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paleontologie (paleontology)
Die studie van lewe in vroeëre geologiese tye, gebaseer op fossielreste van beide diere en
plante.
Paleoseen (Paleocene)
Kyk geologiese tydskaal.
Paleosoïkum (Paleozoic)
Kyk geologiese tydskaal.
paleosol (paleosol)
'n Grond wat in die geologiese verlede gevorm het en daarna begraaf is. Indien die
jonger oorliggende materiaal deur erosie-stroping verwyder word, word dit op die
landoppervlak blootgelê. Die ouderdom daarvan kan deur koolstofdatering en stuifmeelontledings bepaal word. Sin. begraafde grond; fossielgrond.
paligorskiet (palygorskite)
'n Kettingrooster-kleimineraal: (Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O. Die term is ook al gebruik
as 'n groepnaam vir liggewig-, taai, saamgekoekte, veselagtige kleiminerale waarin
heelwat aluminium deur magnesium vervang is en onder die elektronmikroskoop deur
duidelike staafagtige vorms gekenmerk word. Sin. attapulgiet.
pallidiese A-horison (verouderd) (pallid A horizon (obsolete))
Kyk diagnostiese horison: okriese epipedon.
pan (pan)
'n Geslote depressie of holte wat volop in ariede en semi-ariede gebiede soos die Karoo
of Kalahari kan voorkom. Panne kan ontstaan deur prosesse soos oplossing en diereaktiwiteite (buffels en vlakvarke), maar die hoofoorsaak van hulle ontstaan is die
uitwaai van oppervlakke wat uit vervoerbare materiaal (byvoorbeeld skalie, fyn
sandsteen en sand, meerafsettings, ens.) bestaan. 'n Pan mag vars of soutwater bevat.
passing (landevaluering) (matching (land evaluation))
Vergelyking van die vereistes en toleransies van 'n landgebruikstipe met die kenmerke
en kwaliteite van elke landtipe om sodoende die geskiktheid van elke landtipe vir elke
beoogde soort landgebruik te bepaal; die mees kritieke proses by landevaluering.
patina (patina)
(1) Die gladde, verweerde oppervlak van prehistoriese artefakte, of soortgelyke
oppervlakke op vroeë Holoseen of ouer rotse.
(2) 'n Grysgroen roeslaag op bronsvoorwerpe, ou muntstukke ens.; ook, kunsmatige
nabootsing daarvan.
ped (ped)
'n Eenheid van saamklewende gronddeeltjies soos 'n aggregaat, krummel, prisma, blok
of korrel wat deur natuurlike prosesse gevorm word (in teenstelling met 'n kluit, wat
kunsmatig gevorm word).
pedaal (pedal)
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Dit verwys na grondmateriale wat hoofsaaklik uit peds saamgestel is. Vgl.
grondstruktuur; mikromorfologie.
pedalfer (verouderd) (pedalfer (obsolete))
'n Ou, algemene term vir 'n uitgeloogde grond waarin daar 'n konsentrasie van
seskwioksiede is. Dit is die algemene grondsoort in humiede streke. Vgl. pedokal.
pediment (pediment)
Die voethang-gedeelte van 'n erosiehelling; geomorfologies 'n erosieoppervlak wat aan
die voet van 'n terugwykende hang voorkom. Dit word onderlê deur gesteentes of
sedimente wat ook die hoërliggende land onderlê. Laasgenoemde is sonder of bedek met
sediment, en het gewoonlik 'n opwaartse konkawe profiel.
pedisediment (pedisediment)
'n Kolluviale afsetting van grondmateriaal vanaf die hoër helling op vlaktes met lae
reliëf (pedimente), as gevolg van oppervlakvloei of vinnige vorms van massabeweging
soos ineenstorting en oorstroming.
pedivlakte (pediplain)
'n Vlakte gevorm deur die samevloeiing van pedimente. Vgl. pediment.
pedogenese (pedogenesis)
Kyk grondgenese.
pedogenetiese materiaal (pedogenic material)
'n Produk van grondgenese. Vgl. grondgenese.
pedogeomorfologie (pedogeomorphology)
Die studieveld wat die ruimtelike samevatting van gronde en landvorme beklemtoon.
Dit weerspieël die wisselwerking tussen pedologiese en geomorfologiese prosesse.
pedokal (verouderd) (pedocal (obsolete))
'n Ou, algemene term vir 'n grond waarin daar 'n versameling of konsentrasie van
karbonate (gewoonlik kalsium-) is. Dit is die algemene grondsoort in 'n dor of halfdor
streek. Vgl. pedalfer.
pedokutaniese B-horison (pedocutanic B horizon)
Kyk diagnostiese horison.
pedologie (pedology)
Daardie vertakking van grondkunde wat gronde as 'n natuurverskynsel bestudeer,
insluitende hulle morfologiese, fisiese, chemiese, mineralogiese en biologiese
samestelling, genese, klassifikasie en geografiese verspreiding.
pedomaaksel (pedofabric)
Kyk maaksel.
pedon (pedon)
Die kleinste driedimensionele eenheid van die grondmantel wat nodig is om die grond te
beskryf en te monster om sodoende die geaardheid en die rangskikking van sy
horisonte te beskryf. Gesteente of materiaal wat te diep is om vir landbougrondgebruikers van belang te wees, dui die laer grens van die pedon aan. Afhangende van
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die variasie binne die grond, wissel die gebied van 'n pedon van ongeveer 1 tot 10 m2.
Dit stem op 'n manier ooreen met die eenheidsel van 'n kristal, omdat dit sigself
herhaal. Die term "'n grond" verwys na daardie aangrensende, soortgelyke pedons wat
aan alle kante deur "nie-grond" of deur pedons met ander eienskappe begrens word.
So 'n groep aangrensende, soortgelyke pedons word 'n polipedon genoem en is die
grondindividu vir die doel van klassifikasie (Soil Taxonomy, 1975).
pedorelik (pedorelic)
'n Grondeienskap wat uit 'n voorheen-bestaande grondhorison ontwikkel het.
pedosfeer (pedosphere)
Die skil of laag van die aarde waarin grondvormende prosesse plaasvind.
pedoturbasie (pedoturbation)
Biologiese en fisiese (vries-smelt en nat-droog) omkering en sirkulering van
grondmateriale waardeur die solum in mindere of meerdere mate vermeng word.
Verskeie tipes is bekend, bv. wat deur plante, diere, bevriesing-smelting,
benatting-droging, wind, swelling, verharding en aardskuddings veroorsaak word.
pegmatiet (pegmatite)
'n Buitengewoon grofkorrelrige (meeste korrels 10 mm of groter in deursnee) stollingsgesteente met onderling-gekoppelde kristalle, wat gewoonlik aangetref word as onreëlmatige gange, lense of are, veral by die kante van batoliete. Hoewel daar pegmatiete is
waarvan die basiese samestelling soortgelyk is as dié van ander gesteentetipes, is hul
komponente meesal dié van graniet. Die samestelling kan eenvoudig of ingewikkeld
wees en kan skaars minerale ryk aan elemente soos litium, boor, fluoor, niobium,
tantalum, uraan en raaraardes bevat. Pegmatiete verteenwoordig die laaste en mees
hidriese gedeelte van magma wat gekristalliseer het en bevat dus hoë konsentrasies
minerale wat slegs as spoorelemente in granitiese gesteentes teenwoordig is.
peiler (probe)
'n Toestel wat in 'n materiaal ingedruk kan word met die doel om een of ander eienskap
daarvan te meet, bv. 'n temperatuurpeiler, 'n hardheidspeiler, 'n neutron
(-water-)peiler, ens.
penetreerbaarheid (penetrability)
Die gemak waarmee 'n peilstif in die grond gedruk kan word. Dit kan uitgedruk word
as 'n penetrasiewaarde in eenhede van afstand, spoed, krag of arbeid, afhangende van
die tipe penetrometer wat gebruik word.
penetrometerweerstand (penetrometer resistance)
Die weerstand wat deur die grond gebied word teen die penetrasie van 'n standaard
peilstif; gewoonlik in kPa gemeet.
peridoot (peridot)
'n Edelsteenvariëteit van olivien.
peridotiet (peridotite)
'n Algemene term vir 'n grofkorrelrige plutoniese gesteente wat hoofsaaklik uit olivien
bestaan, met of sonder ander mafiese minerale soos amfibole en piroksene, en min of
geen veldspate nie.
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periglasiaal (periglacial)
Verwys na alle koueklimaatprosesse, hetsy hulle in die onmiddellike omgewing van
gletsers voorkom of nie.
periode (period)
In geologie, 'n eenheid van geologiese tyd waartydens 'n gesteentesisteem gevorm het,
bv. die Jura periode. Vgl. geologiese tydskaal.
perkolasie (percolation)
'n Kwalitatiewe term wat verwys na die afwaartse beweging van water deur grond,
veral die afwaartse vloei van water in versadigde of byna versadigde grond teen
hidrouliese gradiënte van een of minder. Vgl. deurlatendheid.
Perm (Permian)
Kyk geologiese tydskaal.
permanente negatiewe lading (permanent negative charge)
Die negatiewe lading van kleideeltjies wat in die kristalrooster van die deeltjies gesetel is
as gevolg van isomorfe substitusie, en as sodanig word dit nie beïnvloed deur
veranderinge in pH of ioonuitruilreaksies nie.
permanente verwelkpersentasie (permanent wilting percentage)
Die gravimetriese waterinhoud van 'n grond by 'n punt waar indikatorplante wat in
daardie grond groei, verwelk en nie daarin slaag om turgor te herwin as dit in 'n
humiede houer geplaas word nie. Sin. permanente verwelkpunt. Vgl. verwelkpunt.
permeabiliteit (permeability)
Kyk deurlatendheid.
persentasie basisversadiging (percentage base saturation)
Die verhouding van S-waarde tot katioonuitruilkapasiteit, as 'n persentasie uitgedruk.
Die S-waarde is die totaal van uitruilbare Ca, Mg, Na en K, gewoonlik uitgedruk as
cmolc/kg.
petrogipsiese horison (petrogypsic horizon)
Kyk diagnostiese horison.
petrografie (petrography)
Die sistematiese beskrywing en interpretasie van gesteenteteksture en mineralogie in
dunsnitte en as handmonsters.
petrokalsiese horison (petrocalcic horizon)
Kyk diagnostiese horison.
petrologie (petrology)
Die studie van gesteentes in die algemeen, insluitende hulle voorkoms, veldverwantskappe, struktuur, oorsprong en geskiedenis (petrogenese) en hulle mineralogie en
tekstuur (petrografie).
petroplintiese horison (petroplinthic horizon)
Kyk diagnostiese horison.
pF (verouderd) (pF (obsolete))
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Die logaritme van die grondmatrikspotensiaal in eenhede van cm water. Oorspronklik
deur R. K. Schofield gedefinieer as die logaritme van Buckingham se potensiaal
uitgedruk as die hoogte, in cm, van 'n ekwivalente waterkolom.
pH (pH)
Die pH van 'n oplossing is die negatiewe logaritme tot die grondtal tien van die
waterstofioonaktiwiteit in die oplossing. pH = -log10aH waar aH = waterstofioonaktiwiteit. Vgl. grond-pH.
Phaeozem (Phaeozem)
Kyk grondklassifikasie.
pH-afhanklike lading (pH-dependent charge)
Daardie gedeelte van die totale lading van die gronddeeltjies wat deur veranderinge in
pH beïnvloed word en daarvolgens verander.
piedmont (piedmont)
Lê teen of gevorm by die voet van 'n berg.
piësometer (piezometer)
'n Staanpyp of -buis wat verbind is aan 'n vloeistofstelsel sodat vloeistofdruk by 'n punt
gemeet kan word.
piësometriese vlak (piezometric surface)
Die vlak waartoe water in 'n waterdraer sal styg.
pigeoniet (pigeonite)
Kyk pirokseengroep van minerale.
piriet (pyrite)
'n Ystersulfied, FeS2. Dit is 'n geel mineraal met 'n metaalglans wat hoofsaaklik vir die
swael daarin ontgin word. Ook bekend as "fool's gold".
pirofilliet (pyrophyllite)
'n Aluminosilikaat mineraal: Al4(Si8O20)(OH)4. Soos die mikas, het dit 'n gelaagde
struktuur met 'n plaat van oktaëdrale gekoördineerde Al-ione wat tussen twee plate
van gekoppelde SiO4-tetraëdra ingedruk is.
piroklasties (pyroclastic)
'n Term wat gebruik word vir klastiese rotsmateriaal wat gevorm word deur 'n
vulkaniese uitbarsting of uitdrywing in die lug vanuit 'n vulkaanbek.
pirokseen (pyroxene)
'n Mineraalgroep waarin lede chemies baie na aan analoog is met die lede van die
amfiboolgroep. Ougiet is die mees algemene pirokseen en 'n belangrike gesteentevormende mineraal. Dit is donker van kleur en word hoofsaaklik in donkerkleurige
stollingsgesteentes aangetref.
pirolusiet (pyrolusite)
Mangaandioksied, MnO2. Kom gewoonlik as straalvormige vesels voor, met 'n
metaalglans.
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plaat (sheet)
Die voorkoms van groepe atome soos silikasuurstoftetrahedra of aluminiumsuurstofhidroksiel-oktahedra in 'n vlak. Twee of meer sulke plate maak 'n laag van die
laagroosterminerale uit. Vgl. laag; rooster.
plaaterosie (sheet erosion)
Kyk erosie.
plaatstruktuur (platy structure)
Kyk grondstruktuur.
plaggiese epipedon (plaggen epipedon)
Kyk diagnostiese horison.
plagioklaas (plagioclase)
Kyk veldspaatgroep.
plaksiese horison (placic horizon)
Kyk diagnostiese horison.
plaksiese pan (placic pan)
Kyk diagnostiese horison.
Planosol (Planosol)
Kyk grondklassifikasie.
plantvoeding (plant nutrition)
Die vertakking van die wetenskap wat handel oor die opname en translokasie van
voedingstowwe deur plante uit die grond en ander media, en die wisselwerking,
onderlinge verwantskappe en transformasies van voedings- en ander stowwe soos dit
die groei en opbrengs van plante beïnvloed.
plantvoedingstof (plant nutrient)
Die elemente of groepe elemente wat deur 'n plant opgeneem word en noodsaaklik vir
sy groei is en as boustene van sy voedsel en weefsels gebruik word. Vgl. essensiële
element; makrovoedingstof; mikrovoedingstof.
plantvoedingstofbalans (plant nutrient balance)
'n Verhouding tussen konsentrasies van voedingstowwe wat essensieel vir plantgroei is
en wat optimum groei en opbrengs moontlik maak. 'n Wanbalans kom voor wanneer
een of meer van die voedingstowwe òf gebrekkig òf in oormaat voorsien is.
plantvoedingstofopname (plant nutrient uptake)
Kyk opname; absorpsie (aktiewe); absorpsie (passiewe).
plantvoedingstofstremming (plant nutrient stress)
'n Toestand waarby 'n ontoereikende voedingstofvoorsiening die groei van plante
belemmer.
plasma (plasma)
Kyk mikromorfologie.
plastiese grond (plastic soil)
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'n Grond wat voortdurend en permanent deur relatief matige druk vervorm kan word.
Vgl. grondkonsistensie.
plastiese vloei (plastic flow)
(1) In strukturele geologie, sinoniem met plastiese vervorming.
(2) Nie-Newton-vloeistofvloei, d.w.s. die vloei van vloeistof wat nie 'n konstante
viskositeit volgens Newton se wet het nie.
plastisiteit (plasticity)
Die eienskap van grond wat dit in staat stel om vinnig te kan vervorm sonder om te
kraak of te verkrummel en dan die vervormde vorm behou nadat die betrokke krag
opgehef is.
plastisiteitsgetal (plasticity number)
Kyk Atterberggrense.
plastisiteitsgrens (plastic limit)
Kyk Atterberggrense.
plastisiteitsindeks (plasticity index)
Kyk Atterberggrense: plastisiteitsindeks.
plastisiteitskonstantes (plasticity constants)
'n Stel waardes wat grondplastisiteit aandui. Kyk Atterberggrense.
plato (plateau)
'n Breë vlakte wat na laer vlakke aan minstens drie kante daal.
plaveiselkors (pavement crust)
Kyk grondkors.
plaveisteen (flagstone)
'n Relatief dun fragment, 15 tot 40 cm lank, van sandsteen, kalkklip, lei, skalie of selde,
skis. Vgl. growwe fragmente.
plaveisteenhoudend (flaggy)
Kyk growwe fragmente.
playa (playa)
'n Vlak kom in 'n woestyngebied wat periodiek met water gevul is, maar wat gou
verdamp.
plintiese horison (plinthic horizon)
Kyk diagnostiese horison. Vgl. plintiet.
Pleistoseen (Pleistocene)
Kyk geologiese tydskaal.
plintiese horison (plinthic horizon)
Kyk diagnostiese horison.
plintiet (plinthite)
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In grond, 'n materiaal wat bestaan uit 'n mengsel van klei en kwarts wat met ander
bestanddele verdun is. Dit bevat baie seskwioksiede, min humus en is hoogsverweerd.
Dit kom voor in die vorm van rooi vlekke in 'n plaatagtige, veelhoekige of netvormige
patroon. Met herhaaldelike benatting en droging verander plintiet na ysterkliphardebank of onreëlmatige aggregate. Kyk diagnostiese horison.
Plioseen (Pliocene)
Kyk geologiese tydskaal.
ploegbank (ploughsole)
Kyk ploegblad.
ploegblad (ploegbank; ploegsool) (ploughsole)
'n Suboppervlaklaag met 'n hoër brutodigtheid en laer totale poreusheid as die grond
onmiddellik daarbo en daaronder, vanweë die druk wat deur normale bewerking
daarop uitgeoefen is. Sin. ploegbank; ploegsool.
ploeglaag (plough layer)
Die grondlaag wat normaalweg deur bewerking versteur word. Sin. Ap-horison.
ploegsool (ploughsole)
Kyk ploegblad.
plutonies (plutonic)
'n Algemene term vir daardie klas van stollingsgesteentes wat op groot dieptes
gekristalliseer het en wat daarom, in die reël, 'n granietagtige tekstuur (grof) het. Sin.
intrusiewe gesteente.
pluviale tydperk (pluvial period)
'n Tydperk met hoë reënval vir honderde of duisende jare.
Podzol (Podzol)
'n Hoofgrondgroep van die sonale orde bestaande uit gronde wat in koelgematigde tot
gematigde humiede klimate, onder keëldraende of gemengde keëldraende en bladwisselende woude gevorm is, en veral gekenmerk word deur 'n baie uitgeloogde wit-grys
(Podzol) A2-horison.
podzol B-horison (podzol B horizon)
Kyk diagnostiese horison.
podzolisasie (podzolisation)
Die mobilisering in en verwydering uit 'n A- en/of E-horison van organiese materiaal
en/of seskwioksiede. Daardie gedeelte van die eluviale horison wat deur organiese materiaal verdonker is, het gebleikte korrels van sandgrootte. Die illuviale horison het meer
seskwioksiede en/of organiese materiaal as gevolg van die verwydering daarvan uit die
bogrond. Dié proses vind tipies plaas in kwartsagtige moedermateriale onder 'n
keëldraende, keëldraend-bladwisselende, of heideplantegroeibedekking.
Podzoluvisol (verouderd) (Podzoluvisol (obsolete))
Kyk grondklassifikasie.
polder (polder)
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'n Stuk laagliggende land wat van die see herwin is, en wat deur grondwalle (dyke)
omring is om see- en rivierwater daaruit te hou, soos in Nederland.
poliëlektroliet (polyelectrolyte)
'n Polimeer wat dissosieerbare ione bevat. Vgl. polimeer.
polimeer (polymer)
'n Stof met hoë molekulêre massa van òf sintetiese òf natuurlike oorsprong, gevorm
deur die binding van kleiner eenhede (monomere) deur die proses van polimerisasie.
polimorf (polymorphic)
Kyk allotroop.
polipedon (polypedon)
Kyk pedon.
poreusheid (grond) (porosity (soil))
Die volumepersentasie van die grond wat deur porieë en porieruimtes beslaan word.
porfirities (porphyritic)
'n Tekstuurterm vir stollingsgesteentes waarin groter kristalle (fenokriste) in 'n fyner
grondmassa voorkom.
poriedruk (pore pressure)
Kyk poriewaterdruk.
poriegrootte (pore size)
Die ekwivalente deursnee van 'n grondporie; dit word bepaal deur mikrometrie of
indirekte metodes soos kwikinspuiting of waterretensie.
porieruimte (pore space)
Die totale ruimte wat nie deur gronddeeltjies in 'n brutovolume van grond ingeneem
word nie, uitgedruk as 'n fraksie of 'n persentasie van die brutovolume. Die
aaneengeskakelde gedeelte van die poriestelsel waardeur vloeistowwe vrylik kan
beweeg, word die effektiewe porieruimte genoem. Vgl. lugporeusheid.
porieverhouding (void ratio)
Kyk ruimteverhouding.
poriewater (pore water)
Water wat binne die porieruimte van grond of gesteente voorkom.
poriewaterdruk (pore water pressure)
Die gedeelte van die totale spanning in 'n massa grond of gesteente wat in die
porievloeistof werksaam is. Vgl. effektiewe spanning. Sin. neutrale spanning.
porseleinaarde (china clay)
'n Kommersiële term vir kaolien wat verkry word uit porseleinaardegesteente nadat dit
gewas is; geskik vir gebruik in die vervaardiging van porseleinware.
potas (verouderd) (potash (obsolete))
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(1) 'n Term wat losweg na kalium of kaliummisstowwe verwys; word gewoonlik as
K2O aangedui.
(2) Potas is in werklikheid K2CO3; die term verwys na 'n vervaardigingsproses
daarvan.
potensiaal (grondwater) (potential (soil water))
Kyk grondwater: totale potensiaal.
potensiaalgradiënt (potential gradient)
Kyk grondwater: hidrouliese gradiënt.
potensiële evapotranspirasie (potential evapotranspiration)
Waterverlies uit grond waarop daar 'n aktief-groeiende, kort, gewas is wat die grond
volkome bedek en nie aan 'n watertekort as gevolg van verdamping en transpirasie
onderhewig is nie. Dit word in 'n baie groot mate deur fisiese weerkundige faktore
beheer.
potklei (pot-clay; potter's clay)
'n Digte, ondeurdringbare, klewerige klei wat gewoonlik in die ondergrond van
laagliggende gebiede aangetref word. Word dikwels gebruik vir die maak van
voorwerpe.
Prairiegrond (Prairie Soil)
'n Sonale hoofgrondgroep bestaande uit gronde wat in matige tot koelmatige humiede
streke onder hoë grasplantegroei ontstaan.
presipitasie (neerslag) (precipitation)
In hidrologie, die neerstort van water, in vloeistof of in vaste vorm, vanuit die
atmosfeer, op land of water.
primêre mineraal (primary mineral)
'n Mineraal wat sedert sy afsetting en kristallisering uit gesmelte lawa nie chemies
verander het nie. Vgl. sekondêre mineraal.
primitiewe gesteente (basement rock)
Kyk oergesteente.
prismakutaniese B-horison (prismacutanic B horizon)
Kyk diagnostiese horison.
prismatiese grondstruktuur (prismatic soil structure)
Kyk grondstruktuur.
prismavormig (prismlike)
Kyk grondstruktuur.
produseerder (producer)
In ekologie, 'n organisme wat stralingsenergie, koolstofdioksied en anorganiese
voedingstowwe kan benut om organiese stowwe te sintetiseer. Vgl. verbruiker.
profielbeskikbare waterkapasiteit (PBWK) (profile available water capacity (PAWC))
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Vir 'n spesifieke kultivar en groeistadium, grond, en verdampingsvereiste is PBWK die
hoeveelheid water teenwoordig in die effektiewe wortelsone tussen veldkapasiteit en die
waterinhoud waarby water toegedien behoort te word vir optimum opbrengs. Vgl.
grondwater: totale beskikbare waterkapasiteit; grondkapasiteit; grondwater:
beskikbare water.
Proterosoïkum (Proterozoic)
Kyk geologiese tydskaal.
psammiet (psammite)
'n Gemetamorfoseerde sandsteen, arkoos of kwartsiet, met 'n groot hoeveelheid kwarts.
Etimol. Grieks psammos, sand.
psammofiet (psammophyte)
Plante wat sand as habitat verkies of verdra, veral fyn tot medium sand.
pseudomorf (pseudomorph)
'n Mineraal met 'n nie-kenmerkende kristalvorm as gevolg van die verkryging van die
vorm van 'n ander mineraal wat verplaas of vervang is.
psigrometer (phsychrometer)
'n Instrument wat gebruik word om die waterinhoud van lug, grond of ander stowwe te
meet. Baie soorte is beskikbaar; met die meeste word temperatuurverskille tussen 'n
omgewingstemperatuur en 'n verkoelde punt in verband gebring met relatiewe
humiditeit of waterinhoud.
puin (debris; talus)
(1) Die los materiaal geproduseer deur die disintegrasie van gesteentes en plantaardige
materiaal; dit kan deur strome, ys of vloede vervoer word. Vgl. talus.
(2) Brokstukke van gesteentes en grondmateriaal wat as gevolg van swaartekrag aan
die voet van kranse en steil hellings vergader.
puinhoop (midden)
Akkumulasie van afval naby 'n woonplek.
puinland (rubble land)
Gebiede met 90% of meer van hul oppervlakte deur klippe en rotsblokke bedek. 'n
Diverse landtipe.
puinwaaier (alluvial fan)
'n Hellende, waaiervormige massa sediment wat deur 'n stroom afgesit is waar dit van
hoër grond af op 'n vlakte uitvloei. Sin. alluviale waaier.
pulsvertragingsmeting (time domain reflectometry)
'n Metode wat vir die bepaling van die waterinhoud van bv. poreuse materiale gebruik
word. Dit berus op die meting van die verblyftyd van 'n elektromagnetiese puls tussen
twee geleiers in die materiaal. Die pulsvertragingstyd is verwant aan die diëlektriese
konstante van die medium en dus aan die waterinhoud.
puntbron (besoedeling) (point source (pollution))
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Besoedeling wat vanaf 'n punt of klein oppervlak ontstaan, bv. 'n nywerheidsperseel, 'n
besoedelde boorgat, 'n storting van chemikalieë, ens. Vgl. diffuse bron.
put (sink)
'n Term wat gebruik word om, tydens 'n proses wat in die grond plaasvind, die
verwydering van materiaal of stowwe te beskryf. Byvoorbeeld, die presipitasie van
verbindings tydens die vloei van water deur grond verwyder opgeloste soute vanuit die
water. Vgl. bron.
pyperosie (tonnelerosie) (piping)
Kyk erosie: tonnelerosie.

R
R-horison (R horizon)
Kyk grondhorison.
radiokoolstofdatering (radiocarbon dating)
Die bepaling van die ouderdom van 'n materiaal deur die verhouding van die isotoop
C14 (radiokoolstof) in die koolstof wat dit bevat, te meet. Hierdie metode is geskik vir
die bepaling van ouderdomme tot ongeveer 50 000 jaar.
randstrook besproeiing (border-strip irrigation)
Kyk besproeiingsmetodes.
Ranker (verouderd) (Ranker (obsolete))
Kyk grondklassifikasie.
redokspotensiaal (redox potential)
Reaksies wat die oordrag van elektrone van skenker na ontvanger behels, d.w.s.
oksidasie-reduksie reaksies. Waterige oplossings bevat net nietige hoeveelhede vry
elektrone, maar dit is nogtans moontlik om 'n relatiewe elektronaktiwiteit te definieer:
pe = -log10 (e-). Die hoeveelheid pe0 dui op die relatiewe elektronaktiwiteit wanneer
reagerende spesies ander dan die elektrone by eenheidsaktiwiteit is. Die
redokspotensiaal (Eh) word soos volg gedefinieer:

met

Eh = Eh0 + (RT/nF) ln[(Ox)/(Red)],
Eh0 _ pe0 x 60 mV.

reduksie (reduction)
(1) Die reaksie van waterstof met 'n ander stof.
(2) 'n Chemiese reaksie waarin 'n element 'n elektron bykry, d.w.s. die positiewe
valensie word verminder, bv. Fe3+ e- ------------------> Fe2+.
(3) In geomorfologie: die verlaging van die landoppervlak deur erosie.
reënskaduwee (rain-shadow)
Die gebied wat aan die lykant van 'n bergreeks geleë is en waar die neerslag minder is
as aan die windkant.
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regiese sand (regic sand)
Kyk diagnostiese horison.
regoliet (regolith)
Die ongekonsolideerde mantel van verweerde gesteente en grondmateriaal op die aarde
se oppervlak; los aardmateriale bo-oor soliede gesteente. (Ongeveer ekwivalent aan die
term "grond" soos dit deur baie ingenieurs gebruik word).
Regosol (Regosol)
Enige grond van die asonale orde sonder definitiewe genetiese horisonte wat op of uit diep,
ongekonsolideerde, sagte mineraalafsettings soos sande, loes of gletserpuin, ontwikkel het.
Kyk grondklassifikasie.
regressie (regression)
Kyk terugtrekking.
Regur (Regur)
'n Intrasonale groep van donker, kalkryke gronde hoog in klei, wat hoofsaaklik
montmorillonities is, en hoofsaaklik gevorm word van gesteentes met min kwarts en
wat op groot skaal op die Deccan-plato van Indië voorkom. Die Suid-Afrikaanse
ekwivalent is die swart turfgronde of gronde van die Arcadia- en Rensburg-vorms
(Vertisols).
relatiewe humiditeit (relative humidity)
Kyk humiditeit.
reliëf (relief)
Die wisseling in of fisiese buitelyn van 'n landskap wat op kaarte aangedui word deur
middel van kontoere, punthoogtes, hipsometriese tinting en heuwelarsering. Reliëf
word ook sinoniem met relatiewe reliëf gebruik. Positiewe reliëf dui op land wat hoër as
die algemene vlak lê, bv. heuwels. Reliëf moet nie met topografie verwar word nie. Vgl.
topografie.
remming (drag)
Die krag wat die vloei van water of wind oor die oppervlak van 'n voorwerp, soos die
landoppervlak, vertraag.
Rendzina (verouderd) (Rendzina (obsolete))
Kyk grondklassifikasie.
Resent (Recent)
Kyk geologiese tydskaal.
residuele grond (residual soil)
'n Grond wat gevorm is uit of voorkom op gekonsolideerde gesteente van dieselfde soort
as dié waaruit die grond gevorm is, en op dieselfde plek. Vgl. residuele materiaal;
sedentêre grond.
residuele materiaal (residual material)
Ongekonsolideerde en gedeeltelik verweerde materiaal wat deur die in situ disintegrasie
van gekonsolideerde gesteente versamel het.
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retensieprofiel (retentivity profile)
'n Grafiek wat die retensievermoë van 'n grond as 'n funksie van diepte aantoon. Die
retensievermoë kan vir water wees, vir water by enige gegewe potensiaal, vir katione of
vir enige ander stof wat deur die grond teruggehou word.
riffelbesproeiing (corrugation irrigation)
Kyk besproeiingsmetodes.
rioliet (rhyolite)
Die ekstrusiewe ekwivalent van graniet met kwarts en alkaliveldspaat in 'n glasagtige
grondmassa.
riool (sewage)
Die afvalmateriaal van nywerheids- en huishoudelike bronne wat in 'n rioolstelsel
weggedoen word. Dit bevat 95-99% water. Vgl. rioolslyk.
rioolslyk (sewage sludge)
Vaste materiaal, hoofsaaklik organies, wat deur 'n rioolwerkaanleg geproduseer word
deur die vloeistof en vastestowwe in riool te skei. Dit bevat belangrike
plantvoedingstowwe soos N en P, maar ook variërende hoeveelhede van potensieel
gevaarlike chemikalieë. Vgl. riool.
risobia (rhizobia)
Die bakterieë wat in staat is om in 'n simbiotiese assosiasie met hoër plante, gewoonlik
peulplante, in knoppies op die wortels te leef. Hulle ontvang energie van die plant en is
in staat om atmosferiese stikstof te bind; vandaar die term simbiotiese stikstofbindende
bakterieë. Afgelei van die genusnaam Rhizobium.
risosfeer (rhizosphere)
Die grondsone in die onmiddellike nabyheid van plantwortels waarin die soorte, getalle
of aktiwiteite van mikroörganismes verskil van dié in die res van die grond.
Riss (Riss)
Die derde Pleistoseen-ystydperk.
rivierpuin (riverwash)
Alluviale materiaal, gewoonlik grof getekstuur, wat met laagwater in stroombeddings
blootgelê word en tydens hoogwater kan verskuif. 'n Diverse landtipe.
rolsteen (pebble)
'n Gesteente- of mineraalbrok in die grond, effens gerond en met 'n deursnee van 2 tot
75 mm. Vgl. gruis.
rooi aarde (red earth)
Hoogs-uitgeloogde, rooi kleierige grond van die humiede tropiese streke, gewoonlik met
baie diep profiele, wat laag in silika en hoog in seskwioksiede is. Sin. Krasnozem.
rooi apedale B-horison (red apedal B horizon)
Kyk diagnostiese horison.
Rooi-geel Podzoliese Grond (Red-yellow Podzolic Soil)
'n Kombinasie van die sonale hoofgrondgroepe, Rooi Podzoliese en Geel Podzoliese
Gronde, bestaande uit gronde wat in warm-matige tot tropiese klimate onder blad-
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wisselende of keëldraende woudplantegroei gevorm is en gewoonlik onder goeie dreineringstoestande voorkom, behalwe vir 'n paar lede van die Geel Podzoliese groep.
rooi gestruktuurde B-horison (red structured B horizon)
Kyk diagnostiese horison.
Rooi Woestyngrond (Red Desert Soil)
'n Sonale hoofgrondgroep bestaande uit grond wat in warm-matige tot warm droë
streke onder 'n woestyn-tipe plantegroei, meesal struike, ontwikkel het.
rooster (lattice)
Die driedimensionele reëlmatige rangskikking van atome in 'n kristal. Vgl. laag; plaat.
rotsblok (boulder)
'n Groot, enkele rotsfragment wat groter as 200 mm (Britse Standaard) of 256 mm
(VSA se Wentworth-skaal) in deursnee is. Vgl. growwe fragmente.
rotsfosfaat (rock phosphate)
Dit is 'n fyngemaalde fosfaatbevattende rots wat as 'n fosfaatmisstof gebruik word. Dit
word ook ru-rotsfosfaat genoem en die chemiese formule word konvensioneel as
Ca3(PO4)2 aangegee, hoewel dit eerder 'n soort fluoorapatiet of hidroksie-apatiet is:
[Ca3(PO4)2]3.Ca(F,OH)2. Vanweë die onoplosbaarheid daarvan word dit gewoonlik net
op suurgronde of saam met organiese materiaal gebruik.
rotsland (rockland)
Gebiede met baie gesteentedagsome en vlak gronde. Die dagsome kan 25 tot 90% van
die gebied beslaan. 'n Diverse landtipe.
rotssout (rock salt)
Kristallyne, veselrige of selfs korrelrige aggregate van NaCl (haliet).
rubifikasie (rubification)
'n Proses waardeur yster uit primêre minerale vrygestel word deur verwering; in die
geoksideerde toestand veroorsaak die yster dat die grondmassa rooier word. Hierdie
proses is somtyds waarneembaar in gronde wat vir 'n tydperk onder besproeiing was.
ruimte (void)
'n Algemene term vir porieruimtes of ander openinge in grond of gesteente. Benewens
porieruimte sluit die term ook gasholtes, oplosholte en enige ander openinge, hetsy
primêr of sekondêr, in. Ook tussenruimtes genoem. Vgl. grondporeusheid.
ruimtelike veranderlikheid (spatial variability)
Die term verwys na die veranderlikheid van grondeienskappe oor klein sowel as groot
oppervlaktes, en na die feit dat grondeienskappe in beide die horisontale en vertikale
rigtings korrelasies toon. Die veranderlikheid en korrelasies word gekwantifiseer deur
van geostatistiese metodes gebruik te maak, soos bv. variogramme en kriging.
ruimteverhouding (porieverhouding) (void ratio)
Die verhouding van die volume ruimtes of porieë tot die volume vaste deeltjies.
rushoek (angle of repose)
Die hoek tussen die horisontale vlak en die maksimum helling van 'n grond
(grondlandskap). Dit ontwikkel deur natuurlike prosesse.
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rutiel (rutile)
'n Swart, gelerige of rooi-bruin mineraal wat in stollingsgesteentes, metamorfe
kalkstene en kwartsare voorkom. Dit is 'n bron van titaan; die samestelling is TiO2 en
dit het 'n tetragonale kristalvorm.

