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Hoofdstuk I. Inleiding

Het is niet moeiijk om bodems te vinden waarin

zuurstofloze omstandigheden heersen.

Anarobe bodema komen wijd verspreid over de gehele

aarde voor.

De vooruaamate reden voor hot ontstaan van zuuratof—

loze bodemomstandigheden is het verzadigd raken. met

water

Een waterverzadiging van een bodem kan ontstaan. door:

— permanente overstroniing
bijvoorbeeld; bodems. van zeen eu meren.

venen
moerassen.

— ove.rstromingen t.g.v. getijde-bewegingen.
bilvoorbeeld : waddem

kweldars
1w stvlakt en.

— seizoensebonden overstrom.ingen

bijvoorbeeld: overstroming van rivier— en. beek—

dalen t.g.v. zware regerival en/of

smeltwater.

Moe sso rire g ns
- kuntmatige ingjepen door de mens

bijvoorbeeld: irrigatie.
bemesting met vloeibare m.eststoffea

(Lance et al. 1973)
rijstteelt (in. 197k leeCde al meer

dan 50% van de wereldbevolking van
rijst — IIRI 197k)

— ac.ties van dieren
bijv.oorbeelcl: d.am-aanleg door bevers

dijkbreuken. door muskusratten

— etc.. etc..

Een tweede oorzaak voor het ontstaan van anarobie is

bodemverdichting, ontstaan door betreding (vee, mense—
lijke recreatie—activiteiten) of door landbouwmachines



(Blorn 1976/1979).,

Als bijkomende oorzaken moeten genoemd worden:
— natuurranipen (aardbevingen

aardve schuivingen
orkan en)

gevolgen ala v1oedgo1ven,, dam-.- en dijk—breuk

— vorst (een ijslaag op water of boclem beleminert

de zuurstofdjffusje)

Ten gevolge van zuurstofgebrek en ten gevolge van

biologische activiteit in de bodem kunnen aanzien—

lijke veranderingen in- de chemisehe omstandigheclen

in een dergelijke bodem plaatsvinden.
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Hoofdstuk II. 13odernaratie,

11.1. In1eidin

Bodernaratie is de uitwissaing van gassen tussen de

atniosfeer en do bodemporin.

Eon belemrnering van d±e. gaswisseling gedurende éên. dag

kan voor cle wortels van somniige planteii al groei—remmend

werken. Langere perioden. van belenrrnerde aratie zijn

voor vele planteri lathaal.

11.2, (lasdiffusie via bodemlucht en bodemwater,

In. een goed. gadraineerde en doorluchte bodem zullen de

effecten van bijoorbee1d een regenbul geenszins ramp-

zalige vormen aannemen0.

Weliswaar zal de bodemaratie tij.deiijk worcien. belemmerd,

maar daar staat tegenover dat na het wegzakkeri van het

regenwater er dunne, zuurstofrijke waterlaagjes om d.e

doorgaans hydrofiele bodemdeeltjes achter zullen blijven..

Behalve dat hot water zeif als voedingsstof voor de bodem—

organismen en voor de planten van belang is, vormt hot

tevens eon medium voor cheznjsche reac.ties in de bodein.

Dankzij deze chemische omzettingen. kan de beschikbaarheid

van voedingsstoffen in de bodem op peil b1ijv..

Tevens vormen do dunne wate.rlaagjes am do bodenideeltjes

een. transport—niediuni voor de. voedingsstoffen vanaf de

vaste bodembestanddelen naar do plantenwortels.

Oak do microbiologische aciiviteit in' da, bodem is in hoge

mate, afhankelijk van deze durine, zuurstofrijke waterlaag—
j es

In het algemeen kornen. in een bodem slechts kielne tempe—

ratuurve.rschillen. voor, terwiji ook drukverschillen in de

bodemporin vrijwel nooit warden aangetroffen.

Dit betekent, dat do gaswisseling in een bodein voorname—

lijk plaats zal vinden door middel van diffusie en

niet uoor convectie ( Grable 1966).



Is een bodem goed gedraineerd en doorlucht, dan. zal

de gasdiffusie plaatsvincien via de lucht in de bodem—

porin
Komt de vochtigheidsgraad van. de bodeni boven een. bepaal—

de, kritische. waarde (die voor elke bodam aaders ligt),

dan zal de continulteit van. cie bodeinporin grotendeels
wordem verbroken.

De kleinste porin. zullen. worclen afgesloten door het tot

ên. geheel sainenvloeien van de waterfilmpjes ronci de

bodemdeeltjes (zie figuur hieronder), zodat gêên vrije

gaswisaeling meer zal kunnen plaatsvinden.

Figuur Verge1iking van water—luchtverdeling in een

(fictive) bodem (vergroot).

A. Laag vochtgehalte — waterfilmpjes rond bodem—

deeltjes

B.. I{oog vochtgehalte — samengevloeide water1jes
porin discontinu

bodemdeeltje

water

lucht



In een bodern met een hoog vochtgehalte. en een klein

poriën.vo1ume aismede in. waterverzadigde bodems,. zal

de gasdiffusie this plaats moetea vinderi via het water

dat tussen de bodeindeeltjes aanwezig is.

11.3. Zuurstof— en. koolzuu.rgas-huishouding.

In. zeer natte of waterverzadigde bodems is, behalve van

een.. belemmerde zurstofaan.voer oak sprake van een. belem—

merde afvoer van koolzuurgas.
De diffusiecoéfftcint van koolzuu.rgas in. water is klei—
aer dan do diffusiecofficiént van. zuu.rstof in water,
maar toch gaat de afvoer van. koolzuurgas sneller dan de
aanvoer van zuurstof. Dat komt doordat do oplosbaarheid

van koolzuurgas in water zo'u. 30 maal grater is dan. de

oplosbaarheid van zuurstof in water.

Volgens Greenwood (1970) zal de koolzuurgasconcentratie

in eea waterverzadigdenooit en dermate hoge waarde

aannemen dat het eeri helangrijke invloed heeft op de

beschjk.baarheid van. voedingsstoffen, Eveninin zal het

koolzuur zeif toxische waardeu voor de plantengroel aan—

nemen.
De voor plan.tengroei lethale koolzuurgasconcentratie

b.edraagt 15 a 20 6 koolzuurgas.

lelfs wanneer er sprake is van. aanvoer en. afbraak van.

grate hoeveelheden organische stoffen (bijvoorbeeld in

de rijstteelt) zu..llen derge1ijJ.e koolzuurgaaconceritra-

ties iiiet op kunnen treden..

De diffu.siecofficinten van. auu.rstof in. lucht en in.

water bedragen respectievelijk 0,23 x 100cm2sec1 en.

0,.a6 x 10cm2sac. .

De. diffusie van. zuurstof verloopt dus in. lucht ao'a

10.000 maal aneller dan. in. water (Greenwood 1961).

Gre.enwood en. Goodman (1967) vermelden een diffusie—

aofficint voor zuurstof in natte bodeins van

0,12 x 10 2se&', dat is this 20.000 maal kleiner

dan dc diffusiecofujcjn.t voor zuurstof in lucht.



Wanneer eea bodem plotseling met water worcit verzadigd,

bijvoorbeeld door hevige regenval of overstroming, daaz

de z-uurstofconcentratie in. de bodem binnen enkele u.ren

tot nul zijn gedaald. Alle aanwezige uurstof zal snel

z'ijri verbruikt door arobe bodemorganismem en door de

wortels vaii de planten, terwiji d.e aanvoer van zuurstof

ftankzij cle waterverzadiging erristig helemnierd wordt.

Scott en Evans (1955) vermelden dat in. droge bodemmon-.

stars die warc3.en verzadigd met zuurstofrijk water, bin—

nen 10 uur gen. zuurstof meer was aan te ton.en. Her—

nieuwd aangevoerde zuurstof werd ndg sneller afgevoerd.

Uit on.derzoekingen van Turner en Patrick (1968) blijkt

dat in vier verschillende grondsuspensies,, 36 uur na
stopzatting van de zuurstofvoorziening, gêôn. zuurstof

maar kon worcien aangetroffen. Zij (Turner en Patrick

1968) schrijven dit toe aari do activiteit van arobe

en. facultatief anarobe micro—organismen

Ponnamperuma (1972) noemt ook nog resultaten.. van

Takai et al..; n dag na overstroming van3 verschillen—
de bodems werd. géên zuurstof meer aangetoond.. Ook vermeldt

Ponnamperunia (1972) de resultaten van Yunkervich et al.

uit 1966 en van Armstrong en Boatman ult 1967 rn..b.t... de

zuurstofloosheid van. venen met stagn.erend water en van

Scholander et al. uit 1955 die volledige anaérobIe in

een mangrove—moeras aantroffen.

De zuurstaL-diffusie-sne1heid in water is bij lange na
niet voldoende om. cia zuurstofbehoefte van de arobe en

facultatief anarobe bodemorganismen en. van. de planten.—

wortels te kunnen dekken,

Deze bodem.organismen zullen. dus of moeton. overschakelen
op een. anarobo stofwisseling of ze zullen. het veld

moeten. ruimen. v.oor anarobe bodemorganismen.

Zoals genoemd zullen. grote veranderingen in do bodema—
ratie optredon wanneer die bodem waterverzadigd raakt.

In. de. hierna v.olgende figuur zien we do zuurstof—diffu—

sie—sneiheid (=.Oxygen Diffusion Rate) op verschillende

diepten. en op verschillende tijdstippen in een. bodem n.

een irrigatie.



Figuur 2.

Zuurstof—diffusie—ne1heid als functie van diepte op

verschillende dagen na irrigatie van een katoen—akker.

E
V

20

a 30

Oxygen diffusion rate (ODR) as a function of soil depth on various
days after irrigation Ui cotton field,

(Stoizy & Van Gundy 1968)

Hoezeer het bodemprofiel invloed heeft op veranderingen

in de vohthuishouding van de. bodem, moge blijken. uit de

volgende figuren..
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Average hydraulic gradients between various soil depths in the profile ofa fuie-textuyeij soil profile following an irrigation.

(Meek & Stoizy 1978)
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In de voorgaande figuur zien we dat 15 dagen na een irrigatie

de hydraulische gradint tussen 15 en 30 cm diepte in

do bod.oxn een waarde van -25% bereikt (uitgaande va 100 %
direct na de uitvoering v.irrigatie). Tussen 30 en 60

centimeter diepte is de. gemiddelde hyd.raulische gradint

—3% en tussen 60 en 90 cm diepte. is de gemidd.eld.e

hydraulische gradint 15 %. Vanaf 60 cm d.iepte wordt de

bocleni dus natter t.g.v. cie irrigatie. De bovenlaag

van de bodem droogt uit.

In cle onderstaande figuur zien we voor diezelfde bodem

snelle veranderingen in de zuurstofdiffusie—snelheid

optreden in de bovenste bodemlagen en. vrijwel geen

veranderingen op grotere diepten na de toepassing

van eenirrigatie op 2 maart.
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11.4. Arobe en anaérobe 1agen in waterverzadigde -bodems.

In een waterverzadide bodem zal alleen in de boven-.

ste millimeters van de bodem nog sprake kunnen zijn

van de aanwezigheid ian. (een kleine hoeveelheid)

zuurstof.

waterlaag op

aan de opper-

ten gevolge

gevolge van

vanuit de at—-

D±t worcLt veroorzaàkt door:

a — de snelle diffusie van zuurstof

mosfeernaar het water

b — de meeBtal kleine populatie van zuurstof—consu—

merende organismen in de bovenlaag van de bodem

c — cie zuurstofproduktie door groene algen die zich.

aan het bodemopparviak bevinden

d - (bij aanwezigheici van een dunne

de bodem) menging van het water

vlakte met dieper gelegen water

van convectie—stromingen en ten

menging door wind.

Surface Water

Rduccd Sofl Layer

Surface watcr, oxidized and reduced soil byers characteristic of flooded

agricuRural and wefland soils.

(Gambrell & Patrick 1978)
-



In dit dunne, aérobe laagje van de bodem zijn de

microbiologische activiteit en de chemische omstan—

digheden vergelijkbaar met die in aerobe bodems.

Ondanks de geringe dikte heeft dit arobe laagje

grote invloed op de aanwezigheid van nutrfénten

en toxinen in de dieper liggencié lagen van water-

verzadigde bodems,

Onder dit arobe toplaagje van een waterverzadig-

de bodem heerst volldige anarobie en gereduceer-

de omstandigheden,

Deze gereduceerd omstandigheden zijn. niet overal

in gelijke mate aanwezig. Met toenernende diepte

neemt de redoxpotentiaal af.

De minst gereduceercie laag verloopt.. evenwijdig aan.

het voorkomen van tweewaardig mangaan in. de bodem.

De daarop volgende laag is wat verder gereduceerd

en. hier begint het voorkomen van twee—waardig ijzer,

hetgeen vaak is terug te vinden in een kleurveran—

dering van de bodem.

Dc sterkat gex1uceerde laag begint op de diepte

waar sulfide aantoonbaar wordt.

(zie ook onderstaande figuu.r)

'DL-
10

0
"20

Ligt de grondwaterspiegel van cen bodem beneden
het bodemopperviak, dan zal er sprake zija van-een

anarobe zone die een eindje boven cie grondwater—

spiegel begint.

De dikte van daze laag is afhankelijk van het capil-

laire opstijgingsvermogen van het water in de bodem—

porin.

500 0 1500+500

Manganese Iron Sulfide Redox potential

(ppm) (ppm) (cpm/g) (my)



Under de grondwatersplegel heersen altijd wolledig

geruduceerde omstand.±ghecien, behalve wanneer er spnake
is van een. laterale stroming die zuurstofrijk grond-
water aanvoert (Armstrong & Boatman 1967)

11.5. Anaörobe omstalidigheden in niet-waterverzadigde
bo dems.

Ook in bodems die niet met water verzadigd zljn, kan
er sprake zijn van anarobe omstandigheden.

Afgezien. van de hierboven omschreven mogelijkhejd

van anarobje in. de c.aipillaire opstijgingszne boven.
d.e grondwaterspiegel kan 00k anarobie optrëden. in
dc wat grotere kruimeis van een natte, maar niet

water—vcrzaciigde bodem met ean kruime1—structu.

In ecu bodemk.rujmel is de zuurstofbehoefte afhanke..
lijk van cie ctharin. aanwezige micro-organismen.

Afhankelijk van die zuurstofbehoefte en van de

grondsoort is er can bepaalde maximumgrootte van
de bodemkrujmel, waarbij de zuurstofdiffucje_snel_
held precies grroot genoeg is om de zuurstofbehoefte
in de krujniel te dekken.
Worciten de afmetingen. van de kruimel groter dan die
maximale kruime1groott, dan treedt in. het centrum
van de betreffende krujmel anarobje op

Ecu kruimel die een. straaj. heeft die twee maal zo
groot is als de straal van een nog juist volledig

arabe kruimel, zal voor ongeveer 30% anaroob
zi in.

Een kruimel met 10 maal de straal van een. nog juist

volledig aârobe kruimel is voor 84% anaroob
(Currie. 1962).

lu de hierna volgende flguur staaa iii dc linkerheift
van de grafieken de zuurstofprofielen binnen een
bodemjcrujmel voor drie verschiflencle verhoudingen
tussen de zuurstofbehoefte van do kruimel en de zuur—



stofdiffusieC0ffiCieflt. In de rechterhelft van de

grafieken dezelfde profielen, maar nu gemodiuiceerd
door de invoering van een critisch zuurstofgebrek

( AC). Bij oversclirijding hiervan wordt de aciemha—

ling van de m.icro-organismen binnea de kruimel

anaroob.
r.
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Calculated oxygen concentration profiles in respiring
soil crumbs of three different radii. To the left of the vertical axis are
plotted three profiles for three different ratios of soil oxygen de-
rnand to oxygen diffusion coeflicienL On the right-hand %ide are
the same profiles modified by the introduction of a critical oxygen
deficit () below which respiration becomes anaerobic. The resul-
tant anaerobic zones are stippled.

Greenwood en Goodman (1967) noemen een kritische
straal voor waterverzadigde, bolvorniige kruimels
iii een k1eige leemgrond van 33- mm.

In de. onderstaancle figuur staaxi zowel d door

Greenwoad en Goodman (1967) voarspelde als de waar—
genomen ziuurstofprofielen in. dergelijke kruimels.
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Hoofdstuk III. Redoxpotentiaai

III.1. Inleiding.

Onder zuurstof±ijke. omstandigheden zullen. de bodem—

organismon gebruik maken van zuurstof als terminale

e1etronenaccEptor voor hun. ademhalingsstofwisseling.

Is de zuurstoftoevoer verminderd of in het geheel

afwezig, dan zullen de organismen die daar toe in

staat zijn, overschakelen op een ademhalingsstofwis—

saling met een alternatieve electronenacc:eptor..

Organismen die niet tot een dergelijke aanpasing

in staat zijn,, zullen het veld moeten ruimen..

Ob1igaat—anarobe organismen zullen op het toned

verschijnen.

Ret resultaat hiervan is, dat vele verbindingen

van hun geoxideerde toestand zullen worden omgezet

in een gereduceerde toestand.

We kunnen dit terugvinden als een drastisehe ver—

laging van de zgn. redoxpotentiaal van de bodem.

(Armstrong 1975)

111,2. Wat is redoxpotentiaal ?.

De redoxpotentiaal van. een systeem is een maat voor

de neiging van dat systeem om electronen a! te staan

dan we? om elec.tronen op te nemen.

(Ponnamperuma 1972).

De drijvende kracht achter een chemische. reactie is

de neiging van het systeem orn een zo laag mogelijke

vrije energie te bezitten n de neiging van een sys—

teem om te streven naar een zo groot mogelijke

entropie ( wanordelljkheid).
(Fast 1972).



In een omkeerbare redox—reactie,. dat is een reactie

waarin electronenoverdracht plaatsvindt, kan deze

drijvende kracht worden gemeten in calorin of in

volts.

Stel we hebben de volgende redox—reactie:

Oxidator ±. n electronen 'tL4.Reductor

De ene.rgie—omzetting van deze reactie wordt gegeven

• -1door. —
- \

gasconstante

absolute temperatuur

reactiewarmte warineer (red) (ox)

imrnors dan is ¶ .

(red) en (ox) zijn de chernische activiteiten

van de reductor (electronendonor) en de oxi—

dator (electronenacceptor).

Uitgedrukt in volts is de drijvende kracht van deze

redoxreac tie

rT
waarbij Faraday—constante

r aanta]. electronen in. de reactie

spanningsverschil indien (red) (ox)

immers dan is \

heet ook wel de normaalpotentiaal van een redox—

reactie.

Een spanningsverschil wordt gemeten ten opzichte van

de standaard—waterstof—electrode en opgegeven als

waarbij R



Bevindt een systeem zich in een geoxideerde toestand,.

dan is de redoxpotentiaal hoog.

Bevindt een systeern zich in een gereduceerde toestand,

dan is de redoxpotentiaal laag.

Redoxreacties vinden plaats tussen zgn. redoxkoppels.

Bijvoorbeeld: Het redoxkoppel Fe/ Fe4

heef.t als redoxreactje Fe3 a ti, Fe

De electronenaccepthr is Fe4 en. wordt geredueerd

Do electronendonor is Fe en worcit geoxideerd.

Wanneer we redoxkoppels rangschikken volgens normaal—

potentiaal inafnemende zin, dan zien we de volgorde

waarin de redoxreacties zullen gaan verlopen, rnits

natuurlijk eeri drijvende kracht aanwezig is. In sen

anaérobe bodem wordt de drijvende kracht geleverd door

de re—oxidatie van gereduceerd.e verbindingen cLie bij
do ademhaling van organismen ontstaan.

Afhankelijk van de pH en van de activiteiten van de

aanwezige stoffen kan de reactievolgorde veranderd

worcien.

De redoxreacties die optreden in sen anarobe bodem

zullen worden besproken in. IJ.5.
(Ponnaxnperuma 1972)

111.3.. 1?edoxpotentiaal en de invloed van temperatuur

en zuu.rgraad.

De redopoten.tiaa1 van een. systeem is zowel afhan—

kelijk van do temperatuur als van de zuurgraad van

hot systeem. De teniperatuurafhankelijkheid van de

redoxpotemtiaal is niet erg groot (zie formule re—

doxpotentiaal in 111.2.).. De plI—afhankElijkheid van

de redoxpotent:Laal is echter aanzienlijk

(Armstrong 1975).



De afhankelijkheid van de zuurgraad van een redox—

reactie wordt voornamelijk veroozaakt door deelne—

ming van waterstof—ionen in. do bewuste redoxreactie

of door de benv1oeding van do dissociatie van

oxidator, reductor of beicle.

De relatie tussen Eh en pH is daarom afhankelijk

van hot betrokken redoxkoppel, maar eveneens van

het geheel aan bodemomstandigheden..
Het belang van de relatie tussen. redoxpotentiaal

en zuurgraad ligt vooral in. cle vergelijkbaarhejd

van dezelfde processen in bodems met verschillende

zuurgraad. en samenstelLing.

Standaardisatje van de gemeten. redoxpotentialen

tot bijvoorbeeld pH 6 of pH 7 is dan erg belangrijk

(Ponnamperuzna 1972).

De measte auteurs vermelden. een re1ati van—59 mV

per p11 eenheid, maar afwijkingen van deze relatie

komen veelvuldig voor en kunnen aanzienhijk zijn

(zie onderstaande figuur)

1 — goed geoxideerde
kalkrijke grond

2 — gereduceerde grond

ult een moeras

(veel org.materiaal)

3 — silt/leem suspensie

— silt/klei suspensi

(Black 1968)
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De relatie van —59 mv/pH eenheid heeft dan ook

weinig experimentele en theoretiache rechtvaardiging.

Niattemin bLijkt deze relatie bruikbaar bij de ver-.

gelijking van redoxpotentialen van verschiLLende
bodems,

Men. dient zich echter de bepe.rkingen hiervan te
blijven realiseren,

Gelukkig tendeert de pH van zowel zure als a1ka1i..

sche bodems bij waterverzadiging naar pH 7. Een
eventuele pH correctie zal veelal gering zijn en

daarniee zal oak cie daarbij te maken fout t.gv.

aen afvtijken.de Eh/pH relatie klein blijven (Qarnbrell

& Patrick 1978)..

Ter illustratie van de onbetrouwbaarhejd van de

hierboven geuoemde Eh/pH relatie kan nog gBnoemd

worcLen, dat veel silicaten, carbonaten. en oplosbare

hydroxiden ongevoelig zija voor veranderingen in

redoxpotentiaal, maar wel in staat zijn om cie zuur—
graad te bufferen.

111.4. Meting van de redoxpotentja

De redoxpotentiaal van sen.. systeem. kan kwantitatief

worden. gemeten. met een inerte electrode gekoppeld

aaii eeii millivoitmeter met een hoge ingangsweers.tand

Een. platina—electrode is daarvoor geschikter dan een

goad—electrode of eeu grafiet—electrode (Bohu. 1968).

Een dergelijke meter meet direct de electromotorjsche

kracht ( v.oltage) van het systeem.

Door de. hoge ingangsweerstana van de millivoitmeter,

zal er e.en niet of nauwelijks noemenswaardig stroom-

pje door de meter gaan lopen.

hat te meteii systeem zal dan ook door de meting niet

warden veranderci (Armstrong 1975).



Metingen van de redoxpotentiaal hebben als voordeel

dat ze erg snel en gemakkelijk kunnen worden uitge—

voercL

Toch moeten een. aantal tekortkomingen c.q. fouten—

bronnen in acht worden genomen;

— functie—haperingen van de electrode (komen

weinig voor)

— pH effeQten. (zie lII.3,. en. IV)

— afwezigheid van evenwichts—situaties in do bodeia

— heterogeniteit van het to meten. systeeni (bodem)

— verschillende meetwaarden voor bodem en bodem—

wa t or

- de veranderingen in de to metn grondmonsters

ten gevolge van do monstername

Vooral aan. hot laatst genoemde punt moet groot be—

lang warden gehecht.

Bij. de monstername moet zo snel mogelijk warden

gewerkt, blootstelling aan. do lucht (oxidatie)

moot warden vermeden en het ontsnappen van gassen

uit het monster (koo1zuurgas-pH verandering) moot

zo veel mogelijk worden voorkomen.

Het beste is om do metingen in situ to verrichten

(Ponnamperuma 1972).

111,5.. Veranderingen in bodems o.i.v. overstroni.ing

voornarnelijk m.b.t. do redoxpotentiaal,

Onder arobe omstandigheden wordt zuurstof geredu—

ceerd tot water. Zuurstof is de terminale electra—

nenacceptor van arobe adernhalingssystemen. De redox—

potentiaal van de bodem bedraagt onder zuurstofrijke

omstandigheden zo'n LfOO a 700 millivolt.

Bij een. overstroming en de daarmee gepaard gaande

waterverzadiging van do boden wordt do aanwezige

zuurstof binnen enkele uren tot dagen volledig ver—

bruikt (Gambrell & Patrick 1978, Meek & Stoizy 1978,

Ponnamperuma 1972, Armstrong 1975).



Meek et al(l97I) verme1den bij gecombineerde

bemesting en irrigatie, êôn maal per week toege—

past,. daalt aanvankelijk de redoxpotentiaal. Na

enige tijd droogt de grond weer uit, wordt aéroob

en de redoxpotentiaal stijgt weer.. Wordt de bemes—

ting/irrigatie twee rnaal per week uitgevoerd, clan

krijgt de bodem geen tijd genoeg om zich te her—

stellen. De redoxpotentiaal blijft voortdurend

dalen,

Is de zuurstofvoorraad in de bodem uitgeput, dan.

is nitraat de volgende erbinding die gebruikt zal

gaan worden als terminale electronenaceptor. Ni—

traat wordt vooral gebruikt door denitrificerende

micro—organismen en wordt omgeaet in stikstofgas.

De nitraatreductie begint pas als de zuurstof—

concentratie erg laag is geworden.

De redoxpotentiaal waarbij nitraatreductie begint

is ca.. LfOO 200 millivolt.

Na nitraat is vierwaardig mangaan aan de beurt om

gereduceerd te worden. Mangaan (IV) wordt dan gere—

duceerci. tot Mangaan (II). Mangaanreductie kan al

beginnen terwiji er nog nitraat aanwezig is, naar

de zuurstofconcentratie is dan al absoluut nul ge—

word en

De recluctie van mangaan vindt plaats bij een redox—

potentiaal van 250 t 200 millivolt.

Dc reductie van mangaan draagt minder bij aan de

opname van electronen dan nitraat. Mangaan (IV) is

ni. onoplosbaar in water en kan maar door een beperkt

aa!ital bacterin worden gebruikt ale elec.tronen-

acceptor

De reductie van ijzer (III) tot ijzer(II) is het

volgende reductie—proces dat plaats zal vinden.

Ten gevolge van deze omzetting verdwijnt do roest—

kleur van de bodem.

De reductie van ijzer begint bij een redoxpotentiaal

van 150 a 0 millivolt.

(Gambrell & Patrick 1978, Meek & Stolzy 1978, Ponnam—

perurna l972, Armstrong 1975).



()
Sulfaat is aan de beurt om gereduceerd te worden tot

sulfide als do redoxpotentiaal is gedaald tot

—75 a —200 millivolt.

Het tweewaardige ijzer verbird. zich met sulfide

tot het dat een gereduceerde bodem een diep—

zwarte kleur geeft.

Tenslotte wordt koolzuurgas goreduceerd als bijna

alle sulfaat is gereduceerd tot sulfide en de redox—

potentiaai is gedaald tot _250 a —300 millivolt.

De reductie van koolzuurgas resulteert in de vor—

ming van methaangas (CB).

(Gambrell & Patrick l978 Meek & Stoizy 1978,Pcrn—

namperuma 1972, Armstrong 1975).

C.rbon0loxde, —

OrganicAcids
Methane Ferrc Mangan;c —

(Forrnitlon) Sul ate Iron MwganeseNltrate OxYpen]___

____________ ____ ___

tc-'< )

I I — I —

________

—

-300 -200 -;00 0 100 200 300 400

Redox Potential,mv
(Corrected to pH 7)

Approximate redox potentials below which several redox systems become
unstable.

Zoals hierboven herhaaldelijk vermeld, kunnen 2 op—

eenvolgende reductie—processen elkaar overlappen.

Ondanks deze oerlappingen zijxi de redoxpotertialen

waarbij bepaalde. redoxkoppels betrokken raken in de

reclucering van de bodem van groot belang. Deze zgn.

kritische redoxpotentialen zijn van belang om de

mate van reductie vau een. bodeni te kunneri karakteri—

seren en om verdere omzettingen te kunnen voorspel—

len. Dit heeft vooral nut met het oog op de voorspel—

baarheid van d aanwezigheid van nutrinten en het

voorkornen van toxische stoffen. (Gambrell & Patrick

1978).



In bodems zijn vaak meerdero redoxkoppels tegelijk

aanwezig, maar eea reactie tussen verschiflende re—

doxkoppels komt meestal niet voor (Gambrell & Patrick

1978). Worden 2 of meer redoxkoppels met elkaar ge-.

inengd, dan treQdt een herverdeling van de electromn

op. De redoxpotentiaa:L neemt daarom een soort gemid—

cLelde waarde van da potentialen. van de betrokken

redoxkoppels an.

De uiteindelijk bereikte redoxpotentiaal. wordt voor—

namelijk bepaald door het redoxkoppel dat in de. groot—

ste hoeveelheid aauwezig is (Ponnamperuma 1972).

Organische materialen. zijn de voornaainste bron

van electronen in een gereduceerde bodem. Bij de

afbraak van organische stoffen konien electronen vrij

waardoor andere verbindingen kunnen worden gereduceerd

(Bohn 1971, Ganibrell & Patrick 1978).

In een bodem wordt vrijwel nooit een. redoxevenwicht

bereikt, dankzij de continue aanvoer van organisch

materiaal.

Dit wordt o.a. gefllustreerd door de proeven van

Whisler et al ( 19714.). Een grond.soort arm aan orga—

nisch materiaal ward bemest mat meststoff.en arm aan

organisch k.oolstof, de redoxpotentiaal van da bodem

daalcle tot Ca. + 200 mV. Werd wel organisch koolstof

aan de mest toegevoegd, dan daalde de redoxpotentiaal

verder tot —200 niV.

III.6. Pedox—stabiliteit

De redox-stabiliteit van een systeem is de. weerstand

van dat systeem tegen verand.eringen in de redoxpoten—

tiaal ten gevolge van toeve.gin.g van aen kleine hcE —

veelheid oxidator of reductor.

De redoxstabiliteit groeit met de totale concentratie

van oxidator en reductor en is rnaximaal wanneer de

concentratie van oxidator en reductor ongeveer aan

elkaar gelijk zijn. (Ponnamperuma 1972)



In. gereducee.rde systemen is de redoxstabillteit

vaak hoog t.g.v. veel oplosbaar Mn(II) en Fe(II).

De geringe redoxstabiliteit van natuurlijke, arobe

systemen. wordt veroorzaakt door de afwezigheid van

een reversibel redox—systeem met voldoende grote

concentratie in.. de bodemoplossing (G.ainbrell & Patrick

1978)

111.7. Uiterste grenzeu van de redoxpotentiaa.1 in

de bodem.

De hoogst mogelijke redoxpotentiaal van een bodeui ligt

in de buurt van 800 ml!. B±j die potentiaal zal ont—

leding van water plaatsvinden en zuurstof ontwijken.

De laagtst voorkomende redoxpotentiaal van een

bodem ligt hij -kOO ml!. B±j die redoxpotentiaal vindt

reductie van waterstofionen tot waterstofgas plaats.

Slechts zeer weinig m.icro—organisrnen zijn in. staat om

waterstofionen te reduere. Een norma1e, anarobe

recluctie gaat gepaard met de oxidatie van NADH tot

NAD. Waterstofionen—reductie kan alleen. plaatsvinden

met behuip van ferredoxine,

De normaaalpotentiaal van het redox.koppel NADH/NAD

is ni. -330 ml!. De normaalpotentiaal van het Ferre-

doxine ox/red koppel bedraagt _L.30 mV.

(Gambrell & Patrick 1978,. Ponnamperuma 1972).

111.8. Redoxcapaciteit.

De redoxcapaciteit van een bodem wordt bepaald door

de totale concentratie van gereduceerde verbindingen..

De redoxcapaciteit wordt voornamelijk bepaald door

het gehalte.aanFe(II). Titratie met een oxiderende

verbinding geeft eveneens een goedie bepaling van de

redoxcapaciteit,, maar de ecologisch meest relevante

informatie worcit verkregen door meting van de zuur—

stofconsumptie van de bodem (Ponnamperuma 1972).



111,9. Karakterisering van de redox—situatie van de

bodem

Gezien dc geringe redox—stabiliteit van geoxideerde

bodems, is het beter om deze bodems te karakterise—

ren met bdhulp van het zuurstofgehalte en. de zuurstof—

diffusiesneiheid ( oxygen diffusion rate =-ODP ).

ODP blijkt de parameter te zijn die 't best gecorre—

leerd is met de groei van planten.

Gereduceerde bodems kunnen het best gekarakteriseerd

worden met behuip van e. redoxpotentiaal.

(Meek & Stoizy 1978, Gambrell & Patrick 1978).

Ook Dasberg en Bakk.er (1970) vermelden reeds dat de

redoxpotentiaal. niet is te correleren met het lucht—

of zuurstofgehalte van een bodem.

In dc onderstaande figuur is het verband aangegeven

tussen ODR en Redoxpotentiaal.

Het blijkt dat de redoxpotentiaal maar weinig veran—

dert totdat de zuurstofd sñethed. kleiner wordt
7 dan 0,95 microgram per cm2per minuut.

Pas wanneer de ODP nog verder daalt, gaat ook de
redoxpotentiaal sterk dalen.
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Hoofdstuk IV. Zuurgraad

De zuurgraad van de bodem o.i.v. anaérobe omstandigheden

Wanneer een arobe bodem wordt genundeerd,,dan zal

de zuurgraad gedurende de eerste paar dagen dalen,

een. minimum bereiken en. vervolgens weer stijgen naa.r

een tamelijic stabiele waarde van pH. 6.,? a pR 7,2..

Dit wordt ge11ustreerd door onderstaande figuur,

waarin het verloop van de zuurgraad in verschiilen-

de boderns is weergegeven als functie van de tijd na

een overstroming.

2 4 6 8 0

Weeks submerged

Kinetics of the pH values of some submerged soils.

2 4 6

Soil
No. Texture p11 O.M. % Fe Mn 'T

S Clay 4.9 9 470 I) I))'

'35 Clay '3 4 6 6 60 1) III
40 (flay 3 8 7 1 50 II I)))

57 Clay loam 8.7 0 63 II 07

93 Clay 6 7 '2 6 0 96 0.119

99 (flay loam 7 7 4 8 .55 0 (18

(Ponnamperuma 11972)

Zowel voor zure als voor alkalische bodems geldt,

dat de zuurgraad na overstroming naar een waarde

van pH 7 convergeert.
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Niettemin heeft de aard van de bodemsamenstelling

grote invloecl op de sneiheid van dit proces en ook

op het uiteindelijke resutaat.

Badems met veel organisch materiaal en met veel ijzer

zullen binnen een. paar weken een p1-I van 6,5 bereikt
hebbn
Zure bodems met weinig organisch materiaal en weinig

izer hebben veel meer tijd nodig om een pH van 6,5

te bereiken.

De zogenaamde "acid sulphate soils" (o.a.. katteklei)

hebben zeus na enige maanden overstroming nog niet

p11 5 bereikt.
Organisch rnateriaal versterkt de pH daling van alka-

4sche bodems na een overstrorning.

Lage temperaturen en de aanwezigheid van grote hoe—

veelheden nitraat kunnen de pH stijging in zure

bodems na een overstroming aanzienlijk vertragen

De aanvankelijke pH daling na overstroming in zowel

zure als alkalische boems komt op rekening van de

a'ccumulatie van koolzuurgas, geproduceerd door de

acthmhaling van arobe bodemorganismen.

De daarop volgende pH stijging in zure bodems wordt

veroorzaakt door de reductie-reacties die op gaan

treden.

De pH—daling na overstroming van alkalische bodenis

komt vooral op rekening van. de C02-ophoping.

De pH van cLeze bodems is dan oak sterk gevoelig voor

wisselingen van het koolzuurgehalte (Ponnaperuma 19 72).

Bodems met veel natriumsulfaat stijge.n in zuurgraad

na een overstroming dankzij de. omzetting van natrium—

sulfaat in. waterstofaulfide en natriunibicarbonaat.

Natriumrijke bodems hebben hun pH waarden vooral te

danken aan. de natriuincarbonaat/water/koolzuur even—

wichten en in kalkrijke bodems wordt pH bepaald

door liet calciumcarbonaat/water/koolzuur evenwicht.

De na enige tijd bereikte, mm of meer stabiele
pH waarde wordt , ook in oorspronkelijk zure bodems,

gereguleerd door het koolzuurgasgehalte.



Hit bet voorgaande blijkt het grote belang van

koolzuurgas voor de zuurgraacl—regulatie. De

meting van de zuurgraad. van bodeimnonsters moet

daaroni zeer zorgvuldig geachieden. Verliezen van

koolzuurgas moeten worden voorkomen.

Evenals cle metingen van de redoxpotentiaal

zullen dus ook zuurgraad—nietingen het best in situ

kunnen worden uitgevoerci.

Me.t de meeste moderne pH maters zijn. ook metingen

van de redoxpotentiaal mog3lijk, zodat de meting

van beide grootheden is te combineren.

De zuurgraad van de bodem benv1oedt veel dissocia—

tje—evenwjchten en eveneens vele oplossings/neersiag

evenwjchten.

Deze evenwichten bepalen de bodemwater-concentratjes

van stoffen die eea belangri,jke invloed hebben op

de plantengroei.

Een overschot aan ope1ost aluminium en Fe (II) kan

toxisch werken.

Do pH—stijging van zure bodems na eon overstroming is

van groot belang voor do rijstteelt op zure gronden.

Door de pM-stijging zal aluminium nagenoeg nit de
bodeinoplossing verctwijnen evenals Fe(II)

De fosfor—beschikbaarheid neemt, ondanks de neersiag

van aluminiumfosfaat, toe.

(Ponnamperuma 1972).



Hoofdstulc V. Specifiek Geleidingsverrnogen.

Het specifiek geleidingsvermogen van de bodem onder

invloed van anarobeornstandigheden

Het specifiek geleidingsvermogen van een bodem zal

onder invloed van anarobe omstandigheden direct na

een. overstroming eerst stijgen, een maximum bereiken

en vervolgens weer dalen tot een tamelljk stabiele

waarde. Deze waarde hangt af van de aard. van de bodem.

Ret specifiek geleidingsvermogen hangt uitraard af

van de hoeveelheid ionen in- de bodemop.Lossing,. maar

evenzeer van de valenties van die ionen. Ook de mobi—

liteit van de betrok:en ionen speelt een grote Trol.

Waterstofionen zijn bijvoorbeeld aanmerelijk mobie—

ler dan bicarbonaat—ionen.

De stijging van het specifiek geieidingsverrnogen na

een overstroming komt op rekening van het in oplossing

gaan van Fe(II) en Mn(II) (afkomstig uit de reductie

van resp. Fe(III) en Mn(IV)—verbindingen),. de accumu—

latie van ammonium, bicarbonaat en organische zuren.

In kalkrijke bodems bovendien ten geo1ge van het
oplossen van calciumcarbonaat door de invloed van

koolzuur en organische zuren.

Daarbij komt nog het verschijnsel dat ionen,. gebonden

aan bodemco1loden, uitgewisseld worden tegen andere

lonen. Bijvoorbeeld de uitwisseling van een co11odaal

gebonden calcium—ion dat wordt uitgewisseld voor een

tweewaardig ijzer—ion..

Ret specifiek geleidingsvermogen stijgt dankzi de

toename van Fe(II),Mn(II),NH4, K, Nat,. Ca, Mg'-
gehalten en oudanks de vervanging van aitraat en- sul—

faat door het minder mobiele bicarbonaat.

De daling in specifiek geeidingsvermogen na het

maximum wordt veroorzaakt door het necrsiaan van

Fe(II) ais Fe3O Fe2(Fe3)2O4 en als ijzersulfide

en van Mn(II) als mangaan(II)carbonaat.



Kalkrijke bodems vertonen een daling in specifiek

geleidingsvermogen ten gevolge van de koolzuur-.

concentratie en ten gevolge van de ontbinding van.

organische zuren.

(Ponnamperuma 1972).
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Roofdstuk VI. Koolstof.

VI.1. Inleiding

De voornaamste omzettingen. van koolstof in. de natuur

zijn. fotosynthese en respiratie.

Afhankelijk van da verhouding tussen deze verscliijnse—
len zal een bodem mear of minder organische stoffen
bevatten.
In waterverzadigde bodems is de afbraak van organisdh
niateriaal de voornaaraste omzetting waarbij koolstof
is betrokken. De afbraak van dit organisch materiaal
levert de electronen en daarmee de drijvende kracht
voor de reductie—processen die keninerkand zijn voor
anaerobe bodems.

VI.2. Af'braak van organisch materiaal

Onder arobe omstandigheden gaat cLe afbraak van orga—
rdsch materiaal in de bodem erg snel. Deze arobe
afbraak verloopt zo snel dankzij de grote hoeveelheden
energie die bij deze afbraak vrijkomen.
Een grate groep arobe micro—organismen, geholpen
door de bodemdiaren, breken het organisch materiaal
af.
De grootste hoeveelheid koolstof verdwijnt als koolzuur—
gas naar de atmosfeer, andere stoffen worden opgenomen
door de bodenaorganis!nen en een klein gedeelte blljft
over als niet—afbreekbare stof, o.a. lignine.
Bij deze afbraak komt energie vrtj (Schlegel 1976).

De afbraak van organisch materiaal door facultatief

anarobe en obligaat—anarobe Inicro—organismen verloopt

veel trager, veel organisch materiaal blijkft onaari—

getast. De energieproductie bij de ana'érobe afbraak is

veel garinger, maar kaa niettemin':grote omvang aannemen

(.o.a. hooibroei, copostering). Op de temperatuur van

een anarobe bodem heeft dit uiteraard weinig tot geen

invloed (Sehaf far &Scbachtschabel 1966).



De aerobe afbraak van organisch materiaal resul-

teert in. koolzuurgas, nitraat, sulf'aat en humus.

Anarobe afbraak van organisch materiaal levert

behalve koolzuurgas ook waterstofgas, methaangas,

ammoniuin, aininen, waterstof sulfide en gedeeltelijk

gehumiuic.eerde restanten op.

VI.3. De afbraak van pyrodruivenzuur.

De afbraak van koolwaterstoffen (val. glucose) ver-

loopt tot aan. de vorm.ing van pyro-druivenzuur zowel

voor arobe ala voor anarobe stofwisselingstypen

op clezelfde manier,

De totaalreactie van. deze zgn. glycolyse lui dt;

+ MTP+ A,/,47 _ CCOcO 4

4ATP 2NAb1)4
De re—oxidatie van NADH kan geschieden met verschil—

lea electronenacceptoren.

Onder arobe omstandigheden. is zuurstof dc termina-

le electronenacceptor.

Onde.r anarobe omstandigheden kunnen zowel anorgani-

ache stoffen ala organische stoffen als terminale

electronenacceptor fungeren.

In. het geval dat organische stoffen optreden als ter—

minale electronenacceptor, spreken we van I ermentatie

of gisting. In. dergelijke gevalleri is êên van de af-

braakprodukten van glucose de electronenacceptor.

De omzettingen van pyrodruivenzuur hangen af van de

zuurgraad, de redoxpotentiaal, de osmotische druk,

de beschikbaarheid van electronenacceptoren en van cie

aanwezige micro—organismen.

Meestal zija een groot aantal verschillende micro—

organismen in de bodem aanwezig, zodat vooral de

fysische en chemische bodemomatandighoden bepalend

zijn voor het gistingstype dat op zal treden.



Onder anarobe omstandigheden komen o.a. de volgende

gistingstypen voor:

a. melkzuur—gisting

b. alcohol—gisting

c. azijnzuur—gisting

d. mierezuur-.gisting

e. vorming van malaat

f. vorming van succinaat

g. vorniing van boterzuur
h. vorining van capronzuur

1. vorming va methaan
etc. etc.

i!en uitgebreide beschrijving van de verschillende

gistingstypen door inicro-organismen is te vinden bij

Schlegel (1976).

VI .L1.0 Kooldioxide

De eerste weken na een overstroming kan in de geploeg—

cia toplaag van een akker een kooldioxide—produktie

plaatsvinden van 1 tot 3 ton/ha.
Het kooldioxide kan deelnamen aan chernische reacties

en later worden teruggevonden als carboazuren, bi—

carbonaten en onoplosbare carbonaten.

Het overschot aan kooldioxide verdwijnt als gas

De accumulatie van kooldioide hangt af van zuurgraad,

concentratie vaa bicarbonaat en vaa het specifiek

geleidingsvermogen van cia bodem.

Direct na de overstroming loopt de kooldioxide—con--

centratie sterk op,. bereikt een piekwaarde na Ca.

1 tot 3 weken en daalt dan naar een tamelijk

stabiele waarde van 0,05 tot 0,2 atm.

De kooldioxide—concentratie hangt af van cia tempe—

ratuur en van de bodem—samenstelling.

VI..5O.. Organische zuren

De meest voorkomende organische zuren in anarobe

bodems zijn mierezuur, azijnzuur, boterzuur etc.



een overstrorning loopt de concentratie van deze

zuren eerst op, bereikt een hoogtepunt na enkele

weken en daalt daarna weer..

De produktie van organische zuren hangt in de eerste

plaats af van de hoeveelheidaanwezjg organische ma-
t eriaal..

Lage temperaturen reminen de afbraak. van organische

zuren sterker dan de produktie ervan.

De aanwezigheid van ammoniumsuifaat bevordert de

procjuktje van azijnzuur en. remt de synthese van cie

andere organische zuren

Bij een zuurgrad lager dan pH 6 kunnen organische

zuren schadelijk werken. op de plantengroei.

VI .6. Methaan—vorrriing

Het uite±nftelijke afbraakprodukt van organisch mate—

riaal is methaangas..

Methaan wordt in grote hoeveelheden geproduceerd

in overstroomde bocienis, maar 00k bijv.. in het maag—

darrn-kanaal van herkauwera..

Methaan viordt geproduceerd. door een kleine groep

van ob1igaat—anarobe bacterin, die erg substraat—

specifiek zijn en maar een paar organische en anor—

ganische verbindingen kunnen omzetten..

Meestal zijn deze verbindingen fermentatie—produkten

van de facul.tatief anarobe bacterin, ni. organische

zuren. en. alcoholen..

(Ponnamperuma 1972)
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Hoofdstuk Vu. Stikstof.

VII.1. Inleiding

Biologisch belangrijke vormen van st±kstof in de bo—

dem zijn

— organisch gebonden stikstof in levende organismen
— organisch gebonden stikstof in dood organisch

materiaal
- ammoniurn, nitriet en nitraat
— stikstofgas en gasvormige stikstofoxiden

Als stikstofbronnen kunnen genoeind worden:
— atmosferische stikstof : door symbiontische en

niet—symbiontische stikstoffixerende a1gn en

bac terin

— organisch gebonden stikstof uit p1antaardi.ge en

dierlijke afvalstoffen

(Garnbrell gc Patrick 1978)

Al deze stikstofvormen kunnen via omzettingen ult

elkaar ontstaan,

W1ke stikstofvorm we aantreffen hangt voornamelijk

af van de zuurgraad, de redoxpotentiaal, de tempe—

ratuur, de aard en hoeveelheid organ±sche stoffen

en van de aard en de hoeveelheid aanwezige planten

en micro—organisinen.

In anarobe bodems zijn de voornaainste stikstof—om—
zettingen:
a) de ophoping van aminoniurn
b) denitrificatie
c) fixering van atmosferische stikstof

Zowel onder arobe als onder anarobe omstandigheden
is stikstof een groei—limiterende voedingsstof.
Dit ondanks het feit dat de concentrties opgeloste
stoffen in het bodemwater van anarobe boderns aan—

zienlijk kunnen zijn.



Onder anarobe omstandigheden vinden ni. omzettingen

van stikstof plaats, die resulteren in een stikstof—

verlies voor cle bodem.

Gezien het feit dat stikstof vaak groei—beperkend

is in een bociem, is de mens er toe over gegaaii om

grote hoeveelheden stikstof te fieren en als mest—

stof te gebruiken,

Hutchinson (1973) schat dat de menselijke stikstof—

fixatie ongeveer net zo groat is als de totale bio—

logische stikstoffixatie.

VII.2. Ophoping van animonium.

Bij de afbraak van organisch rnateriaal komt veel

an]nloniunl vrij, vooral bij de afbraak van verbindingen

als eiwitten, aminozuren, purinen en ureum.

Nitraatreduc tie draagt minder dan 1% bij aan do ammo—

nium—vorming. Naast ammonium wordt bij de afbraak

van organisch materiaal ook koolzuurgas an lichte

vetzuren gevormd, Deze vetzuren. warden gefermenteerd

tot methaangas.

De mineralisatie van organisch gebonden stikstof in

ana}obe boderns stopt bij de vorming van ammonium,

omdat zuursto± ontbreekt am ammonium verder om te

kunnen zetten. in nitriet en nitraat.

Do afbraak van. organische stoffen onder arobe om—

standigheden verloopt aanzienlijk sneller dan onder

anairobe omstandighe den.

Arobe ammonificatie wordt namelijk verzorgd door

vele soorten. bac..terin en schimmels. Dc amnioiiium—

vorming onder deze omstandigheden is weliswaar hoog)

maar dankzij de hoge energieomzettingen die met een

arobe ammonificatie gepanrd gaan, kan veel aminonium

direct weer worden gebruikt voor cte synthese van

nieuw cel—materiaal.

c)



Onder anaérobe omstandigheden wordt animonificatie

van organisch materiaal uitgevoerd door anarobe

bacterin.. Deze bac.terin voeren hun. omzettingen. uit

op een veel lager energie—niveau, terwiji ze veel

minder nieuw celmateriaal (kunnen) synthetiseren..

De arobe ammoniuicatie is dus wel hager dan. de an-

arobe amrnonificatie, maar de behoefte aan ammonium

voor opbouw van c.elmateriaal is- ontta anarobe.

omstandigheden aaninerkelijk geringer dan onder aro-

be omstandigheden.

Derhalve wordt in anarobe bodems veel meer ammonium

aangetroffen dan in arobe bodems.

(Ponnamperuma 1972).

VII.3, Ret lot van ammonium in de bodem.

Ammonium, als Ration, Ran worden gekoppeld aan col-

1odale minerale en organische bode.mbeatanddelen via

de werking van kation—uitwisse.lings—mechaflismefl. Dit

uitwisaeLingsmechanisme staat in evenwicht met de

bodemoplossing, zodat ammonium uiteraard ook in opge—

loste toestand aanwezig Ran zijn.

Het opgeloste, vrije ammonium is direct beschikbaar

voor apname door planten en. micro-organismen.

Onder adrobe omstandigheden is ammonium tamelijk irnmo—

biel, maar onder anarobe omstandigehden Ran dankzij

de lage ammonium—behoefte zôveel ammoniuni ophopen, dat

het niet langer door kation—uitwisselingsmechafl.isnlefl

Ran. warden vaatgehouden. De mon±umconcentrati in

het bodemwater 'kan daardoor dus aanzienlijke waarden

aan. gaan neien. Afgezien van immobilisatie en opuame

door planterL is arnclon±urn onder anarobe omstandighedem

ch.eniisch stabiel.

(Gambrell & Patrick 1978)

In de zuurstofrijke toplaag van een ana'robe bodem.

is ammonium een ander lot beschoren.

In die anarobe toplaag valt ammonium ten prooi aan

chemo—autotrofe bacterin, die zorgen voor de nitri—

ficatie van ammonium via nitriet tot nitraat.



ren gevolge van deze omzetting en ten gevolge van het

ontwijken van amnionium in de vorin van ammoniak—gas
vanuit de toplaag van de bodem, zal er een concen—
tratie-verval van ammnium in de bodem ontstaan.

In, de bodem zal ammonium dus naar boven diffunderen.
(Gambrell & Patrick 1978, Ponnamperuma 1972).

Ret stikstofverlies van een anarobe bodein hangt

voornamelijk af van de dikte van de arobe toplaag

van de bodem en ook van de diffusiesneiheid van am—

monium in. de anarobe lagen (Patrick & Gotoh 197k).

VII.k. Met lot van nitraat in de bodem

Met door nitrificatie in. de toplaag van een anarobe

bodem gevornide nitraat, kan natuurlijk worden geassi-

mileerd door planten en micro-organismEn.. Ammorüum

verdient echter de voorkeur, omdat nitraat eerst gere—

duceerd zal moeten worden (hetgeen energie kost).,

Nitraat zal daarom maar in geringe hoeveelheden in

organisch materiaal terechtkomen. Met gevormde

nitraat zal zich dus in de arobe topiaag van de
anarobe bodem ophopen, waardoor een concentratie-

verval naar beneden ontstaaL

1'Lttraat zal dus naar de anaérobe lagen gaan diffunde-

ren, mede dankzij de grote mokiliteit van dit ion.

In de anarobe zone aangekomen kan nitraat weer wor—

den gebruikt als terminale electronenacceptor voor

de ademhaling van. denitrificerende bacterin

De stikatof wordt dan omgezet in stikstofgas of gas—

vormige stikstofoxiden (Gambrell& Patrick 1978).

Volgens Stefanson (1972 b) wordt in. een bodem met

planten voora stikstofgas geproduceerd en in een

bodem zonder planten vooral gasvormige stikstofoxi-
den.

De sneiheid van de deiiitrificatie is afhankelijk



van- de aanwezigheid van organisch materiaal (energie—

bron) (Armstrong 1975).

De vr1iezen aan stikstof, oorspronkelijk toegediend

bijvoorbeeld als ammoniumverbinding,. kunnen tot aan—

zienlijke waarden oplopen (zeker 20 a 50 %).

De toegevoegde ammonium wordt xii. genitrificeer zakt

daarna als nitraat naar de gereduceerde bodemlagen

en wordt daar genitrificeerd en verdwijnt tenslotte

naar de atmosfeer. (Ponnamperuma 1972)..

Van alle genoenide stikstof—omzettingen verloopt de

nitrificatie in de arobe toplaag het iangzaamst en

is de snelheidsbepalend.e stap (Gambrell & Patrick

1978, fleddy et al 1976).

Planten kunnen de stikstof—omzettingen in de ana—

robe bodem aanzieniijk benv1oeden.

In de eerste plaats kunnen planten door stikstof op

te nemen het verlies beperken(Broadbont & Tusneem 1971).

Planten met een intern aratie-systeem (luchtkana—

len) hebben veelal een aéroob laagje rondde wortels

in. anaérobe bodemiagen. In deze aiobe rhizosfeer

kunnen zich nitrificerende bacterin nestelen, waar—

door de nitrificatie toeneemt en daarmee ok het
stikstofverlies. De nitrificatie was immers de snel—

heidsbepalende omzettinp; in de stikstofomzettingen.

Ook de denitrificatie wordt door planten bevorderd.

Planten kunnen nl. organische verbindingen in hun

rhizosfeer uitscheiden, die gemakk1ijk door de

denitrificerende bacterin als energiebron gebruikt

kunnen worden. (Woldendorp 1978, Stefanson 1972 a).

Een samenvattend model van- de stikstofomzettingen in

een gereduceerde boclem wordt gegeven door Gambrell

& Patrick (1978).

(zie volgende pagina)



(Gambrell & Patrick 1978)

In de onderstaande figuur is duidelijk te zien dat de

nitrificatie de snelheidsbepalende stap moet zijn.

Een amrnonium—gift aan een gereduceerde bodem verdwijnt

in de loop van de tijd naar organische verbindingen en

naar stikstofgas0 Nitraat—ophoping is niet of nauwelijks

aanwezig (Patrick & Reddy 1976).

-The distribution of labelled ammonium among various N
fractions in a flooded sod following incubation under 30% 02.

Nitrogen transformations in a flooded soil-plant system.



In de onderstaande figuur staat eon samenvatting

van do stikstofomzettingen in een anarobe bodem,

uitgebreid met do reactievergelijkingen. van deze

omzettingen (Patrick & Peddy 1976).

02

Flood Water

NH. O3- NO; Aerobic Layer

0Iffua1 DIttu$iOl

I + — Anaerobic LayerN NO3
Organic N N30

Nitrification — DenltriflcatlOfl Reaction:

24Ni-1 + 4802 24N0 + 24H20 +48H

24N03 5C6111206 + 24H— 12N2 +30C02 + 42H20

24NH+5C4H1206+4802 —' 12N2+ 3002+ 66H20+24i4

Ook in arobe bodems kan denitrificatie optreden, ni.
in de anarobe centra van de wat grotere bodemstructu—

ren.

Denitrificatie kan zowel onder anaérobe ais onder aro—

be omatandigheden plaatsvindën (Armstrong 1975).

Nitriet is zowel een intermediair product in. de nitraat—
reductie als in de oxidatie van amriionium tot nitraat.
Het stikstofverlies door denitrificatie van nitriet kan

dan 00k aanzieniijke waarden aannemen, vooral in b.odems

die afwisselend nat en droog zijn. Ais regel worden deze

stikstofverliezen onderschat. Patrick & Wyatt(196Lver—

melden. eea verlies van 15 tot 20 % aan stikstof wanneer

afwisselencie overstromingen plaatsvinden.

In. do ciroge periode wordt stikstof genitrificeerd, ir—

wiji in de natte perioden denitrificatie plaatsvindt.

Bremner & Shaw çL958) vermeiden dat 80 90 van toege—

voegde nitraatbemesting binnen 5 dagen w'rdt gedenitri—

ficeerd, afhankelijk van pH, temporatuur en watergebalte.

Greenland (1962) bevestigt de resi1taten van Bremner & Shavi.



VII,5.. Stikstoffixatie

Stikstoffixatie geschiedt door de reductie van

stikstofgas tot aminonium.
Voor deze reductie is een zeer lage redoxpotentiaal
vereist (&en. zeer hoge electronenaffiniteit), die

onder natuur1ij1c omstandigheden alleen bereikt

kan worden met behuip van fotosynthese of anarobe

respiratie.

Iii anarobe hodems zijri dus alleem. blauwgroene algen

aan de oppervlakte en dieper gehuisveste bac.terin

tot de fixatie van stikstof in. staat.

De toevoer van stikatof kan in anatä.obe bodenis alleen

geschieden door middel van diffusie via het bodem—

vocht. In. anarobe bodems waarin planten met een

intern aratie-systeem groeien (bifl. rijst) kan.

de benodigde stikstof ook worden aangevoercl via de
iuchtkanalen van de betreffende planten.

Toevoeging van organisch materiaal aan rijstakkers

(bijv. rijst—stro) deed de stikstofIixatie aanmerke-.

lijk toeneen (Mac Rae & Castro 1967).

(Ponnamperuma 1972).

()



Hoofdstuk VIII. Zivave1.

Zwavel komt in bodems zowel in organische als in an—

oganische vorm voor. De voorkomende valenties zijn

-.2 (sulfide), 0 (zwavei) en ÷6 (sulfaat).
In. arobe bodems zijn de voornaamste omzettingen van

zwavel:

— oxidatie van sulfide, zwavel en organische zwavel—

verbindingen tot sulfaat

— reductie van sulfaat en inbouw in plantaardige en

microbj1e weefsels

In anarobe bodems zijn do belangrijkste zwavelomzet—.

tingen:

— reductie van sulfaat tot sulfide door obligaat

ana?robe bacter-in (vnl. Desulfovibrio spp.)

boven een redoxpotentiaal van —150 mV vindt geen

sulfaatreductie plaats (Uonnell & Patrick 1968)

— vorming van sulfide ult organisch materiaal

(Gambrell & Patrick 1968, Ponnamperuma 1972)

Het gevormde sulfide kan:

— reageren met metaalionen tot (oa)oplosbare sulfiden

— als waterstofsu1fid een rol spelen als waterstof—

donor fungeren voor fotosynthetische groene en

purper-zwavelbac teriu

— chemisch en biologisch worden geoxicleerd op de gren—

zen vaii aérobe en anarobe lagen in de bodem1,

(Armstrong 1975, (ambrell & Patrick 1978, Ponnamperunia '72).

Het gevormde sulfide wordt meestal direct gebondea aan
imetaalionen, voornamelijk ijzer(II), tot een slecht

oplosbaar sulfide.

Iii ijzerhoudencje boderns wordt vorining van waterstofsul—
ficie voorkomen door do aanwezigheid van ijzer (Bloomfield
1969), In anarobe wateren kunnen daarentegen enorrne
hoeveelhederx waterstofsulfide vrijkomen (veenkoloniale

kanalen)

Volgens Starkey (1966) vindt de sulfaatreductie door

Desulfovibrio spp. vnl. plaats bij pH waarden van 5,5—9,0,

een breed traject dus.



Desulfovibrio spp. produceert acetaat als afval—produkt.

Dit acetaat kan weer gebruikt worden door Methanobacterium

spp., die het omzetten in methaan (Cappenberg 1975).

In anarobe bodems is (dankzij de heersende pH) meestal
waterstofsulfide; of HS aanwezig, maar de hoeveelheid

sulfide is voldoende om FeB near te slaan,, zodat het

reactie—evenwicht verschuift naar de kant van sulfide.

FeS vormt met water een pikzwar.t neersiag van hydro—

tro1liet (FeS.n}120) dat ineestal in co11oda1e vorm

in de bodemoplossing voorkornt..

FeS,nH2O kan worden omgezet 1n pyriet (FeS) wanneer

voldaanis aan voorwaarden als strikte anarobie, aan-

wezigheid van sulfaatreducerenfte bacterin,. sen sulfaat-

vorraad en vers organisch materiaal. Deze omstandigheden

zijnvooral aan te treffenin rivierdelta's en estuaria,

Na drainage en blootstelling aan lucht worden de pyrieten

geoxidiëerd tot i,jzersulfaat en wave1zuur en ontstaat

een "acid sulphate soil" of katteklei met een pH in de

buurt van pH 2. (Ponnamperurna 1972).

Behalve ijzer, kunnen ook mangaan, zink, koper en kwik

een neersiag vormen met sulfide. Alleen mangaansulfide

is beter oplosbaar dan ijzersulfide, zink—,koper..,en

kwik—sulfide zijn(in thenemende mate) slechter oplos—

baar dan ijzersulfide (Engler & Patrick 1975).

De bufferende werking van reduceringsreacties vooraf—

gaand aan de sulfaatreductie op do redoxpotentiaal

voorkomt vaak het bereiken van de voor de sulfaat—

reductie kritische redoxpotentiaal.

Als gevolgen voor de plantengroei zijn te noemen:

— zwavel-tekorten
— toxische hoeveellieden H2S (vooral bij ijzergebrek)

— gebrek aan koper en zink (vormen onoplosbare sul—

fiden.).

(Ponnamperuma 1972).



Hoofdstuk IX. Fosfor.

Fosior kan. in do bodem voorkomen als:

— oplosbare organische fofaten
— oplosbare anorgnische fosfaten
— ijzer(III)fosfaat (vooral in zure bod.ems)
- aiuminiumfosfaat (vora1 in zure bodems
—- fosfaten geabsorbee.aan ijzer(III) en Mn(IV) —

hydroxiden
— magnesiumfosfaat (vooral in neutrale en alkalische bodems)

— calciumfosfaat (vooral in neutrale en 1ka1ische bodenis)

— onop1osb.re organische fosfaten

Ijzer(III)—en aluminiumfosfaten splitsen als do pH
daalt, Calciumfosfaat splitst als de pH :'i -..

Ten gevolge van reducering van de bodem neemt de beschik—

baarheid van fosfaat als regel toe (Shapiro 1958 a)

Ook toevoeging van organisch materiaal doet de beschik—

baarheid van fosfaat in ana'drobe bodems toenemen
(Shapiro 1958 b).

In kalkarme bodems is de verhoogde opiosbaarheid van
fosfaat geassocierd met een. verlaging van de redox—
potentiaal en een stijging van Fe(II) gehalte, zodat

een rol van Fe(II)—fosfaten waarschijn]ijk lijkt.

In zure bodems stijgt do concentratie opgelost fosfaat

ten gevolge van :

— hydrolyse van Fe(III) en Al—fosfaten,

— afsplitsen van fosfaatgroepen gebonden aan klei

en aan gehydrateerdo Fe(III)— en. Al—oxiden

(zie figuur)

— reductie van Fe(11I) tot Fe(II), waarbij gebonden

fosfaat vrijkomt..

De beide eerstgenoemde verschijnseleri worden veroorzaakt

door de pH stijging ten gevolge van do reductie van de

bodern.

(Armstrong 1975, Ponnarnperuma 1972).



Coating of hydrated ferrlc
oxide (Fe203 nH2O)
coprecipitated with ferric
phosphate, aluminum phosphate,
and calcium phosphate

('opreelpitallon of phosphate compounds within coating of hydrated t'et'c.
oxide on soil particles.

ur L 4
In alkalische bodems is de stijging an het gehalte

aan opgelost fofaat een gevolg van de pH daling

in deze bodems als reactie op overstroming en redu—

cering.

Als de p1-i daalt, stijgt de oplosbaarhekd van hydroxyl—

apatiet (Ca5(P01)3 01-I).

De fosfaationen die door doze reacties vrijkonien en

de fosfaationen die vrijkomen bij de afbraak van orga—

nische inaterialen kunnen worden geresorbeerd door

gehydrateerd aluminiumoxide n door kleideeltjes (in

de anarobe bodemlagen)'..

In do arobe toplaag van een gereduceerde bodem, kan

het door diffusie aangevoerde fosfaat weer worden

neer g e slag en

Hot is moei3ijk te zeggen hoe het gedrag van fosfor in

de bodem. precies verloopt.

Zestig procent van het opgeloste fosfaat kan van orga—

nische oorsprong zijn. E'osfaat kan verder deel uitmaken.
van. oplosbare coinpiexen met Ca,Mg,A1 en Fe en. van col—

1oden.
De identiteit van vaste, fosfaathoudende stoffen is

moeiThijk vast te stellen, hot kan varireh van geab—

sorbeerd fosfaat tot echte chemische verbindingen.

1-let is heel oed mogelijk dat absorptie belangrijker is

is dan de vorming en oplossing van neersiagen in de

regulatie van de fosfaatconcentratie.

Silt or Clay
Particle



Blijkbaar wordt in alkalische bodems de fosfaatcon—

centratie gereguleerd door de oplosbaarheid van

hydroxy1apatie en in gereduceerde zure boderns

door de absorptie van fosfaat aan kleinrineraien en

aluminiumoxicien.

(Gambrell & Patrick 1978, Ponnaxnperuma 1972).

De uitgangsconcentraties van fosfaat zijn van groot

belang voor wat er gaat gebeuren, Is de aanvankelijke

concentratie van opgelost fosfaat laag, dan zal o.i.v.

anarobie mêêr fosfaat in oplossing gaan. Is de uit—

gangsconcentratie hoog, dan zal o.i.v. anarobie

juist ecu neersiag van fosf'aat plaatsvinden

(Patrick & Khalid 197Lf).



Hoofdstuk X. Ijzer

De belangrijkste chemische reactie die optreedt bij

waterverzadiging van. eu bodern is de reductie van

driewaardig ijzer tot tweewaardig ijzer.

De voornaamste gevolgen van die ijzerreductie zijn:

— een. stijging van de Fe(II) concentratie en. een

evenredige daliñg van. de Fe(llI) concentrtie

— stijging van de zuurgraad.

— vervanging van kationen op uitwisselbare plaatsen

door Fe(II)

— verhoging van de oplosbaarheid van fosfaten. en

silicaten

— vorming van n euwe ainerale verbmudingeri

Binnen de eerste twee weken na een overstroming zal

afhankelijk van de temperatuur, hoeveelheid organisth e

stof en mate van kristallisatie, 5 a 50 % van de vrije

ijzeroxiclen worden gereduceerdD Hoe lager de mate vai

krista11isatie, hoe boger het reductie—percentage.

De omzettingen zijn uiteraard afhankelijk van de

bodemomstandigheden.

Zure bodems met veel organisch materiaal en ijzar

geven de eerste 3 weken een enorme toename van twea—

waardig ijzer te zien, met een. scherpe daling in. de

daar op volgende periode (t.g.v. neersiag van

Bodems met veel organisch materiaal, rnaar met weinig

ijzer hebben na enige weken ean hoge Fe(II) concentra—

tie opgebouwd, die enige maanden kan. blijven bestaan.

in. neutrale en. kalkrijke bodems wordt zelden. een
belangrijke ijzerreductie aangetroffen.
De daling van de ijzerconcentratie in. het bodemvocht
kn behalve door neersiag van FeS 00k worden veroor-
zaakt door het vormen van Fe3(OH)8 of Fe3Ok.nH2O ten

gevolge van de ph veranderingen en. de daling van de

kollzuurgasconGentratie.

Ret grootste gedeelte van het water—oplosbare ijzer

is aanwezig als bicarbonaat, zoute. van lagere vetzu—

ren en compiexen met humuszuren.



De concentratie van tweewaardig ijzer aeeft een

grote invloed op de concentratie van Ca,Mg,Na,NH4

en K ionen.

Deze beinvloeding verloopt via cle uitwisselings.-
reacties van tweewaardig ijzer met de genoemde

ionen aaia het adaorptiecoinplex van de kleimineralen

in de bodeni. Ret ijzer worcLt geleverd door de split—

sing van ie3%, deze splitsing gaat voortdurend
door, zo&a de uitviisseling kan blijven verlopen.
De concentraties van bovengenoemde ionen kunnen

dan oak aanzienlijke aarden aan gaan nemen.

Teewaardig ijzer dat diffundeert naar de zuurstof—

rijke toplaag van een gereduceercie bodem, kan daar

geoxidee.rci worden en vorint roest—korrels en huidjes

om bodeindeeltjes en plantenwortels.

De grijze kleur van anadrobe bodenis wordt veroorzaalct

door FeS, maar ook door bet gehydrateerde rnagnetiet

(Fe3Ok.nH2O) of Fe3(OH)8 samen met hydrotroliliet

(FeS.nHO).

Bij voortduren.de anarobie kunnen deze verbindingen

overgaan in gedehydrateerde vorm (magnetiet en pyriet)

terwiji ook ijzersilicaten, sideriet (FeCO3) en

vivianiet Fe(PO)f)2.8HaO gevormd kunnen worden.

rc
J



Hoofdstuk XI Mangaan

In waterverzad±gde bodems zijn de voornaamste reacties

waarbij mangaan is betrokkeii:

— de reductie van Mn(IV) tot Mn(II)

— een stijging van de concentratie opgelost Mn

— vDrming van het neersiag MnCO3

— re—oxidatie van Mn(II) in geoxideercie lagen

Binnen 3 weken na een overstroming is vrijwe1 alle

mangaan gereduceerd, hetzij chemisch, hetzij blob—

gisch..

Zure bodems met veel Mn. en veel organisch materiaal

geven en snelle stijging van Mn(II) te zien tot

ca. 90 ppm na ongeveer 2 weken.. Daarna daalt de

mangaanconcentratje snel dankzij de vorming van een

mangaancarbonaat—neerslag.

Wanneer een bodem weinlg organisch materiaal bevat,

maar viel veel Mn, dan blijft cte hoge Mn(II)—concen

tratie veal langer gehandhaafd

In alkallsche bodems en bodems met weinig Mn, komen

zelden Mn(II)—concentratties grater dan 10 ppm voor.

In anarobe bodems bevat het bodemwater Mn2, MnHC0j

en. organische, mangaanhoudende complexen,

De aanvoer van M(II) geschiedt door de reductie van

Mn(IV), do afvoer door kation—uitwisselingsprocess.en,

de. vorming van neersiageri en de vorniing van onoplos—

bare complexen.

Mangaan(II) kan diffunderen. naar de geoxideercie top—

laag van de bodom en kan daar worden geoxideerd...

Hot is dan terug to vinden in gemengde Fe(III) en Mn(IV)-.
oxiden in. korrels,
Ijzer(III)oxiden kunnen ni Mn(IV) absorberen en

co—prec±pitaten. vormen..

(Armstrong 197, Gambrell & Patrick 1978, Ponnam—

peruma 1972).



Hoofdstuk XII Silicium.

Silicium kan. in de bodem voorkomen als:

- amorf en kristallijn kwarts (Si02)

— silicaat (vnl. aluminiumsilicaten)

— opgelost silicium

— gebonden aan gehydrateerd.e oxiden van Fe en Al.

Opgelost silicium komt voor als monomeer Si(OH)k en

stat in evenwicht met amorf Si02.

Na een overetroming stijgt de concentratie van opgelost

silicium licht om daarna weer geleideiijk af te nemen,

na enige maanden van continue waterverzadiging kan de

concentratie van opgelost silicium zelfs lager worden

dan in de arobe periode.

De genoemde concentratie—.stijging wordt veroorzaakt

door reductie van silicium—absorberende Fe(III)oxiden

en door de invloed van CO2 op de oplosbaarheid van

aluminiumsilicaten,.

De daling in de concentratie wordt veroorzaakt door

de daling van de kooizuurgasconcentratie, gevolgd

door de recombinatie van aluiminiusi1icaten.

/ )
I )



Hoofdstuk XIII Spore—e1enenten

Borium, Kobalt,. Koper,Molybdeen en Zink zijn niet

betrokken in redox—reacties.

Hun oplosbaarheid en inobi1itei wordt echter wêl

benv1oed door de reducering van de bodem.

Fe(III) en Mn(IV) reductie verhoogt de oplosbaar—

heid van Co,Cu en Zn.

De pH veranderingen en de vorming van sulfiden

verlagen de oplosbaarheid van deze elernenten echter

we er

In bet algemeen worden na overstroming verhoogde

concentraties in het bodemwater aangetroffen van

Co,Cu en Mb en een verlaagde Zn concentratie.

Overstroming van bodems met water dat behoorlijke

heveelheden afvalstoffen bevat of met vloeibare

meststoffen ican de concentratie van spore—elementen

i.h.a. steric doen toenemen.

(Ponnamperuma 1972).



Hoofdstu1 XIV Micro—biologische activiteiten

( in de voorgaande hoofdstukken is voortdurend mel-

ding gemaakt van microbile respiratie als de grote

drijvende kracht achter de bodemreductie, vanddar

dat in dit hoofdstuk de belangrijste invloeden van

micro—organismen nog even nader worden belicht).

In goed geaéreerde bodems zijnaérobe en facultatief
anarobe bacterin aanwezig, die voor hun ademhaling

gebruik maken van zuurstof als terminale .electronen—-

acceptor.

Na een overstroming wordt de zuurstofvoorr.aacj in de

bodem snel opgebruikt door de respiratie van deze or—

ganismen, Daarna verdwijnen. de arobe micro-organic—

men en de populaties van aanvankelijk facuitatief-.

anarobe en later ook van obligaat—anarobe micro-

organismen breiden zich sterk uit.

Deze micro-organismen zullen andere verbindingen

dan zuurstof rnoeten gebruiken als terminale electro-.

nenacceptor voor hun ademhaling.

In de arobe toplaag van gereduceerde bodems zullen

arobe micro-organisrnen echter normaal kunnen blijven
func tioneren.

Het naast elkaar voorkomen van zowel arobe am anaro-
be stofwisselingstypen in de bodem heeft een grote

invloed op de beschikbaarhejd van voedingsstoffen voor

planteri, maar ook op de aanwezigheid van giftige stof—
£ en.

De oxidatie van organisch materiaal levert de benodigde

metabolische energie voor de groei van de micro—organic—
men. Deze oxidatieve processen resulteren. echter in een

overschot aan electronen.

De vrijkornende electronen zullen ergens naar toe moeten,

daarorn is de oxidatie van energie.-rijke organische sub—

straten gekoppeld aan de reductie van andere, electro-

nenaccepterencle stoffen.

Dc meest geschkte electronenacceptor is, zoals genoemd,
zuur—stof, deze reductie levert de meeste energie op.



EIj afwezigheid van zuurstof zullen de obligaat—

arobe micro-organisrnen niet langer in leven kunnen

leven. De overbijvend micro—organismen zullen

een andere electronenacceptor gebruiken. Dat kan

een anorganische stof zilIl, we spreken dan van ana—

erobe respiratie, maar in het geval dat organische

stoffen als e1ectronenacceptorea gebruikt worden

spreken we van fermeutatie of gisting.

Als anorganische electronenacceptoren zijri in de

bodem beschikbaar; nitraat, mangaan(IV),ijzer (III),

sulfaat en oak de anorganische afvalprodukten van

dissimilatie—processen als koolzuurgas. Onder bepaalde

omstandigheden kunnen ze1f waterstofionen als elec—

tronenacceptor fungeren.

De energie—opbrengst per eenheid afgebroken organische

stof is bij arobe respiratie veel hoger dan bij

anarobe respiratie. De afbraak van organisch materi—

aal verloopt onder anarobe omatandigheden dan ook

veel iangzarne dan onfter a'érobe omstandigheden.

Onder anarobe omstandigheden is zelfs accumulatie van

organisch materiaal mogelijk.

Bij arobe respiratie komen koo1zuurgas water, nitraat,

sulfaat en humusbestanddelen als afvalstoffen vrij.

Anarobe respiratie levert koolzuurgas, methaangas, water—

stofgas, amnioiiiuin, waterstofsulfide, gistingsprodukten

als organische zuren en alcoholen. en. oak ainder gehumifi—

ceerde huinusbestanddelen. op.

Voor de reductie van een bodem zijn dus noodzakelijk:

— de afwezigheid van zuurstof

— de aanwezigheid van anarobe micro—organismen

— de aanwezigheid van voldoende organische materiaal

ale energie—bron.

De mate van reductie hangt af van:

— hoeveelheid en beschikbaarheid van de energie—leverende

organische stoffen.

— aard en hoeveelheid van de aanwezige electronen—acceptoren

— zuurgraad
— temperatuur
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ffoofdstuk XV Een vergelijking tussen het lot van

organische pesticiden in arobe en

anarobe bodems.

Hoewel cle meeste organische stoffen onder arobe

omstandigheden beter worden afgebroken dan onder

anarobe omstandigheden,. zijn er sommige soorten

van pesticiden die juist onder anarobe omstandig—

heden beter worden afgebroken.

Pesticiden, hoewel meestal toegepast op arobe

(landbouw-)gronden kunnen via drainage-water en

waterwegen afgevoerd en (na overstroming) of ir—

rigatie of zelfs door de luct terecht komen op

lager gelegen, periodiek overstroomde gronden

(bijvoorbeeid beekdalen),

DDT ( dichloordiphenyltrichloOrethaafl) wordt onder

arobe omotandigheden langzaam afgebroken tot het

eveneens schadelijke DDE.. Onder anarobe omstandig—

heden is DDD het afbraakprodukt. De afbraak van DDT

tot DDD verloopt m.b.v. micro—organismen, een extra

energie—bron is w1 nodig (Guenzi & Beard 1968)

Hexachloorcyclohexaan(benzeenhexachloride)

wordt anaroob afgebroken tot o.a. C02, maa blijft

onder arobe condities intact. Ret bekende lindaan

is eon isomeer van benzeenhexachloride.

MacRae et al(1967) toonden de rol van micro—organis—

men ondubbeizinnig aan; gesteriliseerde, anarobe

grond bevatte na do proef nog alle toegevoegde 1indn,

niet—gesteriliseerde grond, anaroob, vertoonde een

snelle afbraak van lindaan.

Dinitro—anilines worden gebruikt bij de gewasbescher-

ming van katoen,soya en pinda. Anarobe afbraak verloopt

veel sneller dan arobe afbrak (Helling 1976).

Toxaphene wordt door anarobe micro—organismen bij Ca.

—100 inV (redoxpotentiaal) zeer snel afgebroken. In water—

verzadigde en geroerde bodemmonsters werd binnen 6 weken

98% van de toegevoegde hoeveelheid toxapheen aigebroken

cj



Trifluraline wordt door anarobe micro—organismen

afgebroken bij een redoxpotentjaal van 150 a 50 mV
(Willis et al 197Lf).

Reptachloor, dieldrin, endrin zijn insectiden die

volgens Guenzi et al. (1971) onder anarobe omatan-.
digheden. minder persistent zijn dan onder arobe
omstandigheden.

De afbraak onder anarobe Omstandigheden van de
genoemde esticiden verloopt alleen indien de bodem
in voldoende mate gereduceerd is. De aanwezigheici
van organisch materiaai is dus vereist om de gewenste
reductie te bewerkateingen en tevens om de energie
te leveren voor de afbraak van de bestrijdingsmiade...

len (Gambrell & Patrick 1978).
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