaat niet weken- maar jarenlang te houden, en veel respons te krijgen
van elke euro die je aan het phosfer besteedt, kun je die het beste eerst in je
composthoop incorporeren. Ik ken daarvoor twee basismethodes. De eerste is dat
de phosfaatmeststof in de hoop mee verwerkt wordt bij het beginmateriaal en zo
door het hele composteringsproces heen mee gaat ( de beste methode ),

of

anders moet men de meststof door de uitgerijpte compost heen mengen zodat het
zich een maand lang door het materiaal heen kan samenvoegen voordat het
gebruikt kan worden om uit te strooien.

De manier hoe ik probeer in te schatten hoeveel meststof dat er in de compost moet,
is door de berekenen hoeveel oppervlaktegebied dat de uitgerijpte compost moet
gaan bedekken met de hoeveelheid phosfor die ik over dat gebied wil verspreiden.

Toen ik het bovenstaande schreef, had ik een kleine hoop uitgerijpte compost -
ca. een kubieke meter - die er op wachtte om gebruikt te worden. Dit was voldoende
om ca. tien bedden van elk ca. 30 vierkante meter met een dun laagje te bedekken.
Toen ik de compost wat aan het omscheppen was zodat die losser werd en ik die
makkelijker kon uitstrooien, mengde ik daar in 55 pond zachte steenphosfaat die 5
pond actuele phosfor bevatte. Het zachte steenphosfaat voegt zich nu in de
humusanion-uitwisselingscapaciteit en wordt geincorporeerd in de lichaampjes van
zijn actieve micro-ecologie. Als deze aangerijkte compost een cm dik uitgestrooid
wordt, dan zal de applicatiehoeveelheid



ca. 175 - 200 pond per acre zijn ( de applicatiehoeveelheid van de compost zal ca. 5
ton per acre zijn ).

Ongeveer diezelfde uiteindelijke steenphosfaatconcentratie zou ook in de hoop
kunnen worden gedaan als die wordt opgebouwd. Om te kunnen schatten hoeveel
dat is, kun je er van uit gaan dat de uiteindelijke hoeveelheid tussen 33 en 40 % van
de beginhoeveelheid van de hoop zal zijn, en dan uitrekenen hoeveel oppervlakte
dat die uiteindelijke hoeveelheid zal kunnen bedekken. Mijn hopen zijn gewoonlijk
opgebouwd in ca. 6 lagen, dus kan ik ca. 1/6 van de meststoffen op de er overheen
gestrooide grond heen sprenkelen die ik over elke laag heen strooi.
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John Stack - een zelfvoorziener die ik goed ken - vertelde me eens trots hoe hij
gemineraliseerde compost maakte. Jaren geleden werd zijn bodem in evenwicht
gebracht en hij is zich nu bewust er van welke mineralen dat zijn bodem in zijn diepe
reserves heeft, en welke mineralen ( en hoeveelheden ) dat hij er regelmatig aan
moet supplementeren. Deze gaan dan in de compost.

Er is nog een andere goede reden er voor om mineralen aan de composthoop
toe te voegen.  Geïmporteerd afval is hoogstwaarschijnlijk niet afkomstig van een
geremineraliseerde bodem, en dus zal die niet het hoogst mogelijke nivo aan
voedingsstoffen bevatten, en daarom zal die dan ook niet de best mogelijke voeding
zijn om de ecologie van de composthoop te voeden. Kort gezegd is het zo dat een
hoop die opgebouwd werd uit voedingsarme materialen, niet vlug zal opwarmen en
geen hoog mineraalhoudende compost zal voortbrengen. Misschien is ook je eigen
tuingrond nog niet in evenwicht gebracht, en in dat geval kan men beter verstandig
zijn en COM maken zoals ik dat beschreef in hoofdstuk 4, en die dan bij de opbouw
van de composthoop tussen iedere laag ruimschoots er tussen in te strooien, net
alsof je een tuinbed daarmee aan het bestrooien zou zijn. Zulk een hoeveelheid
COM in je compost zou niet echt genoeg zijn voor je hele tuin, maar het zou je
compost wel veel beter maken.

Keukenafval.

Een van de ergste plagen waar een groentetuin aan zou kunnen blootstaan is
dat er een troep mussen ( ook wel ¨vliegende ratten¨ genoemd ) naast je tuin een
nest gaan bouwen.

Mensen die kippen in hun achtertuin houden trekken ook vaak mussen aan.
Keukenafval dat graan bevat zoals oud brood en rijst zijn ook interessant voor
mussen. Gekookt voedsel van alle soort is ook erg aantrekkelijk voor ratten en
muizen. Het is misschien niet zo een goed idee om dat bovenop een composthoop
te gooien die bestaat uit tuinafval als je in de stad of stadsrand woont.



Wormencompost.

Een andere manier om keukenafval te composteren terwijl men tevens effectief
knaagdieren er van weghoudt, is door een wormenbak met deksel te gebruiken. De
meeste plastieken wormencompostbakken ( meestal een of twee kubieke meter )
zijn niet groot genoeg om lang op te kunnen warmen vooral als ze maar langzaam
met materiaal worden gevuld. Als je compostbak of ton aan de onderkant bij de
grond open is ( sommige gemeenten vinden dit niet goed ) dan hoef je niet speciaal
wormen te gaan kopen zodat het composteren kan beginnen. Rode wormen zullen
er zeker in je bodem zitten ( alhoewel niet zo heel veel ) en als ze de bron van
voedselresten ontdekken dan zullen ze al vlug in de ton aanwezig zijn.

Het is dan verbazingwekkend om te zien hoe vlug de voedseltoevoer slinkt.

Wormcomposteren is vooral geschikt voor die klimaten met een milde winter. De
rode tijgerworm kan geen vrieskou overleven. Toen ik het eerder genoemd
compostboek raadpleegde, vond ik de raad om de wormenbak in de winter naar de
kelder te verhuizen. Ten einde er achter te komen of het mogelijk was om naast zo
een wormenbak te kunnen leven, plaatste ik die in het kastje onder de gootsteen
waar normaal de afvalbak stond. Na een paar weken kreeg de keuken een fruitig
azijnachtige  aromatische geur, die vooral sterker werd als het keukenkastje onder
de gootsteen geopend werd. Als de wormenbak belangrijk genoeg zou zijn
geworden om daar onderin te moeten blijven staan, dan had ik die kast voorzien van
genoeg ventilatie door een ventilator van een computer daar in geplaatst te hebben,
maar na een week de geur genegeerd te hebben kwamen we er achter dat er een
tiental soorten van micro-insectieel leven in de buurt van de wormen bak aanwezig
was, wat minder werd als men verder afstand van de bak nam. Dus werd de
wormenbak vlug naar de garage verhuisd. alhoewel is het zo dat rode wormen in
vrieskou niet werken, en ook niet veel als het al erg koel is. Ik moet me
verontschuldigen voor deze kortere uitleg, want het is al 50 jaar geleden dat ik in een
gebied met vrieswinter woonde.

Composteren in de tuingrond.

Tasmanie is nog steeds een wat achtergebleven plaats en werd pas in de
1960er jaren wat gemoderniseerd.  De mensen in Tasmanië maakten tussen de
lange goed breed gescheiden rijen groente in een sleuf in de grond van meer dan
een halve meter diep en begroeven daar dan hun keukenafval in, bedekten dat dan
met een  laagje van ca. 7 cm cm grond en vulden dan die sleuf verder op met elke
nieuwe lading keukenafval die ze hadden. Echt ouderwetse landelijke Tasmaniërs
die geen stromend water of rioolsysteem hadden ( ze moesten regenwater
gebruiken wat opgevangen werd
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in tanks ), gebruikten voor het sanitaire doel een zg. ¨dunny¨.  Een dunny is een
opvangtank van ca. 20 liter die men buitenshuis in een klein aanbouwsel kan zetten.



Om de paar dagen kon de dunny dan worden leeggemaakt in dezelfde ondiepe sleuf
waar de keukenafval in ging. Als de tuin in de volgende lente weer omgespit werd,
dan werden de rijen van het ondergegraven gedecomposteerd organisch materiaal
nu rijen groente, en de rijen waar de groente het vorige jaar stond, werden dan de
plaats om de keukenafval en de menselijke mest te begraven.

Eenzelfde systeem wat op grote schaal gebruikt wordt en
oppervlaktecompostering heet, werd ooit eens hoog aanbevolen door Rodale. Verse
mest en ander organisch afval werd dan over de grond verspreid en dan er in gespit
om groente op te kweken. Zo kon dan tegelijkertijd kalk en steenphosfaat worden
verspreid. Na maanden ( gewoonlijk herfst en winter ) kon in de lente de grond
wederom worden bewerkt en beplant. Tegenwoordig verbieden de gecertificeerde
burocraten deze manier zg. op redenen van openbare gezondheid met enkele daar
aan toegevoegde rechtvaardigen er over hoe verse mest decomposteert en het
voedsel wat er groeit een andere smaak kan geven. Echter zou het wel heel erg ver
gekomen zijn als de gemiddelde gezondheid van mensen zou zijn teruggelopen tot
het punt dat ze fataal ziek zouden kunnen worden door de simpele blootstelling aan
een klein beetje dierlijke mest.

Hoe maken we compost van hoge kwaliteit.

Het maken van lage kwaliteitscompost is makkelijk; bijna alle tuiniers doen dat
en daarom had ik zulk succes bij het promoten van het gebruik van Complete
Organische Meststof. Het grootste gebrek in de meeste huistuincompost is stikstof.
Dit gebrek treedt bijna altijd op omdat het decomposteringsproces niet ver genoeg
kan voortgaan. De hoop kan dan wel warm en koud worden, en het materiaal kan
uitzien als compost, maar de C:N-verhouding daarvan is dan toch geen 12:1, en zal
waarschijnlijk eerder rond de 20:1 zijn. Dus is het zo dat als deze pseudo-compost in
de grond wordt gemengd, dat die geen overvloed aan plantenvoedingsstoffen laat
vrijkomen. Het spijt me als ik wat negatief overkom, want tv-presentators met
tuiniersinformatie zijn altijd positief, ze lachen en zijn enthousiast maar in het geval
van compost te maken is zo, dat als je het niet goed doet, dat het resultaat dan ook
niet goed is en dan groeien de groenten ook niet goed, en zijn dan ook niet
voedingsrijk. Juist !

De grootste belemmering om goede compost te maken is de studie-curve die in slow
motion verloopt. De meeste tuinen genereren alleen maar voldoende afval om een of
twee hopen per jaar te kunnen maken. Iemand die tuiniert in een gebied waar een
harde winter is
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kan eventueel maar een hoop per jaar maken. In het milde klimaat waar ik in woon,
hebben de hopen nog altijd een heel jaar nodig om te rijpen. Waarschijnlijk kan  de
gemiddelde tuinier over tien jaar meer composthopen maken.



Toen ik jonger was en nog een sterke lever had, genoot ik van thuis
zelfgebrouwd bier. Dit smaakte al vlug zo enorm goed dat ik de te veel bierzuipende
visite moest afweren, maar het eerste brouwsel wat ik maakte, was zo wrang dat ik
dat moest weg schudden. Het vijfde was drinkbaar maar niet zo goed als dat wat in
de winkel gekocht werd. De tiende was meer dan drinkbaar, en die daarna werden
nog altijd beter.

Toen ik wat ouder werd en een wat zwakke lever had ging ik brood maken en
gebruikte vers volkorenmeel wat in mijn molen in de keuken gemalen werd. Mijn
eerste brood werd steenhard zo vlug als het afkoelde. Gelukkig is bijna alles wat van
meel en water gemaakt wordt overheerlijk zo lang als het nog heet in de oven is,
vooral als je wat boter er over doet. Mijn zesde brood werd na het afkoelen niet meer
hard, en het smaakte goed, maar het was kruimelig zoals cake, en het tiende brood
was ook nog zo.

Toen vond ik enkele feiten over tarwe - zoals o.a. over het variabele
proteïnegehalte, en dat vrijwel alle tarweproteïne uit gluten bestaat, en dat dit aan de
mensen in de reformwinkels voorbij ging. Zij hielden het alleen maar op dat er twee
soorten tarwe bestaan, namelijk biologisch gegroeide tarwe en conventionele en
wisten niets over het proteïnegehalte of welke soort tarwekorrel dat er verkocht werd
en zochten verder niets er over uit over effectief broodmakende tarwekorrels. Dus
begon ik ¨conventionele¨ tarwe te kopen van een vrouw die in de buurt woonde en
Zevende Dag Adventist was, en die meelmolens en bakbenodigdheden verkocht. Zij
verdiepte zich wel in het proteïnegehalte en wist hoe ze goed brood maakte. Nadat
ik enkele broden met de juiste ingrediënten maakte, had ik de basisbeginselen vrij
goed onder de knie, en al vlug kon ik een brood van vrij goed resultaat bakken, maar
daar was gewoon een onvermijdelijke tijd van leren voor nodig. In die tijd kon ik
iedere paar dagen een nieuw brood maken, en daarom kon ik dat in enkele
maanden tijd leren. Maar het brouwen van bier duurde langer om te leren dan het
bakken, omdat het in tegenstelling tot de enkele dagen die er voor het brood nodig
waren, elke lading enkele weken lang fermenteren moest voordat het er voor klaar
was in de fles af te kunnen vullen, en daarna moest het nog enkele maanden lang in
de fles uitrijpen, en elke lading van 20 liter aan 8 % was meer dan ruim voldoende
bier om enkele weken lang mee uit te komen - zelfs met vele gratis drinkende
gasten. Als gevolg daarvan duurde het langer om vaardigheid over het biermaken te
krijgen dan dat dit nodig was om te leren om goed brood te bakken.

Maar bier en brood zijn de makkelijkere fermenteersoorten. Als je de juiste
ingrediënten bij elkaar hebt kun je het proces herhalen en
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het resultaat er van voorspellen omdat de ingrediënten altijd vrijwel hetzelfde zijn.
Als je dan daarna naar een nieuwe oogst van tarwekorrels voor brood overstapt kan
het zijn dat je brood een beetje anders wordt, maar dan alleen maar een klein beetje.
Het duurt dan niet lang om dit bij te stellen.

Compost is evenzo ook een gefermenteerd product, alhoewel is het zo dat het voor
een compostmaker meer dan tien jaar duurt om daar meester in te worden. De



ingrediënten die in de meeste composthopen komen zijn vaak alleen datgene wat op
dat moment makkelijk beschikbaar stond, dus de manier waarop deze constant
veranderende stroom van ingrediënten in de composthoop op elkaar inwerkt, is niet
makkelijk voorspelbaar.

Maar ik heb er een beetje ervaring mee, dus onderstaand staat een
samenvatting er over wat ik geleerd heb:

- De grootte van de hoop: De hoop moet de warmte kunnen vasthouden maar de
buitenste rand er van moet kunnen ademen. Dus de hoop moet onderaan ( breed en
lang of rond ) minstens 1.80 m doorsnede hebben, en niet meer dan 2.10 m ( en
2.10 m is dubbel zo goed dan 1.80 ). Aan het begin bij  het opbouwen moet die
minstens 1.50 m hoog zijn, maar niet hoger dan 1.80 m. Als je gebrek aan materiaal
hebt om de hoop groot genoeg te maken om effectief te kunnen werken en als je
ergens woont waar de winter niet alles laat vastvriezen, dan schaf een grote
voortdurend gevoerd wordende plastieken composteerbak met deksel aan en maak
wormencompost.

De luchtvoorziening : De 30 cm dikke bodemlaag van de hoop zou moeten bestaan
uit 30 cm lange stukken maisstengels, zonnebloemstengels, stengels van Brusselse
spruiten etc, die onregelmatig door en over elkaar liggen zodat ze niet vast op elkaar
gaan zitten. Dit staat verse lucht in de bodem van de hoop toe om de warme lucht te
vervangen die er aan de bovenkant uitkomt. Als je in plaats van een niet-compacte
lossere bodemlaag, een dichtzittende bodemlaag hebt gemaakt, dan zal het
waarschijnlijk nodig zijn om de hoop iedere paar maanden om te scheppen of er
intelligente luchtleidingen doorheen te leggen. Ikzelf maak de hoofdzakelijke
herfstschoonmaakhoop pas dan tegelijkertijd als ik de oude maisstengels er in kan
doen. Deze vormen in 30 cm gehakte stukken een luchtdoorlatende bodemlaag. En
voor de lente zijn er dan de stengels van Brusselse spruiten en stevige oude
broccoliplanten die dan voor de bodemlaag worden gebruikt.

- Vocht : Als men de hoop opbouwt, dan moet elke laag goed bewateren voordat de
volgende laag er op wordt gedaan. Als je de hele hoop tijdens het opbouwen vochtig
houdt en dan de hoop dik isoleert met los stro. dan hoef je de hoop zeer
waarschijnlijk niet om te scheppen om enigerlei meer water er op te doen. Een dikke
stro-laag kan je een hele hoop

werk schelen.
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- Extra stikstof : Als je bij het opbouwen geen eigen bron van verse mest hebt om in
de hoop te verwerken, dan kun je iedere laag ruimschoots met oliezadenmeel



bestrooien, of beter nog met  COM. Als je flessen urine in de stal of garage of schuur
kunt opslaan dan raad ik aan om dat te doen. Schud een hoeveelheid van 4 liter
over elke laag als je de hoop opbouwt. Oude urine zal de hoop een beetje
aromatische geur geven, maar dat alleen maar enkele dagen lang.

-Materiaal : Geloof me alsjeblieft, als je effectieve compost wilt hebben dan mag je
geen houtachtig materiaal of papier in de hoop doen. De C:N bij de start mag niet de
30-35 : 1 overschrijden. Als het startmateriaal niet minstens uit de helft bestaat uit de
voedseloogstafval of knipsels van een- of meerderjarige bloemen die afkomstig zijn
van vruchtbare grond, dan zul je niet de beste compost kunnen krijgen. Als je aan
stikstofrijk materiaal kunt komen zoals alfalfa, erwtenstro, muntstro etc, dan kun je dit
tot een-derde van de starthoeveelheid uit laten maken in de plaats van dierlijke verse
mest. Alhoewel hebben deze soorten de neiging om compact op elkaar te gaan
zitten en luchtloos te worden. Dus gebruik het niet te veel.

Het overgrote deel van de starthoeveelheid van de hoop komt van de tuin zelf.
Als je materialen moet aanschaffen, dan is granenstro datgene wat je het
makkelijkste en wat een C:N verhouding heeft die overeenkomt met gemengd
knipsels en afval uit de tuin.

- Isolatie : Het is crucieel belangrijk om de hoop de te bedekken met een 30 cm of
dikkere laag van los granenstro.

- Locatie : De plaats waar je je composthoop gaat opbouwen heeft veel te doen met
de temperatuur die er midden in de hoop is en het vochtverlies. In de zomer is het
het beste om buiten de zon te composteren. Kort bij de schaduwkant van een
gebouw is een goede plaats. Het is geen goede plaats om die onder een boom te
maken omdat de wortels veel waardevolle stoffen er uit kunnen roven en je hoop kan
laten uitdrogen. Maar door een afscheiding onder de hoop te maken kunnen de
wortels er van weerhouden worden en ook wormen, om er in en weer uit te komen.
In het koele of koude seizoen kan het belangrijk zijn om de hoop tegen wind te
beschermen. een oude schuur of garage met een vloer van aarde er in en minstens
drie ruwe muren om de wind te breken is een ideale plaats voor een hoop die door
een vriezende winter heen moet komen. De schaduw van een dak kan ook goed
helpen tegen de hoge hitte van de zomer. Van de andere kant zou een open dak in
de winter toelaten dat de hoop tot een soort van greenhouse wordt - mogelijk
voldoende om de hoop tegen bevriezing te beschermen.



- Het omscheppen : Ik kan ook niet zeggen hoe vaak dat je een hoop moet
omscheppen. Mijn eigen locatie, materialen en methoden vereisen maar een maal
omscheppen, halverwege, en een uiteindelijk ¨uitscheppen΅waardoor de compost los
wordt en
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die voorbereid wordt om uit te strooien. Als een hoop droog wordt, dan moet men die
ook omscheppen, en veel bewateren terwijl men dat doet. Als de hoop naar
ammoniak ruikt dan moet die ook omgeschept worden, bewaterd en meer grond er
bij gedaan moeten worden. Als die afkoelt dan kan omscheppen en herbevochtigen
veroorzaken dat die zich weer gaat opwarmen, maar er is geen hoge hitte
noodzakelijk zo lang als de kern van de hoop vochtig is en voldoende lucht krijgt. Het
is geen absolute noodzaak om die om te scheppen of je moet al haast moeten
hebben dat de hoop vlug uitrijpt.

- Temperatuur en tijdsduur : Er is een hoop desinformatie over welke temperatuur
dat men in de hoop zou moeten nastreven. Temperaturen die boven de 68 graden
C. uitkomen maken dat de decomposteringsorganismen dood gaan, dus zou 68
graden C. al een temperatuur zijn die te hoog is. Vele experten zeggen dat men de
hoop tot 65 graden moet brengen, alhoewel gaan de mico-organismen die
ammoniakgas converteren dood rond de 60 - 63 graden en dat is het tijdstip dat de
hoop als een paardenstal begint te stinken. Ik raad zelf de maximale temperatuur
van 57 graden C. aan. Een medium-warme hoop duurt natuurlijk langer, maar die
maakt wel beter uitgerijpte compost, en die compost zal dan ook een gunstigere
C:N-verhouding hebben. De vlugste en makkelijkste manier om de temperatuur van
het midden van de hoop op te meten, is door zoiets als een lange ijzeren stang van
1.20 lang daar in te steken en daar te laten zitten. Als je die dan later er uit trekt dan
kun je de temperatuur daarvan voelen en daarna weer terug er in stoppen. Als een
hoop er in faalt om warm genoeg te worden, dan voeg er de volgende keer meer
stikstof bij, meer verse mest, meer COM. Maak hem eventueel groter. Gebruik een
dikkere isolerende stro-deken. Als een hoop te warm wordt, dan haal hem uit elkaar,
voeg meer grond er aan toe en herbevochtig die dan weer. Gebruik dan de volgende
keer minder stikstof of verse mest er in.

Het beste boek over compostmaken werd geschreven door Siir Albert Howard,
het heet The Waste Products of Agriculture, en wat in 1932 gepubliceerd werd ( ik
scande het boek en zette het op www. soilandhealth.org om gratis down te laden ).
Waste Products zal je niet alleen laten zien hoe je sterke compost maakt, maar ook
hoe je de composthoop verandert in een stikstof-producerende fabriek. Gewoonlijk
gaat veel van de start-stikstof in een hoop in de lucht verloren, maar als je Howard´s
methode gebruikt, dan kun je een hoop bouwen met 100 pond stikstof in de
beginhoeveelheid en niet alleen alles waarmee je begon ook daar in behouden,



maar uiteindelijk eindigen met 120 pond stikstof in de uitgerijpte compost. De extra
stikstof wordt gemaakt door de ecologie van de hoop

pag. 276

tijdens een kunstmatig opgezette fermentatie. Alhoewel om dit agronomisch wonder
te volbrengen zette Howard veel wanhopig armoedige arbeiders aan het werk, dus
buiten dit feit om is het boek ophelderend en zal je helpen om je veel betere compost
te maken.

Vergeet niet, als de hoop enkele weken lang zou opwarmen en dan weer zou
afkoelen, dan mag dit geen grote reden er voor zijn om die om te scheppen om weer
opnieuw te laten opwarmen, want waarom zou men zich haasten ? Laat het rustig
een paar maanden werken. Laat die deken van stro voor je werken. Zelfs al is de
temperatuur midden in de hoop maar 20 graden warmen dan de gemiddelde
temperatuur er buiten om heen, dan zal dat dan toch de composteringssnelheid
verdubbelen. De beste compost duurt zes maanden, en betere nog na een jaar.
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Hoofdstuk 10

Epiloog.

Dit boek is alleen maar een beginners-frame. Je hebt nu een systeem waarmee
je je bodem kunt analyseren en om een geweldig groeiresultaat te krijgen zonder de
hele wetenschap van de algehele bodemvruchtbaarheid te hoeven kennen. Succes
met dit systeem vereist alleen maar het zorgvuldige gehoorzamen en goed
uitrekenen. Erica en ik hebben veel tijd en energie besteed aan de fijne punten van
het systeem om de mogelijkheid uit te sluiten dat je grote fouten kunt maken. Wij
beseffen goed dat onze lezers beginners zijn en ons belangrijke hoofdzakelijke punt
was ¨vooral eerst veiligheid¨. Voor een praktiserende bodemanalist zou mijn systeem
onnodig omstandelijk zijn, maar het werkt wel. Er ligt een onvermijdelijke afstand
tussen het begrijpen er van, en wat alleen maar ontstaan kan als je enkele tientallen
bodems hebt geanalyseerd. Als je veel bodemproefjes uit de duizenden kilometers
omtrek om je heen hebt genomen ( zoals ik ook deed toen ik dit boek schreef ), dan
kun je de brede patronen herkennen van hoe de bodemvruchtbaarheid werkt. Als je
enkele tientallen bodemproefjes in je buurt hebt genomen, dan zul je al vlug altijd
meer de overeenkomsten en de verschillen van de bodems in je buurt kunnen leren
herkennen. Op die manier zul je altijd beter te werk gaan.

Ik hoop dat je je ontwikkeling versnelt door het risico van de soms slechte
resultaten met me te delen. Hoe dan ook zul je daaruit altijd leren, maar misschien
kan ik wel enkele fouten voorkomen en wat advies van je bewaren als je niet het
volledig resultaat verkrijgt of zelfs een echt resultaat. Maar de lezer moet
gewaarschuwd zijn: De verdere rest van dit hoofdstuk is niet voor een beginneling,
maar voor iemand die reeds enkele bodemtesten heeft geanalyseerd en die er over
denkt om een praktiserende bodemanalist uit de buurt te worden.
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Exces calcium en de analyse.

De makkelijkste manier van oefenen is door het bodemvoorschrift voor een
zware grond die voordien nog niet bemest of bekalkt werd uit te werken. De meeste
van deze bodems hebben wel erg veel gebreken maar geen beduidende excessen.
Voeg meststoffen in ruwweg ongeveer de juiste hoeveelheden er bij, of zo veel
meststof als de applicatielimiet van mijn systeem dat limiteert, en de oogsten zullen
uitstekend groeien zo vlug als de bodem zich in de richting van de doelnivo´s
beweegt. Na enkele jaren analyseren en bemesten herhaald te hebben, zal de
bodem in balans komen. Als het bekalken voorzichtig werd gedaan en fijn vermalen
kalk werd gebruikt, en dit werd gedaan via bodemtestresultaten, hoeft de bodem niet
veel niet vrije kalksteen te bevatten.

Een lichte bodem vereist een delicate omgang daarmee. De
uitwisselingscapaciteit van de grond kan niet voldoende plantenvoedingsstoffen
vasthouden om zelfs maar een oogst te laten groeien.

Het is verstandig om aan te nemen dat lichte bodems niet adequaat in de meeste
sporenelementen kunnen voorzien als voeding voor de planten. Het is wel mogelijk
dat er voldoende kalium in zit, en als het organische materiaalnivo van een lichte
bodem niet hoog is, kunnen er problemen zijn om een voorziening van de anionen te
behouden. Oplossingen bestaan uit het laten toenemen van de
uitwisselingscapaciteit door rijkelijk compost te verspreiden, rondom bemesten als
de groei langzamer wordt ( met indien mogelijk langzaam vrijkomende materialen )
en split-applicaties.

Als de bodem altijd lichter wordt ( dat betekent dat de TCEC er van tot
onder de 7 daalt ), wordt het gebruik van een echt goede COM ( die ook goed in
evenwicht is ) zelfs nog belangrijker. Bodems die op deze manier behandeld werden,
accumuleren vrijwel zeker wat vrije kalk.

Het is cruciaal om zich bewust te zijn van vrije kalk als men een Mehlich 3
Bodemtest doet, vooral dan als men voor een thuistuinier een analyse doet. De
meest voorkomende probleem dat zich daar bij voordoet als men een tuingrond test,
komt voort uit het voordien ( verkeerd ) of (teveel ) gebruik van kalk. ¨exces¨ calcium
zal geen grote schade aanrichten, anders dan hoogstens het verminderen van de
accuratie van een bodemtest. Als je een beetje slim bent bent met de omgang van
vrije kalk die op de bodemtest aangegeven staat als beschikbaar calcium, dan kun je
bijstellingen maken op het bodemrapport zonder vervelende hertesten te hoeven te
doen, en hoef je je ook niet te vervelen om een ammonium acetaat extractie test te
doen.

De meest belangrijke bodemtest is die test die voor enigerlei bemesting of
bekalking plaatsvond. Je kunt het beste een optekening maken van de
oorspronkelijke begintoestand van de bodem, en wat je het meeste weten wilt van



deze begintest is de TCEC voordat enigerlei vrije kalk er in betrokken werd. Als je
bekalkt en bemest hebt
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maar niet zulk een test gedaan hebt hoeft het nog niet te laat te zijn. Je kunt in dat
geval rondkijken of je een beetje van dezelfde grond kort in de buurt vindt waar nog
niet veel aan toegevoegd werd ( misschien een oprit of grasveld ), en test dat stuk
grond dan om een basslijn van de TCEC vast te leggen.

Vrije kalk kan het getal wat de uitwisselingscapaciteit van een bodem op een
bodemtest weergeeft enorm verhogen, alhoewel die vrije kalk niet de functionele
TCEC verhoogt. Ik heb hoog kalkrijke woestijngronden gezien met een actuele
TCEC van 10 of 12 die verkeerd beoordeeld een TCEC van 42 op een M3 test
hadden staan. In hoofdstuk 8, includeerde ik een bodemtest zoals die voorkomt en
die gedaan werd op een zwaar bekalkte zandige leembodem. Alhoewel de actuele
TCEC daarvan rond de 10 lag, werd dit gerapporteerd met 34,79 ! Ik zou zeggen om
als oefening de niet-bijgestelde getallen van die bodemtest ( voor Dave, die staat in
figuur 8,5 ) te schrijven in het Zure Bodem Werkblad ( staat in de Appendix )  om te
zien hoe dat dan er uit ziet.

Je zult duidelijk grote magnesium- en kaliumgebreken zien en een groot exces
aan calcium. Als je aan de bodem 456 pond magnesium en 901 pond kalium zou
toevoegen - zoals dit uitziet dat dit gevraagd wordt - dan zou je een hoop schade
aanrichten zoals ook een grote verspilling van geld, en wat de hoofdreden er voor is
dat het Zure Bodem Werkblad applicatielimieten heeft op magnesium en kalium.

Voor de toekomst moet je onthouden dat er meerdere dingen zijn die je direct
alert er voor maken dat er een aanwezigheid van genoeg vrije kalk is die beduidend
de bodemtest verandert, namelijk: een pH van meer dan 7,0; een
calciumverzadiging van meer dan 70 % ( in Dave´s geval rapporteerde Logan 88% ),
de noodzaak voor grote hoeveelheden Mg en K; en een duidelijk overdreven TCEC (
omdat de bodem van Dave zandig is, en een zandige grond geen TCEC ontwikkelen
kan die boven de 10,0 ligt. Gelukkig had Dave zijn bodem getest voordat hij zoveel
landbouwkalk verspreidde en waarop een TCEC van ca. 10,0 stond. Toen hij het
verschil van 10 tot ca. 34  zag, maakte dat Dave bewust dat er iets mis was.

Bijna alle tuiniers verspreiden verse mest en of compost, dus is het een
redelijke schatting dat de bodem van Dave nu een organisch materiaalgehalte heeft
dat wat hoger ligt dan dat dit oorspronkelijk was. Een organisch materiaalnivo van
4,12 % is niet bijzonder hoog, maar dat is waarschijnlijk hoger dan dat dit in het
begin was. Als het organisch materiaal van een beginnende TCEC van enkele jaren
geleden met een aantal procenten omhoog werd gebracht, dan kun je verwachten
dat de actuele TCEC op hoogstens 14,0 uitkomt maar niet tot op 34, 79.

7% organisch materiaal is waarschijnlijk ongeveer zo hoog als dat een zandige
grond in Dave´s klimaat, praktisch op dat nivo gebracht zou kunnen worden, en een



TCEC van 14,0 zou dan geen slecht geschat hoog eindgetal voor Dave´s zandige
leemgrond zijn, dus laten we aannemen dat de TCEC 14,0 is en we die bodem terug
gaan brengen naar een Albrechtiaans doelnivo van 68% calcium-verzadiging.

Zet dan tijdelijk de TCEC op 14,0 en herbereken dan de doelnivo´s voor calcium en
magnesium op 68:12 en kijk dan naar het kaliumnivo waar mijn systeem voor vraagt
bij 14,0.

Calciumdoelnivo: 400 x 14,0 = 5,600 x 0,68 = 3,808 pond / acre.

( Vergeleken met de 12,296 pond / acre wat gevonden wordt op het
bodemtestrapport ).

Magnesiumdoelnivo: 240 x 14,0 = 3,360 x 0,12 = 403 pond / acre

(Vergeleken met het 1,001 doelnivo op de oorspronkelijke bodemtest ).

Kaliumdoelnivo vanuit de tabel = 365 pond / acre.

( Vergeleken met het 1,085 doelnivo op de oorspronkelijke bodemtest ).

Als we dit bezien door Albrechtiaanse opvattingen, bevat Dave´s bodem een
hoop vrije kalk, een te veel aan magnesium, en een groot tekort aan kalium, maar
niet zo veel als dat het leek te zijn, als we er van uit gingen dat de TCEC 34 zou zijn
geweest.

Je zult nooit ernstig er naast zitten als je een bodemvoorschrift zou berekenen
dat gebaseerd is op een TCEC die lager is dan dat die actueel kan zijn. Het ergste
wat er kan gebeuren is dat je er in faalt om voldoende van een element er aan toe te
voegen om een verschil uit te maken, of je kunt incorrect concluderen dat er genoeg
van een sporenelement is, terwijl er in feite een gebrek aan is. Maar dit zijn
makkelijke dingen om te corrigeren - de volgende keer.

Maar indien Dave magnesium zou hebben verspreid in de mate waar een bodem
met een TCEC van 34 voor vraagt ( 403 pond / acre ) dan zou de bodem
waarschijnlijk behoorlijk zijn gaan dicht zitten, en dan zou hij enkele jaren lang die
magnesium met gips er uit moeten proberen te werken. Als Dave het applicatielimiet
voor kalium op het Zure Bodem Werkblad ( 200 pond  acre ) genegeerd had, en alle
901 pond kalium / acre geappliceerd zou hebben, waar een TCEC van 34,79 voor
leek te vragen, zou hij de pH kunnen hebben opgestuwd tot 7,6 of hoger ( omdat



zelfs meer excessieve magnesium een surplus van kalium enkele calciumkationen
van de uitwisselingspunten zou afgooien ).

Deze verhoogde pH zou geen wenselijk effect op de voedingstoffenbeschikbaarheid
hebben. Als men zulke hoge nivo´s aan Mg en K heeft, kan dit ook functionele
gebreken aan calcium uitlossen, om dan maar niet te spreken van het verspilde geld.

Altijd als je denkt dat er veel vrije kalk aanwezig is, is het verstandig om de
TCEC ( die door het bodemlaboratorium berekend wordt ), te verminderen. Hoeveel
? Dat is een kwestie van ervaring. Er zijn geen natuurlijke kalkhoudende
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bodems in de staat waar ik woon. Als ik een lokale tuin ontdek met een pH van
boven de 7,0 en een calciumverzadiging die hoger is dan 68 %, dan weet ik dat dit
komt door het voorafgaande bekalken door de tuinier. Ik ga dan geen bruistest doen,
of de basen testen, of gebruik maken van een verhoogde pH ammonium acetaat
extractie; maar wat ik doe is eerst de hoeveelheid van ontdekte calcium met een-
derde te verminderen, en soms in extreme gevallen met de helft, en dan de TCEC te
herberekenen ( daarbij het te verminderen tot 2/3 van zijn oorspronkelijke waarde
omdat de meeste van de berekende TCEC komt door het calciumcomponent ). Deze
eenvoudige afstelling brengt een heel andere beeld voort - en wel een effectief
werkzaam beeld.

Mike Kraidy gaf me een makkelijke methode over hoe om te gaan met hoog
kalkhoudende woestijjnbodems die een hoge TCEC hadden. Let op dat Kraidy´s
methode niet werkt in kalkrijke bodems in een vochtig klimaat, omdat dit echt zware
bodems kunnen zijn met een echt hoog kleigehalte en een zeer hoge TCEC, maar
woestijngronden bevatten gewoonlijk niet veel klei. Het zijn van nature lichte gronden
of hoogstens komen ze net over de grens van licht naar zwaar heen. Door enkele
getallen te veranderen maakt de methode van Kraidy het voor je mogelijk om het
M3-bodemtestrapport van een natuurlijk licht kalkrijke grond te converteren in iets
nuttigs. Het doet er niet toe wat het bodemtestrapport zegt over calciumverzadiging
en ook doet het er niet toe wat het zegt over de TCEC, maar verminder gewoon de
hoeveelheid calcium die ontdekt werd op 6000 pond in de ploegdiepte van een acre
( of 3000 ppm ), herbereken de TCEC overeenkomstig en gebruik het Kalkrijke
Bodem Werkblad ( verzadigingsnivo´s 85 % calcium, 5 % magnesium ). De
gewoonlijke uitkomst van deze manipulatie is te zien dat de calciumverzadiging nu
enkele percentagepunten minder dan 85 % is; je vult dat calciumgebrek door gips
toe te voegen ( wat ook helpt om een exces aan magnesium, kalium  en / of natrium
er uit te logen ). Als de pH te hoog ligt op ongeveer 8,2, is er bijna onvermijdelijk een
te veel aan magnesium en of kalium nadat de TCEC werd bijgesteld.



Als de dingen verkeerd gaan.

Soms werkt een bodemvoorschrift niet, de tuin groeit dan niet goed of faalt zelfs er in
om beter te groeien dan van te voren. Gewoonlijk komt dit omdat er twee
onzichtbare maar toch krachtige vruchtbaarheidsveranderende factoren aan het
werk zijn. De ene komt van boven, en de andere komt van beneden. Daarmee
bedoel ik het water en de ondergrond.
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Het water.

Water is op zich zuiver. Er kunnen wel sporen van nitraten of zwavel in zitten maar
anders is het natuurlijk gedistilleerd water. Besproeiings- oftewel bevloeiingsswater
kan anders zijn. Als het van een vijver afkomstig is die gevuld wordt door van het
bodemoppervlakte afgelopen water, dan zal dat praktisch vrij zijn van opgeloste
mineralen. Maar als het van de ondergrond komt, van een bron of waterput, dan kan
dat hoge nivo´s aan opgeloste mineralen bevatten, vooral magnesium en soms
natrium. De concentratie van deze mineralen kan zo hoog zijn, dat ze egaal wat er in
de bodem zit, alles overstelpen in de bodem.

Als je op een bodemrapport ziet dat er een surplus aan natrium of magnesium
is, en als dat besproeide bodem is, dan moet je het eerst dat water controleren. Als
je er mee bezig was een bodem in balans te brengen die een exces had en de
excessen zich niet lijken te verminderen, controleer dan het water. Als het water een
hoop opgeloste mineralen bevat, dan kan je enigste remedie zijn om te berekenen
aan hoeveel pond magnesium of natrium dat het besproeiingswater bijdraagt. Voeg
er dan voldoende gips aan toe om in voldoende sulfaat te voorzien dat zich kan
combineren met egaal welke hoeveelheid natrium en of magnesium waar je mee te
maken hebt. Dit zou dan meerdere tonnen gips per acre per jaar betekenen, wat
langer gedaan moet worden. Dat zou ook kunnen betekenen dat je beter contact
kunt opnemen met een ervaren bodemanalist.

De ondergrond.

Mijn eigen tuingrond is makkelijk te bewerken tot een diepte van ca. 30 cm.  Als je
dieper in de bodem graaft dan verandert de kleur van de bodem van bruin naar rood,
wordt altijd roder, en bevat altijd meer kleigehalte. De bodem is dan nog steeds een
klei-leembodem van 30 - 60 cm, maar bevat dan alleen een beetje meer klei. Dit
gaat zo verder tot minstens 1.80 m diep - het kleigehalte verhoogt zich altijd meer
maar het is dan geen pure kleibodem. Deze rode klei-achtige ondergrond geeft grote
weerstand tegen scheppen of spitvorken. Wat de wortels betreft is het zo dat
sommige groentesoorten wel in die ondergrond kunnen doordringen, maar andere
vinden dat moeilijk en onmogelijk. Er is een chemische reden voor. Mijn bodemtest
voor 30 - 60 cm laat zien dat de ondergrond een magnesiumverzadiging heeft van



24 % maar de calciumverzadiging 35 % is ( de testresultaten staan afgebeeld in
figuur 10,1 )

Mijn ondergrond heeft ook calciumgebrek, ( 1,2 % verzadiging ), en heeft een
grote reserve aan zwavel ( 270 ppm ), er is bijna geen zink of koper, en het
magnesium is eerder laag.

Van het bodemtestrapport kan ik verschillende conclusies trekken over het
voortdurende onderhoud en voortgang van de tuin.
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Mijn planten krijgen nooit een te kort aan magnesium, vooral als ik de
magnesiumverzadiging van de ondergrond kan verminderen en de
calciumverzadiging kan verhogen, en die daarbij toegankelijk te makken voor betere
wortelpenetratie. Dit



Fig. 10,1
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zou meer zijn dan mogelijk lijkt. Daarvan kan de ondergrond niet zo afkerig van zijn;
ik weet dat er al wat wortelpenetratie is omdat de ondergrond een organisch
materiaalnivo van 4,3 % heeft. De bovenlaag van de bodem heeft ook een exces
aan magnesium, namelijk 14,4 % verzadiging. Daarom zouden
magnesiumbevattende meststoffen van iedere soort strikt vermeden moeten worden.

Mijn ondergrond gaat nooit dienen als een bron van kalium. Ik zou waarschijnlijk
enkele honderden pond kaliumsulfaat moeten aanschaffen en dit in de garage
moeten bewaren omdat ik weet dat ik het voortdurend nodig heb. Evenzo heeft de
bovengrond ook voortdurend supplementatie van zink en koper nodig. Als ik lang



genoeg leef zal de tuin van een kwart acre waarschijnlijk een 25-kilo zak zinksulfaat
en een halve zak koper nodig hebben. De ondergrond heeft ook een groot tekort aan
phosfor. Ik ben er reeds over aan het denken om 175 pond phosfor per acre / jaar te
verspreiden en dit enkele jaren lang. Een deel daarvan zal hopelijk in de ondergrond
blijven zitten.

Om de verandering van de ondergrond te versnellen, ga ik ca. 1 ton gips per
jaar verspreiden, en ga daar in de volgende paar jaar mee door voordat ik de
ondergrond wederom ga testen. Als deze toevoegingen van gips plus de kalk in het
zachte steenphosfaat niet de magnesiumverzadiging van mijn bovengrond verlaagt
en tevens  de calciumverzadiging naar 68 % verschuift, dan zal ik over een paar jaar
meer landbouwkalk verspreiden.

Zoals ik al eerder in dit hoofdstuk beschreef, zijn er een tiental bodemrapporten
voor nodig voordat je het patroon kunt beginnen te begrijpen, dus staan onder het
bodemrapport van mijn eigen grond een handvol testen van lokale tuiniers die ik in
datzelfde tijdsvak deed. Men kan die bestuderen.

Dit, zoals ook de rapporten van je buren, vrienden en familie zal je zienswijze
verbreden, en al vlug zullen enkelen van jullie bodemanalist van de buurt worden, en
als dat gebeurt zullen meer mensen aan de hand van de slechte resultaten van het
industriële voedselsysteem dat systeem aanmoedigen te veranderen.

Waarschijnlijk zullen we daarom een betere toekomst hebben. Ik was 15 jaar met
Dr. Isabel Moser getrouwd. Ze was een praktiserend naturopaat die het watervasten
voorschreef om ernstige ziektes te genezen. Enkele van haar cliënten hadden
mentale of emotionele problemen, zoals ook lichamelijke. Dr. Moser eerdere
psychologische praktijk richtte zich op het behandelen van schizofrenie door
dietische voedingsreformatie, megavitamines, oefening en detoxificatie. Isabel zei
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dat het proberen te helpen van een dergelijke ongelukkige patiënt door middel van
gesprekstherapie maar erg moeizaam langzaam verliep, omslachtig en ineffectief.
Het was makkelijker om hun lichaam te herstellen. Als de algehele gezondheid van
die persoon verbeterde, dan verdwenen de complexe mentale en emotionele
angsten, kwellingen en bezorgdheden, en werden die dan geheel irrelevant.

Op diezelfde manier zie ik dat veel van onze momentele sociale problemen ook
vanzelf zouden verdwijnen als alleen al de gemiddelde gezondheid van de mensen
werd verbeterd. Ik geloof dat dit zou kunnen worden volbracht - zelfs zonder de
doelbewuste inzet van de meeste mensen..

Alles wat we maar hoefden te doen is het laten groeien van onze industriële
voedseloogsten met als doel om die zo voedingsdicht als mogelijk te maken.
Vervolgens, ten einde om uitstekend gezond, blijmoedig, lichamelijk sterk en
gelukkig te zijn hoeft de gemiddelde persoon alleen maar meestal wat redelijk
gezonde keuzes te maken.

Dit boek heeft je de kennis en methode gegeven om met deze sociale reformatie te
beginnen - een buur, vriend of familielid per keer. Ik hoop dat je het een kans geeft.
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Appendix A. Bronnen.

Als je wilt weten wat je grondsoort is en wat informatie over de mechanische- of
landbouwkwaliteiten er van wilt dan kijk op:

www.websoilsrvey.nrcs.usda.gov/app/HomePage.htm

Het vinden van een bodemanalist.

Om een lokale analist te vinden die gespecialiseerd is in het helpen van tuiniers en
zelfvoorzieners, of om je zelf als analist aan te melden, kun je naar
www.soilanalyst.org gaan

Meststoffen kopen.

Voor Nederland, België kan men tegenwoordig het beste de actuele adressen op
internet vinden, alhoewel zal ik hierbij enkele adressen doorgeven, met daarbij
adressen uit de VS uit het oorspronkelijke Engelstalige boek.

- North Caroline State University heeft een lijst van OMRI-goedgekeurde
leveranciers op ces.ncsu.edu.

- Seven Spring Farms 426 Jerry Lane NE Check, VA 24072, (800) 540-9181,
7springs@swva.net;

7springsfarm.com/catalog.htm.



- Black Lake Organic 4711 Black Lake Boulevard, South West Olympia, WA 98512,
(360) 786-0537,

info@blacklakeorganic.net, blacklakeorganic.com.

- Down to Earth Distributors. Eugene, Oregon  (800) 234-5932, down-to-earth.com.
Die kan  men

contacteren om adressen van kleinere leveranciers voor meststoffen te krijgen.

- Concentrates Inc.5505 SE International Way, Milwaukie, OR  97222, (503) 234-
7501, 800-388-4870,

concentratesnw.com.

- Peaceful Valley Farm Supply. 125 Clydes Dale Court Grass Valley CA 95945,
(888) 7841722

helpdesk@groworganic.com.
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Computer Bodem Analyse.

Om een kopie van het Reinheimerwerkblad te verkrijgen kun je gaan naar
www.growabudant.com



Hoe bodemproeven naar de VS te sturen.

Het overheidsbeleid betreffende het importeren van grond controleert alle
bodemproeven bij aankomst om er zeker van te zijn dat die ook naar het
bodemlaboratorium gaan en ook ter behoud van de ¨Bioveiligheid¨ zoals beschreven
bij Plant Protection and Quarantaine ( USDA - PPQ ) en Homeland Security.

Bij aankomst zal een employee die voor een van deze twee instanties werkt de
importdocumenten bekijken en het pakket dan controleren en goedkeuren voor
aflevering.

Alles wat ik hier over deze procedures schrijf is ten tijde van publicatie van dit boek
nog actueel, alhoewel kunnen overheidsrichtlijnen veranderen en zou het verstandig
zijn om dit bij de site van het bodemlaboratorium te controleren om er zeker van te
zijn dat er geen grote veranderingen zijn.

1 - Om verzendkosten te sparen raad ik aan dat je het bodemproefje aan de
lucht laat drogen en dan de grond zo te zeven dat er geen twijgjes of stenen etc
meer in zitten en het alleen fijne droge schone grond is. Verzend minstens 70 gram,
( of zie op hun site). doe de grond in een kleine plastieken zip-lock zak en maak die
zorgvuldig dicht. Schrijf je achternaam of andere identificatie er achter ( zou minder
dan 10 letters lang moeten zijn ) op een strip papier en plak dat met tape op de
buitenkant van de plastieken zak. PPQ verlangt dat de grond dubbel verpakt wordt
om er zeker van te zijn dat er geen grond uit komt. Dus stop de geëtiketteerde zak in
een andere dergelijke zak en maak die ook nauwkeurig dicht. Als je meerdere
proefjes te verzenden hebt, dan moet daar elk er van dubbel verpakt zijn zoals
bovenstaand beschreven. Als ik een lading proefjes verstuur, dan stop ik al deze
dubbel verpakte proefjes in een andere grotere verzegelde luchtdicht verpakte
plastieken zak. Ik hoop dat mijn overbezorgdheid de controlerende employee´s laat
glimlachen.

2 - Download het sample submission form van het laboratorium, en print
daar twee kopieën van uit ( voor Logan Labs, ga naar
www.loganlabs.com/doc/HowToFillOutLoganLabsWorksheet.pdf en vul beide
kopieën in. Als je voor het eerst een bodemanalyse doet dan raad ik sterk aan om
Logan Labs te gebruiken. Als je een ervaren bodemanalist bent dan kun je enkele
dollars per proefje sparen door Spectrum te gebruiken. In Hoofdstuk 10 staan enkele
bodemrapporten die voor mij door Spectrum gedaan werden. Bekijk die even goed
om te zien of je je daarbij goed voelt om dat rapport te gebruiken.
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3 - Als je Logan Labs gebruikt, download dan de soil import permit van hun
website www.loganlabs.com/doc/soilpermit.pdf.  Print daar twee kopieen van uit.
Deze permit is enkele pagina´s lang. Includeer de hele permit twee maal. ( als je
jezelf ontmoedigen wilt, dan lees al de kleine lettertjes, anders kun je gewoon
onthouden dat Logan´s permitnummer rechts boven op de eerste pagina staat. Als je
Spectrum Analytic gebruikt dan neem contact met hun op en vraag een kopie van de
import permit die je dan met de email wordt toegestuurd.

4 - Doe een kopie van het ingevulde lab-proefje transmittal form plus een
kopie van de soil import permit in een grotere zakelijke enveloppe en maak die goed
dicht.

5 - Maak een fotokopie en knip de PPQ-form ( zie onderstaand ) uit.
Vergeet niet het permitnummer uit te printen in de ruimte die voorzien is op de PPQ-
550.
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6 - Plak dit nu op de buitenkant van de zakelijke enveloppe van grotere
maat. En schrijf met grotere letters daar op : ¨IMPORT PERMIT ENCLOSED¨

7 - Je hebt een sterke enveloppe of doos nodig waarin het bodemproefje
verstuurd wordt. Die moet groot genoeg zijn dat je de grotere maat enveloppe op de
voorkant daarvan kunt plakken en toch nog genoeg ruimte kunt overlaten om het
adres naar het lab er op te schrijven. Iedere mogelijkheid dat deze grotere
enveloppe zou kunnen lekken moet met tape dicht worden gemaakt.



8 - Adresseer de grotere enveloppe naar het bodemlaboratorium. Je lokale
postkantoor zou het pakket moeten accepteren omdat je de juiste importpermits hebt
geincludereerd .

9 - Binnen in de kleinere enveloppe ( die op de grotere zal worden
bevestigd ) gaat een kopie van de importpermit van het lab en een kopie van de
transmittal form van het lab. de PPQ-550 form wordt op de buitenkant van de
kleinere enveloppe geplakt. De kleinere enveloppe wordt op de te versturen
enveloppe / doos bevestigd.

Wat je nu  klaar hebt om te versturen is een geadresseerde grote enveloppe of doos
waarvan de randen en naden helemaal bedekt zijn met tape ( zodat er geen
bodemdeeltjes uit kunnen komen ) Op de voorkant daarvan zit een zakelijke grote
enveloppe geplakt met daarop geschreven ¨IMPORT PERMIT ENCLOSED¨ en een
form PPQ-550 met tape er op geplakt. Binnen de grotere enveloppe of doos zitten
de kopieën van de import permit en de lab transmittal forms en het bodemproefje
wat dubbel verpakt is.

Dit zou zo goed moeten zijn.

FAQ ( veelgestelde vragen en antwoorden ).

Al mijn voorgaande boeken gingen over dingen die ik vele jaren al zo
gebruikte. Dit boek zit aan de aan de uiterste rand van mijn persoonlijke kennis
omdat ik dit onderwerp nog nooit te voor heb uitgelegd en zo moet dit boek in
sommige opzichten incompleet zijn. Dus gaan Erika en ik een Frequently Asked
Questions-site openen op www.soilanalyst.org Als er iets in dit boek moeilijk te
begrijpen is, dan laat dit alsjeblieft weten, door je verwarring, suggestie of
weerlegging bij te dragen aan het FAQ.
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Appendix B. Literatuurlijst.

De boeken met een sterretje er voor zijn gratis downloadbaar van de Soil and
Health Library op www.soilandhelath.org. De meeste daarvan staan in de ¨Ag Lib
Collection¨. Sommige van deze titels kunnen ook gedownload worden van The Soil
Analyst website, www.soilanalyst.org

*   Albrecht, William A. Soil Fertillity and Animal Health. Webster City, A. Fred
Hahne Printing Co 1958. Dit boek werd reeds in 1975 gepubliceerd door Acres USA
onder de titel The Albrechts Papers, Volume II. Dit boek zou men echt moeten lezen.

*    Astera, Michael. The Ideal Soil. Gepubliceerd door de auteur zelf in 2010. Je
kunt het boek downloaden van zijn website, www.soilminerals.com Het boek wordt
ook verkocht door Acres USA. Ik begon aan mijn boek The Intelligent Gardener te
schrijven om het systeem van Michael Astera aan een breder publiek uit te leggen
dan een zelf gepubliceerd boek normaal kan bereiken, misschien ook omdat ik een
voormalige leraar ben en hoopte dat ik de methode beter kon uitleggen. Zodoende
ontwikkelde zich mijn boek tot iets wat verder gaat dan The Ideal Soil. Het is hert
waard om gelezen te worden.

- Coleby, Pac. Natural Farming. A Practical Guide. Scribe Publications; Carlton,
VIC. 2004.



*  Dale. Tom and Vernon Gill Carter. Topsoil and Civilisation. University of
Oklahoma Press, 1955. Deze klassieke reis door de wereldhistorie demonstreert hoe
iedere civilisatie van Mesopotamië tot aan Rome zijn agriculturele basis heeft
vernietigd en daarmee ook zichzelf. Het boek kijkt ook naar het hedendaagse
Europa en de VS, en concludeert dat er behoorlijke onzekerheid over de duurzame
voortgang van ons landbouwsysteem is.

* Elliot, Robert. The Clifton Parc System of Farming. London, Faber & Faber, 1943.
Herdruk van het originele boek uit 1898. Oorspronkelijk gepubliceerd onder de titel
Agricultural Changes, Het onderwerp van dit boek werd uitvoeriger behandeld door
Sir Albert Howard, Newman Turner, Louis Bronfield etc. Elliot ontwikkelde een
systeem van land te laten liggen tot grasland en wat op maar weinig werk en input
berustte maar op een complex mengsel van diep wortelende graszaden. De
grasrotaties zouden na 4 tot 8 jaar afgebroken worden, en dan kon men rijenoogsten
laten groeien tot het humusnivo zich verminderde tot een bedreigend nivo, en dan
zou het veld weer hersteld worden met gras / klaver / en kruidenmengsels.

*  Ernle, Lord, Englisch Farming in Past and Present. Vijfde druk, London.
Longmans, Green & Co, Ltd. 1936.

- Foth, Henry D. and Boyd. G. Ellis, Soil Fertility. NY. John Wiley & Sons, 1988.
Een samengevatte tekst op universitair nivo online beschikbaar voor serieuze
bodemanalytici in opleiding, gratis download op www.soilanalyst.org

* Hopkins, Cyril, The Story of the Soil. Boston; Richard G. Badger, 1910. Een van
de beste ¨eenvoudig gemaakte¨ holistische gebruiksaanwijzingen voor de bodem die
ooit geschreven werd. Het werd als een  romance geschreven over een kwieke
jonge man met een goede landbouwschoolopleiding die er op uit ging om een
boerderij te kopen en die verliefd werd. WAARSCHUWING: Dit boek bevat
opvattingen uit die tijd die destijds heel normaal en acceptabel waren maar in onze
tijd racistisch zijn. Diegenen die dit niet als een historisch document zien zouden The



History of the Soil dan beter niet moeten lezen.

* Hopkins, Donald. P. Chemicals, Humus and the Soil. Brooklin, NY. Chemical
Publishing Compagny 1948. Hopkins had de opvatting dat chemische meststoffen
erg effectief en postitief zijn tot de mate dat er humus in de bodem is. Hij voelde dat
het ware probleem met het gebruik van chemicaliën de suggestie was dat
chemicaliën de boerderijmest zou kunnen vervangen. Hopkins haalde Howard´s
stellingen aan, en vernielde veel van de posities daarvan. De argumenten van de
boeken zijn overtuigend en overwegend correct, alhoewel Hopkins
wetenschappelijke vooropstellingen zijn objectiviteit op gebieden met betrekking tot
menselijke gezondheid verandert. Dit boek zou zorgvuldig gelezen moeten worden
door iedereen die zichzelf ¨biologisch¨ noemt.

*  Howard, Albert, An Agricultural Testament. London, Oxport University Press,
1943. Howard schreef dit boek voor het grote publiek met de bedoeling om een
nieuwe vorm van boerderijvoering te scheppen.

* Howard Albert en Yeshwant D. Wad. The Waste Products of Agriculture. Their
Utilisation as Humus, London Oxfort University Press, 1931. Waarschijnlijk is dit
Howard´s meest belangrijke wetenschappelijke publicatie, die het composteren erg
gedetailleerd beschrijft zoals ook de praktijk en de betekenis van het binnen
composteren, vooral met betrekking tot de Indiase landbouw.

* Howard Albert. Farming and Gardening for Health and Disease. London. Faber &
Faber, 1945. Gepubliceerd in de VS onder de titel The Soil and Health, A Study of
Organic Agriculture, een kroniek van Howard´s levensgeschiedenis die de complete
bijdrage van hem beschreef.
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- Jackson, Carlton. J. I. Rodale; Apostle of Nonconformity. New York, Piramide
Books 1974.

- Jenkins, Joseph. The Humanure Handbook; A Guide to Composting Humanure,
Gepubliceerd door de  auteur, verkrijgbaar op amazon.com

* Jenny, Hans. Factors of Soilformation; System of Quantitative Pedology, New
York, Dover, 1994. Een van de meest belangrijke boeken die ooit over de bodem
werden geschreven. Dit zou goed bestudeerd moeten worden door iedereen die een
volledig begrijp over de vruchtbaarheid over de bodem zoekt, en hoe om te gaan
met landbouwgrond. Dit is een wetenschappelijke tekst die echter gewoon door de
gemiddelde mens begrepen kan worden zonder een hoog wetenschappelijk nivo te
hebben, alhoewel een middelbare schoolopleiding en een beetje geologie is een
grote hulp is om dit boek goed begrijpelijker te maken.

- Kinsey, Neal en Charles Walters, Hands On Agronomy. Acres USA 1993.

*  Krasil"Nikov. N.A. Soilmicroorganisms and Higher Plans???; Moskow. Academy
of Siences of the USSR. 1958. Vertaald door Dr, Y. Halperin. Gedrukt in de VS door
het Government Printing Office. Dit is de ultieme studie van het microbiële proces in
de bodem. In de Sowjet-Unie van de 30er, 40er en 50er jaren was de industriële
productie maar schaars. Zou het landbouw onderzoek in de Sowjet-Unie zich voor
het vergroten van de oogst gericht hebben op het veel gebruiken van chemiecalen,
dan zou dit geresulteerd hebben op het enorm mislukken van de oogst, omdat de
Sowjet-industrie destijds niet in staat was om zo veel meststoffen te kunnen
produceren. Dus richtte Krasil¨Nikow zich helemaal op het biologische proces, en hij
vond manieren om de plantengroei te verbeteren door vruchtwisseling en de
productie van speciale compost  en microbiële fermenten van het soort bij iedere
boer dat in een oude ton kon worden gemaakt. Al deze zg. primitieve oplossingen
zijn gebaseerd op een erg hoog inzicht in de microbiële processen en de interacties



van de microben in de grond, hoe de oogstsoorten op elkaar inwerken via langdurige
wortelresten ( uitscheidingen ) en ook hoe planten en microben op elkaar inwerken.

- Loval, Hugh. A Biodynamic Farm for Growing Wholesome Food. Austin. TX.
Acres USA 2000.

- McKibbe, William. The Art of Balancing Soil Nutrients; Practical Guide to the
Interpretation of Soil Tests. Austin, TX, Acres, USA, 2012.

- Parnes, Robert. Fertille Soil; Growers Guide to Organic and Inorganic Fertilizers.
Davis, CA; Ag Access, 1990.

* Pieters Adria J. Green Manure Priciples and Practise, New York. John Wiley and
Sons, 1927. Een grondige bespreking van alle informatie van groenbemesters en de
bijdrage daarvan aan het behoud van bodemvruchtbaarheid en de verbetering van
de productie van de landbouw. Bulkt met tabellen en foto´s van grote historische
interesse.

* Price, Weston A. Nutrition and Physical Degeneration. New York, Paul B. Hoeber
Inc. 1991. Wordt momenteel in boekvorm gedrukt door de Price-Pottenger-Nutrition
Foundation. Dr. Price reisde in de 1930er jaren naar geïsoleerd gelegen gebieden
om volkeren te vinden die vanwege hun  juiste voeding een goede gezondheid een
lang leven en een duidelijke weerstand tegen tandziekte hadden.  Price vertrok naar
de afgelegen delen van Schotland, Zwitserland, Canada, Alaska, Peru, Afrika, en
vele andere. Hij Trof overal evenredig gezonde ¨ en geïsoleerd levende¨ volkeren
aan, die  niet aan het industriële voedselsysteem waren aangesloten. Het boek
bevat opmerkelijke foto´s van gezond ontwikkelde mensen ter vergelijking met
gedegenereerde mensen, veel beter dan woorden kunnen beschrijven. Iemand die
de tijd neemt deze foto´s te kunnen bestuderen, zal ooit de gezondheid en
lichaamsbouw van hun vrienden, buren - of zelfs van hun eigen gezicht in de
spiegel - nog op dezelfde manier bezien.



*  Rodale, J. I. Pay Dirt; Farming and Gardening with Compost. New York. Davin
Adaire, 1946. Een verzameling van allerlei bijzonderheden voor tuinieren en
boerderijvoering, meestal van de eerste Organic Gardening tijdschriften.

* Rodale, J.I. The Organic Front. Emmaus, PA; Rodale Press, 1948.
Tienduizenden mensen werden door het intense enthousiasme van J. I. Rodale
opgezweept aan het begin van de beweging van de  Amerikaanse biologische
landbouw en tuinieren. Bijna direct ontwikkelde zich een intens gepolariseerde
antagonisme tussen de onschuldige ¨biologen¨ en de technologisch bedreven
¨chemici¨. Deze vijandigheid ging minstens door tot in de 1980er jaren en misschien
zelfs nog langer. Enkele redenen van dit conflict traden op omdat J.I. Rodale sterk
en direct sterk oppositie nam tegen de sterke economische interesses, alhoewel een
groot deel van deze vijandigheid kan geschapen zijn door de opstelling van J.I.
Rodale zelf.

The Organic Front zal interessant zijn voor iemand die de geschiedenis van de
persoonlijkheden probeert te begrijpen van deze beweging van tuiniers en boeren.
Het meeste van het boek bestaat uit artikelen van eerdere uitgaves van het Organic
Gardening tijdschrift.

* Rodale, J. I. , The Healthy Hunza; Emmaus, PA; Rodale Press, 1949. J. I. Rodale
verzamelde en evalueerde alle beschikbare gegevens ten tijde van zijn
onderzoeksproject.

- Smilie, Joe and Grace Gershuny, Soul of the Soil; Soil-Building-Guide for Master
Gardeners and Farmers for Tradition. Vierde druk. White River Junction, VT;
Chellsea, Green Publishing Co, 1999.

* Smith, J. Russel. Tree Crops, Permanent Agriculture, New York: Hardcourt &
Brace, 1999. Voedingsrijk voedsel, de makkelijkste duurzame weg zonder ploegen,
bodemerosie, bemesting. Een klassiek boek dat iedereen zou moeten lezen.

* Tiedjes, Victor A. More Food from Soil Sience; The Natural Chemistry of Lime in
Agriculture. New York; Exposition Press, 1965.



- Walters, Charles, ed. The Albrecht Papers, vier. Kansas City, MO; Acres, USA,
1975. Vol. 2 van de Albrechts Papers is de herdruk van Albrechts feitelijke enigste
boek, Soil Fertillity and Animal Health, wat hij in 1955 zelf publiceerde.

* Weaver, John E. Root Development of Field Crops. New York; McGraw-Hill,
1926. Hoofdstuk I bevat datgene wat waarschijnlijk de beste gebruiksaanwijzing voor
een normale bodem is; hoofdstuk III beschrijft geweldige realisaties over hoe men
planten moet laten groeien en bewust van hun wortelactiviteiten kan zijn en hoe die
affecteren met de ervaringen boven de grond. Iedereen die de bedoeling heeft om
planten goed te laten groeien. Heeft het zekerlijk nodig om beide boeken van
Weaver te bestuderen, met name vooral het eerste deel van dit boek. Voor
biologische kwekers zal het interessant zijn om de citaten te lezen van Albert
Howard´s onderzoeken in India.

- Weaver, John E. and William Bruner. Root Development of Vegetable Crops,
New York, McGraw-Hill, 1927. Deze klassieke studie is gevuld met illustraties van
vele soorten die elke op zich duizenden woorden waard zijn voor iemand die wilt dat
groenten beter groeien.

* Wrench, G.T. The Wheel of Health. Londen. C. W. Daniel Compagny, Ltd., 1938
(Herdrukt in 1960 door de Lee Foundation for Nutritional Research, en nog eens in
1990 door Bernard Jensen International, Escondido CA ). Dit kleine boek is het
klassieke onderzoek van  Dr. Wrench van de Hunza, een bergvolk dat bekend staat
voor hun goede gezondheid en lang levendheid, wat zou moeten berusten op het
belangrijke fundament van iemands onderzoek naar gezondheid en war die uit
voortkomt. Het boek includeert een samenvatting van de levenswerken van twee
andere bekende gezondheidsonderzoekers, namelijk Sir Robert McCarrison, en Sir
Albert Howard. Dr. Wrench was iemand met een hoogst bewonderenswaardige
intelligentie.
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Appendix C. Werkbladen

Zure Bodem Werkblad.

Exces Kationen Werkblad.

Kalkrijk bodem Werkblad.



Er zijn drie werkbladen, elk daarvan is twee pagina´s lang. Maak zoveel kopieën
er van als je nodig hebt. Ik zou aanraden om ze naast elkaar tegen elkaar te houden
en dan te kopiëren zodat het hele werkblad op een enkel stuk papier staat. De
volledige werkbladen zijn beschikbaar en gratis downloadbaar op
ww.tinyurl.com/IntelligentGardener  of op www.soilanalyst.org

Als ik een van de werkbladen zou verbeteren dan zal de laatste versie er van
downloadbaar zijn
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