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SAMENVATTING G 

Dee intensivering van de agrarische productie, die ongeveer 50 jaar geleden begon in 
hett savannegebied van Noord Kameroen, heeft grote gevolgen gehad voor de 
landgebruiks-praktijkenn en de relatieve omvang van de gebieden met marktgewassen, 
voedselgewassenn en savanne. De verbouw van markt- en voedselgewassen verschilt 
voorr wat betreft de effecten op de balans tussen in- en output van organische stof in 
dee bodem. Die positieve of negatieve balans in organische stof is zichtbaar in de 
dynamiekk van de deeltjesgroottefracties van organische stof in de bodem en in andere, 
daaraann gerelateerd bodemeigenschappen, die van belang zijn voor de gewas- of 
biomassaproductie. . 

Dee onderzochte savannebodems hebben zeer lager organische koolstofgehalten, die 
overr het algemeen minder dan 1.5% bedragen. De hoogste waarden (1-1.5%) komen 
voorr in bodems onder secondaire (braak)vegetatie. Dit zijn evenwichtswaarden voor 
dezee bodems onder natuurlijke klimaatscondities, alsook met niet-agrarische 
menselijkee ingrepen zoals jaarlijkse branden en begrazing. Alhoewel de hoeveelheid 
geringg is, lijk t deze organische stof het belangrijkste bodembestanddeel te zijn, dat de 
chemische,, fysische en biologische eigenschappen van de bovengrond van de 
onderzochtee bodems bepaalt. Daarbij blijkt dat 65-85% van de totale hoeveelheid 
bodemorganischee stof relatief stabiel gebonden is met klei en fijne siltdeeltjes in die 
fracties.. De overige organische stof bevindt zich grotendeels in de zandfractie en is 
dynamischerr en labieler. Bij onzorgvuldig landbouwkundig gebruik neemt de totale 
hoeveelheidd organische stof af en verandert tevens de verhouding tussen de diverse 
groottee fracties. 

Dee agrarische landgebruiksgeschiedenis beïnvloedt direct de kwaliteit en kwantiteit 
vann de bodemvegetatie, alsook de bodemtoestand in vergelijking met de niet 
gebruiktee savannebodems. Van belang is vooral de met de landbouw samenhangende 
vervangingg van de gevarieerde savannevegetatie door een dan wel een mengsel van 
enkelee gewassen, waardoor aard en hoeveelheid strooisel veranderen. Ook neemt de 
bedekkingg van de bodem af, waardoor de bodem aan regendruppelinslag wordt 
blootgesteld.. Verder wordt bij ploegen de organische stof in de bovengrond sneller 
afgebroken.. Al deze effecten leiden tezamen tot een relatief laag totaal organisch 
stofgehaltee van de landbouwgronden. Deze verliezen zijn zichtbaar in de diverse 
deeltjesgrootteklassen,, met de grootste verliezen in de zandfractie. De data geven aan 
datt organische stof van zandgrootte het meest labiel is in alle onderzochte bodems. De 
grootstee en meest significante veranderingen in de C/N verhoudingen worden 
eveneenss in de zandfractie gevonden, wat een verdere aanwijzing vormt voor dit 
labielee karakter. 

Uitt het onderzoek naar de 6,3C waarden blijkt, dat de gevolgen van landgebruik op 
dezee waarden vergelijkbaar is, met de meest significante verschillen in de 
zandfracties.. Ook wordt bevestigd, dat de kwaliteit van de organische stof wordt 
beïnvloedd door de kwaliteit van de strooiselinput. Zo bleek, dat op een gegeven 
bodemtype,, akkers met dominant C4 planten, zoals granen of tropische grassen, de 
5|:1CC waarden significant hoger te zijn dan bij akkers met dominant C3 planten. 
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Veell  Vertisolen in het gebied worden al vele tientallen jaren gebruikt voor de 
verbouww van droog-seizoen sorghum (muskwari). De meest gebruikte methode is 
jaarlijkss kappen en branden van de tijdens het natte seizoen opgeschoten 
braakvegetatie.. De sterke overheersing van Setaria pumila gras (C4 plant) gaat 
gepaardd met de vorming van een uitgebreid netwerk van fijne graswortels in de 
bovengrondd en daarmee een relatief grote wortelstrooiselinput. Dit laatste is gunstig 
voorr het organische stofgehalte van de bovengrond en beïnvloedt tevens de Ö13C 
waarden. . 

Dee eigenschappen van de bovengrond van een onderzochte kap-brand akker 
blekenn vergelijkbaar met die van een braakliggend veld op dezelfde Vertisol. Via 
veldschattmgenn werd vastgesteld, dat de grond tijdens het regenseizoen voor 85-95% 
bedektt was door het Setaria pumila gras. De bovengronden zijn dan ook relatief goed 
beschermdd tegen druppelerosie bij de vaak intensieve regenbuien. De resultaten 
komenn niet overeen met het algemene idee, dat voortgezette jaarlijkse kap-brand van 
dee savannevegetatie altijd tot bodemdegradatie leidt. Op de Vertisolen leidt brand 
inderdaadd tot eliminatie van plantensoorten die niet tegen vuur bestand zijn, maar zij 
wordenn vervangen door Setaria pumila, waarvan de zaden brandbestendig zijn en 
waardoorr geen bodemdegradatie optreedt. 

Eenn deel van de Vertisolen wordt geploegd. Dit blijkt te leiden tot significant 
lageree organische stof- en nutriëntgehalten en lagere macro-aggregaatstabiliteit ten 
opzichtee van de bovengronden van niet geploegde Vertisolen. De conclusie is dan ook 
datt 'zero-tillage' eerder dan 'zero-buming' de sleutel voor duurzaam landgebruik 
vormt. . 

Inn alle onderzochte bodemtypen gingen de veranderingen in bodemorganische 
stofgehaltenn gepaard met veranderingen in chemische en fysische eigenschappen van 
dee bouwvoor en, tot op zekere hoogte, van de ondergrond. In de geploegde zandig-
iemigee Eutric Planosol en Chromic Luvisol ging het gepaard met uitspoeling van 
extraheerbaree basen naar de ondergrond, resulterend in verzuring van de bouwvoor, 
enn daarnaast lagere nutriëntbeschikbaarheid en gereduceerde biologische activiteit in 
diee bouwvoor. De combinatie hiervan komt neer op een afnemende chemische 
bodemvruchtbaarheidd en is duidelijk het gevolg van verkeerd grondgebruik 

Naastt de afname van de chemische bodemvruchtbaarheid degradeert ook de 
fysischee structuur van de bovengrond. Bodemkorsten en 'hard-set' bovengronden 
kwamenn voor bij de landbouwgronden. Testen voor de stabiliteit van macro-
aggregatenn tegen druppelinslag en verslemping plus nat zeven (testen, die de 
druppelinslag,, waterverzadiging en opervlakteafvoer nabootsen, die in het veld vaak 
voorkomen)) lieten zien, dat macro-aggregaten in de bovengrond (0-5 cm) significant 
minderr stabiel waren en dat minder macro-aggregaten voorkwamen dan in niel-
landbouwgronden.. 50-60 % van de bulk van de Ap horizonten bestond uit deeltjes 
kleinerr dan 300 u.m. Verondersteld wordt, dat dit leidt tot de vorming van de 
bodemkorstenn en hard-set lagen die veelvuldig in de zandig-lemige bodems werden 
waargenomen.. Het volumegewichl van deze bovengronden was significant groter dan 
datt van de braakliggende bodems. Deze fysische degradatie bemoeilijkt onder meer 
dee groei van zaailingen en de wortelontwikkeling en leidt daarmee vaak tot 
mislukkingg van het gewas. 

Dee conclusies over de effecten van ploegen bij de Vertisolen, zowel de 
Chromicc als de Hydromorphic, worden verder ondersteund door het waargenomen 
verbandd tussen afname van bodemorganische stof en afname van de stabiliteit van 
macro-aggregatenn (4.0-4.8 mm) tegen druppelinslag. De macro-aggregaat stabiliteit 
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vann bewerkte velden was significant lager dan die van zero-tilled en braakvelden. 
Zwaree erosie van de bovengrond leidde tot het aan het oppervlak komen van de 
basischee ondergrond van geploegde Vertisols. De aanzienlijke toename van de pH kan 
gepaardd gaan met alkalinisatie, die vaak leidt tot problemen met zaailingen en 
wortelgroeii  bij eenjarige gewassen. 

Voorr alle onderzochte bodems geldt, dat de index voor de macro-
aggregaatstabiliteitt ongeveer 10 ml is, terwijl die van de zero-tilled en braakgronden 
varieertt tussen 16 en 26 mJ. Wanneer de macro-aggregaatstabiliteit uitgedrukt wordt 
alss een lineaire functie van de organische koolstofgehalte van de diverse fracties, 
correleertt deze het beste met het organisch materiaal van zandgrootte. De R~ waarde 
vann deze functie is 0.670. 

Hett labiele karakter van het organisch materiaal van zandgrootte en de lineaire 
correlatiee met de macro-aggregaatstabiliteit wijzen er op dat de structuurstabiliteit van 
dezee fragiele bodems veel eerder door de organische stof van zandgrootte dan door 
hett totaal organisch materiaal bepaald wordt en een daarop gericht beheer behoeft. 

Aanbevolenn wordt om meer onderzoek uit te voeren teneinde een bruikbaar model te 
ontwikkelenn voor de macro-aggregaatstabiliteits index, als functie van het organisch 
materiaall  van zandgrootte en van andere bodemeigenschappen, waaronder 
bodemvochtgehalte,, waarvan bekend is dat zij de stabiliteit van macro-aggregaten 
beïnvloeden.. Verder wordt aanbevolen om bovenste en onderste drempelwaarden van 
dezee onafhankelijke variabelen te bepalen, in relatie tot de stabiliteit van macro-
aggregatenn bij druppelinslag, verslemping en ploegen. 

Dee waargenomen effecten van landgebruiksgeschiedenissen op de dynamiek van 
bodemorganischee stof en daaraan gerelateerde eigenschappen van de belangrijkste 
bodemss in het savannegebied van Noord Kameroen, alsook aanbevelingen voor het 
beheerr van deze gronden, zijn samengevat in een engelstalige tabel. 
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