G
G-horison (G horizon)
Kyk diagnostiese horison.
gabbro (gabbro)
'n Groep donker, basiese intrusiewe stollingsgesteentes wat hoofsaaklik bestaan uit
basiese plagioklaas (gewoonlik labradoriet) en klinopirokseen (ougiet), met of sonder
olivien en ortopirokseen; ook enige lid van daardie groep. Dit is min of meer die
intrusiewe ekwivalent van basalt. Apatiet en magnetiet of ilmeniet is gewoonlik
bykomstige minerale. Gabbro gaan geleidelik oor in monsoniet, met toenemende
alkali-veldspaatinhoud.
gammastraalafdunning (gamma-ray attenuation)
'n Metode, gebaseer op die feit dat verstrooiing en absorpsie van gammastrale verband
hou met die digtheid van die materie in hul pad, waarmee grondbrutodigtheid en
-waterinhoud bepaal kan word.
gang (dike; dyke)
In geologie, 'n tafel- of plaatvormige liggaam van stollingsgesteente wat dwarsoor die
struktuur van naasliggende gesteentes of massiewe rotse sny.
gasdrukpotensiaal (pneumatic potential)
Kyk grondwater: gasdrukpotensiaal.
gasholte (vesicle)
'n Ongekonnekteerde holte met gladde wande in 'n rots, wat gevorm word deur stroomof gasborrels in gesmelte lawa tydens afkoeling. Vgl. amandelsteen. Vgl. selblasie.
geadsorbeerde water (adsorbed water)
Water wat deur fisies-chemiese kragte in 'n grondmassa gehou word en met fisiese
eienskappe wat grootliks verskil van geabsorbeerde water of chemies gebonde water by
dieselfde temperatuur en druk. Vgl. adsorpsie.
geammonifiseerde superfosfaat (ammoniated superphosphate)
Geammonifiseerde superfosfaatmisstowwe word berei deur anhidriese of ammoniakoplossing (NH3) met enige van die superfosfate te laat reageer. Die vry suur word
geneutraliseer en 'n klein gedeelte van die monokalsiumfosfaat word na die minder
oplosbare dikalsiumfosfaat omgeskakel, met die vorming van ammoniumsoute. Geammonifiseerde enkelsuperfosfaat bevat ongeveer 2,5% N en 8,1% P, terwyl geammonifiseerde dubbelsuperfosfaat ongeveer 5,6% N en l8,3% P bevat.
gebluste kalk (slaked lime)
Kalsiumhidroksied, Ca(OH)2; in landbou gebruik as kalkmateriaal vir die
neutralisering van suurgronde.
gebreksiekte (deficiency disease)
'n Kenmerkende groei-abnormaliteit by 'n plant as gevolg van die gebrek aan 'n
essensiële voedingstof. Vgl. essensiële element; plantvoedingstof.
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gedispergeerde fase (disperse(d) phase)
Kyk dispersiemedium.
geelbruin apedale B-horison (yellow-brown apedal B horizon)
Kyk diagnostiese horison.
geenbewerking (no-tillage)
Kyk bewerkingstelsels.
gekalsineerde klei (calcined clay)
Kleiminerale, soos montmorilloniet en attapulgiet, wat by hoë temperatuur behandel is
om absorberende, stabiele granulêre deeltjies te verkry. Dié produkte word dikwels as
bymiddels vir grondverbetering gebruik. Vgl. kalsinering.
gekontroleerde mosaïek (controlled mosaic)
Kyk mosaïek, gekontroleerde-.
gekronkeldheid (tortuosity)
(1) Die nie-reguitlynige aard van grondporieë.
(2) Die kronkelfaktor is die omgekeerde van die toename in diffusiepadlengte van 'n
ioon wat deur water in die grond diffundeer, as gevolg van 'n konsentrasiegradiënt,
teenoor die padlengte in water.
gelaagdheid (stratification)
Kyk stratifikasie.
geleedpotiges (arthropods)
Klein, gesegmenteerde diertjies met koppe, gelede pote en 'n verdikte chitineagtige
opperhuid wat 'n eksoskelet vorm. Voorbeelde is krappe, garnale, insekte, spinnekoppe,
skerpioene en myte. Sin. Arthropoda.
geleiding (conduction)
Die transmissie van energie deur 'n stof of van vloeibare stowwe deur pype of poreuse
media. Vgl. konduktansie; konduktiwiteit.
geleivermoë (conductivity)
Kyk konduktiwiteit.
gemengde misstof (mixed fertilizer)
Kyk misstof.
gemiddelde diameter (mean diameter)
Kyk geometriese gemiddelde diameter; gemiddelde-massa diameter.
gemiddelde-massa diameter (GMD) (mean weight diameter (MWD))
'n Parameter wat gebruik word om aggregaatgrootteverspreiding te kwantifiseer,
gewoonlik op 'n natsif-ontleding gebaseer. Dit word soos volg gedefinieer:
n
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Vgl. geometriese gemiddelde diameter.
genese (genesis)
Kyk grondgenese.
geneties (genetic)
(1) Dit spruit voort uit of word geproduseer deur grondvormende prosesse, soos
byvoorbeeld 'n genetiese profiel of 'n genetiese horison.
(2) Het betrekking op die studie van genetika.
geochemie (geochemistry)
Alle aspekte van geologie wat chemiese veranderinge behels. Dit sluit 'n studie van die
volgende in: (i) Die relatiewe en absolute hoeveelhede van die elemente en die
atoomspesies (isotope) in die aarde, en (ii) die verspreiding en migrasie van die
individuele elemente in die onderskeie dele van die aarde (atmosfeer, hidrosfeer,
litosfeer, pedosfeer, ens.) en in minerale en gesteentes.
geochemiese siklus (geochemical cycle)
Die opeenvolging van stadia in die migrasie van elemente tydens geologiese
veranderinge soos verwering en grondvorming. 'n Hoof- siklus, van magma na
stollingsgesteentes na sediment na sedimentêre gesteentes, na metamorfe gesteentes en
moontlik via migmatiete en terug na magma, en 'n ondergeskikte of eksogene siklus van
sediment na sedimentêre gesteentes na verweerde materiaal en terug na sedimente, kan
onderskei word.
geogeniese vlek (geogenic mottle)
Kyk gevlekte grond.
geologiese erosie (geological erosion)
Kyk erosie.
geologiese tydskaal (geological time scale)
'n Skaal wat vir die datering van gebeurtenisse in die geskiedenis van die aarde gebruik
word, soos afgelei uit die gesteente-rekords. Die volgorde van die voorkoms of vorming
van gesteentes, radio-aktiewe verval van sekere elemente en verskeie ander metodes
word gebruik om die chronologie te bepaal. Die eras, periodes en epogge en hulle
ouderdomme word in die onderstaande diagram uiteengesit.
DIE GEOLOGIESE TYDSKAAL
ERA

PERIODE

EPOG

TYDSKAAL
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(Miljoen jare)
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KAMBRIUM

VOOR-KAMBRIUM (insluitende
PROTEROSOïKUM en ARGAïES
geometriese gemiddelde diameter (GGD) (geometric mean diameter (GMD))
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'n Parameter wat gebruik word om aggregaatgrootteverspreiding te kwantifiseer,
gewoonlik op 'n natsif-ontleding gebaseer. Dit word soos volg gedefinieer:
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gemiddelde diameter van aggregaat-grootteklas i.
massa van aggregate in grootteklas i
aantal grootteklasse

Vgl. gemiddelde-massa diameter.
geomorfologie (geomorphology)
Die wetenskap wat die aarde se vorm bestudeer, asook die algemene samestelling van sy
oppervlak en die veranderinge wat tydens die ontwikkeling van landvorme plaasvind.
gesementeer (verkit) (cemented)
Verwys na 'n verharde grondmateriaal waarin individuele deeltjies aanmekaar gehou
word deur stowwe soos humus, kalsiumkarbonaat of die oksiede van silikon, yster en
aluminium. Die materiaal het 'n harde, bros konsistensie wat selfs onder nat toestande
behoue bly. Vgl. nodule; brosbank; hardebank; verharding.
gesolodiseerde grond (solodized soil)
'n Grond wat onderwerp was aan die prosesse wat vir die ontwikkeling van 'n Solod
verantwoordelik is en oor minstens een van die eienskappe van 'n Solod beskik. Vgl.
Solod.
gestratifiseerde alluvium (stratified alluvium)
Kyk diagnostiese horison.
gestreepte ystersteen (banded ironstone)
'n Sedimentêre gesteente wat uit alternatiewe ysterryke en ysterarme lagies van
gemiddeld 5 mm dikte bestaan. Die ysterryke lagies bestaan oorwegend uit ysteroksiede
soos magnetiet en is donker gekleurd. Die ysterarme lagies is hoofsaaklik chert en is
ligter gekleurd. Krokidolietasbes kom as metamorfe materiaal tussen die lagies voor.
gesuspendeerde vrag (suspended load)
(1) Die gedeelte van die totale stroomvrag wat vir 'n aansienlike tyd in suspensie
vervoer word, vry van kontak met die stroombedding. Dit bestaan hoofsaaklik uit
klei, slik en sand.
(2) Die materiaal wat versamel is deur, of bereken word vanaf monsters verkry met 'n
suspensievragmonsternemer. Sin. suspensievrag; slikvrag; spoelvrag.
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getransporteerde materiaal (transported material)
Kyk vervoerde materiaal.
gevlekte grond (mottled soil)
Grond waarin kleurkolle en vlekke onreëlmatig voorkom. 'n Algemene oorsaak van
vlekking is belemmerde dreinering, hoewel daar ander oorsake ook kan wees, soos bv.
grondontwikkeling uit gesteentes wat ongelyk verweerd is. Die verwering van
verskillende soorte minerale kan vlekking (geogeniese vlekke) veroorsaak. Vgl.
grondkleur; vlek.
ghwano (guano) (guano)
'n Misstof bestaande uit droë seevoëlmis en -vere. Dit word op kuseilande waar
pikkewyne, kormorante en malgasse neste maak versamel, gedroog en as misstof
verkoop. Ghwano is ryk aan N en P.
gibbsiet (gibbsite)
'n Mineraal met 'n plaatvormige voorkoms wat in hoogs-verweerde gronde en in
lateriet aangetref word: Al(OH)3.
gilgai (gilgai)
Die mikroreliëf van gronde wat soms gedurende langdurige swel en krimp vanweë
veranderinge in die waterinhoud deur swelkleie geproduseer word; gewoonlik 'n
opeenvolging van mikrobekkens en mikroheuwels in feitlik gelykliggende gebiede, of
van mikrovalleie en mikroriwwe ewewydig aan die hellingsrigting. Dit is 'n verskynsel
wat dikwels in Vertisols voorkom.
gips (gypsum)
'n Mineraal wat uit gehidreerde kalsiumsulfaat: CaSO4.2H2O, bestaan. Dit is die
algemeenste sulfaatmineraal en word dikwels met haliet en anhidriet in evaporiete
geassosieer. Etimol. Grieks gypsos, kryt. Sin. gipsiet.
gipsaan (gypsan)
Kyk mikromorfologie.
gipsbehoefte (gypsum requirement)
Die hoeveelheid gips of die ekwivalent daarvan wat vereis word om die uitruilbare
natriumpersentasie van 'n gegewe hoeveelheid grond tot by die verlangde peil te
verlaag.
gipsiese horison (gypsic horizon)
Kyk diagnostiese horison.
Gipsisol (Gypsisol)
Kyk grondklassifikasie.
gladde kolle (slick spots)
Kaal kolle met kleierige of korsbedekte, baie gladde, byna ondeurdringbare
oppervlakke, gewoonlik vanweë 'n hoë soutinhoud of pH.
glasagtig (vitreous)
(1) Om die glans van gebreekte glas, kwarts, kalsiet te hê.
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(2) Sonder kristallyne struktuur.
glebule (glaebule)
Kyk mikromorfologie.
gletsergrond (verouderd) (glacial soil (obsolete))
'n Grond afkomstig van gletserpuin.
gletserpuin (glacial drift)
(1) 'n Algemene term vir puin wat deur gletsers of ysblokke vervoer en direk op land
of in die see afgesit word. Vgl. fluvioglasiaal. Sin. gletserafsetting.
(2) Gesteentepuin wat deur gletsers vervoer word en direk van die ys of van die
smeltwater afgesit word. Die puin kan heterogeen of nie-heterogeen wees.
gletserpuinhoop (moraine)
Kyk moreen.
gley (gley)
'n Materiaal wat aan intense reduksie onderworpe was of nog steeds is, en wel as gevolg
van langdurige versadiging met water. Grys, blou en groen kleure oorheers maar
vlekke van ferri- en mangaanoksiede en -hidrate (geel, bruin, rooi en swart) kan
teenwoordig wees en 'n aanduiding wees van beter belugte sones. Grys kleure is toe te
skryf aan 'n verlies van ysterverbindings; blou en groen aan die teenwoordigheid van
ferroverbindings. Vergleyde sande is bros en vergleyde kleie ferm in die klam toestand,
en gewoonlik hard tot baie hard in die droë toestand. Vgl. hidromorfie.
gleygrond (gley soil)
'n Grond wat onder swak dreinering ontwikkel het met die gevolglike reduksie van
yster en ander elemente en vorming van grys kleure en vlekke.
gleyiese horison (gleyic horizon)
Kyk diagnostiese horison: G-horison.
Gleysol (Gleysol)
Kyk grondklassifikasie.
glooiingspuin (talus) (scree)
'n Opeenstapeling van primêre hoekige brokstukke wat met 'n hoek van nagenoeg 36
onderaan 'n oop rotswand of krans lê. Die hoofoorsaak van die afsetting is rotsstorting,
hoewel ander prosesse, soos puinvloei, ook daartoe kan bydra. Die grootste brokstukke
kom aan die voet van die puin voor.
glossiese horison (glossic horizon)
Kyk diagnostiese horison.
Glossisol (Glossisol)
Kyk grondklassifikasie.
gloukoniet (glauconite)
(1) 'n Dofgroen, amorfe en aardagtige of korrelrige mineraal van die mikagroep:
K,Na(Al,Fe3+,Mg)2(Al,Si)4O10(OH)2. Dit word dikwels beskou as die ysterryke
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analoog van illiet. Gloukoniet kom volop voor in groensand en word in die huidige
tydsgewrig blykbaar in die mariene-omgewing gevorm. Dit is die mees algemene
sedimentêre (diagenetiese) ystersilikaat en word in mariene sedimentêre gesteentes
gevorm vanaf die Kambriese tyd tot die huidige. Gloukoniet is 'n indikator van
baie stadige sedimentasie.
(2) 'n Naam wat toegepas word op 'n groep groen minerale bestaande uit gehidreerde
silikate van kalium en yster.
glyding (slip)
Die afwaartse beweging van grond onder nat of versadigde toestande; 'n
mikrogrondverskuiwing wat mikroreliëf in gronde veroorsaak.
gneis (gneiss)
'n Skilferige, grofkorrelrige gesteente wat deur streeksmetamorfisme gevorm is en
waarin bande van korrelrige minerale afwissel met bande waarin minerale met 'n
skilfervormige of verlengde prismatiese geaardheid oorheers.
goethiet (goethite)
'n Gelerige, rooierige of bruinerig-swart mineraal, -FeO(OH). Dit is dimorf met
lepidokrosiet, -FeO(OH). Goethiet is een van die mees algemene minerale en dit word
tipies onder geoksideerde toestande gevorm as 'n verweringsproduk van ysterhoudende
minerale. Dit word ook gevorm as direkte anorganiese of biogenetiese presipitate van
oplossings. Sin. göthiet; xantosideriet.
Gondwanaland (Gondwanaland)
Die suidelike kontinent wat bestaan het voor die skeuring en wegdrywing van
Suid-Amerika, Afrika, die Indiese skiereiland, Australië en Antarktika tydens die laat
Mesosoïkum.
gradasie (gradation)
In geologie, om 'n oppervlak of 'n stroombedding deur erosie, vervoer en afsetting deur
vloeiende water te gradeer. Vgl. aggradasie, degradasie.
gradeerde (vereffende) sediment (graded sediment)
In geologie, 'n sediment wat hoofsaaklik uit korrels van dieselfde groottereeks bestaan.
In ingenieurswese, 'n sediment wat 'n reëlmatige verspreiding van deeltjies vanaf grof
tot fyn het.
gramadoelas (badland)
Kyk dongaveld.
granaat (garnet)
'n Mineraalgroep, formule A3B3(SiO4)3 waar A = Ca,Mg,Fe2+,Mn2+ en B =
Al,Fe3+,Mn3+,Cr. Algemeen in metamorfe gesteentes en word in sommige graniete, suur
vulkaniese gesteentes en detritale sedimente gevind. Taamlik weerstandbiedend teen
verwering. Vgl. bykomstige mineraal.
graniet (granite)
'n Grofkorrelrige, lig gekleurde plutoniese gesteente, wat hoofsaaklik uit kwarts en
alkaliveldspate bestaan. Natriumplagioklaas is algemeen in klein hoeveelhede
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teenwoordig. Muskoviet, biotiet, hoornblende, en by uitsondering pirokseen, is
seldsame mafiese bestanddele. Etimol. Latyn granum, korrel.
granietgneis (granite gneiss)
'n Growwe kristallyne gebande gneis, afkomstig van
stollingsgesteente, met die mineraalsamestelling van graniet.

'n

sedimentêre

of

granodioriet (granodiorite)
'n Grofkorrelrige, plutoniese gesteente wat uit kwarts, oligoklaas (of andesien) en
ortoklaas met biotiet, hoornblende of pirokseen as mafiese bestanddele, bestaan. Dit is
intermediêr tussen kwartsmonzoniet en kwartsdioriet en bevat ten minste twee keer
soveel plagioklaas as ortoklaas.
granofiries (granophyric)
Die tekstuur van 'n porfiritiese stollingsgesteente waarin die fenokriste en grondmassa
mekaar binnedring weens gelyktydige kristallisering.
granulêre grond (granular soil)
Kyk grondstruktuur.
granulêre struktuur (granular structure)
Kyk tabel van grondstruktuurtipes.
grasland (grassland)
Land bedek deur struikagtige plantegroei waarin die grasse (Graminae) domineer.
graswaterbaan (grass waterway)
'n Natuurlike of gemaakte waterbaan wat met erosie-weerstandbiedende gras bedek is
en wat gebruik word om water te vervoer en om erosie te verminder.
gravimetriese waterinhoud (gravimetric water content)
Kyk grondwater: waterinhoud.
gravitasiehoogte (gravitational head)
Kyk grondwater: gravitasiehoogte.
gravitasiekonstante (gravitational constant)
Die krag (F) wat deur die aarde op 'n klein massa (m) naby die aarde se oppervlak
uitgeoefen word, word aangegee deur F = GEm/R2, waar E die aarde se massa, G die
gravitasiekonstante en R die straal van die aarde is. Die versnelling as gevolg van
swaartekrag by die aarde se oppervlak (g) word aangegee deur g = GE/R2. Dus is g nie
'n absolute konstante nie, maar G wel. Dit is egter moeilik om G te meet; G se waarde
is 6,6722 x 10-11 N m2 kg-2. Vgl. gravitasieversnelling.
gravitasiepotensiaal (gravitational potential)
Kyk grondwater: gravitasiepotensiaal.
gravitasieversnelling (acceleration due to gravity)
Die versnelling van 'n vry vallende liggaam word gravitasieversnelling of die versnelling
van gravitasie genoem en word gewoonlik deur die letter g aangedui. By of naby die
aarde se oppervlak is dit gewoonlik 9,8 m s-2. Vgl. gravitasiekonstante.
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gravitasiewater (verouderd) (gravitational water (obsolete))
Water wat in, deur of uit die grond uit beweeg onder die invloed van swaartekrag.
Greyzem (verouderd) (Greyzem (obsolete))
Kyk grondklassifikasie.
grint (grit)
(1) Klein, harde deeltjies van sand, grond, klip, ens.
(2) 'n Grintsteen is enige growwe sandsteen wat as 'n slyp- of meulsteen gebruik kan
word.
grintsteen (grintstone)
Kyk grint.
groef (rill)
'n Klein, onderbreekte slootjie met steil kante, gewoonlik slegs 'n paar sentimeter diep
en gevolglik geen hindernis vir grondbewerking nie. Kyk erosie.
groeferosie (rill erosion)
Kyk erosie.
groenbemesting (green manure)
Groen plantmateriaal, gewoonlik 'n peulgewas, wat in die grond ingewerk word om
voedingstowwe vir die volgende gewas te voorsien. Dit word ook in boorde en wingerde
gebruik.
grofsand (coarse sand)
Kyk deeltjiegroottefraksie; grondtekstuur.
grofsandklas (coarse sand class)
Kyk grondtekstuur.
grofsandleem (coarse sandy loam)
Kyk grondtekstuur.
grond (soil)
(1) Die ongekonsolideerde anorganiese en organiese materiaal op die onmiddellike
oppervlak van die aarde wat as 'n natuurlike medium vir die groei van landplante
dien.
(2) Die ongekonsolideerde materiaal op die aardoppervlak wat aan genetiese en
omgewingsfaktore van moedermateriaal, klimaat (insluitende neerslag en temperatuureffekte), makro- en mikroörganismes en topografie, blootgestel en daardeur
beïnvloed is, wat almal oor 'n lang tydperk werksaam was om 'n produk - grond te lewer wat in baie fisiese, chemiese, biologiese en morfologiese eienskappe en
kenmerke verskil van die materiaal waaruit dit gevorm is.
(3) 'n Grondsoort is die versameling van gronde wat eenders is wat gespesifiseerde
kombinasies van eienskappe betref. Grondsoorte word volgens 'n grondklassifikasiesisteem name gegee. Die terme "die grond" en "grond" is kollektiewe terme wat
vir alle gronde gebruik word, soos die woord "plantegroei" vir alle plante gebruik
word.
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grondaggregasie (soil aggregation)
Die sementasie of saambinding van gronddeeltjies tot 'n sekondêre eenheid of ped,
aggregaat of korrel. Waterstabiele aggregate, wat nie maklik sal disintegreer nie, is van
groot belang vir grondstruktuur.
grondagteruitgang (soil degradation)
Kyk gronddegradasie.
grondassosiasie (soil association)
'n Aantal gedefinieerde en benaamde taksonomiese grondeenhede wat geografies
reëlmatig volgens 'n bepaalde patroon geassosieer is. Dit is die hoof karteringseenheid
van kleinskaalkaarte. Kyk grondkaart; kaarteenheid; katena; kompleks.
grondbank (soil pan)
'n Laag, kors of horison binne die solum met 'n hoë brutodigtheid of baie hoë
klei-inhoud, wat gewoonlik die beweging van water en lug en die groei van plantwortels
belemmer. Vgl. hardebank.
grondbelugting (soil aeration)
Die proses waardeur lug in die grond deur lug uit die atmosfeer vervang word. In 'n
goed belugte grond is die grondlug baie soortgelyk in samestelling aan die atmosfeer bo
die grond. Swak belugte gronde bevat gewoonlik 'n baie hoër persentasie
koolstofdioksied en 'n ooreenstemmende laer persentasie suurstof as die atmosfeer bo
die grond. Die belugtingstempo is hoofsaaklik afhanklik van die volume en kontinuïteit
van luggevulde porieë in die grond.
grondbesoedeling (soil pollution)
Die byvoeging van skadelike of ongewensde materiaal by grond in genoegsame
hoeveelhede om sy gebruik of kwaliteit nadelig te beïnvloed.
grondbestuur (soil management)
Die somtotaal van die grondbewerkingsmetodes, oespraktyke en misstof-, kalk- en
ander behandelings wat op 'n grond uitgevoer of toegepas word, met die oog op die
produksie van plante.
grondbevolking (soil population)
Kyk grondpopulasie.
grondbewaring (soil conservation)
(1) Die beskerming van die grond teen fisiese verlies deur erosie of chemiese of fisiese
agteruitgang, d.w.s. buitensporige verlies van grond-vrugbaarheid deur natuurlike
of kunsmatige faktore.
(2) 'n Kombinasie van alle bestuurs- en landgebruikmetodes wat die grond beskerm
teen uitputting of agteruitgang as gevolg van natuurlike of mensgemaakte faktore.
grondbewerking (tillage)
Die meganiese bewerking van grond vir enige doel; in landbou is dit gewoonlik beperk
tot die daarstelling van grondtoestande wat vir oesproduksie geskik is. Vgl.
bewerkingstelsels.
grondboor (auger)
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'n Werktuig waarmee in die grond geboor word en 'n klein monstertjie vir veld- en
laboratoriumwaarneming geneem word. Grondbore kan geklassifiseer word as (i) dié
met oop skroeftipe boorpunte en (ii) dié met wurmtipe boorpunte wat deur 'n hol
silinder omsluit word.
grondchemie (soil chemistry)
'n Afdeling van grondkunde wat oor die chemiese samestelling, eienskappe en reaksies
van grond handel.
gronddeeltjie (soil particle)
'n Indiwiduele deeltjie van die grond, < 2 mm in effektiewe deursnee, en wat slegs deur
die aanwending van aansienlike meganiese krag, soos vergruising en slyping, tot kleiner
eenhede opgebreek kan word. Dit kan van primêre oorsprong wees (minerale of
gesteentebrokke), of van sekondêre oorsprong (kleiminerale, konkresies, ens.).
gronddegradasie (soil degradation)
Die fisiese, chemiese of biologiese agteruitgang van grond. Gronderosie,
grondversouting en verlies van biologiese lewe, onderskeidelik, is voorbeelde. Sin.
grondagteruitgang.
gronddiepte (soil depth)
Die dikte van die solum. Vgl. effektiewe gronddiepte.
grondekstrak (soil extract)
Die oplossing wat uit 'n grondsuspensie of 'n grond verkry word deur filtrering,
sentrifugering, suiging of druk.
gronderosie (soil erosion)
Kyk erosie.
grondfamilie (soil family)
'n Intermediêre kategorie in 'n grondklassifikasiesisteem.
grondfase (soil phase)
'n Onderverdeling van 'n eenheid van klassifikasie (bv. van 'n familie) wat gebruik
word om eienskappe (bv. diepte) wat belangrik by die gebruik en bestuur van land is, te
onderskei.
grondfiltrasie (soil filtration)
Die verwydering van opgeloste of gesuspendeerde stowwe (bv. chemikalieë, olies, ens.)
uit 'n vloeistof wat deur die grond perkoleer.
grondfisika (soil physics)
'n Onderafdeling van grondkunde wat te doen het met die toestand en beweging van
materie en die vloede en transformasies van energie in die grond, d.w.s. die fisiese
eienskappe van gronde soos tekstuur, struktuur, kleur, temperatuur, grondwaterverhoudings, ens. word bestudeer.
grondfraksie (soil fraction)
Kyk grondtekstuur: deeltjiegroottefraksie.
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grondgebruiksgroepe (soil management groups)
Groepe taksonomiese grondeenhede wat dieselfde aanpassings of bestuur vereis vir een
of meer spesifieke doelstellings; byvoorbeeld aangepaste oeste of wisselbou,
dreineringspraktyke, bemesting, bosbou, hoofwegkonstruksie, ens.
grondgenese (soil genesis)
(1) Die wyse waarvolgens grond ontstaan het met spesiale verwysing na die prosesse en
grondvormende faktore wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van die solum
of ware grond uit die ongekonsolideerde moedermateriaal.
(2) Die onderafdeling van pedologie wat oor die oorsprong van gronde handel.
grondgeografie (soil geography)
'n Onderafdeling van fisiese geografie wat met die ruimtelike verspreiding van
grondsoorte te doen het.
grondgesteldheid (soil tilth)
Die fisiese toestand van grond met betrekking tot die gemak waarmee dit bewerk word,
geskiktheid as 'n saadbedding en die weerstand teen ontkieming en wortelindringing.
grondherstelvermoë (soil resilience)
Die vermoë van 'n grond om na sy oorspronklike toestand terug te keer na benutting
daarvan en wat tot verlies van produktiwiteit as gevolg van chemiese-, fisiese- en/of
biologiese degradasie gelei het.
grondholte (vugh)
Kyk mikromorfologie.
grondhorison (soil horizon)
'n Laag grond of grondmateriaal ongeveer parallel met die landoppervlak wat van die
naasliggende geneties verwante lae verskil wat betref fisiese, chemiese en biologiese
kenmerke soos kleur, struktuur, tekstuur, konsistensie, soorte en getalle organismes
wat teenwoordig is, die suurheids- of alkaliniteitsgraad, ens. Vgl. diagnostiese horison.
In die volgende veralgemeende diagram word die name en eienskappe van die
belangrikste grondhorisonte gegee. In baie min, indien enige, gronde is al hierdie
horisonte goed ontwikkel, maar elke grond besit sommige van hulle.
O1

Los blare en organiese afval, hoofsaaklik onontbind

O2

Organiese afval, hoofsaaklik ontbind of saamgepak

A1

Donker, gekleurd as gevolg van vermenging van gehumifiseerde
organiese materiaal met anorganiese fraksies

A2 or E

Liggekleurde anorganiese horison

A3

'n Oorgangshorison na die B maar meer soos A as B

B1

'n Oorgangshorison na A maar meer soos B as A

B2

Die maksimum voorkoms van B-horison kenmerke

B3

'n Oorgangshorison na C

C

Ongekonsolideerde materiaal

R

Harde rots
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Horisonbenaming
O

Beskrywing

Organiese horisonte van mineraalgronde. Horisonte: (i) in die boonste
gedeelte van mineraalgronde bokant die mineraal deel gevorm of nog
vormende; (ii) oorheers deur vars of gedeeltelike ontbinde organiese
materiaal.

O1

Organiese horisonte waarin essensieel die oorspronklike vorm van meeste van
die plantaardige materiaal vir die blote oog sigbaar is. Die O1 stem ooreen
met die A- (afval-) en sommige F- (fermentasie-) lae in woudgrondbenamings en met die horison wat voorheen Aoo genoem is.

O2

Organiese horisonte waarin die oorspronklike vorm van die meeste plant- en
dieremateriaal nie met die blote oog herken kan word nie. Die O2 stem
ooreen met die H- (humus-) en 'n paar F- (fermentasie-) lae in woudgrondbenamings en met die horison wat voorheen Ao genoem is.

A

Mineraalhorisonte bestaande uit: (i) horisonte wat bestaan uit 'n
akkumulasie van organiese materiaal wat by of aanliggend aan die
oppervlak gevorm het of nog gevorm word; (ii) horisonte wat klei, yster of
aluminium verloor het met gevolglike konsentrasie van kwarts of ander
weerstandbiedende minerale van sand- of slikgrootte; (iii) horisonte wat
deur (i) of (ii) hierbo oorheers word maar wat oorgaan in die onderliggende
B of C. Mineraalhorisonte gevorm of nog vormende by of aanliggend aan
die oppervlak en waarin die dominante eienskap 'n akkumulasie van
gehumifiseerde organiese materiaal is wat intiem met die mineraalfraksie
geassosieer is.

A2 of E

Mineraalhorisonte waarin die kenmerkendste eienskap die verlies van klei,
yster of aluminium is, met gevolglike konsentrasie van kwarts of ander
weerstandbiedende minerale van sand- en slikgrootte.

A3

'n Oorgangshorison tussen A en B, oorheers deur eienskappe kenmerkend van
oorliggende A1 of A2 maar met 'n paar ondergeskikte eienskappe van 'n
onderliggende B.

AB

'n Oorgangshorison tussen A en B waarin die boonste gedeelte oorheers word
deur eienskappe van A en die onderste gedeelte deur eienskappe van B,
sodat die twee dele nie gerieflik in A3 en B1 geskei kan word nie.

A & B Horisonte wat sou kwalifiseer vir A2 behalwe vir ingeslote gedeeltes wat < 50%
van die volume uitmaak wat as B sou kwalifiseer.
AC

'n Oorgangshorison tussen A en C met ondergeskikte eienskappe van A
sowel as C, maar nie oorheers deur eienskappe van A of C nie.

B & A Enige horison wat in meer as 50% van sy volume vir B kwalifiseer en dele insluit
wat vir A2 kwalifiseer.
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B

Horisonte waarin die oorheersende kenmerk of kenmerke een of meer van
die volgende is: (i) 'n illuviale konsentrasie van silikaatklei, yster, aluminium
of humus, afsonderlik of as kombinasie. (ii) 'n Oorblywende konsentrasie
van seskwioksiede of silikaatkleie, afsonderlik of gemeng, wat op 'n ander
wyse gevorm het as deur oplossing en die verwydering van karbonate of
meer oplosbare soute; (iii) bedekkings van seskwioksiede wat voldoende is
om opvallend donkerder, sterker of rooier kleure as oorliggende en
onderliggende horisonte in dieselfde sekwum te verleen, maar sonder
oënskynlike illuviasie van yster en nie geneties verwant aan B-horisonte wat
aan die vereistes van (i) en (ii) in dieselfde sekwum voldoen nie; (iv) 'n
verandering van materiaal uit sy oorspronklike toestand tot sekwums wat
nie aan voorwaardes voldoen wat onder (i), (ii) en (iii) voldoen nie, wat
oorspronklike gesteentestruktuur uitwis, wat silikaatkleie vorm, wat oksiede
vrystel, of albei, en wat granulêre, blokkige of prismatiese strukture vorm
indien teksture sodanig is dat veranderinge in waterinhoud met
veranderinge in volume gepaard gaan.

B1

'n Oorgangshorison tussen B en A1 of tussen B en A2 waarin die horison
oorheers word deur eienskappe van 'n onderliggende B2 maar 'n paar
ondergeskikte eienskappe van 'n oorliggende A1 of A2 het.

B2

Daardie gedeelte van die B-horison waar die eienskappe waarop die B gebaseer
is, duidelik uitgedruk word, sonder ondergeskikte eienskappe wat aandui
dat die horison oorgaan na 'n naasliggende oorliggende A of 'n naasliggende
onderliggende C of R.

B3

'n Oorgangshorison tussen B en C of R waarin die eienskappe diagnosties van 'n
oorliggende B2 duidelik uitgedruk word maar geassosieer is met duidelik
uitgedrukte eienskappe wat kenmerkend is van C of R.

C

'n Mineraalhorison of -laag, vloergesteente uitgesluit, wat soms lyk na die
materiaal waaruit die solum waarskynlik gevorm is en soms nie, betreklik
min geaffekteer deur pedogenetiese prosesse en sonder eienskappe wat
diagnosties is van A- of B-horisonte maar wat materiale insluit wat gewysig
is deur: (i) verwering buite die sone van belangrike biologiese aktiwiteit; (ii)
omkeerbare sementasie, ontwikkeling van brosheid, ontwikkeling van hoë
brutodigtheid en ander eienskappe wat kenmerkend is van brosbank; (iii)
vergleying; (iv) versameling van kalsium- of magnesiumkarbonaat of meer
oplosbare soute; (v) sementasie as gevolg van akkumulasies soos
magnesium- of kalsiumkarbonaat of meer oplosbare soute of (vi) sementasie
deur alkali-oplosbare silikaathoudende materiaal of deur yster en silika.

R

Onderliggende gekonsolideerde vloergesteente soos graniet, sandsteen of
kalksteen. Wanneer daar aanvaar word dat dit soos die moedergesteente is
waaruit die naasliggende boliggende laag of horison gevorm is, word die
simbool R alleen gebruik. As aanvaar word dat dit nie soos die oorliggende
materiaal is nie, word die R voorafgegaan deur 'n Romeinse syfer wat 'n
litologiese diskontinuïteit aandui.
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grondidentifikasie (soil identification)
Dit is die toewysing van 'n grondprofiel aan 'n bepaalde klas in 'n klassifikasiesisteem.
grondindiwidu (soil individual)
Kyk polipedon.
grondkaart (soil map)
'n Kaart wat die geografiese verspreiding van grondsoorte of ander
grondkarteereenhede in verhouding tot die prominente fisiese en kulturele kenmerke
van die aardoppervlak aantoon. Die volgende soorte grondkaarte word gebruik:
detailgrondkaart - 'n Grondkaart waarop die grense tussen alle grondsoorte, van belang
vir potensiële gebruik as landbestuurstelsels, aangetoon word. Die skaal van die kaart
hang af van die doel waarvoor dit gebruik sal word, die intensiteit van landgebruik, die
grondpatroon en die skaal van die ander kartografiese materiale wat beskikbaar is.
Waarnemingslyne is gewoonlik 400 m of minder uitmekaar. Gewoonlik word 'n skaal
van 1:15 000 of groter vir veldkartering in Suid-Afrika gebruik.
detailverkenningsgrondkaart - 'n Verkenningskaart waarop sommige gebiede of
kenmerke in groter detail as gewoonlik, of op ander kaarte, aangetoon word.
algemene grondkaart - 'n Kleinskaalkaart wat die algemene verspreiding van gronde
binne 'n groot gebied aantoon, dus in minder detail as op 'n detailgrondkaart.
Algemene grondkaarte kan wissel van grondassosiasiekaarte op 'n skaal van 1:50 000
tot kaarte van groter streke wat assosiasies aantoon wat deur een of meer grondsoorte
(-vorms) oorheers word.
verkenningsgrondkaart - 'n Kaart wat die verspreiding van gronde aantoon oor 'n
gebied wat bepaal word deur die gebied op wisselende afstande te trekmeet. Die
eenhede wat aangetoon word, is grondassosiasies. So 'n kaart word gewoonlik slegs vir
verkenningsdoeleindes gemaak om grondgebiede wat vir meer intensiewe ontwikkeling
geskik is, te omlyn. Die skaal is gewoonlik baie kleiner as vir detailgrondkaarte en kan
1:250 000 of selfs kleiner wees.
skematiese grondkaart - 'n Kaart wat saamgestel is uit die min inligting van die gronde
van nuwe en onontwikkelde streke deur die aanwending van beskikbare inligting oor
die grondvormende faktore van die gebied. Gewoonlik word 'n klein skaal (1:1 000 000)
of selfs kleiner gebruik.
grondkaarteenheid (soil map unit)
'n Beskrywing wat die grondsamestelling van land, geïdentifiseer deur 'n simbool en 'n
grens op die kaart, definieer. Wanneer 'n grondklas (bv. 'n familie of 'n vorm) vir so 'n
beskrywing gebruik word, is die prosedure grondkartering en nie grondklassifikasie
nie. Grondklassifikasie of -identifikasie is die plasing van 'n grond in 'n klas. 'n
Grondklas bevat net gronde van daardie klas, in teenstelling met 'n grondkaarteenheid,
wat selde, indien ooit, verwys na land wat gronde bevat wat net tot een klas behoort.
Kyk grondassosiasie; grondkompleks; grondkonsosiasie.
grondkapasiteit (soil capacity)
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'n Spesifieke volume van die grondprofiel per eenheid landoppervlak wat beskikbaar is
vir die voorsiening van water (en anorganiese voedingselemente) aan die groeiende
plant. Vir water word dit gegee deur:
C = dw(i)
(b(i) x Pm(i) x dg(i))
=
w x 100
waar i
= horisonnommer (1 to n)
dw(i)
= grondwaterkapasiteit van horison i
b
= grondbrutodigtheid
Pm
= beskikbare waterpersentasie (massabasis)
dg
= horisondikte
w
= digtheid van water.
Hierdie konsep is in 1970 deur W.J. Fölscher gedefinieer.
waterkapasiteit.

Vgl. profielbeskikbare

grondkartering (soil mapping)
Die afbakening van gebiede op 'n kaart, waarin elke gebied beskryf word in terme van
'n grondklas (of -klasse) van 'n klassifikasiestelsel, met die doel om die geografiese
verspreiding van gronde in verhouding tot ander prominente fisiese en kulturele
kenmerke van die aardoppervlak aan te toon.
grondkategorie (soil category)
Een van die range of vlakke in 'n klassifikasiesisteem. Elke kategorie (bv. vorm, familie)
bevat een of meer klasse. Die klasse in een kategorie word naastenby by dieselfde vlak
van abstraksie gedefinieer.
grondkern (soil core)
'n Onversteurde grondmonster in of verkry deur middel van 'n silindriese
grondmonsterbuis, gewoonlik bestaande uit 'n buitebuis met verwyderbare,
gesegmenteerde silinders daarbinne.
grondklas (soil class)
Kyk grondklassifikasie.
grondklassifikasie (soil classification)
Grondklassifikasie is die sistematiese indeling van gronde in 'n hiërargie van klasse. Die
resultaat is 'n klassifikasiesisteem of rangskikking wat ontwerp is om onderlinge
verwantskappe en verhoudings tussen gronde uit te druk en om te dien as 'n liasseerstelsel. Breë groeperings word gemaak op die basis van algemene kenmerke; onderverdelings op die basis van meer gedetailleerde verskille in spesifieke eienskappe. (Kyk
ook: natuurlike klassifikasie; numeriese klassifikasie; tegniese klassifikasie.) Daar
bestaan verskeie grondklassifikasiesisteme; die Taksonomiese Sisteem vir Suid-Afrika,
"Soil Taxonomy" (VSA), en die Internasionale Wêreldverwysingsvlak vir Grondhulpbronne word vervolgens beskryf.
(1) Grondklassifikasie - 'n Taksonomiese Sisteem vir Suid-Afrika (Grondklassifikasiewerkgroep, 1991).
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In wese is die sisteem baie eenvouding en maak dit van twee hoofkategorieë of vlakke
van klasse gebruik - 'n hoër of algemene vlak wat die GRONDVORMS insluit, en 'n
laer, meer spesifieke vlak met GRONDFAMILIES. Elke grondvorm is 'n klas op die
hoë vlak wat gedefinieer word deur 'n unieke vertikale volgorde van diagnostiese
horisonte en/of materiale net soos in die eerste grondklassifikasie-uitgawe (MacVicar et
al, 1977). Alhoewel party vorms slegs een familie bevat, word die meeste onderverdeel
in 'n aantal families wat gemeenskaplike eienskappe van die grondvorm het (d.i. die
voorgeskrewe volgorde van horisonte en/of materiale) maar wat binne die vorm
differensieer op grond van ander gedefinieerde eienskappe. Die omvang van variasie op
die familievlak is dus nouer as op die vormvlak.
(2) Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1994).
In hierdie sisteem is die hoogste kategorie of vlak van veralgemening die grondorde. Die
laer kategorieë van klassifikasie is : suborde, hoofgroep, subgroep, familie en serie. Die
eienskappe wat geselekteer is om tussen die ordes te onderskei, word gereflekteer in die
graad van horisonontwikkeling en die soort horisonte wat teenwoordig is. Die elf ordes
word kortliks soos volg beskryf:
Alfisols - Gronde van gematigde woudgebiede wat matige invloed van verwering en
loging toon, maar sterk eluviasie en illuviasie; goed-ontwikkelde A2- en B-horisonte;
basisversadiging is gewoonlik meer as 35% in die B-horison.
Andisols - Gronde wat uit vulkaniese uitwerpsels ontwikkel het. Die kolloïedale fraksie
word deur allofaan en/of Al-humus gedomineer.
Aridisols - Gronde van ariede gebiede; onvoldoende water is teenwoordig om
genoegsame organiese materiaal vir dik O- of A-horisonte te lewer; basisse is nie geloog
nie en akkumuleer in die A-horison omdat verdamping groter is as loging.
Entisols - Jong gronde wat min tekens van die faktore van grondvorming toon;
algemeen in alluviale gebiede en steil hellings.
Histosols - Gronde van nat gebiede met hoë organiese materiaal-inhoud.
Inseptisols - Jong gronde van humiede gebiede wat tekens van grondvorming toon; klei
en basisse het glad nie beweeg nie; B-horisonte kan rooi gekleurd wees en
kalsiumkarbonaat kan uitgeloog wees.
Mollisols - Gronde van die subhumiede tot semi-ariede graslande met diep, donker,
brokkelrige oppervlakhorisonte; basisversadiging >35%.
Oxisols - Diep rooi gronde van die trope wat maksimum invloede van verwering toon;
hoog in ysteroksiede.
Spodosols - Hoogs-geloogde, sterk suur, groftekstuurgronde van die humiede woude;
aluminium, ysteroksiede en humus het in die B-horison inbeweeg.
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Ultisols - Gronde van subtropiese woude wat invloede van sterk verwering, loging,
eluviasie en illuviasie toon; baie soortgelyk aan Alfisols behalwe dat die
basisversadiging 35% of minder is.
Vertisols - Gronde wat groot hoeveelhede swelkleie bevat wat groot krake vertoon as dit
uitdroog; selfkrummelend.
(3) World Reference Base for Soil Resources (Spaargaren, 1994).
Die 1974 FAO-UNESCO grondklassifikasie wat vir die Wêreldgrondkaart gebruik is, is
hersien en word vervang deur die een wat in die World Reference Base for Soil
Resources (WRB) beskryf word (Spaargaren, 1994). Basies bly dit 'n mono-kategorie
klassifikasie van gronde, met 30 hoofgrondgroepe wat gedefinieer is. 'n Aantal van die
1974 hoofgrondgroepe is nou verouderd - hulle word as sodanig in die onderstaande lys
aangedui.
Acrisols - Acrisols is gronde met 'n B-horison met illuviale akkumulasie van klei en 'n
lae basisversadiging. (Latyn acris, baie suur).
Alisols - Alisols is gronde waarin die verwering van 2:1 kleiminerale die vrystelling van
groot hoeveelhede aluminium en magnesium tot gevolg gehad het en dus tot sterk
suurtoestande aanleiding gegee het. (Latyn alumen, aluin).
Andosols - Andosols is gronde wat gevorm het van materiaal wat ryk is aan vulkaniese
glas en gewoonlik 'n donker oppervlakhorison het. Hierdie gronde word oorheers deur
amorfe materiaal en het lae brutodigthede. (Japannees an, dark; so, soil).
Antrosols - Antrosols is gronde wat deur die mens beïnvloed is, byvoorbeeld deur
bewerking, besproeiing, ens. Dit word ook as antropogeniese gronde beskryf.
Arenosols - Arenosols is swak ontwikkelde groftekstuurgronde, gewoonlik diep. (Latyn
arena, sand).
Chernozems - Chernozems is gronde met 'n swart melaniese A-horison en vry kalk in
die ondergrond. (Russies chern, swart).
Ferralsols - Ferralsols is gronde met 'n hoë inhoud van seskwioksiede.
Fluvisols - Fluvisols is gronde wat van resente alluviale afsettings ontwikkel het met
geen diagnostiese ondergrond horisonte nie. (Latyn fluvius, rivier).
Gipsisols - Gipsisols bevat 'n gipsiese horison ('n horison met sekondêre gips,
CaSO4.2H2O) wat op die grondoppervlak of op 'n sekere diepte voorkom.
Gleysols - Gleysols is gronde met gley horisonte, dit is uitermate nat gronde.
Greyzems (verouderd - 1974) - Greyzems is gronde met grys kleure as gevolg van die
vermenging van donker gekleurde organiese materiaal en wit silikapoeier.
Histosols - Histosols is gronde wat baie hoog is in vars of ontbinde organiese materiaal,
bv. veengronde. (Grieks histos, weefsel).

311

Kalsisols - Kalsisols word deur die akkumulasie van CaCO3 in die solum gekenmerk;
dit is of was die mees dominante grondvormingsproses.
Kambisols - Kambisols is gronde wat in die solum 'n verandering in kleur asook in
struktuur en konsistensie a.g.v. pedogenese toon, maar wat nog in 'n vroeë stadium van
ontwikkeling is. (Vgl. Inceptisol in die USDA Soil Taxonomy). (Latyn cambiare,
change).
Kastanozems - Kastanozems het 'n donker bruin of donker grys A-horison en bevat baie
organiese materiaal en basisse (melaniese A) en geen vry kalk in die ondergrond nie.
(Latyn castaneo, chestnut).
Kriosols - Kriosols ontwikkel in baie koue klimaatstreke en word deur 'n ysgesementeerde bevrore vlak in die solum gekenmerk.
Leptosols - Leptosols is vlak, klipperige of baie klipperige gronde wat rots, gedeeltelikverweerde rots of hoogs kalkryke materiaal oorlê.
Liksisols - Liksisols word gekenmerk deur 'n klei-akkumulasie in die B-horison in
kombinasie met die voorkoms van lae-aktiwiteit kleie en 'n matige tot hoë
basisversadiging. (Latyn lix, alkaliese loog.)
Litosols (verouderd - 1974) - Litosols is vlak en klipperige gronde, d.i. gronde met harde
rots op vlak diepte.
Luvisols - Luvisols is gronde met prominente illuviale akkumulasie van klei in die
ondergrond en met matige tot hoë basisstatus. Dit het nie 'n natriese horison nie en die
ondergrond is nie soutryk nie.
Nitisols - Nitisols word gekenmerk deur die teenwoordigheid van 'n nitiese horison (kyk
diagnostiese horison). Origens vergelykbaar met die vroeëre Nitosol.
Nitosols (verouderd - 1974) - Nitosols is rooi gronde wat kleibeweging in die profiel toon
maar met diffuse horisongrense. Hulle het gunstige fisiese eienskappe en dikwels 'n hoë
vrugbaarheid. Ontwikkel gewoonlik van basiese stollingsgesteentes. (Vergelyk met die
rodiese konsep in die USDA Soil Taxonomy).
Phaeozems - Phaeozems is gronde met melaniese horisonte (molliese epipedons maar
geen vry kalk in die ondergrond nie).
Planosols - Planosols is gronde wat 'n gebleikte horison (E-horison) besit wat abrup
bo-op 'n B-horison voorkom en wat prominente klei-illuviasie en tekens van natheid
het. Hulle ontwikkel gewoonlik in gelyke (plat) en laagliggende topografiese posisies
met swak dreinering. (Latyn planus, plat).
Podzols - Podzols is gronde met 'n sterk gebleikte horison oor 'n rooibruin B-horison
wat gevorm het van die illuviasie van humus of ysteroksiede.
Podzoluvisols (verouderd - 1974) - Podzoluvisols is gronde met 'n gebleikte horison (E- of
albiese horison) wat 'n B-horison met prominente illuviale akkumulasie van klei, oorlê.
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Rankers (verouderd - 1974) - Rankers is vlak gronde wat van silikonryke materiaal
ontwikkel het. (Oostenryks rank, steil helling).
Regosols - Regosols is gronde met swak of geen ontwikkeling, d.i. nie-alluviale ongekonsolideerde materiaal met geen diagnostiese suboppervlakhorisonte nie. (Grieks rhegos,
bedekking; verwys na los materiaal oor die harde kern van die aarde).
Rendzinas (verouderd - 1974) - Rendzinas is gronde met 'n dun molliese A-horison
(melaniese A) oor kalkryke materiaal. (Pools rzedzic, geluid; verwys na die geluid van 'n
ploeg oor 'n vlak klipperige grond).
Seskwisols - Seskwisols is gronde wat deur water beïnvloed is en waarin die yster tot so
'n mate gesegregeer het dat 'n gevlekte laag vorm en wat onomkeerbaar verhard
wanneer dit aan die lug en son blootgestel word. Gronde met so 'n laag naby die
oppervlak word hierby ingesluit.
Solonchaks - Solonchaks is gronde met 'n hoë soutinhoud en geen goedontwikkelde
ondergrondse horisonte nie.
Solonetze - Solonetze is gronde met natriese B-horisonte, d.i. B-horisonte ryk in natrium
en/of magnesium en met prismatiese struktuur.
Stagnosols - Stagnosols is gronde met 'n verhewe watervlak wat kenmerke toon van
oksidasie en reduksie en wat veroorsaak is deur oppervlakwater. (Latyn stagnare, te
vloed).
Termosols - Termosols is woestyngronde met 'n swak ontwikkelde A-horison en 'n
matige soutryke en/of alkaliese ondergrond.
Umbrisols - Umbrisols is relatief diep gronde met 'n goed ontwikkelde, donker,
organiesryke, suur oppervlakhorison. (Latyn umbra, skadu).
Vertisols - Vertisols het kleierige bogronde, en heelwat swelklei wat kraak as dit
uitdroog.
Xerosols (verouderd - 1974) - Xerosols is half-woestyngronde met 'n matige sout- en/of
alkaliese ondergrond. (Grieks xero, droog).
Yermosols (verouderd - 1974) - Yermosols is gronde wat in 'n ariede klimaatsregime
voorkom.
grondkleur (soil colour)
Die beskrywing van grondkleur is gestandaardiseer deur die gebruik van
Munsell-notasies. Volgens hierdie stelsel word kleure woordeliks (bv. geelbruin) en met
'n notasie (bv. 10YR5/4) beskryf. Laasgenoemde bestaan uit notasies vir skakering
(10YR), waarde (5) en chroma (4). Skakering verwys na die dominante spektrumkleur
wat van die dominante golflengte van lig afhanklik is. Waarde verwys na die relatiewe
helderheid van kleur en is 'n funksie van die totale hoeveelheid lig. Chroma is die
relatiewe suiwerheid of sterkte van die spektrale kleur en neem toe met afname in
grysheid. Kleur wissel gewoonlik met die waterinhoud van die grond. Die waterinhoud
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(droog of klam) moet altyd die kleurbeskrywing vergesel en minstens die klam kleur
moet altyd gegee word.
'n Bont of vlekkerige kleurpatroon kom in sekere grondhorisonte voor. Dit kan die
gevolg wees van verskillende prosesse, inter alia hidromorfie, illuviasie, biologiese
aktiwiteit, en rotsverwering onder goed gedreineerde toestande (dit is saproliet). Dit
word beskryf deur notering van (i) die kleur van die matriks en kleur of kleure van die
prominente vlekke en (ii) die patroon van die vlekke. Laasgenoemde word beskryf in
terme van hoeveelheid (min, volop, 2 tot 20% van die blootgestelde oppervlak, of baie),
grootte (fyn, medium, 5 tot 15 mm in deursnee langs die grootste dimensie, of grof),
kontras (dof, duidelik of prominent), vorm (rond, verleng-blaserig, of streperig) en die
geaardheid van die grense van die vlekke (skerp, duidelik of diffuus); van hierdie
kenmerke is volopheid, grootte en kontras die belangrikste.
grondkolloïed (soil colloid)
Organiese en anorganiese gronddeeltjies wat baie klein is (10-6 tot 10-9 m, of 1 tot 10-3
m) en 'n ooreenstemmende groot oppervlakte per massa-eenheid. Klei (<2 m) word
soms as 'n kolloïed geklassifiseer, hoewel dit streng gesproke nie korrek is nie. Die
boonste groottegrens van 'n kolloïed word dikwels as 0,5 m of selfs as 0,1 m geneem.
Die meeste kolloïdale deeltjies is te klein om met 'n gewone mikroskoop waar te neem.
Grondkolloïedes vorm nie ware oplossings soos suiker of sout nie, maar kan in 'n
relatiewe stabiele suspensie gesuspendeer word en kan gevolglik deur water vervoer
word. Deur behandeling met soute en ander chemikalieë kan kolloïedes geflokkuleer of
in groter eenhede of aggregate saamgebind word en wat uit water kan afsak. Baie
anorganiese grondkolloïedes is klein kristalletjies en die minerale kan deur X-straal
diffraksie of ander metodes geïdentifiseer word.
grondkombers (deklaag) (mulch)
Kyk deklaag.
grondkompaksie (soil compaction)
Kyk grondverdigting.
grondkompleks (soil complex)
'n Karteringseenheid wat in grondopnames gebruik word vir twee of meer
gedefinieerde taksonomiese eenhede, wat geografies so nou saam geweef is, dat dit,
weens die skaal wat gebruik word, onwenslik en onprakties is om hulle te skei. Vgl.
grondassosiasie; klei-humuskompleks; uitruilkompleks.
grondkonsistensie (soil consistence)
Die graad van kohesie of adhesie in 'n grondmassa of die weerstand daarvan teen
vervorming of skeuring. Die volgende beskrywings van grondkonsistensie word
gebruik by die aangeduide natheid:
droog
klam
nat

-

los, sag; effens hard; hard of baie hard
los, brokkelrig, effens ferm; ferm of baie ferm
(beide in terme van klewerigheid en plastisiteit)
nie-klewerig; effens klewerig; klewerig of baie klewerig;
nie-plasties; effens plasties; plasties of baie plasties.

grondkonsolidasie (soil consolidation)
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Die geleidelike of stadige vermindering in volume en verhoging in matriksdigtheid van
'n grond in reaksie op verhoogde belading of drukspanning. Vgl. grondverdigting.
grondkonsosiasie (soil consociation)
'n Grondkaarteenheid wat 'n gebied aandui wat deur 'n enkele taksonomiese eenheid
beslaan word.
grondkorrelasie (soil correlation)
Die proses van omskrywing, kartering, benaming en klassifikasie van die grondsoorte
in 'n spesifieke grondopnamegebied, met die doel om te verseker dat hulle toereikend
gedefinieer, akkuraat gekarteer en eenvormig benaam word in alle grondopnames wat
in 'n bepaalde land gedoen word. Dit het ook te doen met die standaarde en tegnieke
wat vir die beskrywing van gronde aangewend word, en met die toepassing en
ontwikkeling van grondklassifikasie.
grondkors (soil crust)
'n Dun oppervlaklagie op die grond wat in dikte van minder as een millimeter tot
omtrent 25 mm kan wissel. In die droë toestand het dit 'n harde tot bros konsistensie en
is baie digter as die materiaal onmiddellik daaronder.
Vgl. breukmodulus;
grondverseëling. Verskeie tipes korste kan ontwikkel:
afsettingskors (depositional crust)
'n Kors wat ontwikkel deur afsetting in lopende water. Dit word dikwels in vore
waargeneem en word gekenmerk deur die sortering van deeltjies om lamelle te vorm.
biologiese kors (biological crust)
'n Oppervlak organiese kors wat gewoonlik ontwikkel as gevolg van gereelde (nagenoeg
daaglikse) oppervlak-toegediende besproeiing. Dit bestaan uit 'n digte mat van alge en
fungi, en soms mosse.
drogingskors (drying crust)
'n Uitgedroogde oppervlaklagie waarin die sortering van deeltjies of die vorming van
mikrohorisonte nie plaasgevind het nie.
erosiekors (erosion crust)
'n Kors wat vanaf 'n struktuurkors ontwikkel het deur die verwydering van die
growwer oppervlaklaag deur water of wind, met die gevolglike blootstelling van die
ingespoelde lagie op die oppervlak.
plaveiselkors (pavement crust)
'n Kors gevorm deur die deurlopende verlies van fyner deeltjies as gevolg van erosie,
wat 'n oppervlaklaag van gruis en keistene tot gevolg het. Kom hoofsaaklik in ariede en
semi-ariede gebiede voor.
sedimentasiekors (sedimentation crust)
'n Kors wat gevorm word deur die sedimentering van deeltjies in staande water. Dit
word gekenmerk deur 'n laag fyn deeltjies op die oppervlak en krul dikwels op met
droging.
struktuurkors (structural crust)
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'n Digte oppervlakkors met identifiseerbare mikrohorisonte; 'n growwe sandlagie kom
bo-op 'n ingespoelde lagie van fyner deeltjies voor.
grondkorsvorming (soil crusting)
Kyk kors.
grondkruip (soil creep)
Die stadige massabeweging van grond en grondmateriaal teen betreklik steil hellings af,
hoofsaaklik onder die invloed van swaartekrag maar word aangehelp deur versadiging
met water en afwisselende bevriesing en ontdooiing.
grondkunde (soil science)
Die wetenskap wat gronde as natuurlike verskynsel behandel, insluitend hul
morfologiese, fisiese, chemiese, mineralogiese en biologiese eienskappe, hul genese,
klassifikasie, geografiese verspreiding, vrugbaarheid en hul benutting vir die produksie
van plante van belang vir die mens.
grondlandskap (soil landscape)
Dit is die grondkomponent van die landskap. Vgl. land.
grondlug (soil air)
Die grondatmosfeer; die gasfase van grond, synde daardie volume wat nie deur 'n
vloeistof of 'n vastestof gevul is nie.
grondmateriaal (soil material)
(1) Grond of gedeeltes van grond wat deur òf natuurlike òf meganiese metodes
verplaas is.
(2) Ongekonsolideerde of min of meer chemies verweerde gesteentemateriaal waaruit
gronde deur pedogenetiese prosesse ontwikkel.
grondmeganika (soil mechanics)
Die wetenskap wat te doen het met die uitwerking van kragte op die grond en die
toepassing van ingenieursbeginsels op grondprobleme.
grondmikrobiologie (soil microbiology)
'n Onderafdeling van grondkunde wat te doen het met mikroörganismes wat in die
grond voorkom, en hulle funksies en aktiwiteite.
grondmikromorfologie (soil micromorphology)
Die mikroskopiese studie van die morfologie van gronde; dun seksies toon die
mikrostruktuur, vorm van die tussenruimtes, bedekkende lagies en die verspreiding
van die anorganiese en organiese bestanddele. Vgl. mikromorfologie.
grondmineraal (soil mineral)
Enige mineraal wat in of as deel van die grond voorkom. 'n Natuurlike anorganiese
verbinding met bepaalde fisiese, chemiese en kristallyne eienskapppe (binne die perke
van isomorfisme) wat in gronde aangetref word. Vgl. kleimineraal.
grondmineralogie (soil mineralogy)
'n Onderafdeling van grondkunde wat te doen het met die minerale wat in die aardkors
aangetref word tot op die diepte van verwering of sedimentasie.
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grondmonoliet (soil monolith)
'n Gemonteerde vertikale grondseksie wat gemaak word om 'n grondprofiel te
illustreer.
grondmorfologie (soil morphology)
(1) Die fisiese samestelling, veral die struktuureienskappe van die grondprofiel soos
blyk uit die soorte, dikte en rangskikking van die horisonte in die profiel, en deur
die tekstuur, struktuur, kleur, konsistensie en poreusheid van elke horison.
(2) Die struktuureienskappe van die grond of enige gedeelte daarvan.
(3) 'n Onderafdeling van grondkunde wat handel oor die grondeienskappe wat onder
(1) genoem is.
grondontleding (soil analysis)
Die chemiese, fisiese en mineralogiese ontleding van grondmonsters, dikwels met die
doel om die beskikbare plantvoedingstowwe te bepaal. Ontledings word gewoonlik in
laboratoriums uitgevoer, maar kitstoetsstelletjies word ook gebruik. Sin. grondtoets.
grondoplossing (soil solution)
Die waterige vloeistoffase van die grond en sy opgeloste stowwe wat in ewewig met die
vaste fase is.
grondopname (soil survey)
Die sistematiese ondersoek, beskrywing, klassifisering en kartering van die gronde van
'n gebied vir 'n spesifieke doel. Grondopnames word geklassifiseer volgens die doel,
soort en intensiteit van veldondersoek. 'n Grondopname bestaan uit vier fasette:
(i) die kies van plekke vir en voorbereiding van grondmonstergate;
(ii) die beskrywing van die grondprofiel en identifisering van die grondvorm en/of
familie en/of serie;
(iii) die neem van monsters vir die bepaling van die fisiese en chemiese eienskappe van
die profiel;
(iv) die kartering van die gronde.
Vgl. verkenningsopname; grondklassifikasie; grondkaart.
grondorde (soil order)
'n Kategorie in grondklassifikasiesisteme. Kyk grondklassifikasie.
grondorganiese materiaal (soil organic matter)
Kyk organiese materiaal.
grond-pH (soil pH)
Grond-pH is die suurheidsgraad van grond soos bepaal met 'n glas- of ander geskikte
elektrode of indikator by 'n bepaalde verhouding van grond tot suspensiemedium of
gespesifiseerde grondwaterinhoud, uitgedruk in terme van die pH-skaal. Die
suspensiemediums wat gewoonlik gebruik word, is gedistilleerde water, 1M KCl en
0,01M CaCl2. Die suspensiemedium moet gespesifiseer word wanneer pH-metings
gerapporteer word. Beskrywende terme wat gewoonlik met sekere grond-pH waardes
(in suiwer water) geassosieer word, is:
uiters suur
:
< 4,5
baie sterk suur
:
4,5 - 5,0
sterk suur
:
5,1 - 5,5
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medium suur :
effe suur
neutraal
effe alkalies
matig alkalies
sterk alkalies :
baie sterk alkalies
Vgl. pH.

5,6 - 6,0
:
6,1 - 6,5
:
6,6 - 7,3
:
7,4 - 7,8
:
7,9 - 8,4
8,5 - 9,0
:
> 9,0

grondpopulasie (grondbevolking) (soil population)
(1) Al die organismes wat in die grond leef, plante en diere ingesluit.
(2) Lede van dieselfde taksonomiese eenheid.
(3) 'n Groepering van dieselfde kaarteenhede; 'n groepering van verwante items in 'n
statistiese sin.
grondporeusheid (soil porosity)
Kyk poreusheid.
grondporie (soil pore)
'n Bepaalde volume, gewoonlik begrens deur onreëlmatig gevormde vlakke van
deeltjies, van die porieruimte van 'n grond. Die porieruimte is daardie gedeelte van die
totale grondvolume wat deur lug en water in beslag geneem word.
grondporositeit (soil porosity)
Kyk poreusheid.
grondproduktiwiteit (soil productivity)
Die vermoë van 'n grond in sy natuurlike omgewing om 'n spesifieke plant of
opeenvolging van plante onder 'n gespesifiseerde bestuurstelsel te produseer.
grondprofiel (soil profile)
'n Vertikale seksie van die grond deur al sy horisonte tot in die onderliggende
materiaal. Vgl. grondhorison.
grondreaksie (soil reaction)
Kyk grond-pH.
grondrespirasie (soil respiration)
Die verbruik van suurstof en produksie van koolstofdioksied deur grondorganismes,
insluitende plantwortels.
grondserie (soil series)
Die basiese eenheid van grondklassifikasie, synde 'n onderverdeling van 'n grondfamilie
en bestaande uit gronde wat essensieel dieselfde is wat belangrike profielkenmerke
betref. Dit is die laagste kategorie in 'n formele klassifikasiesisteem.
grondsolarisasie (soil solarisation)
Blootstelling van grond aan sonstrale; bedekking van die grond met plastiek waardeur
dit verhit word en dus sekere mikroörganismes, veral patogene, uitwis.
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grondstabilisering (soil stabilization)
Chemiese of meganiese behandeling wat daarop gerig is om die stabiliteit van 'n
grondmassa te verhoog of te handhaaf of sy geskiktheid vir ingenieurswerk te verbeter,
soos byvoorbeeld die verhoging van die skuifsterkte, verlaging van die
samedrukbaarheid en vermindering van die neiging om water te absorbeer.
Stabilisasiemetodes sluit fisiese kompaksie in, sowel as behandeling met sement, kalk of
bitumen.
grondsterkte (soil strength)
'n Algemene term wat verwys na die vermoë van 'n grond om vervorming deur kragte
wat toegepas word, te weerstaan, wat enige van etlike tipes kan wees (bv. afskuiwing en
samedrukking) of kombinasies hiervan, soos met penetrometertoetse. Hierdie term
behoort nie gebruik te word wanneer spesifieke sterktetoetse ter sprake is nie, soos in
die geval van skuifsterkte, breukmodulus, penetrometerwaardes, ens.
grondstruktuur (soil structure)
Die kombinasie of rangskikking van primêre gronddeeltjies in sekondêre eenhede of
peds. Dié sekondêre eenhede kan op so 'n wyse in die profiel gerangskik wees dat dit 'n
duidelike, karakteristieke patroon verskaf, maar gewoonlik is dit nie so nie. Die
sekondêre eenhede word in klasse, tipes en grade geklassifiseer en op die basis van
grootte, vorm en duidelikheidsgraad, onderskeidelik, beskryf. Kyk die tabel op die
volgende bladsy.
Vier terme, wat grondstruktuurgrade genoem word, beskryf duidelikheid en aggregasiegraad. Hulle is: (i) struktuurloos, met geen waarneembare aggregasie en geen
ordelike rangskikking van natuurlike swakheidsvlakke nie, soos in die geval van sand
(massief indien saamklewend; enkelkorrelrig indien nie-saamklewend); (ii) swak, waar
peds onduidelik en swak gevorm is, sodat dit in situ skaars sigbaar is; (iii) matig, waar
peds goed gevorm en duursaam is, maar nie duidelik van mekaar geskei in
onversteurde grond nie; (iv) sterk, waar peds goed gevorm en duidelik van mekaar
geskei is in onversteurde grond. Die term apedaal word dikwels in 'n algemene sin
gebruik ten opsigte van materiale wat goed geaggregeer is in die mikrostruktuur, sodat
goed gevormde peds nie makroskopies sigbaar is nie. Vgl. pedaal.
grondstruktuurgrade (soil structure grades)
Kyk grondstruktuur.
grondstruktuurklasse (soil structure classes)
'n Groepering van grondstruktuureenhede of peds volgens 'n groottebasis.
grondstruktuur; grondstruktuurtipes; tabel op volgende bladsy.

Kyk

grondstruktuurtipes (soil structure types)
'n Klassifikasie van grondstruktuur gebaseer op die grootte van die aggregate of peds
en hul rangskikking in die profiel. Oor die algemeen word daar na die vorm van
grondstruktuurtipes verwys as plaatvorming, prismaties, suilvorming, blokvorming,
granulêr of krummelrig. Vgl. grondstruktuur; tabel op volgende bladsy.
grondsuiging (soil suction)
Kyk grondwater: matrikssuiging.
grondtaksonomie (soil taxonomy)
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Die teorie en praktyk van die klassifikasie van gronde. Die hoof taksonomiese eenhede
in die RSA is, in orde van stygende rang, serie, familie en vorm.
Vgl.
grondklassifikasie.
grondtekstuur (soil texture)
Die relatiewe verhoudings van die onderskeie deeltjiegroottefraksies in die grond soos
beskryf deur die grondtekstuurklasse soos aangegee op die grondtekstuurdiagram op
bl. 321. Vgl. deeltjiegroottefraksie.
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grondtemperatuur (soil temperature)
Die temperatuur van grond, met aanduiding van die diepte waarop dit gemeet is en die
tipe meetinstrument wat gebruik is. Dit kan aangegee word as die daaglikse maksimum,
minimum, spreiwydte of die gemiddelde; of as weeklikse, maandelikse of jaarlikse
gemiddeldes; of as 'n deurlopende funksie van tyd. Definisies van
grondtemperatuurregimes volgens Soil Survey Staff (1994):
hipertermies (hyperthermic)
'n Grondtemperatuurregime waarby die gemiddelde jaarlikse grondtemperature 22C
of hoër is en die gemiddelde somer- en wintertemperature op 'n 50 cm diepte met meer
as 5C verskil. Isohipertermies stem hiermee ooreen, behalwe dat somer- en
wintertemperature met minder as 5C verskil.
kriogenies (cryic)
'n Grondtemperatuurregime waarby die gemiddelde jaarlikse grondtemperature meer
as 0C maar minder as 8C is, met meer as 5C verskil tussen die gemiddelde somer- en
wintertemperature op 'n 50 cm diepte, terwyl somertemperature laag is.
mesies (mesic)
'n Grondtemperatuurregime waarby die gemiddelde jaarlikse grondtemperature 8C
of meer is, maar minder is as 15C, terwyl die temperatuurverskil tussen gemiddelde
somer- en wintertermperature op 'n 50 cm diepte meer as 5C is. Isomesies stem
hiermee ooreen, behalwe dat die somer- en wintertemperature met minder as 5C
verskil.
termies (thermic)
'n Grondtemperatuurregime waarby die gemiddelde jaarlikse grondtemperature 15C
of meer is, maar minder is as 22C, terwyl die temperatuurverskil tussen gemiddelde
somer- en wintertemperature op 'n 50 cm diepte meer as 5C is. Isotermies stem
hiermee oreen, behalwe dat die somer- en wintertemperature met minder as 5C
verskil.
vriesend (pergelic)
'n Grondtemperatuurregime waarby die gemiddelde jaarlikse temperature minder as
0C is. Ysgrond is teenwoordig.
grondtipe (soil type)
Vroeër 'n onderafdeling van 'n grondserie, gebaseer op tekstuurverskille van die
A-horison.
grondtoets (soil test)
Kyk grondontleding.
grondtonge (soil tongues)
Indringing van materiaal van 'n oorliggende horison in die horison daaronder. Die
horisontale afmetings (meer as 5 mm) van 'n indringing is altyd kleiner as die vertikale
afmetings.
grondvariant (soil variant)
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'n Soort grond waarvan die eienskappe veronderstel is om tot so 'n mate van erkende
series te verskil dat 'n nuwe serienaam geregverdig is, maar so beperk van omvang is,
dat die skepping van 'n nuwe serie nie geregverdig is nie.
grondverbetering (soil amelioration)
Kyk grondverbeteringsmiddel.
grondverbeteringsmiddel (soil amendment; soil conditioner)
(1) Enige middel wat gebruik word om die eienskappe van grond so te verander dat
dit meer geskik is vir 'n spesifieke doel. Voorbeelde is kalk, gips, sintetiese
polimere, ens. Die term misstof word verkies vir daardie verbeteringsmiddels wat
elemente voorsien wat essensieel is vir plantegroei.
(2) 'n Middel wat aggregasie bevorder, gewoonlik een van die sintetiese polimere wat
vir hierdie doel gebruik word, bv. Krilium, PVA, VAMA, HPAN, ens. Die Engelse
term "soil conditioner" word dikwels vir hierdie tipe middel gebruik.
grondverdigting (soil compaction)
Die proses waardeur grond tot 'n toestand van verdigting gebring word (verhoging van
sy brutodigtheid) deur middel van slae of stamp, vastrap deur voertuie, of die een of
ander tipe belading. Sin. grondkompaksie.
grondverkalking (soil calcification)
Die proses of prosesse van grondvorming waarin die oppervlakgrond deurlopend van
kalsium voorsien word, of die proses van akkumulering van kalsium in die een of ander
horison van die grondprofiel. Vgl. verkalking.
grondversakking (soil subsidence)
'n Plaaslike massabeweging wat hoofsaaklik die geleidelike afwaartse beweging,
afsakking of besinking behels, met min of geen horisontale beweging van die grond nie.
Vgl. versakking.
grondverseëling (soil sealing)
Die proses waardeur kluite en aggregate (peds) op die grondoppervlak opgebreek word
deur fisiese en chemiese dispersiewe kragte, spesifiek vallende waterdruppels. Die los
materiaal vul tussenped porieë en vorm 'n digte lagie. Deeltjiesortering vind tydens die
proses plaas en gee soms aanleiding tot 'n dun "huid" op die oppervlak in 'n
"ingespoelde" lagie fyner deeltjies net onder die huid. Met uitdroging word 'n
grondkors gevorm. Vgl. grondkors.
grondverskuiwing (earthslide; landslide)
(1) 'n Massa materiaal wat onder die invloed van swaartekrag teen 'n heuwel af gegly
het, dikwels wanneer die materiaal met water versadig is.
(2) Die vinnige beweging van 'n massa grond, gesteente of puin teen 'n hang af.
grondvog (verouderd) (soil moisture (obsolete))
Kyk grondwater.
grondvorm (soil form)
Kyk grondklassifikasie.
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grondvormingsfaktore (soil-forming factors)
Die veranderlikes wat aktief en verantwoordelik is vir die prosesse betrokke by die
vorming van grond. Die faktore is moedermateriaal, klimaat, die biotiese faktor,
topografie en tyd.
grondvrugbaarheid (soil fertility)
Die toestand van 'n grond wat dit in staat stel om voedingstowwe in toereikende
hoeveelhede en korrekte balans vir die groei van spesifieke plante te voorsien, indien
ander groeifaktore soos lig, water, temperatuur en die fisiese toestand van die grond
gunstig is.
grondwater (soil water)
Water wat in die solum voorkom.
INLEIDENDE OPMERKINGS:
1.

Waar van toepassing word die definisies wat deur Kommissie 1 (Grondfisika) van
die International Society of Soil Science goedgekeur is, gegee (Bulletin van die
ISSS, No 49, 25-36, 1976).

2.

In die meeste gevalle is die term "grond" weggelaat wanneer dit as 'n adjektief
gebruik word (bv. "waterinhoud" in plaas van "grondwaterinhoud").

3.

Die term "vog" en elke verwante term waarin dit as deel voorkom (bv.
"voginhoud", "vogpotensiaal" ens.) word as verouderd beskou. Die term "water",
wat na die chemiese bestanddeel H2O verwys, word verkies. Vog verwys na die
vloeistoffase in die algemeen en sluit waterhoudende oplossings en vloeistowwe
ander dan water in. Gevolglik verwys die "waterinhoud" van 'n grond
ondubbelsinnig na sy inhoud aan H2O, terwyl "voginhoud" kan impliseer dat die
inhoud van 'n waterige oplossing (soute ingesluit) en ander vloeistof of vloeistowwe
bedoel word.

4.

Water in grond is onderhewig aan verskeie kragvelde wat hul oorsprong het in: die
teenwoordigheid van die grond se vaste fase; die opgeloste soute; die invloed van
eksterne gasdruk; en die gravitasiekragveld. Hierdie effekte kan kwantitatief
beskryf word deur 'n individuele komponentpotensiaal aan elk toe te wys. Die som
van hierdie potensiale word die totale potensiaal van grondwater genoem en kan
vergelyk word met die parsiële spesifieke Gibbs vry-energie van die grondwater
relatief tot vry, suiwer water by dieselfde temperatuur.

5.

'n Aantal terme in verband met grondwater word opsommend in Tabelle A en B
verstrek. Die simbole vir die terme wat gedefinieer word, is dié wat algemeen
gebruik en verkies word.

beskikbare water (available water)
Daardie gedeelte van grondwater wat deur plantwortels opgeneem kan word. Vroeër
beskou as die hoeveelheid water wat deur die grond vrygestel word wanneer die
ewewigs-grondwatermatrikspotensiaal afneem vanaf nagenoeg -10 kPa of -33 kPa
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(veldkapasitiet) tot nagenoeg -1500 kPa (permanente verwelkpunt). Vgl. totale
beskikbare waterkapasiteit; profielbeskikbare waterkapasiteit (PBWK); verwelkpunt.
bestendige toestand (steady state)
Dit verwys na 'n transportproses waarby die netto vloeddigtheid konstant en
gelykmatig langs die geleisisteem bly, d.w.s. die gradiënt en potensiaal bly tydsgewys
konstant by elke punt (maar kan van een punt tot die ander wissel).
bolaagpotensiaal (overburden potential)
Kyk omhulseldrukpotensiaal.
darcy (darcy)
'n Verouderde eenheid van intrinsieke permeabiliteit (in vierkante meter) sodat 1 darcy
sal lei tot 'n spesifieke afvoer van 0,01 m/s vir 'n vloeistof met 'n viskositeit van 0,01
pascal-sekonde onder 'n hidrouliese gradiënt van 1033 (drukhoof van een
atmosfeer/cm). Een darcy is ongeveer gelyk aan 10-12 m2.
Vgl. intrinsieke
permeabiliteit.
Darcy se wet (Darcy's law)
'n Wet wat die vloeitempo van water deur poreuse mediums beskryf, vernoem na
Henry Darcy van Frankryk wat dit in l856 geformuleer het ná omvattende studies oor
die vloei van water deur sandfilterbeddings. In algemene terme lui dit dat die tempo
van viskose vloei van homogene vloeistowwe deur isotrope poreuse mediums in
verhouding is tot, en in die rigting van, die dryfkrag. Dit kan soos volg geformuleer
word:
(i) In een dimensie: q = V/At = -KH/L, waarin
q
=
die volumevloeddigtheid van water
V
=
die volume water
A
=
die deursnee-oppervlakte
t
=
tyd wat volume V water neem om deur die grond te vloei
K
=
hidrouliese geleivermoë
H
=
hidrouliese drukhoogteverskil oor lengte L
H/L =
hidrouliese gradiënt
(LW: Die vloeirigting is dié van die dryfkrag (-H/L))
(ii) In drie dimensies: q = -KH.
deurlatendheid (permeability)
'n Kwalitatiewe term wat die vermoë van 'n poreuse medium om vloeibare stowwe te
gelei, beskryf. Vgl. hidrouliese geleivermoë.
differensiële waterkapasiteit (differential water capacity)
Die tempo van verandering van die waterinhoud (m) of volumetriese waterinhoud (v)
met matrikspotensiaal (m) of matriksdruk (Pm). Die druk- of potensiaaleenheid
behoort gespesifiseer te word. Word ook "spesifieke waterkapasiteit" genoem.
TABEL A:

Term

Samevatting van terme wat op die voorkoms van water in grond
betrekking het
Simboo

Eenheid

Sinonieme en afgeleide terme
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l
1.

Waterinhoud
(massabasis)

m

(kg/kg)

Gravimetriese waterinhoud
Droë massafraksie van water
Water persentasie (mx100)

2.

Waterinhoud
(volumebasis)

v

(m3/m3)

Volumetriese waterinhoud
Volumefraksie van water (of vloeistof)
Volumetriese waterpersentasie (vx100)

3.

Water massafraksie

Ww

(kg/kg)

Waterinhoud op nat basis
Waterpersentasie op nat basis (Wwx100)

4.

Versadigde
waterinhoud

ms
of
vs

(kg/kg)
of
(m3/m3)

Waterhoukapasiteit
Versadigingspersentasie (msx100)
of (vsx100)

5.

Graad van
versadiging

s

m3(water)
m3(porieruimte)

6.

Vloeistofverhouding



m3(water)
m (vaste fase)

Relatiewe versadiging

3

7.

Veldkapasiteit

VK

%
of 'n
verhouding

8.

Differensiële
waterkapasiteit

Cw
of
C

Pa-1
of J-1 kg
of m-1

Veldwaterkapasiteit

Spesifieke waterkapasiteit

diffusiwiteit (diffusivity)
Die diffusiwiteit (of grondwaterdiffusiwiteit) (D()) in m2/s, is die kwosiënt van die
hidrouliese geleivermoë (K()) in m/s en die differensiële waterkapasiteit (C). (D() =
K()/C = K()m/).
drukhoogte (hp) (pressure head)
Die hoogte-ekwivalent, in meter, van die drukpotensiaal (p). Gelykstaande aan die
hidrostatiese drukhoogte in versadigde grond of vloeistofsisteme.
drukpotensiaal (p) (pressure potential)
Die drukpotensiaal (p), van die komponent water in situ, ook bekend as die tensiometerdrukpotensiaal, is die hoeveelheid nuttige werk per massaeenheid suiwer water,
in J/kg, wat verrig moet word ten einde 'n infinitesimale hoeveelheid water omkeerbaar
en isotermies van 'n poel vry grondoplossing (identies in samestelling aan die
grondvloeistoffase by die punt onder oorweging) by gespesifiseerde temperatuur en atmosferiese druk, na die grondvloeistoffase by die punt onder oorweging oor te dra. Die
potensiaal kan uitgedruk word in terme van die eksperimenteel meetbare tensiometerdruk van die grondvloeistoffase (p) in situ, volgens
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TABEL B:

Samevatting van terme wat op die toestand van water in grond
betrekking het

SPESIFIEKE WATERPOTENSIAAL

SIMBOOL

ALTERNATIEWE POTENSIALE

(Energie/massa; J/kg)
Volumetriese
Waterpotensiaal
(Energie/volume;
J/m3 of Pa)
(Eenhede van
druk)
1. Totale potensiaal
(T = g + p + o)

T

2. Gravitasiepotensiaal

g

3. Drukpotensiaal
(Hidrostatiesedrukpotensiaal
(Rigiede matriks:
p = m + pa
Swellende gronde:
p = pw + pa + pe

p

Druk
Hidrostatiese druk
Tensiometerdruk

4. Matrikspotensiaal
(Rigiede matriks:
m = pw
Swellende gronde:
m = pw + pe

m

5. Osmotiese
potensiaal

PT

Gewigswaterpotensiaal
(energie/gewig;
J/N of m)
(Eenhede van
lengte)

Simbool

Totale hoogte

HT

Gravitasie-hoogte

hg

p

Drukhoogte

hp

Matriksdruk
(Verouderd:
matrikssuiging;
kapillêre druk;
negatiewe druk;
grondsuiging;
grondwaterspanning; grondvogspanning; grondwatersuiging.
Ontoelaatbaar:
grondwaterdruk)

Pm

Matriksdrukhoogte

hm

o

Osmotiese druk



Osmotiese
drukhoogte

ho

6. Gasdrukpotensiaal

pa

Gasdruk

Pa

7. Omhulseldrukpotensiaal (Bolaagpotensiaal)

pe

Omhulseldruk

Pe

8. Onbelaste matrikspotensiaal

pw

Onbelaste
matriksdruk

pw

9. Hidrouliese
potensiaal
(w = p + g)

H

Hidrouliese druk
(PH = p + wgz)

PH

Hidrouliese
hoogte
(H = hp + hg)

H

10. Waterpotensiaal
(Chemiese
potensiaal)
(w = p + o)

w

Waterspanning/
-suiging
(In plantfisiologie:
totale druk; totale
waterspanning;
diffusie
druktekort)

Pw

p


Totale druk
(Verouderd: totale
spanning/suiging)

Simbool

(Bolaagdruk)
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p

= 

0

_
wdP

_
waarin w die parsiële spesifieke volume van die komponent water in die grondoplossing
is.
dryfkrag (driving force)
Die dryfkrag vir watervloei is in grootte gelyk aan maar in rigting die teenoorgestelde
van die potensiaalgradiënt. Kyk ook hidrouliese gradiënt.
eksterne gasdruk (external gas pressure)
Kyk gasdruk.
eksterne gasdrukpotensiaal (external gas pressure potential)
Kyk gasdrukpotensiaal.
gasdruk (pneumatic pressure)
Die druk-ekwivalent van die gasdrukpotensiaal.
gasdrukpotensiaal (pa) (pneumatic potential)
Die gasdrukpotensiaal (pa) is die toename van die drukpotensiaal (p) wat volg op die
aanwending van 'n ekstra gasdruk _Pa = Pa - Po (waarin Pa = druk in die gasfase van die
grond en Po = atmosferiese druk) op 'n grondmonster met 'n gegewe waterinhoud en
onderworpe aan 'n gegewe omhulseldruk. In so verre as die aanwending van Pa nie die
geometrie van die vloeistoffase beïnvloed nie, kan die potensiaal bereken word volgens

pa

_Pa

_
=  w´dP

0

_
waarin w´ die parsiële spesifieke volume van water in die grondvloeistoffase in situ is (in
_
die praktyk word aanvaar dat dit gelyk is aan w).
gravimetriese waterinhoud (gravimetric water content)
Kyk waterinhoud.
gravitasiehoogte (hg) (gravitational head)
Die hoogte, in meter, van 'n punt bokant 'n sekere verwysingsvlak.
gravitasiepotensiaal (gravitational potential)
Die hoeveelheid nuttige werk per massaeenheid suiwer water, in J/kg, wat verrig moet
word ten einde, omkeerbaar en isotermies, 'n oneindig klein hoeveelheid water van 'n
poel suiwer, vrye water by hoogte zo na 'n punt by hoogte z oor te dra.
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grondoplossing (soil solution)
(1) Die in situ watervloeistoffase van die grond en sy opgeloste stowwe, in welke geval
die term vloeistoffase verkieslik is.
(2) 'n Monster van die watervloeistoffase en sy opgeloste stowwe, deur die een of ander
ekstraksieprosedure verkry.
grondsuiging (soil suction)
Kyk matrikssuiging.
grondwaterdiffusiwiteit (soil water diffusivity)
Kyk diffusiwiteit.
grondwaterkenkromme (soil water characteristic (curve); retentivity curve)
Kyk retensiekromme.
grondwaterspanning (soil water stress/tension/suction)
Kyk matrikssuiging.
hidrostatiese druk (hydrostatic pressure)
Die druk in 'n waterliggaam as gevolg van swaartekrag en die gewig van die
omringende water. Hidrostatiese druk hou verband met diepte onder die oppervlak van
suiwer vry water en word gegee deur p = -wgz waar w = die digtheid van die water, g
= die versnelling as gevolg van swaartekrag en z = die hoogte, positief van die
vrywatervlak af opwaarts gemeet. Die absolute druk in die waterliggaam sal
daarbenewens ook bepaal word deur die atmosferiese of eksterne gasdruk wat op die
water inwerk.
hidrostatiese drukhoogte (hydrostatic pressure head)
Die hoogte-ekwivalent, in meter uitgedruk, van die hidrostatiese drukpotensiaal.
hidrostatiese drukpotensiaal (hydrostatic pressure potential)
Die hoeveelheid nuttige werk per eenheidsmassa suiwer water, in J/kg, wat verrig moet
word ten einde 'n infinitesimale hoeveelheid water omkeerbaar en isotermies van die
oppervlak van 'n poel vry water identies in samestelling en by dieselfde elevasie as die
punt onder beskouing, na 'n punt in die waterliggaam oor te dra.
hidrouliese geleivermoë (hydraulic conductivity)
Die verhoudingsfaktor (K) in Darcy se Wet soos op die viskose vloei van water in grond
toegepas, d.w.s. die volume vloeddigtheid van water per eenheidsgradiënt van
hidrouliese hoogte. Indien omstandighede vereis dat die viskositeit van die vloeistof van
die geleivermoë van die medium geskei word, is dit gerieflik om 'n intrinsieke
permeabiliteit te definieer. Ten einde die geleivermoë in waterversadigde grond van dié
in wateronversadigde grond te onderskei, kan die terme versadigde (hidrouliese)
geleivermoë en onversadigde (hidrouliese) geleivermoë in plaas van hidrouliese
geleivermoë gebruik word. Vgl. intrinsieke permeabiliteit.

hidrouliese gradiënt (hydraulic gradient)
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Die term hidrouliese gradiënt kan 'n hidrouliese potensiaalgradiënt, 'n hidrouliese
drukgradiënt of 'n hidrouliese hoogtegradiënt impliseer. In elke geval is die gradiënt die
verandering in grootte (van potensiaal, druk of hoogte) per afstandseenheid in die
rigting van die maksimum toenametempo daarvan. Die hidrouliese gradiënt bepaal
gewoonlik die tempo en rigting van watervloei in grond.
hidrouliese hoogte (hydraulic head)
Die elevasie met betrekking tot 'n spesifieke verwysingsvlak waarby water staan in 'n
piësometer wat aan die betrokke punt in die grond verbind is. Die definisie kan ook op
grond bo die watertafel van toepassing gemaak word indien die piësometer deur 'n
tensiometer vervang word. Die hidrouliese hoogte in stelsels onder atmosferiese druk
kan vergelyk word met 'n potensiaal wat in terme van die hoogte van 'n waterkolom
uitgedruk word. Meer spesifiek is dit die som van die gravitasie- en hidrostatiese druk(of matriks-) potensiale as 'n hoogte uitgedruk (H = hg + hp).
hidrouliese potensiaal (H) (hydraulic potential)
Die som van die gravitasie- en druk- (of hidrostatiese druk-) potensiale, in J/kg
uitgedruk. Dus: H = g + p.
hidrouliese resistiwiteit (hydraulic resistivity)
Die omgekeerde van die hidrouliese geleivermoë.
hidrouliese weerstand (hydraulic resistance)
Die hidrouliese weerstand per eenheidsoppervlakte van 'n geleidende sisteem is die
verhouding van die dikte tot die hidrouliese geleivermoë.
histerese (hysteresis)
In die geval van die waterretensiekromme van 'n grond waarin die matrikspotensiaal
teen waterinhoud gestip word, verwys histerese na die verskynsel dat daar nie identiese
krommes verkry word vir gevalle van wateropname (benatting) en watervrystelling
(droging) nie. Vgl. skandeerkromme.
hoogte (head)
Die ekwivalent van potensiaal wanneer dit in lengte-eenhede uitgedruk word. Ook
gewigspotensiaal genoem (eenhede J/N of m).
infiltrasie (infiltration)
Die proses waarvolgens water die grond binnedring, gewoonlik (maar nie noodwendig
nie) deur die grondoppervlak en vertikaal afwaarts.
infiltrasietempo (infiltration rate)
Die vloeddigtheid van water wat deur die grondoppervlak gaan en die grond
binnevloei.
infiltreerbaarheid (infiltrability)
Die vloed (of tempo) van waterinfiltrasie in 'n grond in wanneer water by atmosferiese
druk op die atmosfeer-grond grens gehou word, met 'n eendimensionale, afwaartse
vloeirigting.
intrinsieke permeabiliteit (intrinsic permeability)
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Die eienskap van 'n poreuse materiaal wat te doen het met die gemak waarmee
vloeistowwe daardeur kan gaan; die hidrouliese geleivermoë (K) van die
Darcy-vergelyking gedeel deur /g (waar  die viskositeit van die vloeistof is,  die
digtheid daarvan en g die versnelling as gevolg van swaartekrag), wat die bydrae van
vloeistofeienskappe tot die waarde van K insluit. Intrinsieke permeabiliteit het eenhede
van lengte-kwadraat.
kapillêre druk (verouderd) (capillary pressure (obsolete))
Kyk matriksdruk.
kapillêre geleivermoë (verouderd) (capillary conductivity (obsolete))
Kyk hidrouliese geleivermoë; onversadigde geleivermoë.
kapillêre potensiaal (verouderd) (capillary potential (obsolete))
Kyk matrikspotensiaal.
kenkromme (retentivity curve; characteristic curve)
Kyk retensiekromme.
kumulatiewe infiltrasie (cumulative infiltration)
Die tydintegraal van die infiltrasietempo, of die totale hoeveelheid water wat 'n grond
binne 'n gegewe tyd onder gespesifiseerde toestande ingedring het. Kyk ook infiltrasie;
infiltrasietempo.
matriksdruk (Pm) (matric pressure)
Die meterdruk, in pascal, waaraan 'n monster van die grondoplossing isotermies
onderwerp moet word ten einde dit in ewewig te kry, via 'n membraan wat
ondeurlatend is vir die grondmatriks, met die grondwater by die punt onder oorweging,
wanneer die grondgasfasedruk (Pa) gelyk is aan die atmosferiese druk (Po). Dit is ook
die drukekwivalent van die matrikspotensiaal.
matriksdrukhoogte (matric pressure head)
Die hoogte-ekwivalent, in meter, van die matrikspotensiaal of matriksdruk.
matrikspotensiaal (m) (matric potential)
Die waarde van die drukpotensiaal van 'n grondmonster by 'n gegewe waterinhoud en
onderworpe aan 'n gegewe omhulseldruk, maar met die grondgasfasedruk (Pa) gelyk
aan atmosferiese druk (Po). Dit is op een stadium kapillêre potensiaal genoem en word
soms losweg en verkeerdelik gelyk gestel met drukpotensiaal of hidrostatiese
drukpotensiaal.
matrikssuiging (matric suction)
Die negatiewe waarde van die matriksdruk, in pascal.
negatiewe druk van grondwater (verouderd) (negative pressure (of soil water) (obsolete))
Kyk matriksdruk.
omhulseldruk (Pe) (envelope-pressure)
Die drukekwivalent, in pascal, van die omhulseldrukpotensiaal.
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omhulseldrukpotensiaal (pe) (envelope-pressure potential)
Die toename in die drukpotensiaal (p) wat volg op die aanwending van 'n
omhulseldruk Pe op 'n grondmonster met waterinhoud  en oorspronklik onder
nulomhulseldruk, wanneer die druk in die gasfase (Pa) gelyk is aan atmosferiese druk
(Po), volgens:

pe

Pe
_p
= 
_ dP

_Pe
0

Ook bolaagpotensiaal genoem.
onbelaste matrikspotensiaal (pw) (unloaded matric potential)
Die onbelaste matrikspotensiaal (pw) is die waarde van die drukpotensiaal (p) in 'n
grondmonster by 'n waterinhoud m, met die omhulseldruk (Pe) gelyk aan nul en die
grond se gasfasedruk gelyk aan atmosferiese druk (d.w.s. pa = 0). (Let wel: In 'n rigiede
matriks verdwyn die omhulseldrukpotensiaal, met die gevolg dat m = pw. In 'n
swelklei egter is m = pw + pe).
onbestendige toestand (transient state)
Dit verwys na 'n vervoerproses waarby die grootte en moontlik ook die rigting van die
vloeddigtheid en potensiaalgradiënt tydsgewys wissel. Sin. oorgangstoestand.
onbestendige vloei (transient flow)
Vloei wat onder onbestendige toestande plaasvind. Sin. oorgangsvloei.
ondergrondwater (groundwater)
Water wat onder die watervlak (waarby m= 0) in gronde voorkom, sowel as in
geologiese formasies wat ten volle versadig is.
onversadigde geleivermoë (unsaturated conductivity)
Staan ook bekend as onversadigde hidrouliese geleivermoë. Kyk hidrouliese
geleivermoë.
onversadigde vloei (unsatured flow)
Die vloei van water in grond wat nie ten volle met water versadig is nie.
oorgangstoestand (transient state)
Kyk onbestendige toestand.
oorgangsvloei (transient flow)
Kyk onbestendige vloei.
osmotiese druk () (osmotic pressure)
Die osmotiese druk () is die meterdruk, in pascal, waaraan 'n monster van die
grondoplossing by atmosferiese druk en gespesifiseerde temperatuur onderwerp moet
word ten einde in ewewig te wees, via 'n membraan wat ondeurganklik is vir die
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opgeloste stowwe, met suiwer water by dieselfde druk en temperatuur. (Let wel: Deur
die definisies van matriksdruk en osmotiese druk te vergelyk sal dit blyk dat die
negatiewe osmotiese druk (-) additief tot die matriksdruk is).
osmotiese hoogte (osmotic head)
Die hoogte-ekwivalent, in meters, van die osmotiese potensiaal of osmotiese druk.
osmotiese potensiaal (o) (osmotic potential; solute potential)
Die osmotiese potensiaal (o) van water in grond is die hoeveelheid nuttige werk per
eenheidsmassa suiwer water, in J/kg, wat verrig moet word om 'n infinitesimale
hoeveelheid water omkeerbaar en isotermies van 'n poel suiwer vry water na 'n poel
vry grondoplossing (identies in samestelling met die grondvloeistoffase by die punt
onder oorweging en op dieselfde hoogte) oor te dra. Die potensiaal kan uitgedruk word
in terme van die eksperimenteel-meetbare osmotiese druk van die oplossing () volgens


0

= 

0

_
wdP

_
waarin w die parsiële spesifieke volume van die komponent water in die grondoplossing
_
is. Let wel: w is temperatuurafhanklik.
osmotiese spanning/suiging (osmotic stress/tension/suction)
Dieselfde as osmotiese druk soos hierbo gedefinieer. Dit kan vertolk word as die
negatief van die negatiewe osmotiese druk, in pascal uitgedruk.
permeabiliteit (permeability)
Kyk deurlatendheid; hidrouliese geleivermoë.
permeabiliteitskoëffisiënt (verouderd) (coefficient of permeability (obsolete))
Kyk hidrouliese geleivermoë; intrinsieke permeabiliteit.
potensiaalgradiënt (potential gradient)
Kyk hidrouliese gradiënt.
retensiekromme (retentivity curve)
Die kromme wat matriksdruk (Pm) of matrikspotensiaal (m) (vir 'n gespesifiseerde
omhulseldruk in die geval van swelgronde) of onbelaste matriksdruk (pw) met die
waterinhoud (m) of volumetriese waterinhoud (v) van die grond in verband bring.
Vanweë histereseverskynsels kan mens onderskei tussen opname- (benatting-) en
vrystellings- (drogings-) grenskrommes; indien nodig kan dit aangevul word met
benatting- en drogingskandeerkrommes wat ooreenkom met benattings- en drogingsiklusse. Kyk ook histerese; skandeerkromme.
skandeerkromme (scanning curve)
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Die verwantskap tussen waterinhoud en matrikspotensiaal wanneer 'n waterhoudende
grond oor 'n beperkte bestek van waterinhoude aan wateropname (benatting) en
-vrystelling (droging) onderwerp word. Die skandeerkromme lê dus binne die
histereselus. Kyk histerese.
snelheid (velocity)
Kyk vloeisnelheid.
spesifieke waterkapasiteit (specific water capacity)
Kyk differensiële waterkapasiteit.
tensiometerdrukpotensiaal (tensiometer-pressure potential)
Kyk drukpotensiaal.
totale grondwaterspanning-suiging (verouderd) (total soil water stress/tension/suction
(obsolete))
Die drukekwivalent, in pascal, van die totale potensiaal.
totale hoogte (total head)
Die hoogte-ekwivalent, in meter, van die totale potensiaal.
totale beskikbare waterkapasiteit (total available water capacity)
Dit is die kapasiteit (in mm water uitgedruk) van 'n grond om water vir plantgebruik
op te berg. TBWK (mm) = BW (mm/m) vermenigvuldig met die effektiewe worteldiepte
(m). In anisotropiese gronde moet die verskille in BW vir elke horison in ag geneem
word. Op sy beste is TBWK om verskeie redes 'n baie ruwe benadering; een daarvan is
die probleem om effektiewe worteldiepte te skat. Vgl. grondkapasiteit.
totale potensiaal (T) (total potential)
Die totale potensiaal (T) van die komponent water in grond by 'n gespesifiseerde
temperatuur is die hoeveelheid nuttige werk per eenheidsmassa suiwer water, in J/kg,
wat deur middel van ekstern-aangewende kragte verrig moet word ten einde 'n
infinitesimale hoeveelheid water omkeerbaar en isotermies van 'n poel suiwer vry water
na die grondvloeistoffase by die punt in oorweging oor te dra. Ook totale
grondwaterpotensiaal genoem. Vgl. Tabel B.
veldkapasiteit (field capacity)
Die persentasie of fraksie water (massa- of volumebasis behoort gespesifiseer te word)
wat onder veldtoestande in die grond agterbly 2 tot 3 dae nadat dit deeglik natgemaak
is en nadat vrye dreinering onbeduidend geword het. Die term is van beperkte waarde
in eksakte werk aangesien dit nie 'n eenduidige hoeveelheid verteenwoordig nie. Sin.
veldwaterkapasiteit.
versadigde geleivermoë (saturated conductivity)
Staan ook bekend as versadigde hidrouliese geleivermoë. Kyk hidrouliese geleivermoë.
versadigde vloei (saturated flow)
Vloei van water in grond wat ten volle met water versadig is.
versadigingsgraad (degree of saturation)
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Die volume water teenwoordig in 'n grond in verhouding tot die volume van die porieë.
Dit word soms net "versadiging" genoem en kan as 'n persentasie uitgedruk word.
versadigingspersentasie (saturation percentage)
Kyk versadigingswaterinhoud.
versadigingswaterinhoud (saturation water content)
Die verhouding van die watermassa tot die droë massa van die grond, vir 'n grond wat
ten volle met water versadig is. Staan ook bekend as die (maksimum) waterhouvermoë.
Wanneer dit as 'n persentasie uitgedruk word, staan dit bekend as die
versadigingspersentasie.
vloed (flux)
Die hoeveelheid materie of energie wat binne 'n eenheid tyd deur 'n sisteem of gedeelte
van 'n sisteem vervoer word. Die hoeveelheid kan in eenhede van massa, volume,
hitte-energie, ens. uitgedruk word (d.w.s. massavloei, volumevloei, hitte-energievloei,
ens.).
vloeddigtheid (flux density)
Die vloed per oppervlakeenheid. Volumevloeddigtheid word bv. in m/s uitgedruk.
Soms word vloeddigtheid verkeerdelik vloed genoem.
vloeisnelheid (flow velocity)
Die bewegingstempo van materiaal in die vloeipad daarvan. (LW: Vanweë die
grondgekronkeldheid is vloeisnelheid nie sinoniem met vloeddigtheid nie). Aangesien
snelheid 'n vektor is, behoort die rigting van die vloeisnelheid altyd vermeld te word.
vloeistofverhouding (liquid ratio)
Die volume van die vloeistoffase per eenheidsvolume van die vaste fase, uitgedruk in
kubieke meter vloeistoffase per kubieke meter vaste fase.
vogekwivalent (verouderd) (moisture equivalent (obsolete))
'n Verouderde meting van grondwaterretensie onder gestandaardiseerde toestande; by
benadering die waterinhoud by veldkapasiteit. Dit is die waterinhoud, as 'n persentasie,
van 'n vooraf-versadigde grondmonster van 10 mm dikte nadat dit dertig minute lank
aan 'n sentrifugale krag van eenduisend keer dié van swaartekrag onderwerp was.
volumetriese waterinhoud (volumetric water content)
Die volume van die vloeistoffase per brutovolume grond, uitgedruk in kubieke meter
water per kubieke meter brutovolume. Word ook die volumefraksie van water (of
vloeistof) genoem. Indien dit as 'n persentasie uitgedruk word, word dit die
volumetriese waterpersentasie genoem.
volumetriese waterpersentasie (volumetric water percentage)
Kyk volumetriese waterinhoud.
waterinhoud (water content)
Die hoeveelheid water wat uit die grond verloor word wanneer dit by 105C gedroog
word, uitgedruk as kg water per kg vaste fase na droging. Dit word ook gravimetriese
waterinhoud of waterinhoud op massabasis genoem. Wanneer dit as 'n persentasie
uitgedruk word, staan dit as die persentasie water bekend.
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waterinhoud op nat basis (water content on wet basis)
Kyk watermassafraksie.
waterhouvermoë (water holding capacity)
Kyk versadigingswaterinhoud.
waterinhoudprofiel (water content profile)
'n Grafiese voorstelling van die waterinhoud-diepte verwantskap in 'n grond.
Waterinhoud word op die absissa gestip en diepte op 'n afwaartse ordinaat.
waterkapasiteit (water capacity)
Kyk grondkapasiteit; totale beskikbare waterkapasiteit.
watermassafraksie (water mass fraction)
Die verhouding van die massa van water tot die som van die massa van die water en die
droë grond. Word ook die waterinhoud op nat basis genoem. Wanneer dit as 'n
persentasie uitgedruk word, word dit die waterpersentasie op nat basis genoem.
waterpersentasie (water percentage)
Kyk waterinhoud.
waterpersentasie op nat basis (water percentage on wet basis)
Kyk watermassafraksie.
waterpotensiaal (water potential)
Die waterpotensiaal is die verskil tussen die chemiese potensiaal van water in 'n
ewewigsisteem en die chemiese potensiaal van suiwer vry water by dieselfde
temperatuur en elevasie. Dit is die som van die druk-, matriks- en osmotiese potensiale
(let op die uitsluiting van die gravitasiepotensiaal).
waterverhouding (verouderd) (water ratio (obsolete))
Kyk volumetriese waterinhoud.
watervlak (water table)
Die bovlak van ondergrondwater; die lokus van punte in ondergrondse water waar die
hidrouliese druk gelyk is aan atmosferiese druk.
grondwaterkenkromme (soil water retentivity curve)
Kyk grondwater: waterretensiekromme.
Grondwaterlaterietgrond (Ground-water Laterite Soil)
'n Hoofgrondgroep van die intrasonale orde en hidromorfiese suborde, bestaande uit
gronde wat gekenmerk word deur hardebank en konkresiehorisonte ryk aan yster- en
aluminiumoksiede (en soms mangaanoksied) wat onmiddellik bo die watervlak gevorm
het.
Grondwaterpodzolgrond (Ground-water Podzol Soil)
'n Hoofgrondgroep van die intrasonale orde en hidromorfiese suborde bestaande uit
gronde met 'n organiese mat op die oppervlak gevolg deur 'n baie dun lagie suur
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humusmateriaal, gevolg deur 'n witterig-grys uitgeloogde laag van tot een meter dik, op
sy beurt gevolg deur 'n bruin of baie donkerbruin gesementeerde hardebanklaag. Dit
word onder verskeie tipes woudplantegroei in koel tot tropiese humiede klimate onder
swak dreineringstoestande gevorm.
grondwaterpotensiaal (soil water potential)
Kyk grondwater: totale potensiaal.
grondwaterregime (soil water regime)
'n Kwalitatiewe term wat verwys na die toestand van water in grond, veral wat
watertoevoer na plante betref.
grondwaterretensiekromme (soil water retentivity curve)
Kyk grondwater: waterretensiekromme.
grootgrondgroep (great soil group)
Kyk hoofgrondgroep.
groottegrense (size limits)
Die limietgroottes van die onderskeie grondfraksies. Vgl. deeltjiegroottefraksie.
grouwak (greywacke)
'n Donker sand- of grintsteen met 'n kleimatriks. Vgl. grint.
growwe fragmente (brokstukke) (coarse fragments)
Gesteente- of mineraalfragmente >2,0 mm in deursnee. Die volgende name word
gebruik vir growwe fragmente in gronde (Soil Survey Staff, 1951):
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Fragmente*

Beskrywende terme vir fragmente met:

Vorm

Materiaal

Deursnee
< 75 mm

Deursnee
75-250 mm

Deursnee
> 250 mm

gerond of
subhoekig

alle soorte rots

gruiserig

keisteenagtig

klip**

onreëlmatig en
hoekig

(1) chert
(2) ander dan
chert

chertagtig
hoekig-gruiserig

grof chertagtig
hoekigkeisteenagtig

klipperig
klipperig

lengte
< 150 mm

lengte
150 - 375 mm

lengte
> 375 mm

skubagtig

plaveisteenagtig

klipperig

lei-agtig
skalie-agtig

plaveisteenagtig
plaveisteenagtig

klipperig
klipperig

dun en plat
flat

(1) kalksteen,
sandsteen
of skis
(2) lei
(3) skalie

* Die adjektiewe wat brokstukke beskryf word ook toegepas op lande en gronde waar hulle
beduidende hoeveelhede van sodanige brokstukke bevat.
** Die term "rotsagtig" word soms gebruik as die klippe groter as 600 mm is.

growwe tekstuur (coarse texture)
Die tekstuur van sand-, leemsand- en sandleemgronde; 'n grond wat groot hoeveelhede
van hierdie tekstuurklasse bevat. Vgl. fyn tekstuur; grondtekstuur.
gruis (gravel)
Materiaal bestaande uit gesteentebrokstukke van tussen 2 mm en 75 mm in deursnee.
Vgl. grondfraksie.
gruiserig (gravelly)
'n Term wat gebruik word om grond wat waarneembare en betekenisvolle hoeveelhede
gruis bevat, te beskryf. Vgl. growwe fragmente.
Grysbruin Podzoliese Grond (Grey-brown Podzolic Soil)
'n Sonale hoofgrondgroep bestaande uit gronde met 'n dun, middelmatige donker A1horison en met 'n gryserige-bruin A2-horison wat onderlê word deur 'n B-horison. Dit
bevat 'n hoë persentasie basisse en 'n aansienlike hoeveelheid geïlluvieerde silikaatklei.
Dit word gevorm op betreklik jong landoppervlakke, meesal gletserafsettings, wat
relatief ryk is aan kalsium, en wat voorkom onder bladwisselende woude in streke met
'n klam, gematigde klimaat.
Gryswoestyngrond (Sierozem; Grey Desert Soil)
Kyk Sierozem. Vgl. Woestyngrond.
guano (guano)
Kyk ghwano.

