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ONTWIKKELING VAN HET ONDERZOEK AAN HET INSTITUUT VOOR
BODEMVRUCHTBAARHEID *)
Inleiding
De samenstelling van het gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van het instituut betekende voor de schrijvers een bezinning op de ontwikkeling en het belang van het onderzoek over de vruchtbaarheid van de grond in Nederland. Beschouwingen werden gehouden over de methodiek en over de betekenis van de
verschillende natuurwetenschappen voor dit onderzoek. Een inzicht werd gegeven in
de bereikte resultaten en hun belang voor land- en tuinbouw.
Het doel van deze uiteenzetting is enkele aspecten uit de ontwikkeling van het
onderzoek nader te belichten. De verschillende reorganisaties van het instituut worden
hier niet behandeld. Hun invloed op de specialisatie en intensivering van het onderzoek en op de contacten met devoorlichtingsdienst, de praktijk vanland-en tuinbouw
en de meststoffenindustrie zijn gepubliceerd in het door het Landbouwkundig Tijdschrift aan het jubileum gewijde nummer**).
Het artikel over „Ontwikkeling van het landbouwkundige onderzoek aan de Groningse instellingen" in het gedenkboek, waaraan deze mededeling is ontleend, is
onderverdeeld inenige perioden van onderzoek. Inhet bijzonder isgelet opde factorenstudie, het streeksgewijze onderzoek en de verhouding waarin het „toegepaste" tot
het „fundamentele" onderzoek staat.
Met factorenstudie wordt bedoeld het streven de vruchtbaarheid van de grond
kwantitatief te beschrijven met grootheden die volgens chemische, fysische en biologische methoden worden bepaald. Men kan dit een „ecologische" interpretatie van de
bodemvruchtbaarheid noemen. Het is van belang dat de laatste jaren de grote invloed
van de in ons land sterk variabele weersfactoren op de vruchtbaarheidsfactoren van de
grond is onderkend, zodat bij de interpretatie van verschillen in bodemvruchtbaarheid
tussen gebieden en over een reeks van jaren naast bodemkundige ook weersfactoren
in beschouwing kunnen worden genomen.
Wat wij onder streeksgewijze onderzoek verstaan, kan het best worden begrepen
uitzijn ontstaan. Ditonderzoekvondin Nederland zijnoorsprongineen bodemkundige
vergelijking tussen nogonbekendein te dijken gronden en bekende landbouwgebieden,
waar men de beschikking had over landbouwkundige ervaring. De bodemgesteldheid
*) Weergave van de voordracht over „De ontwikkeling van de Groningse instellingen voor landbouwkundig onderzoek" gehouden op de door de Nederlandse Bodemkundige Vereniging georganiseerde
„Groninger dag" ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
en van het 30-jarig bestaan van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging op 19 mei 1965.
**) P. BRÜIW. Een greep terug en een blik vooruit. Landbk. Tijdschr. 77 (1965) 749-758.

die als basis voor deze vergelijking wordt gebruikt, betreft complexe factoren, zoals
de zwaarte van de grond en daarmee samenhangende bodemkundige grootheden,
de kalktoestand in verband met de ouderdom van de grond, profieleigenschappen en
de waterhuishouding.
Uit de volgende uiteenzetting zal blijken hoe zeer deze beide wijzen van aanpak
van het vruchtbaarheidsonderzoek in hun consequenties uiteenlopen. Het streeksgewijze onderzoek is in wezen een variant van de discontinue bodemclassificatie die
aan de Stichting voor Bodemkartering tot ontwikkeling is gekomen. De factorenstudie
van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid is continu van aard en legt de nadruk
opdekwantitatieveinvloedvan deonderscheiden factoren opdegroeivande gewassen.
Bij het fundamentele bodemvruchtbaarheidsonderzoek wordt allereerst en vaak
uitsluitend gedacht aan een studie over de natuurwetenschappelijke achtergronden
van vruchtbaarheidsfactoren en hun relatie met het metabolisme van de plant. Men
doet dan echter onrecht aan het ook wel zeer fundamentele karakter van de methodiek
die zich heeft ontwikkeld voor de bestudering van de werking en wisselwerking van
de vruchtbaarheidsfactoren en hun invloed op de groei der gewassen. Dit misverstand
is waarschijnlijk ontstaan door het feit dat een groot gedeelte van laatstgenoemd
onderzoek zich te velde op schijnbaar eenvoudige wijze in het gebied van toepassing
afspeelt. De daarbij verkregen resultaten kunnen over het algemeen sneller in de praktijk worden toegepast danbijhet specialistischenatuurwetenschappelijke onderzoek het
gevalis.Menisdaaromeerder geneigdvantoegepast onderzoektespreken.Deverhouding waarin dit „toegepaste" onderzoek tot het „fundamentele" staat, is karakteristiek
voor de ontwikkeling van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek in de verschillende
centra.
De hierboven genoemde drie aspecten van ons onderzoek spelen ook thans nationaal
zowel als internationaal een belangrijke rol bij de organisatie van het onderzoek over
de vruchtbaarheid van de grond. Wij achten het daarom van belang bij een beschouwing van de ontwikkeling van dit onderzoek aan ons instituut hierop in het bijzonder
te letten. Voor Nederland kunnen wij ons dan niet geheel beperken tot het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid, maar moeten daarbij ook ten dele het werk van de Stichting voor Bodemkartering en van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding betrekken. Wij hebben immers dan paste maken met bodemvruchtbaarheidsonderzoek in de ruimste zin. Voor de documentatie van onze uiteenzetting moge naar
het gedenkboek worden verwezen.
Bouwstenen van vóór 1930
Holleman en Sjollema legden het fundament voor het analytisch-chemische onderzoek dat voor het aanvankelijk overheersende controleonderzoek onmisbaar was.

Sjollema entameerde daarnaast onderzoekingen die wij thans „projecten van onderzoek" zouden noemen. Deze vloeiden niet alleen voort uit het controleonderzoek,
maar hadden ook betrekking op de verwerking van landbouwprodukten (het roten
van vlas) en afvalstoffen (bereiding en bewaring van stalmest) en op de bestrijding
van ziekteverschijnselen bij de gewassen (perchloraatschade vooral bij rogge en veenkoloniale haverziekte).
Hudig en zijn medewerkers hielden zich aanvankelijk bezig met de „projecten"
veenkoloniale haverziekte, Hooghalense ziekte en ontginningsziekte. De bestudering
van de beide eerste gebreksziekten leidde tot een veel verder strekkende doelstelling,
nl. de regulering van de kalktoestand van eand- en dalgronden. Achteraf beschouwd
werd hiermee het fundament gelegd voor de bestudering van de vruchtbaarheid van
de grond op basis van vruchtbaarheidsfactoren. Deze „richting van onderzoek" vond
zijn oorsprong op gronden waarvan de vruchtbaarheid door de mens moest worden
opgebouwd, waarbij reeds spoedig fouten werden gemaakt.
Maschhaupt kwam in aanraking met de aanwinning van van nature rijke alluviale
gronden en trachtte van het begin af de vruchtbaarheid af te leiden uit hun ontstaanswijze en ouderdom. Hij had aanvankelijk weinig vertrouwen in de opstelling van
bemestingsadviezen op basis van grondonderzoek. De hiervóór reeds genoemde
bodemgesteldheid werd bij de vergelijking van gebieden gebruikt. Er werd een uitgebreide studie gemaakt van de chemische en fysische verandering van de grond
ten gevolge van de veroudering. Ook met dit onderzoek kwam een bepaalde ontwikkeling van bodemvruchtbaarheidsonderzoek tot stand, die in onze inleiding met
streeksgewijze onderzoek is aangeduid. Hissink en van der Spek werkten in dezelfde
richting, maar bij hen kwam de studie over het bodemchemische en bodemfysische
gedrag van grondsoorten en bodemtypen meer tot zijn recht. De hydrologische studie
van Hooghoudt verrijkte reeds spoedig dit gebied van onderzoek.
De bodemmicrobiologie stond in die jaren nog in het begin van haar ontwikkeling.
Het onderzoek van Söhngen en Gerretsen had vooral betrekking op de bestudering
van microbiologische processen. Zijlstra, Goedewaagen en latere medewerkers hebben
met hun studies van de wortelontwikkeling en van het grasland veel aanknopingspunten voor ecologisch geaard onderzoek gegeven.
Bij het overzien van het geheel kan ten aanzien van het onderzoek in dit tijdsbestek
met recht van bouwstenen voor latere perioden worden gesproken. Wij vragen ons
met enige twijfel af, of het systeem van omlijnde projecten dat de laatste jaren opgang
maakt, het toen mogelijk zou hebben gemaakt tot de ontwikkeling van lijnen van
onderzoek te komen. Hoe het ook zij, wij kunnen ons erover verheugen dat de ontwikkeling van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek met een behoorlijke mate van
vrijheid haar weg heeft gevonden. Wij komen hierop in het Vervolg nog terug.

Periode van opbouw 1930-1939
Deze opbouw kwam tot stand onder de éénhoofdige leiding van 0. de Vries. De
hiervóór genoemde lijnen van onderzoek werden voortgezet en tot op zekere hoogte
met elkaar in verband gebracht.
Men was zich in deze periode nog niet zo bewust te streven naar een bodemvruchtbaarheidsanalyse door middel van een kwantitatieve bepaling van vruchtbaarheidsfactoren.Het gingvooralomdetoetsingvangrondonderzoek alsbasisvoor bemestingsadviezen. Onderzoek op proefvelden stond daarbij centraal en ontwikkelde zich hand
in hand met dat op het laboratorium. Bij de toepassing van het grondonderzoek door
het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek stuitte men op vele moeilijkheden.
De mogelijkheid een verantwoord bemestingsadvies te geven voor een enkel perceel
aan de hand van grondonderzoek is wel eens in twijfel getrokken, omdat de variaties
enschommelingen deranalysecijfers zotalrijk engrootwaren.Detoenreeds veelvuldige
toepassing van dit onderzoek in de praktijk maakte dat verandering in methoden met
voorzichtigheid moest worden gehanteerd. De scheikundige die zich met deze vragen
bezighield, beoefende in die tijd chemisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek en geen
bodemchemie. De geaardheid van het in die tijd door van Rallie verrichtte chemische
gewasonderzoek zou even goed fysiologisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek kunnen
worden genoemd. De mogelijkheden van beide richtingen van chemisch onderzoek
werden afgetast.
Het streeksgewijze onderzoek in die jaren betrof het verkrijgen van inzicht in de
algemene vruchtbaarheidstoestand uit analyseresultaten van met zorg uitgekozen
typemonsters. Ouderdom, ontwatering en kalktoestand werden met elkaar in verband
gebracht, waarbij de ervaring over de klei- en zavelgronden in Groningen een belangrijke rol speelde.
Het toen nog zelfstandige Bodemkundig Instituut kreeg voor zijn bodemkundig en
hydrologisch onderzoek sterke bemoeiingen met de inpoldering van de nieuwe Zuiderzeegronden door het lidmaatschap van Hissink van de Commissie Lovink. Bodemchemie en bodemfysica werden tot steun bij een grondige bestudering van de profielbouw, de rijping en het in cultuur brengen van deze gronden. Men kreeg met een uitgebreid intensief streekonderzoek te maken, dat later in het bodemkundige centrum
van de directie van de IJsselmeerpolders te Kampen werd voortgezet.
De ontwikkeling van het fundamentele onderzoek op het gebied van de plantevoeding kwam in dit tijdsbestek duidelijk naar voren bij de studie van van Itallie
over de betekenis van magnesium voor de bestrijding van de Hooghalense ziekte en
bij het werk Van Gerretsenover de rol van mangaan, zowel microbiologisch als fysiologisch, bij het optreden van de veenkoloniale haverziekte. Voegen we hieraan toe het
proefschrift van E. G.Mulder over koper en ontginningsziekte, dan is het een opmer-

king waard dat dezeonderzoekingen eerst plaats grepen 10à 20jaar nadat de middelen
ter bestrijding van de genoemde ziekten waren gevonden.
Het behoeft tenslotte geen betoog dat de drie richtingen die bij de indeling van het
onderzoek worden onderscheiden, elkaar in het werkverband van ééninstituut moesten
gaan beïnvloeden. Zo begon de advisering van de bemesting op basis van grondonderzoek een plaats te vinden in het streeksgewijze onderzoek en kwamen er aanwijzingen dat de onderlinge relaties tussen vruchtbaarheids- en bodemfactoren konden
bijdragen tot de karakterisering van grondsoorten. Studies over de samenhang tussen
factoren en opbrengst leidden tot discussies over de aard van de groeikrommen.
Tenslotte werd de vermeerdering van inzicht in de mechanismen en metabolismen in
grond en plant tot steun bij de keuze en hantering der relaties tussen vruchtbaarheidsfactoren en eigenschappen, verschijnselen en opbrengst der gewassen.
Uitbouw van het onderzoek 1939-1957
Deze uitbouw betrof zowel de studie over vruchtbaarheidsfactoren en hun relaties
met de groei der gewassen als het begrip der processen die daarvan het fundament
vormen. De ontwikkeling van het streeksgewijze onderzoek is zozeer merkwaardig,
dat hieraan in het bijzonder aandacht moet worden besteed.
De toetsing van het grondonderzoek als basis voor bemestingsadviezen maakte een
sprong vooruit door de interprovinciale organisatie van series van op basis van grondanalyses welgekozen bemestingsproefvelden, nadat W. C. Visserde werkwijze met een
onderzoek naar de kali- en fosforzuurhuishouding van de Groninger klei- en zavelgronden had ingeleid en gefundeerd. De centrale bewerking der resultaten te Groningen leidde tot een rijping van inzicht in het fundamentele karakter van het groeiende vruchtbaarheidsonderzoek. De onderzoekers werden er zich van bewust dat deze
toetsing van grondonderzoek een aanloop betekende om tot een totale analyse van de
vruchtbaarheid van de grond te komen.
Er greep een flinke uitbreiding van personeel en materiaal plaats. Hierdoor werd het
mogelijk ook het fysische bodemvruchtbaarheidsonderzoek, het onderzoek betreffende
sporenelementen en de humushuishouding van de grond op het werkprogramma te
plaatsen.Ookvoordezenieuwerichtingenvan onderzoekwerd gestreefd naar methoden
ter kwantitatieve bepaling van de desbetreffende vruchtbaarheidsfactoren.
Tegen het eind van dit tijdsbestek werd ook de stikstofhuishouding van de grond
in volle omvang bij het kwantitatieve vruchtbaarheidsonderzoek betrokken. Reeds
veel eerder had, mede door de krachtige steun van de directie van de Staatsmijnen
en later van het Landbouwkundig Bureau van de Nederlandse Stikstofmeststoffenindustrie, het onderzoek over de stikstofvoorziening der gewassen en vooral ook van
grasland een aanvang genomen. De karakteristieke eigenschappen van de stikstof-

opbrengstkrommen zijn door het ontbreken van een methode voor de directe bepaling
van de stikstoftoestand van de grond nogal eens gebruikt bij de uiteenrafeling van
verschillen in vruchtbaarheid van de grond over de verschillende factoren. Zo is het
onmogelijk de invloed van de structuur en van de humushuishouding van de grond
op de opbrengst kwantitatief vast te stellen zonder te beschikken over een maat voor
de stikstoftoestand. Achteraf beschouwd zijn de bewegelijkheid en de variaties in
binding en mineralisatie van het element stikstof in de grond, vooral ook in verband
met de wisselende weersinvloeden in ons land, er de oorzaak van geweest dat pas laat
vat is gekregen op de kwantitatieve bepaling van de stikstofhuishouding.
In deze periode tekent zich eenwederzijdse beïnvloeding van multifactorieel toegepast onderzoek (relatieonderzoek) en fundamenteel onderzoek van de mechanismen
der processen duidelijk af. Zo ging de toetsing van het kaligetal voor kleigronden hand
in hand met de vermeerdering van fundamentele kennis over de kalifixatie van deze
gronden. Naast het chemische vruchtbaarheidsonderzoek ziet men de bodemchemie
sterker naar voren komen en deze wordt een bron voor de onderkenning van nieuwe
vruchtbaarheidsfactoren. Dit was vooral het geval op het gebied van de sporenelementen (mangaanhuishouding) en van de humushuishouding (graad van irreversibele
indroging, C/N-quotiënt). Wanneer het onder leiding van S. B. Hooghoudt sterk
ontwikkelde hydrologische onderzoek buiten beschouwing wordt gelaten, overheerste
het fysische bodemvruchtbaarheidsonderzoek in sterke mate boven de bodemfysica.
Hetzelfde onderscheid begon zich af te tekenen tussen biologisch vruchtbaarheidsonderzoek en fysiologie resp. microbiologie.
„Agropedologisch" streekonderzoek en streeksgewijze bodemvruchtbaarheidsanalyse
Het samengaan van het Landbouwproefstation en het Bodemkundig Instituut
versterkte het vergelijkende streekonderzoek. De waterhuishouding en de bodemkundige gesteldheid werden grondiger bestudeerd. Bodemvruchtbaarheid, bodemkunde en waterhuishouding begonnen tot één geheel samen te groeien. De door
Maschhaupt, Hissink en Hudig gelegde fundamenten werden bijeengebracht.
Maschhaupt publiceerde de resultaten van zijn onderzoekingen over de invloed van
veroudering op de bodemkundige toestand van kleigrond, waarbij het gehele profiel
werd betrokken. Hooghoudt gaf als voorbeeld van hydrologisch streekonderzoek zijn
studie over de bodemgesteldheid en de ontwatering van de veenkoloniën. Het bodemkundige onderzoek had een sterke chemische en fysische inslag. De vergelijking van
gebieden naar hun landbouwkundige waarde bleef, in het bijzonder door Maschhaupt
beoogd, te zeer achterwege. Het is achteraf beschouwd merkwaardig, hoe aan dit
regionale bodem- en bodemvruchtbaarheidsonderzoek het grondonderzoek als basis
voor bemestingsadviezen als het ware werd toegevoegd. Dit geheel werd de basis voor

beschouwingen van landbouwkundige aard. Het „agropedologische" streekonderzoek
begon te ontstaan. „Een onderzoek naar de bodemgesteldheid in den Huizenbeemd
nabij Oss (NB)"*) is daarvan een voorbeeld.
Koornneef gafin zijn rapport over „Debodemgesteldheid van Niervaart, Zwaluwe
enomstreken" 2)eenbeschouwing over derichtingeninhetregionale bodemonderzoek.
Hij legde de nadruk ophetbelang vande kwantitatieve kennis vanfactoren die van
invloedzijn ophetproduktievermogen vandegrondenbijeconomische beschouwingen
kunnen worden gebruikt, maar moest constateren dat deze kennis nog onvoldoende
was omtoteensynthese te komen. Zijn onderzoek bleef daarom beperkt toteen min
of meer kwantitatieve beschrijving vande bodemgesteldheid vanhet gebied, waarbij
verschillende „profieltypen" 3) werden onderscheiden, en tot een kenschetsing van
de bemestingstoestand van de grond.
Er werden na dit regionale bodemkundige onderzoek te Niervaart en Zwaluwe
plannen beraamd om tot een nadere analyse van de vruchtbaarheid van dit gebied
te komen. Eenserie stikstofhoeveelhedenproefvelden metaardappelen als proefgewas
werd verspreid over het gebied aangelegd, waarbij eenzogroot mogelijke variatie in
zwaarte van de grond, humusgehalte en waterstand werd nagestreefd. Wij staanwat
lang stil bij deze opzet, omdat zoals later is gebleken, met dit model van onderzoek
veel informatie kan worden verkregen over de betekenis van moeilijk te variëren
factoren (structuur, waterhuishouding, eigenschappen vanhetprofiel) voor devruchtbaarheid van de grond.
Kort na de hierboven geschetste ontwikkeling kwam in 1948als rechtstreekse
voortzetting vande factorenstudie het onderzoek over de stroomruggronden vande
Bommelerwaard metalsproefgewas deaardappelen door Ferrari. Hetbleek mogelijk
de opbrengstverschillen metnegen factoren metinbegrip vandeproeffout voor 88%
kwantitatief te verklaren. Op basis van deze analyse konden synthetische landbouwkundig belangrijke beschouwingen worden gegeven. Defactoren hadden zowel opde
bouwvoor alsop enkele eigenschappen vanhetprofiel betrekking. Dezelaatste kwamen
in hun betekenis voor de opbrengst significant naar voren; dit wasniet het geval,
wanneer het bodemtype als aparte complexe factor in beschouwing werd genomen.
Hierbij moet met betrekking tot de betekenis van het bodemtype worden bedacht
dat het de uitkomsten vaneen éénjarig onderzoek betreft, die mede door de weersomstandigheden in dat jaar zijn bepaald.
De wetenschappelijke organisatie vande toen reeds actieve Stichting voor Bodem*) VRIES, O. DE, H. KOORNNEEF, en F. J. A. DECHERING. Tijdschr. Ned. Aardrijksk. Gen. 51 (1944)

221-262.
2
) Versl. Landbk. Onderz. 51 (1946) 235-487.
a
) „Tot éénbepaald profieltype worden alle gronden gerekend, welke eenzelfde opvolging van lagen
en horizonten vertonen" (I.e. blz.350).

kartering verschilde belangrijk van de hierboven geschetste ontwikkeling en sloot
daarbij niet aan. Wij komen hierop in het vervolg nog terug.
Onderverdeling van het werkprogramma in projecten
Deze kwam in 1950tot stand. Hiermee werd beoogd voor de beleidsorganen en voor
andere geïnteresseerden in het werk van het instituut een inzicht in het onderzoek
en zijn praktische doelstelling te geven en eenverantwoorde werkwijze en een efficiënte
verslaggeving der resultaten te bevorderen. Gelet op de toenemende omvang en de
daarmee gepaard gaande stijging van het budget van het instituut heeft deze maatregel
ongetwijfeld zijn nut. Het gevaar bestaat echter dat men door de bomen het bos niet
meer ziet. Onderdelen van ontwikkeling van het onderzoek kunnen op zichzelf beschouwd van weinigwaarde worden geacht, terwijl zein deontwikkeling van het onderzoekalsgeheelniet kunnen wordengemist. Dat geldt inhet bijzonder vooreen instituut
als het onze, waar het fundament voor het onderzoek moest worden gelegd en de methodiek moest worden ontwikkeld. Ook ontgaat het de niet zeer ingewijde geïnteresseerde,datbij deoplossingvan concrete projecten, zoalsdewaarderingvan meststoffen,
gebruik moet worden gemaakt van een stramien van bodemvruchtbaarheidsonderzoek.
Vele omvangrijke projecten van hydrologische (vaak opdrachten) en bodemkundige
aard werden in deze periode in onderzoek genomen. De resultaten waren niet alleen
van direct praktisch nut, maar verstevigden tevens het „stelsel" van bodemvruchtbaarheidsonderzoek. Het iseen sterke kant van de ontwikkeling van ons onderzoek dat
vele proefnemingen in het gebied van toepassing zijn gelegen en resultaten geven die
zowel direct praktisch bruikbaar zijn als een bijdrage vormen voor de uitbouw van bet
fundamentele bodemvruchtbaarheidsonderzoek.
Hierbij wordt geenszins uit het oog verloren dat bij deze ontwikkeling ook plaats
wasvoor projecten in de moderne zin van het woord. Als voorbeeld kan het onderzoek
naar de bereiding en bewaring van stalmest worden genoemd.
Consolidatie en perspectief van 1957 af
In de periode waarin wij thans werken, kan van een consolidatie worden gesproken.
Er is een standpunt ingenomen met betrekking tot de aard en de daarmee samenhangende aanpak van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek.
Defactorenstudie vormteenbelangrijk fundament vanonsonderzoek. Demethodiek
is voorlopig geconsolideerd en kan verder worden ontwikkeld. Ferrari maakte bij de
techniek eenscherp onderscheid tussen proevenmetenzonderingreep.Met betrekking
tot dewiskundige bewerking derresultatenintroduceerdehijnaastdegrafische behandeling der gegevens en de regressieanalyse achtereenvolgens de aspectenanalyse en de
8

methode der padcoèmciënten. Moderne hulpmiddelen van rekentechniek maken de
aanpak van ingewikkelde relaties tussen bodemfactoren, plant en dier mogelijk,
wanneer het gelukt op basis van de aan verschillende specialistische vakstudies ontleende kennis een model samen te stellen.
Op het gebied van de factorenstudie moet aparte aandacht worden gevraagd voor de
samenhang tussen meteorologische factoren en deplantegroeiinhetalgemeenenvoor
hun invloed op de vruchtbaarheid van de grond in het bijzonder. Er moet met nadruk
op worden gewezen, hoe een gestage studie van veeljarige op systematische wijze
verzamelde proefveld- en laboratoriumgegevens heeft geleid tot de ontdekking van de
grote bemiddelende rol van de vruchtbaarheid van de grond in de relatie tussen weer
en opbrengst, speciaalin ons land dat zorijk isaan wisselingen op dit gebied. Het gaat
hier omopbrengstverschillen van 100 % enmeer, dieomeenbodemkundige verklaring
vragen. De studie van van der Paauw bij deze ontwikkeling stelt ons telkens voor
nieuwe verrassingen. Het weerisniet teveranderen, maarwijkunnen welde voordelige
invloeden beter leren benutten en ons wapenen tegen de nadelen. Wij mogen als doel
van dit onderzoek zien een grotere onafhankelijkheid van de landbouwproduktie ten
opzichte van de weersfactoren te verkrijgen.
Wij hebben het bemestingsonderzoek leren zien als een, zij het dan zeer belangrijk
onderdeel van het algemene bodemvruchtbaarheidsonderzoek. De consolidatie en
verdere perspectieven op dit gebied kunnen worden samengevat in het begrip „bemestingsbeleid". Sluysmans en medewerkers richten het onderzoek over de bemesting
in akker- en weidebouw niet alleen op de kwantitatieve waardering van de vele bemestingsfactoren en op de advisering op basis van het grondonderzoek, maar streven
tevens naar kennis van het beloop van de bemestingstoestand bij een bepaalde bemesting en bij de gebruikelijke bodembehandeling om in verband hiermee voor een reeks
van jaren tot het volgen van een vast schema van bemesting te kunnen adviseren.
Wat het grasland betreft, laat men zich daarbij tevens leiden door richtlijnen op het
gebied van de veevoeding.
De bemesting en de verzorging van de grond betreffen niet alleen hoofd- en sporenelementen, maar ook de organische stof. De vraag waar wij in Nederland heengaan
met het humusgehalte van de grond en welke betekenis aan humusvoorraad resp. aan
verse organische bemesting moet worden toegeschreven, staat in het middelpunt der
belangstelling. Kortleven kwam in navolging van enkele buitenlandse onderzoekers
volgens eenzelf ontwikkelde werkwijze tot eenverband tussen de gemiddelde jaarlijkse
toediening van organische stof en het uiteindelijk bereikbare humusgehalte van de
grond onder onze klimatologische omstandigheden. Hiermede hangt nauw samen het
belangvan devraag welkebestemming wijmoeten geven aan de organische afvalstoffen
zoals stalmest, afvalstoffen van gemeenten en industrie en onder bepaalde omstandigheden ook aan stro. Het onderzoek betreffende de optimale voorziening wordt zowel

chemisch als fysisch enbiologisch aangevat. Proeven tevelde eninvakken meten
zonder ingreep lopen reeds vele jaren. Er worden drie bedrijven op zware zavel in de
Noordoostpolder geëxploiteerd, waar inbedrijfsverband de invloed van verschillende
intensiteiten van organische-stofvoorziening opde bedrijfsvoering wordt nagegaan
(deKunstmestakker, het Klaverland en de Wisselweide).Ook dit gebied van onderzoek
heeft richting gekregen.
De wederzijdse beïnvloeding van multifactorieel toegepast onderzoek (relatieonderzoek) enfundamenteel onderzoek van demechanismen der processen die zich
in de vorige periode reeds aftekende, treedt duidelijk aan het licht. Zo worden naast
elkaar decalciumvoorziening van fruit envan andere gewassen met reserveorganen
te velde, inpotten eninde kas bestudeerd, daarenboven defysiologische processen
die hierbij een rol spelen. Ook op het gebied der sporenelementen, speciaal in verband
met natuurlijke enkunstmatige chelaten, grijpt een dergelijke wisselwerking plaats.
Enerzijds vragen bepaalde relaties tussen factoren om een diepergaande verklaring,
anderzijds komen uithetfundamentele onderzoek factoren naar voren die voorde
vruchtbaarheid van degrond van belang zijn. Ook hetmicrobiologische onderzoek
dat de laatste jaren vooral op stikstof betrekking heeft, vertoont deze wisselwerking.
Het tuinbouwkundige bemestings-en bodemvruchtbaarheidsonderzoek dat van 1957
af tot de taak vanhet instituut behoort, heeft de bovengeschetste systematische
ontwikkeling dievoor deakker- en weidebouw karakteristiek is,niet gekend. Afhankelijk van de aard van de gronden en van door de mens samengestelde mengsels
van gronden, van dediverse teelten (intensief, extensief, in kassen ofvolle grond,
veeljarig zoals bij de fruitteelt), werden de projecten van onderzoek gekozen en werd
gebruik gemaakt van deverschillende methoden van onderzoek envan bewerking
der resultaten 1).
Thans rest nog de vraag, hoe deontwikkeling van de streeksgewijze bodemvruchtbaarheidsanalyse wordt gezien in verhouding totde bodemkartering, waar het in
het bijzonder om een bodemclassificatie op basis van een onderscheiding naar bodemtype gaat. Het eerder ingevoerde begrip „agropedologie" laten wijbuiten beschouwing,
aangezien ditdoor beide richtingen van onderzoek kan worden geannexeerd.
Het door Koornneef ingevoerde begrip „profieltype" leidt inonze gedachtengang
tot de vraag naar de betekenis van het profiel voor de vruchtbaarheid van de grond.
Ferrari nam inzijn bodemvruchtbaarheidsanalyse van destroomruggronden vande
Bommelerwaard ook enkele factoren op van de diepere lagen nl. de zwaarte en die met
betrekking totdeluchthuishouding. Hetbodemvruchtbaarheidsonderzoek op basis
van factorenstudie zal zich uiteraard eerder toespitsen opde samenhang tussende
l

) Zie voor enige voorbeelden artikelen van B R U I N ; VAN DER B O O N , B O E K E L ENVAN D I J K ; R O O R D A

VAN E U S I N C A ; A R N O L D B I K ; DELVER. Meded. Dir. Tuinb. 28 (1965) 555-587.
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proûeleigenschappen en groei der gewassen, waardoor het mogelijk wordt de onderscheiding in bodemtypen met betrekking tot de bodemvruchtbaarheid te overbruggen,
dan het „profieltype", laat staan het „bodemtype" in zijn geheel als vruchtbaarheidsfactor te nemen. Hoe meer de mens dieper in de grond ingrijpt, des te waardevoller
zal de factorenstudie ook in dit opzicht worden. Toch ontwikkelt zichaan ons instituut
een lijn van onderzoek waarlangs het mogelijk schijnt te worden de betekenis van het
profiel in zijn geheel voor de vruchtbaarheid van de grond kwantitatief te bepalen.
Wij hebben hierbij het oog op de veelzijdige studie over de stikstofhuishouding van
de grond en op de stikstofvoorziening der gewassen. Het zou te ver voeren hierop in
detail in te gaanen wij volstaan met de opmerking dat kennis van de mineralisatie van
organisch gebonden stikstof in debouwvoor, gekoppeld aan dievan detotale opneming
van stikstof door het gewas, mogelijkheden biedt dieper in te gaan op de waarde van
het profiel. Studies over beworteling en opneming van voedingselementen in diepere
lagen moeten hiermee gepaard gaan.
De bruikbaarheid van de indeling naar bodemtype voor de vraagstukken van de
vruchtbaarheid van de grond komt neer op devraag,inhoeverre verschillende factoren
nauw gecorreleerd een complex vormen dat met het bodemtype samenhangt. Visser
heeft hierop reeds eerder de nadruk gelegd 1 ).
Wij krijgen met deze beschouwing te maken met de meer algemene vraag, welke
betekenis aan debestudering van devele grensgebieden van het vruchtbaarheidsonderzoek voor de oplossing van verschillende problemen betreffende de invloed van de
grond op de plantegroei moet worden toegeschreven. Deze vraag komt overal in verschillende vormen naar voren. Men stuit op de moeilijkheid, dat men niet voldoende
heeft aan een bodemkartering alleen, of dat men de resultaten van het steeds diepergaande fundamenteel natuurwetenschappelijke onderzoek niet weet te plaatsen in het
raam van de praktische beïnvloeding van de vruchtbaarheid van de grond. De Internationale Bodemkundige Vereniging is een actief trefpunt voor deze gedachtenwisselingen.
Nederland beschikt over veel kennis en vele mogelijkheden de vruchtbaarheid van
zijn cultuurgrond te verbeteren, maar zal deze meer nog dan reedsgeschiedt, in onderlinge samenwerking van alle daarbij betrokken instanties moeten benutten.
P. BRUIN

*) VISSER, W. C. Over de methodiek van het schatten van de waarde van de grond.
Landbk. Tijdschr. 61 (1949) 381-399.

11

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK IN 1964.
Bodemfysisch onderzoek.
Structuur

In de laatste jaren zijn kwantitatieve relaties gevonden tussen de bodemstructuur en
de gehalten van de grond aan afslibbare delen, organische stof en koolzure kalk en de
fijnheid van de zandfractie. Uit deze relaties volgden bepaalde richtlijnen, die bij de
advisering kunnen worden gebruikt. Er kan een prognose worden gegeven aangaande
de structuur die na menging van een kleigrond met zand kan worden verkregen. De
actuele structuur isbehalvevan genoemde bodemfactoren afhankelijk van de behandelingvandegrond doordeboer. Ook deoplosbaarheid vandekalkishierbij van invloed.
Een methode ter bepaling hiervan is uitgewerkt.
Het lichter maken van kleigronden door bezanden of diepploegen leidde over het
algemeen tot een betere structuur en bewerkbaarheid, o.a. resulterend in een betere
machinale rooibaarheid van aardappelen. De opbrengst aan aardappelen was iets
groter, de kwaliteit (sortering, aantasting door schurft) echter wat slechter. Bij wintertarwe werden geen verschillen gevonden.
De kans op verslemping van een grond bleek goed gekarakteriseerd te kunnen
worden door het quotient van de vochtgehalten bij de vloeigrens en bij pF 2. Er is een
begingemaakt met debestuderingvan deluchthuishouding vanslempige zavelgronden.
Bij sterke verslemping was het koolzuurgehalte van de bodemlucht in het voorjaar
3 à 4 %, zonder verslemping daarentegen 0,1 à 0,5 %. Bij groenbemesting op lichte
zavels ontstond na het onderploegen van grassen minder verslemping dan na het
inwerken van vlinderbloemigen, blijkbaar doordat de wortelmassa van grassen een
betere binding van de gronddeeltjes teweegbrengt.
De opbrengst aan erwten bleek in 1963 op lichte zavelgronden gemiddeld toe te
nemen naarmate de structuur beter was. Op zware klei daarentegen werd de hoogste
opbrengst bij tamelijk dichte structuren verkregen, vermoedelijk omdat hier onder de
gegeven omstandigheden de vochtreserve groter was.
Er werden geen aanwijzingen gevonden voor een invloed van bodemkundige eigenschappen op de mate van aantasting door de tarwestengelgalmug.
Op de zgn. miniatuur organische-stofbedrijven op de dr. H. J. Lovink-hoeve (NOP)
blekenvocht-en luchtgehaltetoetenemeninvolgorde derobjecten „alleen kunstmest",
„kunstmest en groenbemesting", „wisselbouw". Op de overeenkomstige grote bedrijven te Nagele werd daarentegen de laatste jaren geen gunstige invloed van wisselbouw op de structuur gevonden, vermoedelijk als gevolg van grondbewerking onder
minder gunstige omstandigheden.
Het na toediening van „tuinturf" en turfmolm gestegen gehalte aan organische stof
van degrond op de organische-stofproefvelden in de BeemsterenhetGeestmerambacht
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bleekin deloopderjarenweeraftenemen,indeBeemster sterker daninhet Geestmerambacht en op de „tuinturf'-objecten sterker dan op die met turfmolm. Ook de
duidelijk gunstige invloed die beide produkten aanvankelijk op de bodemstructuur
hadden, is kleiner geworden en tegen de verwachting bij turfmolm vrijwel verdwenen.
Op een vakproef met een esgrond en een veenkoloniale grond, beide wel en niet
kunstmatig verdicht, gaf de verdichte grond (met een 11 vol. % lager luchtgehalte
bij pF 2) alleen een lagere opbrengst aan suikerbieten, als de stikstof niet in eens,
maar gedeeld werd gegeven.
De fysische karakterisering van in de handel gebrachte potgronden bleek het best
te kunnen geschieden door bepaling van de vochtkarakteristieken, krimp en irreversibele indroging aan volumemonsters verkregen door de potgrond bij veldcapaciteit
onder verschillende drukken in ringen te brengen.
Reologische eigenschappen van een grond, zoals bijv. de grootte van de afschuif- Grondspanning, zijn voor de grondbewerking van belang. Bij kleigronden van verschillende bewerking
ouderdom bleek de specifieke grondweerstand (trekkracht per eenheid van voordoorsnede) sneller af te nemen bij toenemend vochtgehalte dan de afschuifspanning.
Dit effect was des te sterker naarmate de grond ouder was. Door het grotere vochtgehalte isbij jonge kleigronden de specifieke grondweerstand klein ten opzichte van de
afschuifspanning. De waarden van beide grootheden bleken bij 1% % koolzure kalk
in de grond 20 % lager te liggen dan bij afwezigheid daarvan; hun verhouding was
onafhankelijk van dit gehalte.
Machinaal spitten en ploegen veroorzaakten geen aanmerkelijke verschillen in
structuur en groei van het gewas.Zware gronden neigden tot een watlossere structuur
en soms betere groei op degespitte objecten. Bij ploegsnelheden boven 5% km per uur
werd op gronden die gevoelig zijn voor verslemping, een te sterke verkruimeling en
te vlakke ligging verkregen, ongeacht het ristertype.
Bij proeven met zaaibedden van verschillende aggregaatgrootte bleek de diameter Zaaibed
van de aggregaten, die optimaal is voor de opbrengst aan groen gewas,als volgt samen
te hangen met de grootte van het zaad:voor erwten tussen 2,5 en 20mm, voor zomergerst tussen 1 en 5 mm en voor gras en bieten tussen 1 en 2,5 mm.
Op een noord-Limburgse zandgrond bleken noch 77 ton stadsvuilcompost VAM, Verstuiving
noch 80 ton stalmest per ha, noch drie groenbemestingsgewassen, noch combinaties
van deze bemestingen (alle toegediend in een periode van zeven jaar) de gevoeligheid
voor verstuiving aanmerkelijk te hebben veranderd. Dit resultaat steunt de al eerder
optheoretische gronden uitgesproken verwachting datalleen zeerintensieve organische
bemestingen een effect van enige betekenis kunnen geven bij de bestrijding van wind13

erosie. Tijdens dit in de windtunnel aan grondmonsters van een proefveld uitgevoerde
onderzoek werd een duidelijk positieve correlatie gevonden tussen de windsnelheid
waarbij het stuiven begint, en de vochtigheid van de overstromende lucht. Nagegaan
zal worden of deze storende experimentele factor met behulp van een batterij droogstralers kan worden geëlimineerd. Bij het onderzoek naar het effect van mulches van
VAM-compost werd het beste resultaat verkregen bij gebruik van compost van tuinbouwkwaliteit, waarvan het vochtgehalte zohoogis dat de compost nogjuist strooibaar
blijft. Daarbij moet voor een volledige bedekking worden gezorgd (meer dan 70 ton
per ha afhankelijk van de wijze van strooien) en moet de mulch direct na de toediening
• worden beregend, indien de natuur daarvoor niet zorgt.
Organische-stof- en stikstof huishouding.
Organische Ter gelegenheid van het internationale bodemkundige congres te Boekarest werd
st
°f een overzicht samengesteld van de ontwikkeling van het onderzoek betreffende de
gewenste voorziening van de grond met organische stof in Nederland. Vele kwantitatieve resultaten over opbouw en afbraak van organische stof in de grond en over de
invloed van organische stof en organische bemesting op de structuur en de stikstofhuishouding van de grond mede in verband met de opbrengst der gewassen konden
worden medegedeeld. Ook over de „kwaliteit" van de humus konden enige opmerkingen worden gemaakt.
Steeds meer aanwijzingen worden verkregen, dat het stikstofgehalte van blijvend
bouwland op zandgrond in Drente en Overijssel in de loop van de tijd daalt. Het
reeds hoge C/N-quotient van deze gronden heeft dus de neiging te stijgen in plaats
van te dalen, zoals normaal is voor de meeste gronden. In het zuidelijke diluvium is
de situatie gunstiger.
Het bleek mogelijk uit zwartveen door langzaam drogen en malen zonder doorvriezen een produkt te vervaardigen, dat in zijn eigenschappen overeenkomt met
„tuinturf" van mindere kwaliteit. Ter bescherming van goede „tuinturf" zullen de
kwaliteitseisen hiervan moeten worden verhoogd.
Drogen bij 105°C bleek de eigenschappen van stadsvuilcompost niet ongunstig te
beïnvloeden. Het stikstofverlies wasniet van betekenis.
Bij het onderzoek van de processen in de onmiddellijke omgeving van de wortel
(derizosfeer) kon worden vastgesteld dat van dewortelafscheidingen door de microben
veel koolstof wordt gemineraliseerd, zodat de overblijvende organische stof een laag
C/N-quotient heeft.
Organische bemesting had in 1964 op kleigronden in het algemeen een positief
effect ten opzichte van de met kunstmeststikstof maximaal bereikbare opbrengsten.
Het is nog moeilijk te zeggen waarom een dergelijk effect van jaar tot jaar uiteenloopt
14

Foto links
Steken van volumemonsters voor de
bepaling van degrond :water :luchtverhouding in de bodem.
Foto onder
De teelt van tulpen op lichte, voor
verslemping gevoelige zavelgronden
geeft vaak moeilijkheden. Er moet
vooral aandacht worden besteed aan
ontwatering en voorziening van de
grond met organische stof.
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Gebruik van radioactieve isotopen bij bodemkundig onderzoek. Meting van het gamma-energiespectrum voor de bepaling van aan kleimineralen gefixeerd Co 60. Rechts op de foto het loodkasteel met het te onderzoekn preparaat en de scintillatiedetector, in het midden de telapparatuur
en links de discriminator die het mogelijk maakt het gewenste deel van het energiespectrum
te meten.

Ijzergebrek in aardbeien. Over oorzaken en bestrijding van ijzergebrek in defruit-, bloemen- en
sierteelt wordt onderzoek verricht.

enineenbepaaldjaarvangevaltot gevalverschilt. Overeenreeksvanjarenisdegunstige invloed van organische bemesting zeker niet te verwaarlozen. Over een periode
van 14jaar bedroeg het effect op een proefveld in de Wieringermeer afhankelijk van
het gewas 5-10%.
Het proefveld te Zegveld, waar op grasland verschillende vormen en wijzen van
toediening van stalmest ten opzichte van een bemesting met alleen kunstmest werden
vergeleken, moest wegens ruilverkaveling worden opgeheven. Het voornaamste resultaat is dat op dit goede veengrasland in een tijdsverloop van tien jaren een organische
bemesting met dunne mest, stalmest of toemaak geen aantoonbaar neveneffect heeft
gehad, noch op de opbrengst noch op de hoedanigheidsgraad van de grasmat.
Er is studie gemaakt van de problemen die vastzitten aan de overgang van de gescheiden bewaring van stalmest en gier op het drijfmestsysteem, dat de laatste jaren
opgang maakt.
De grens van de omvang van de veestapel, waarbij op grasland nadelige effecten als
gevolg van de toediening van de op het bedrijf geproduceerde hoeveelheden stalmest
en gier beginnen op te treden, kon worden vastgesteld.
De bepaling van de stikstofmineralisatie in grond op het laboratorium, die als regel Stikstof
slechts een zwakke samenhang te zien geeft met de stikstofbehoefte van het gewas
te velde, bleek wel een goed verband te vertonen met de stikstofbehoefte van de
gewassen in potproeven. Deze waarneming verstevigt de veronderstelling, dat in het
veld de uitspoeling en de aard van de ondergrond storende factoren zijn.
Bij vergelijking van verschillende gronden bleken die met een laag humusgehalte
per humuseenheid de meeste stikstof te mineraliseren.
De eerste poging om de stikstofmineralisatie op het veld te bepalen heeft bevredigende resultaten opgeleverd. Het onderzoek wordt voortgezet.
De vorm van de stikstof-opbrengstkromme bij aardappelen maakt het mogelijk door
extrapolatie een vrij behoorlijke schatting van de stikstoflevering door de grond te
maken. Dit is niet mogelijk bij granen, aangezien het stikstofgehalte van deze eerst
af- en daarna weer toeneemt (Steenbjerg-eiïect). Dit heeft tot gevolg dat langs deze
weg een (ongeveer 25 %) te laag stikstof leverend vermogen van de grond wordt
gevonden. Het verschil in aard van de stikstof-opbrengstkromme tussen granen en
aardappelen verklaart voor een vrij belangrijk deel het verschil in stikstof leverend
vermogen van de grond dat op deze wijze tussen beide gewassen wordt gevonden.
Uit het bovenstaande blijkt dat wij de beschikking krijgen over verschillende
methoden ter bepaling van het stikstof leverende vermogen van de grond. Dit zal het
inzicht in de betekenis van de stikstofhuishouding van de grond voor de groei der
gewassen belangrijk verruimen.
Vele proeven leenden zich weer voor het vaststellen van de stikstofwerking van
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organische produkten. Het is gebleken dat deze soms anders is dan men op grond van
de C/N-verhouding zou verwachten.
Op de graslandlysimeters werd wederom een bevestiging verkregen van de waarneming dat een in september gegeven stikstofbemesting in het daaropvolgende voorjaar bijzonder efficiënt is, doordat de stikstof grotendeels nog vóór de winter wordt
opgenomen en dus niet uitspoelt. In het voorjaar is deze stikstof terstond beschikbaar.
Bij een onderzoek van verschillende gronden bleek de door Van der Molen ontwikkelde formule voor de berekening van de uitspoeling van chloorionen ook voor
nitraatstikstof bruikbaar te zijn.
Op grasland werden soorten stikstofmeststof vergeleken bij toediening van najaar
tot voorjaar. Ten gevolge van de droge winter waren de verschillen in werking gering.
Aan de voorlichtingsdienst werden richtlijnen verstrekt over de tijd van toediening
van stikstof aan granen. In het advies wordt rekening gehouden met de stikstoflevering
en de vochthoudendheid van de grond en met de stikstofbehoefte.
In het onderzoek over de tijd van toediening werd ook de bakkwaliteit betrokken.
Deze kan door een gunstige verdeling van de stikstof worden beïnvloed, maar het
resultaat verschilt naar het ras. Toepassing van „CCC" om legering te voorkomen
biedt het meeste perspectief voor tarwe,het minstevoor haver. Dekwaliteit van brouwgerst wordt door hogere stikstofgiften ongunstig beïnvloed, zowel bij vroege als bij
late zaai.
Zwavelzure ammoniak bleef bij gelijke pH van de grond achterJ>ij kalksalpeter als
stikstofmeststof voor erwten; waarschijnlijk is dat niet een gevolg van de verzurende
werking, maar van ammoniakvergiftiging bij gebruik van de eerste meststof. Vloeibare
ammoniak wasvoorzomergranen,aardappelen enbietenbeter dan kalkammonsalpeter.
Toepassing op wintergranen in het voorjaar veroorzaakte veel schade aan het gewas.
Op grasland werkte ammoniak ongunstig, hetgeen voor een deel is toe te schrijven aan
beschadiging van de zode door de injectietanden.
Anorganische bemesting in de landbouw.
Bemesting

Het in sommige zeekleigebiedeh voorkomende magnesiumgebrek bij aardappelen
doet betrekkelijk weinig schade aan de opbrengst indien vroeg wordt gerooid. De
verschijnselen in het loof kunnen reeds aanwezig zijn zonder dat de opbrengst daalt.
Bemesting van grasland met kieseriet vertoont in het tweede jaar na de toediening
nog een duidelijke invloed op de kwaliteit van het gras.
Er werd een vrij volledig beeld verkregen van de eisen die erwten aan de bemesting
stellen. Over de eisen van uien en mais werden gegevens verzameld die in de adviesschema's zijn verwerkt. De bemesting van spinazie had de aandacht in verband met
eventuele toxische gehalten aan nitraat en oxaalzuur.
16

De in stalmest voorkomende chloriden werken nadelig op het droge-stofgehalte van
aardappelen. Daarom moet toediening van stalmest in het voorjaar voor fabrieksaardappelen worden ontraden. De betekenis van chloor en kali voor het zetmeelgehalte
is een punt van nader onderzoek.
Bewerking van oude gegevens uit een nieuwe gezichtshoek bracht ons ertoe te
adviseren de kalibemesting op klei teverhogen. Deadviezen van deland-en tuinbouwvoorlichtingsdienst voor aardappelen kwamen daardoor dichter bij elkaar.
Een voorstel voor een geringe wijziging van de bepaling van kali in de grond werd
na bestudering van de landbouwkundige consekwenties aangenomen.
Aan de hand van gelijktijdig uitgevoerde toetsingen van gegevens van veld- en potproeven is een nieuwe methode van fosfaatbepaling in de grond door extractie met
water ontwikkeld, die zowel landbouwkundig als fysiologisch aan hoge eisen voldoet.
Er worden een extractie gedurende één uur bij 20° en een ruime verhouding tussen
water en grond toegepast. De gevonden gehalten hebben op zand-, klei- en lössgrond
(bouwland) een gelijke landbouwkundige betekenis. Blijkbaar wordt met behulp van
deze methode het gedeelte van het bodemfosfaat bepaald, dat in korte tijd kan worden
nageleverd en voor de plant beschikbaar komt.
Er werd studie gemaakt van de landbouwkundige waardering van natuurlijk fosfaat.
Het bleek dat na toevoeging van dit fosfaat aan de grond een gedeelte bij extractie
met water in oplossing gaat. Het evenwicht wijzigt zich in het jaar van toepassing en
in het volgende weinig. Het oplosbare gedeelte hangt nl. af van de pH van de grond,
in mindere mate ook van het fosfaat fixerende vermogen. De mate, waarin het in
water oplosbaregedeeltevanhet fosfaat indegrond door debemesting wordt verhoogd,
bepaalt bij de meeste gewassen de werking van deze meststof. Het bezwaar van natuurlijk Gafsa-fosfaat is dat de werking pas voldoende is bij een pH, die voor een goede
kalktoestand te laag is.
De laatste jaren wordt veel aandacht besteed aan het verloop van de bemestingstoestand van degrond onder invloed van detoegepaste bemestingshoeveelheden en andere
factoren. Daarmee wordt beoogd tot de opstelling van een bemestingsadvies te komen
dat geldig is voor een reeks van jaren. Er werden reeds resultaten verkregen over het
verloop van de kalitoestand op kleibouwland en over dat van de magnesiumtoestand
opzandbouwland. Dein sommige gebieden gebruikelijke kalibemesting is onvoldoende
om de toestand „goed" te bereiken of te handhaven. Voor het behoud van een goede
magnesiumtoestand is op de zuidelijke zandgronden jaarlijks gemiddeld 40 kg MgO
per ha, op de noordelijke 30kg en op de veenkoloniale gronden nog ietsminder nodig.
Stoppelknollen reageren sterker op een te lage kalktoestand dan aardappelen, rogge
en haver en gedragen zich meer als gerst. De optimale pH ligt bij 5,0. De schade die
de gewassen door te lage pH op kleigronden ondervinden, zijn volgens een nieuwe
samenvatting van de gegevens kleiner dan eerst werd gedacht.
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De bepaling van het magnesiumgehalte van de grond met 0,5 n NaCl-oplossing is
behalve voor zandgrond ook voor lossen klei bruikbaar. De grenswaarde, boven welke
geen gebrek te verwachten is, ligt bij gelijke pH op loss iets hoger dan op zand, maar
bij een voor beide grondsoorten optimale pH is er weinig verschil.
Invloed van het weer op de bodemvruchtbaarheid.
Weer

Een nieuwe voorstelling is ontwikkeld over de oorzaak van opbrengstverschillen in
verschillende jaren. Voor zover het ecologisch goed aangepaste gewassen betreft,
moet de ongelijkheid van de opbrengsten vooral worden toegeschreven aan verschillen
in vruchtbaarheid van de grond, die geleidelijk in de loop der jaren onder invloed
van het weer tot stand komen en pas in de tweede plaats aan een directe invloed van
het weer op het gewas.Dezelaatste isvan belang bij minder goed aangepaste gewassen,
op marginale gronden en bij extreme afwijkingen in het weer.
Opbrengstverschillen tussen Zeeland en Groningen die na de oorlog werden geconstateerd, kunnen voor een belangrijik deel worden toegeschreven aan een verschillende verdeling van de regenval, die sedert 1944 in Groningen vrij belangrijk
sterker is geworden, terwijl er voordien geen verschil was.
Op grasland zijn opvallende schommelingen in de N-, P- en K-gehalten van het
gras waargenomen, die overeenstemming vertonen met soortgelijke en gelijktijdige
variaties bij akkerbouwgewassen. Dit is een eerste aanwijzing dat de vruchtbaarheid
van grasland ook van het weer afhankelijk is.
Het geregelde onderzoek over de invloed van het weer op de vruchtbaarheid van de
grond op drie proefvelden is in verschillende richtingen voortgezet. Er zijn over vier
jaren gegevens verzameld, die reeds verschillende aanwijzingen verschaffen. Zo bleek
bijv. de bewortelingsdiepte van het gewas in opeenvolgende jaren toe te nemen,
vermoedelijk in verband met de verbeterde weersomstandigheden. Op een enigszins
voor droogte gevoelige zandgrond kan een tijdelijke droogte de groei geruime tijd
stagneren, zonder dat dit blijvend nadelig behoeft te zijn. De nadruk wordt gelegd op
eenuniforme registratie en verslaggevingvanderesultaten. Daaropzullen vergelijkende
studies volgen.
Onderzoek betreffende sporenelementen.

Sporen- Dit onderzoek maakte zowel in bodemchemisch en biochemisch als in algemeen
elementen landbouwkundig opzicht vorderingen.
In aansluiting op het onderzoek over de mangaantoestand van holocene afzettingen
werden de gehalten aan ijzer, koper en kobalt in buitendijkse sedimenten in afhankelijkheid van de plaats van het sedimentatiemilieu onderzocht. Voor het Rijn-Maas18

estuarium werd gevonden dat bij de overgang van slibdeeltjes van de rivieren via de
estuaria naar de mariene gebieden de sporenelementen in de volgorde Mn, Co, Cu en
Fe in toenemende mate aan het sediment worden onttrokken. Dit onderzoek draagt
bij tot het inzicht

