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De formatie, dieper31december 1957bestond uit110 personen, konin1958worden aangevuld
met 1onderzoeker voor deontwikkelingenactiviteit vanhetwortelstelselen2hulpkrachten, terwijl
1 hoofdtechnicus naar deformatie vanhetB.G.D. werd overgeboekt.
BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Hetbestuurvanhetinstituutvergaderdeditjaar4keer,nl.op6maart, 14mei, 8sept,en4dec. De
samenstelling vanhet bestuur bleef ongewijzigd.
SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN,
DEELNEMING AANWERKGROEPEN EN COMMISSIES
Blijkens deherziene lijst vanwerkgroepen, commissiesenbesturen waarvan hetwetenschappelijk
personeel hetlidmaatschap heeft aanvaard enwaarmede geregeld wordt vergaderd, neemtdesamenwerkingmetandereinstantiesnogsteedstoe.Hetaantalvandergelijkewerkgroepen,enz.isthansopgelopen tot 60.
HUISVESTING, TOERUSTING EN MATERIEEL
Plantenteeltgebouw
In decentrale verwarmingsinstallatie zijn door deRijksgebouwendienst enige wijzigingen aangebracht waardoor huisbrandolie IIkan worden gestookt. Deinstallatie functioneert thans veel beter
dan metdeeerst gebruikte middelzware stookolie.
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De klimaatcellen, dieaanvankelijk nogal watgebreken vertoonden, werden nazorgvuldig experimenteren definitief ingericht eningebruik genomen.Hetwarmtebezwaardatbijsterke belichtingoptrad, kondoor eenvoudige wijzigingen indeconstructie worden ondervangen.
Laboratoriumgebouw
Het fytotron kwam inhet voorjaar gereed. Deklimaatcellen bleken aanzienlijk minder lastvan
kinderziekten tehebben. Vier cellen konden ingebruik genomen worden, terwijl in2cellen t.z.t.de
installatie nog aangebracht zalmoeten worden.
De bouw vandeplantenkas voor mineralenonderzoek, waarmede in aug. 1958 werd begonnen,
vordert goed. Verwacht magworden, datdezeinhet voorjaar 1959 bedrijfsklaar zalworden opgeleverd.
PlantenkasII
Onder deoostelykeoverkapping van dezekaswerdeenruimteafgeschoten meteen roldeur, waardoor ergelegenheid isontstaan werktuigen enmaterialen optebergen.
Deindeloopvanhetjaar geslagennieuwebronblijktvoldoendeijzervrij waterteleveren waardoor
het bezwaar vanijzeraanslag opruiten tijdens dedakberegening werd opgeheven.
Onderhoud apparatuur
Alle technische installaties worden thans periodiek nagezien en onderhouden door een hiervoor
aangesteldetechnicus.
Inventaris
Hoewel demiddelen voor vernieuwing enaanvulling vandeinventaris wederom beperkt waren,
washettoch mogehjk enige vandemeest urgente apparaten aanteschaffen, nl. eencentrifugemet
hoog toerental eneen Beekman Liston-Becker infrared analyzor.
BIJEENKOMSTEN, CONGRESSEN EN CONTACTEN
Op 3en4februari 1958werd oponsinstituut de„Second international meeting ofexperts in the
field of potato quality research" georganiseerd. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door 20deelnemers uit 11verschillende landen uitWest-Europa. Opgericht werdeensectie „Utilization" van de
„European associationforpotato research" ondervoorzitterschap vanDr. J. MÜNSTER teLausanne,
terwijl deheer LUOTalssecretaris optreedt.
Dr. VANDER WEHontvingvan 14april-14juniverlofbuitenbezwaarvan'sRijksschatkist voorhet
maken vaneen reisnaar Mexicoomdaar demogelijkheid vantabakscultuur nategaan.
Van 5t/m7meiwoonde Dr.VAN DER ZWEEP hetSymposium over Fytofarmacie enFytiatriebenevens de contactvergadering van de Intern. Werkgroep Onkruidbestrijding te Gent bij, waarna
hijnogop9en10meieenbezoek bracht aan Oxford omdaar kennistenemen vandenieuwste ontwikkelingenbij hetonderzoekmet door radioactieve koolstof gemerkte onkruidbestrijdingsmiddelen.
OpuitnodigingvandeNederlandscheKali-Import Mij.maakteIr.ENNiKvan30juni-5julieenstudiereis naar Denemarken.
Dr. VAN DER ZWEEPen Ir. SONNEVELD waren op 7juli aanwezig bij depromotie van Ir. Jos. STRYCKERS te Gent.
Ir. WIND, Dr. DEUS en de heer KEMP brachten met Prof. M. L. 'T HART van de Landbouwhoge-

school eenbezoek aandeLandwirtschaftliche Forschungsanstalt Büntehof teHannover enaaneen
kopziekteproefveld indeomgeving vanLüneburg ophetbedrijf van deTierärztliche Hochschule te
Hannover.
Van 21 meitot21juli heeft Mej.INNA HÖRNE NIELSEN, laborante vanhetStatens Forsegstationte
Aarslev (Denemarken), ophetscheikundig laboratorium vanonsinstituut gewerkt. Ditbetrof een
uitwisselingmetMej. Z. TAN,analisteaanonsinstituut,dievan 12junitot12augustus 1958 opbovengenoemd instituut inDenemarken werkzaam was.
Dr. DOEKSENbezochtop14en15julideVeenproefstations teBad Zwischenahn enWiesmoorter
bestudering van detoepassingsmogelijkheden van verschillende veensoorten inland-entuinbouw.
Van 14-20septemberwoonde Mej.Ir.HARBERTS,alssecretaressevandeInternationale Werkgroep
de Jahreshauptversammlung des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und
Forschungsanstalten teMünchen bij, waar deanalyseresultaten werden besproken.
Dr. DEUSendeheer KEMP bezochten,inverband methetkopziekteonderzoek, van16-26september verschillende onderzoekers overkopziekteenhypomagnesemieinEngeland enSchotland.
Als secretaris vandeInternationale Werkgroep Onkruidbestrijding hield Dr.VAN DER ZWEEPvan
30sept.-9 okt.besprekingen teParijs enHannover tervoorbereiding vaneeninternationale samenwerkingophetgebiedvandeonkruidbestrijding. Verdernamhij deelaan de4eBritishWeed Control
Conference dievan3-8 nov.in Brighton werd gehouden; vooraf voerde hij nogbesprekingen in
Oxford dieverband hielden metzijn werkzaamheden voor deInternationale Werkgroep Onkruidbestrijding.

Dr. DOEKSEN maakte van 16-25 oktober een reis naar Duitsland en Oostenrijk om het geschikt
maken van zwartveen voor land- en tuinbouwdoeleinden te bestuderen.
Op uitnodiging van Dr. W. HOLZ, Pflanzenschutzamt Oldenburg, besprak Dr. VAN DER WEU op
17 okt. in Nordhorn zijn proeven over chemische bestrijding van waterplanten.
Op 18 nov. werd intern een symposium over stikstofopneming door gewassen georganiseerd, waar
door onderzoekers van ons instituut en van andere instituten voordrachten werden gehouden.
Op verzoek van verschillende organisaties werden door de heer KEMP op verschillende plaatsen
voordrachten gehouden over het kopziekteonderzoek.
Het bezoek uit het buitenland nam in het afgelopen jaar weer toe. In het gastenboek staan bezoeken
genoteerd uit: Argentinië (2),Australië (4),Azoren (1),België (2), Canada (2), Ceylon (1), Denemarken (2),Duitsland (8),Egypte (2),Engeland (10),Frankrijk (20),Ierland (3),India (3),Israël (3), Italië
(1), Japan (1),Ned. Nw. Guinea (1),Noorwegen (2), Oostenrijk (2), Polen (1),Rhodesia (1), Rusland
(1), Schotland (2), U.S.A. (7),Joegoslavië (3), Zweden (2) en Zwitserland (8). Totaal 95, waaronder
20 deelnemers aan de Second international meeting of experts in the field of potato quality research.

DE BEREIKTE STAND VAN HET ONDERZOEK
EN DE VERKREGEN UITKOMSTEN
I. AFDELING PLANTENTEELT
TEELT EN CONSERVERING VAN BIETEN

De nawerking bij voederbieten van 10kg borax per ha, gegeven in 1955,bleek zeer
duidelijk door een kleiner percentage hartrot en verhoging van de opbrengst, hoewel
de deficiëntie niet geheel werd opgeheven. Vervanging van kalksalpeter door chilisalpeter in een vruchtwisseling verminderde de gebreksverschijnselen enigszins en
verhoogde de opbrengst belangrijk.
Door de Na- en/of K-bemesting aan voederbieten niet als chloriden, maar als sulfaten tegevenverminderde deloofopbrengst belangrijk, maarwerdde bietenopbrengst
verhoogd. Sulfaten gaven donkerder en minder welig groeiend loof met minder necrotische verschijnselen.
Kunstmatig ventileren van de voederbietenkuil en enkele malen natspuiten gedurende het seizoen bleek iets gunstiger dan een gewone praktijkkuil. De ventilatie
dient tot het strikt nodige te worden beperkt; enkele uren gedurende enkele koele
nachten zijn voor het gehele bewaarseizoen voldoende. Indien los gestort in een cel
met buitenluchtkoeling dient van boven naar beneden te worden doorgezogen en
moeten de bieten enkele malen, b.v. elke maand, worden natgespoten; 20-25 liter
water per keer per ton bieten is voldoende. Ook bij deze methode zo weinig mogelijk
ventileren.
Bieten bewaren onder een laag stro, afgedekt met eenplasticzeil, isinzachte winters
goed mogelijk. In het voorjaar moet men voor enige doorluchting zorgen, daar plastic
geen zuurstof doorlaat.
Vroeg geoogste bieten zijn aanzienlijk slechter houdbaar dan laat geoogste. Patentkali en in mindere mate ook zwavelzure kali geven duidelijk beter houdbare voederbieten dan K-60.
Een ietshogere temperatuur in de herfst heeft weinig of geen invloed op het suikergehalte van suikerbieten, de hoeveelheid licht lijkt voor de suikeropbrengst van
meer belang. De hoeveelheid licht diedeplanten in een kasminder krijgen dan op het
open veld, beïnvloedde deze opbrengst al ongunstig.
In de herfst loopt bij suikerbieten de refractometerwaarde van het parenchymweefsel sterker opdan dievan devaatbundelringen. Het verschil tussen beide waarden
isgroter bij zwaardere bieten. Bieten die doôr dichtere stand of andere reden kleiner
waren gebleven, hadden hierdoor gemiddeld per biet een duidelijk hogere refractometerwaarde.
ONTWIKKELING EN ACTIVITEIT VAN HET WORTELSTELSEL

Wanneer licht en temperatuur constant gehouden worden neemt de lengte van de
hoofdwortel van eenjonge erwteplant in grond met een constante snelheid toe. Waargenomen werd eenbereikte dieptevan 1,50 m in 50dagen. Ontwikkeling vanwortel en
bovengrondse delen kunnen echter niet los van elkaar worden gezien. Zodra de bloei
intreedt wordt dewortelontwikkeling geremd. De temperatuur beïnvloedthet moment
van overgang van de vegetatieve in de generatieve fase sterk. Deze overgang heeft
grote invloed op de groeisnelheid van zowel wortel als spruit. Het gevolg is dat de

indruk ontstaat, dat de optimale temperatuur voor de groei daalt naarmate de plant
ouder wordt. Dit wordt twijfelachtig, wanneer de formatieve invloed van de temperatuur in de redenering wordt betrokken.
Tot nu toeverkregen gegevens wijzen erop, dat de groeisnelheden van zowel bovenals ondergrondse delen van de erwt tussen 10en 24°C gelijk op de temperatuur reageren. Vooral bij de hogere temperaturen moet het wortelmilieu dan echter voldoende
geaëreerd worden. Wanneer bij jonge planten de assimilatie wordt uitgeschakeld en
dus op de reserves moet worden geleefd, wordt vooral bij lagere temperaturen het
wortelstelsel bevoordeeld bij de verdeling van de beschikbare droge stof.
Wanneer bij zeer jonge planten de temperatuur van het wortelmilieu veel lager is
dan dievan de bovengrondse delen, dan wordt ook de groei van dezelaatste duidelijk
geremd.Blijkbaar isenblijft hetwortelstelseldantekleinvanomvangomvoldoendeopnameteverzekeren.Heteffect treedtnietmeeropwanneerzowelwortel alsspruit reeds
eenzekere omvanghebben voordat delagetemperatuur van het wortelmilieu intreedt.
ONVOLDOENDE ONTWIKKELING VAN KLAVER

Na enige jaren zeer intensief rollen van het grasland trad nog geen duidelijke invloed op het klavergehalte op. Elke dag rollen schaadde echter welde opbrengst.
De gunstige invloed van een DD-behandeling van de grond op de klavergroei trad
ook op nieuwe proefvelden op. Op een aantal proefvelden werden veldjes met Tagetes
ingezaaid om uit te maken of de gunstige werking van de DD-behandeling berust op
het doden van aaltjes.
Uitdunning van de zode door bespuiting met chemische middelen bevorderde de
klavergroei slechts weinig; de grasgroei wordt er echter vooral in het voorjaar sterk
door geremd.
Z A A D W I N N I N G EN INZAAI VAN WEIDEPLANTEN

Het al of niet isoleren van dewortelstelsels van de agressiefste grassoort met behulp
van glasbuizen gaf grote verschillen in botanische samenstelling. De ondergrondse
delen spelen een min of meer grote rol bij de onderlinge concurrentie tussen de verschillende plantesoorten.
Veldbeemdgras bleekzeer gevoeligvoor de zaaidiepte. Deze soort bleek onder gunstige omstandigheden een goede opkomst te kunnen geven, hoewel dit in de praktijk
zelden het geval is.
Vorstperioden kort voor de opkomst hebben bij diverse grassoorten een zeer schadelijke invloed op deze opkomst. Kiemrust bij uitlopervormend rood zwenkgras werd
opgeheven wanneer het in de grond gebrachte zaad enkele weken werd blootgesteld
aan temperaturen even boven het vriespunt.
Voor zaadproduktie van Engels raaigras weidetype moet de herfstbemesting met N
niet te vroeg worden gegeven. Door sterke spruitvorming wordt de stand dan spoedig
te dicht. De stikstofbemesting in het voorjaar dientjuist wel vroeg plaats te hebben.
Indien dan telaat wordt bemest, blijft bij te veelspruiten dehalmvorming achterwege.
Bij grassoorten, die in het voorjaar of de voorzomer moeten worden gezaaid om
in hetjaar daarop een goede zaadopbrengst te krijgen, bleek niet de ouderdom voor
dewinter,maar deontwikkeling debeslissendefactor tezijn.De milieuomstandigheden
in deherfst hebben nog invloed op de samenstelling van de bloeiwijze, diein hetvoorjaar wordt aangelegd.
VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND

Extreem zware bemesting van het grasland met stikstof gecombineerd met frequent
omweiden had een minder goede groei van deweidende dieren ten gevolge,het sterkst
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bij volwassen schapen, in mindere mate echter ook bij jonge schapen en pinken. De
indruk werd gewekt, dat de dieren dit extreem zwaar bemeste gras minder graag opnemen. Zowel de schapen als de pinken die graasden op het extreem zwaar bemeste
gras, hadden een duidelijk hoger ureumgehalte in het bloed. Bij de pinken werd ook
de NHg-concentratie in de pensvloeistof bepaald. Ook dit gehalte was bij de extreem
hoge bemesting sterk verhoogd.
II. AFDELING ONKRUIDBESTRIJDING
Gezien het toenemende gebruik van enkele onkruidbestrijdingsmiddelen voor niet
officieel goedgekeurde toepassingen, blijft een intensief onderzoek in een groot aantal
gewassen noodzakelijk. Dit mede om de voorlichtende instanties advies te kunnen
blijven geven over deaan onoordeelkundig gebruik van de produkten verbonden gevaren. Niet geheel voorziene consequenties kunnen speciaal optreden bij nieuwe toepassingsgebieden, zoals de bestrijding van waterplanten en het gebruik van chemische
middelen als groeiregulators in landbouwgewassen.
De coördinatie van het onkruidbestrijdingsonderzoek in tuinbouwgewassen heeft
in 1958vastere vorm gekregen door de oprichting van een werkgroep. Op internationaal niveau valt te vermelden de stichting van de International Research Group on
Weed Control, waarvan het secretariaat voorlopig op het I.B.S. gevestigd is.
AKKERBOUWGEWASSEN, ONBETEELDE TERREINEN

Het voornaamste accent van dit onderzoek lag ditjaar bij de handelsgewassen.
In koolzaad kwam opnieuw naar voren, dat bespuitingen in de herfst met TCA
alleen verantwoord zijn, als het gewas al een hoogte van ongeveer 40 cm bereikt
heeft. Bij de sluitkoolzaadteelt werd met een toepassing van simazin in het voorjaar
een volkomen bevredigende onkruidbestrijding verkregen, zonder opbrengstbeïnvloeding.
In de graszaadteelt werd op zwaardere gronden het onderzoek over de toepassing
van DNOC, natriumarseniet en mengsels van deze produkten beëindigd. Hoewel met
deze produkten in veelgevallen uitnemende resultaten zijn te bereiken, zalin een aantal gevallen de nieuwe mogelijkheid tot gebruik van de groeistof 2,4,5-TP voor een
vroege herfsttoepassing in onder dekvrucht gezaaide grassen de voorkeur gaan verdienen. Zowel de lastige annuel muur als overblijvende onkruiden worden met dit
middel bestreden.
Aminotriazool enchloor-IPC bleken de enigemiddelen tezijn, welke op onbeteelde
terreinen na toepassing van een groeistof of contactmiddel het opnieuw uitlopen van
lidrus enheermoesin enige matekunnen onderdrukken. De praktische mogelijkheden
hiermee worden thans verder nagegaan.
TUINBOUWGEWASSEN

Bij hard fruit blijkt voor de bestrijding van kweek een strooksgewijze voorjaars- of
zomertoepassing van 5 kg/ha dalapon-bevattend produkt zonder risico voor de
bomen mogelijk te zijn. Dit geeft een onvoldoende kweekbestrijding, doch een herhaling van de behandeling is mogelijk.
Mede gezien de grote interesse bij de telers van aardbeien voor het gebruik van
chloor-IPC en simazin werd met deze en verwante middelen zowel in pot- als veldproeven, op verschillende grondsoorten en in verschillende rassen verder onderzoek
verricht. Aangezien in potproeven en in waterculturen bleek, dat alle onderzochte
bestrijdingsmiddelen bij een homogene menging door het wortelmilieu reeds in lage
concentraties (0,1-0,3 dpm) de groei van aardbeiplanten kunnen remmen, moet wel
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als vaststaand worden aangenomen, dat in het veld een direct contact met het herbicide zoveel mogelijk moet worden vermeden.
In samenwerking met andere instanties werd in aardbeien een grote reeks veldproeven genomen. Op vermeerderingsvelden werden opvallende resultaten verkregen
met 0,5 kg simazin per ha. Dejonge dochterplanten blijken zeer lang fysiologisch afhankelijk teblijven vandemoederplanten. Voor deteeltop produktievelden zijn vooralsimazineninminderemate ookchloor-IPCdemeestbelovendeProdukten. Speciaal
voor Jucunda op kleigrond zijn de mogelijkheden bij toepassingen in het voorjaar en
na de oogst gunstig. Bij andere rassen en op lichtere gronden moet vooral inhet voorjaar nog meer ervaring worden opgedaan.
Bij een aantal groentegewassen werd de invloedvan enige bestrijdingsmiddelen op
de kieming enjeugdontwikkeling nagegaan. Bij homogene menging van de middelen
door de grond en ook in waterculturen bleek de geringe gevoeligheid voor chloorIPC van composieten als sla, schorseneer en witlof. Dit sluit goed aan bij praktijkervaringen over de resistentie van onkruiden als kruiskruid, knopkruid en droogbloem. Bij dit onderzoek bleek ook de, in vergelijking met de reactie van andere
gewassen, relatieve ongevoeligheid van asperges voor simazin en monuron. Het aan
simazin verwante propazin bleek speciaal op de onderzochte schermbloemigen wortel
en karwij weinig invloed te hebben. In veldproeven met kervel en wortels is dit eveneens geconstateerd.
Bij het residu-onderzoek voor chloor-IPC, dat door de Commissie voor Phytopharmacienodigwerd geacht,wasonsinstituut tezamenmetandereinstellingen betrokken.
Een uitgebreid onderzoek in asperges toonde opnieuw de bruikbaarheid van monuron en simazin voor deze teelt aan. Menging van dezemiddelen met een antistuif produkt werd in studie genomen. Voor de bestrijding van kweek blijken ook in asperges
voor TCA en dalapon mogelijkheden aanwezig.
In de boomteelt is het onderzoek op zaaibedden grotendeels overgenomen door het
Proefstation te Boskoop. Uit eigen proeven bij gewassen van minstens één jaar oud
kwamen de goede mogelijkheden van simazin naar voren. Proeven bij de teelt van
rozeonderstammen en in de rozenteelt gaven goede resultaten met de gangbare middelen simazin en chloor-IPC en ook met diuron.
De reeds enkelejaren in gladiolen onderzochte toepassing van kleurstoffen over het
gewas gaf ook ditjaar weer goede resultaten.
In de kruidenteelt werden opverzoek van de Directie van deTuinbouw in een groot
aantal gewassen oriënterende proeven genomen.
ONDERZOEK BESTRIJDINGSMIDDELEN

In het laboratorium werd bij het alscontactmiddel zeer fel werkende 1:l'-ethyleen2:2'-dipyridilium dibromide geconstateerd dat bij menging door verschillende grondsoorten tot concentraties van ca. 50 dpm praktisch geen beïnvloeding van de groei
van testgewassen valt waar te nemen.
SPUITTECHNISCH ONDERZOEK, BESTRIJDING VAN WATERPLANTEN, GRONDBEWERKING
EN ONKRUIDBESTRIJDING

De rugspuit met draagstel, dubbele zwengelen sproeiboom tot 4meter werkbreedte
werd verder verbeterd. Dit geschiedde, wat de plaatsing der spuitdoppen betreft, door
een onderzoek in samenwerking met het I.L.R. Het gebruik van propaandruk voor
het bespuiten van proefvelden bleef goed voldoen. Deze methode werd verbeterd en
nu ook toegepast voor grotere hoeveelheden vloeistof. Er werd een draagbare zgn.
logaritmische spuit ontwikkeld, waarmee door middel van propaandruk van een
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bestrijdingsmiddel een logaritmisch afnemende concentratie in een constante hoeveelheid water kan worden verspoten. Voor toepassing van weinig vloeistof in fijne druppelsenvanveelvloeistofingroteredruppelswerden afzonderlijke apparaten gebouwd.
Bij de bestrijding van waterplanten werden de grootste vorderingen gemaakt tegen
boven het water groeiende planten. Groeistoffen kunnen o.a. tegen krabbescheer en
watereppe worden benut, terwijl met dalapon tegen grasachtigen goede resultaten
werden bereikt.
Op onze gröndbewerkingsproef in deBetuwestonden ditjaar suikerbieten, in Hoog
Soeren voederbieten. Op de Betuwse klei werd geen noemenswaard verschil in onkruidbezetting tussen de objecten „cultivator", „ploeg" en „spitmachine" waargenomen. In deze volgorde werd met de bodemsonde een afnemende drukweerstand in
de bouwvoor geconstateerd, waarmee een lichte stijging van de opbrengst (resp. 59,
63en 66ton) en eenbetere vorm van de bieten gepaard ging.In Hoog Soeren gold de
vergelijking „cultivator", „normaal ploegen" en „schijfploegen". Aanvankelijk kwam
er in het eerste object het meeste onkruid voor, maar na het schoffelen van de bieten
waser indit opzicht geenverschilmeer tezien. Ook hier wasindegenoemde volgorde
de met de bodemsonde gemeten drukweerstand lager en waren de bietenopbrengsten
hoger (resp. 74, 75en 79 ton/ha).
III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE
FOTOPERIODICITEIT, THERMOPERIODICITEIT

Bij voortzetting van het onderzoek over de invloed van de temperatuur op de daglengtereactie bleek, dat bij de granen deze invloed veel zwakker is dan bij klavers.
Maïsbleek hogereeisenaan delengtevan de nacht te stellen naarmate de temperatuur
lager is, hetgeen de urgentie van het kweken van dagneutrale rassen weer eens in het
licht stelt. Inmiddels bleek, dat in de rassencollectie van het Instituut voor Veredeling
van Landbouwgewassen zich dagneutrale vormen bevinden.
Bij proeven met winterrogge bleek dat voor vernalisatie van jonge groene plantjes
bij 6°C ongeveer dezelfde tijdsduur (48 dagen) wordt geëist als kiemend zaad vraagt.
In de winter wordt rogge ook bij 16°C in natuurlijk daglicht op den duur bloeirijp.
Een zwakke kunstmatige bijbelichting in de nacht houdt de planten echter vegetatief.
CHEMISCHE BEÏNVLOEDING

Het bleek mogelijk, bij aardappelen door bespuiting van het volle gewas met
2,4,5-T of butylester van 2,4-D het uitgroeien van zijspruiten sterk te remmen, terwijl
het oude blad blijft functioneren. Dit is belangrijk in verband met de vondst van Dr.
Ir. A. B.R. BEEMSTER,dat speciaalinhetjonge blad vermeerdering van virus optreedt.
Dit opent de mogelijkheid, om door onderdrukking van de vorming van jong blad
de produktie van virus zodanig te remmen, dat de rooidatum van pootgoed zou
kunnen worden verlaat.
STIKSTOFONDERZOEK

Uit potproeven is gebleken, dat tarwe, rogge, gerst en haver alle ongeveer gelijk
reageren opeenlateoverbemesting met stikstof na het beginvanhet schieten. De plant
wordt niet groter, maar het blad blijft langer groen. Maanzaad (papaver) reageert op
extra stikstof tijdens het schieten geheel anders: de afmetingen, zelfs van reeds volgroeid blad, worden sterk vergroot.
Bij granen wordt na een late overbemesting een opbrengstverhoging verkregen, die
zolanggeenlegeringoptreedt, ligtbeneden het effect van eengelijke vroege bemesting.
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De korrel:stroverhouding wordt echter zo gunstig beïnvloed, dat late overbemesting
veelal een hogere korrelopbrengst levert. Uit potproeven bleek, dat de vochtvoorziening deze verhouding niet beïnvloedt. In veldproeven wordt het effect van een late
overbemesting sterker gedrukt door de natuurlijke stikstofproduktie van de grond
dan het effect van een bemesting vroeg, als de grond nog koud is.De late overbemesting blijkt bij rogge de stevigheid der onderste stengelleden gunstig te beïnvloeden.
Haverleverteenzeerlaagrendementvandelateoverbemesting. Uiteenpotproef bleek,
dat een veel groter deel van de na de bloei gevormde droge stof naar de wortels wordt
vervoerd dan bij andere granen.
PERIODICITEIT VAN DE GRASGROEI

Bij het vergelijken van de groei van Engels raaigras bij verschillende temperatuur
(25 en 15°C) blijkt, dat de gewichtstoeneming van een goed bebladerd gewas weinig
afhankelijk is van de temperatuur. Dit klopt goed met de ervaring, dat de assimilatie
als zodanig weinig temperatuurgevoelig is.
Bij 25°C wordt echter veel meer nieuw blad gevormd, bij 15°C wordt de koolhydraatreserve beter aangevuld, ook reeds bij lage nacfa-temperatuur. Hieruit valt
het gedrag na afsnijden ook te verklaren.
Na één maal afsnijden dalen de reserves sterker bij de hoogste temperatuur, maar
dank zij een sneller herstel van bladoppervlak neemt de produktie ook sterker toe.
Bij herhaaldelijk afknippen wordt echter de produktie bij 25°C geleidelijk lager dan
bij 15°C, waar de reserves beter op peil blijven en veel meer korte vlakke spruiten
ontstaan. De stikstofvoeding heeft voorts een grote invloed. In het algemeen zijn de
gehaltenaanvrijnitraatenoplosbarekoolhydratenindeplant omgekeerd evenredig. In
eenveldproef werdvastgesteld, dat inapril,nazwareN-bemestingin de vorige zomer,
dekoolhydraatreserves envooralhetaantal spruiten lagerwaren dan bij decontroles.
WATERVERBRUIK VAN GEWASSEN

Bij vergelijking van gerst en maïs in het fytotron is gebleken, dat de assimilatie per
cm2 groen bladoppervlak van deze gewassen gelijk is, terwijl gerst echter een dubbele
hoeveelheid water verbruikt. De droogteresistentie van maïs vloeit dus voort uit een
zuinig waterverbruik. De oorzaak hiervan wordt verder onderzocht.
De bij het lysimeteronderzoek gevonden formule voor de potentiële evapotranspiratie bleek een goed uitgangspunt voor de berekening van het werkelijke waterverbruik van gewassen te velde op klei. Daarbij moet men de plaatselijke regenval per
maand kennen enbeschikken over gegevens overdeaard en toestand van het gewas.
Bij eenwatercultuur van grasbuiten werd eenmaximale produktie van 186kg droge
stof per ha per dag gevonden, wat gelijk staat met 0,73 kg droge stof per ha per dag
per effectieve calorieper cm2( = 7,3 x 10~6gdroge stofper effectieve calorie).Ditwas
nog niet geheel volgens het hoogste niveau dat mogelijk geacht moet worden. Het is
waarschijnlijk dat de mineralenvoorziening (met name van Fe) nog niet ideaal was.
D E INVLOED VAN DE LICHTHOEVEELHEID

Dank zij het gereedkomen van de klimaatkamers was het mogelijk, de invloed van
de lichtsterkte op de plantegroei in het onderzoek op te nemen. Bij zeer hoge lichthoeveelheden (7,2 x 104 erg/cm2 per sec) werd bij verschillende gewassen (granen,
erwten, klavers) bij 24°C nog geen duidelijk optimum in de groeisnelheid gevonden,
welechter bij aardappelen. Er zijn aanwijzingen, dat bij de toegepaste belichtingsduur
van 17uur per etmaal bij dit sterke licht de afvoer van zetmeel uit het aardappelblad
stagneert.
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IV. AFDELING SCHEIKUNDE
MONSTERONDERZOEK EN SAMENWERKING MET ANDERE LABORATORIA

Hieronder volgt een overzicht van deanalysen, welke zijn verricht in deperiode van
1 mei 1957t/m 30april 1958.De cijfers voor het tijdvak van 1mei 1956 t/m 30 april
1957zijn tussen haakjes vermeld.
Het totale aantal onderzochte monsters bedroeg 19151 tegen 20490 in 1956-1957.
17370)
Vocht (droge stof)
16539
5591)
Ruw eiwit
. . . 7802
168)
Werkelijk eiwit
39
417)
Verteerbaar ruw eiwit (peps.-HCl)
471
1577)
Ruwe celstof
• 2638
2467)
As
3150
3394)
Zand
3011
10428)
Asbestanddelen (Na, K, Ca, Mg, P, Cl, S, N0 3 )
7741
632)
Ammoniak en org. zuren in silages
1594
961)
pH in silages en grond
651
861)
Suikers
853
1915)
Sporenelementen (Cu, Co, Mo, Fe, B, Pb, Zn, Mn)
991
Vet en was
20
8)
Soortelijk gewicht
98
- )
Diversen
121
290)
Totaal
45719 (46079)
De uitwisseling van monsters en analyseresultaten met binnen- en buitenlandse
laboratoria vond ook in dit jaar regelmatig plaats.
BIOCHEMIE, INCLUSIEF SPORENELEMENTEN

Op enige bedrijven in Z.-Limburg met ernstig kopergebrek onder het rundvee was
het mogelijk door één of meer koperkoekjes per dier per dag de koperstatus op te
voeren, waarbij tevens het uiterlijk van de dieren sterk verbeterde.
In een gebied, behorende tot het streekverbeteringsplan „Roerstreek", werd eveneens hypocupremie bij rundvee geconstateerd. Op een 6-tal bedrijven waren in de
tweede helft van oktober degemiddelde kopergehalten van het bloedserum 0,68;0,64;
0,55;0,53;0,42 en 0,36 mg per liter.
Bij het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het Provinciaal Onderzoekcentrum voor de Landbouw in Friesland, het Instituut voor Veevoedingsonderzoek
„Hoorn" en de Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland bleken op eenzelfde bedrijf
steeds de laagste kopergehalten van het bloedserum voor te komen bij de 1-2-jarige
runderen. Bij de bestudering van de verspreiding van het kopergebrek in de provincie
Friesland werden op 39 proefbedrijven bemonsteringen uitgevoerd van gewas, bloed
en lever. Uit de resultaten van de voorjaarsbemonsteringen is gebleken, dat bij runderen op een leeftijd van 1-1^ jaar verlaagde kopergehalten van het bloedserum te
verwachten zijn als het kopergehalte van de lever daalt tot beneden ca. 70mg Cu per
kg ds. Belangrijk verlaagde kopergehalten van het bloedserum (lager dan 0,60 mg
per liter) werden reeds in het voorjaar aangetroffen op 5 bedrijven.
Bij de bestudering van de samenstelling van gras in verband met het optreden van
kopergebrek bij rundvee is in de laatste jaren telkens weer gebleken, dat een correlatieve studie van de betekenis van de minerale samenstelling van het gras niet in alle
opzichten tot het gewenste resultaat leidde. In het afgelopen jaar werd daarom meer
aandacht besteed aan stoffen, die in vers gras voorkomen en in staat zijn koperionen
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te binden. Mogelijk zijn deze stoffen verantwoordelijk voor de minder goede opname
van koper uit het voer in de weideperiode;misschien kunnen dergelijke verbindingen
bovendien koper uit het lichaam van het rund verwijderen. Elf grassoorten werden op
verschillende tijdstippen onderzocht op de bovengenoemde koperbindende stoffen.
Het gehalte bleek het hoogst te zijn in kropaar en het laagst in Engels raaigras. Het
gehalte aan de koperbindende factor neemt merkbaar af tijdens het drogen van gras
en gedurende het hooiproces. Een met trichloorazijnzuur onteiwit extract van gras
bleek goed te kunnen worden bewaard zonder dat het gehalte aan koperbindende
stoffen afnam. Bij een onderzoek naar de chemische eigenschappen van genoemde
stoffen werd gevonden, dat zijvan organische natuur zijn, goed oplosbaar inmet zoutzuur aangezuurd water, bestand tegen indampen op een waterbad (niet vluchtig met
waterdamp) en onbestendig tegen een behandeling met formaline of salpeterigzuur.
Voorts is de koperbindende fractie oplosbaar in alcohol en aceton en onoplosbaar in
ether, chloroform, benzeen en petroleumether. Bij een voorlopige scheiding bleek, dat
de koperbindende stoffen in gras vermoedelijk behoren tot de groep der stikstofhoudende, niet eiwitachtige verbindingen.
Het koperbindend vermogen van verschillende bekende stoffen werd vergeleken
door aan het systeemascorbinezuur-koperionen-luchtzuurstof bij een bepaalde pH en
een constante temperatuur vergelijkbare concentraties van de te onderzoeken stof
toetevoegen en de oxydatiesnelheid van het ascorbinezuur temeten. Bij deze proeven
bleken alle onderzochte aminozuren een koperbindend vermogen te bezitten, maar in
zeer verschillende mate. Van de aminozuren was cystine verreweg het sterkst koperbindend, veel minder sterk waren glutathion, histidine en methionine, het zwakst
waren glycocol enlysine.Voorts bleek natriumsulfide in koperbindend vermogen vergelijkbaar tezijn metcystine,terwijl decomplexvormende stoffen, complexon (EDTA)
en dièthyldithiocarbaminaat (DDC), een veel zwakkere werking hadden.
F U N D A M E N T E E L

A N A L Y T I S C H - C H E M I S C H

O N D E R Z O E K

In verband met de verschillen, die werden geconstateerd bij de uitwisseling van
monsters, vooral met buitenlandse laboratoria, werden de bepalingen van nitraat en
caroteen in gewasmonsters nader bestudeerd. Er werd een goede overeenstemming
gevonden met de tot dusver door ons gevolgde werkwijze. De specifieke extinctie van
ß-caroteen werd nauwkeuriger bepaald bij verschillende golflengten. Voorts werd voor
de bepaling van nitraat overgegaan tot de methode met behulp van 1,3,4-xylenol in
plaats van 1,2,4-xylenol. De nieuwe methode kostte minder tijd en gaf geen andere
uitkomsten.
In samenwerking met het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn" werd een
aanvang gemaakt met een onderzoek naar de aftrek, welke moet worden toegepast op
de met behulp van pepsine-zoutzuur bepaalde verteerbaarheid van het ruwe eiwit in
monsters „schuurdrooghooi" ten einde te komen tot het voedernorm-ruw-eiwit voor
runderen. De gevonden aftrek varieerde van -0,4 tot +1,2 % verteerbaar ruw eiwit
(gemiddeld 0,4 %). Dit onderzoek zal worden voortgezet.
Ten einde een beter inzicht te verkrijgen omtrent de temperatuur, die mag worden
toegepast bij het drogen van gewasmonsters, werd gras in verse toestand gedurende
4 uren bij 50°C, 75°Cen 100°Cverhit zonder dat vochtverlies kon optreden. Daarna
werden allemonsters en het niet voorverwarmde monster gedroogd bij 55°C. Er werd
geen invloed van de voorverwarming geconstateerd op de gehalten aan verteerbaar
ruw eiwit (pepsine-zoutzuur) en aan pentosanen.
Van monsters witte klaver, verkregen uit 6 klonen, werd het blauwzuurgehalte bepaald op verschillende tijden van het seizoen. Er bleek een tendens te bestaan tot toeneming van het blauwzuurgehalte bij het voortschrijden van het seizoen. In diverse
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nieuwe rassen witte klaver uit het buitenland (Algérie, Griekenland, Iran, Marokko
en Portugal) werd een zeer hoog blauwzuurgehalte gevonden.
D E MINERALE SAMENSTELLING V A N WEIDEPLANTEN

Door middel van potproeven is een onderzoek gedaan naar de kationenselectiviteit
en de kation-anionbalans bij de opname door kropaar, Engels raaigras, zuring, witte
klaver en weegbree. De grotere selectiviteit van de grassen, tot uiting komend in een
voorkeur voor eenwaardige kationen, bleek in de genoemde volgorde af te nemen en
bij weegbree plaats te maken voor een voorkeur voor calcium. De kation-anionverhouding in het gewas bleek voor alle soorten op ongeveer dezelfde wijze door
bemestingen te worden beïnvloed.
Engels raaigras bleek de kali uit de bodem moeilijker te kunnen opnemen dan kropaar. De droge-stofvermeerdering, veroorzaakt door een kalibemesting en uitgedrukt
in procenten van de opbrengst van het nulobject, bleek onafhankelijk te zijn van het
aantal groeidagen, mits zich geen droge-stofvermeerderingen voordeden van groter
dan ca. 10%.
KOPZIEKTE EN HYPOMAGNESEMIE

Gegevens van een op de afdeling Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool uitgevoerde stofwisselingsproef wijzen in de richting, dat het magnesium uit
eenstalvoederrantsoen beter door dedieren geresorbeerd werd dan uithetgras.Verder
werden er ook aanwijzingen verkregen, dat deze resorptie door een zware kalibemesting van het gras ongunstig werd beïnvloed. Op het zwaar met kali bemeste gras leed
in deze proef één der dieren aan kopziekte.
Op een beweidingsproef, waarbij een zware en lichte kalibemesting met op beide
objecten chilisalpeter als stikstofmeststof, werden vergeleken t.a.v. het magnesiumgehalte van het bloedserum, is gebleken, dat ook bij hoge natriumgehalten van het
gras op het zwaar met kali bemeste object de magnesiumgehalten van het bloedserum
tot zeerlagewaarden kunnen dalen. Op dit object leed éénder dieren aan kopziekte.
KWALITEIT VAN CONSUMPTIEAARDAPPELEN

Naast het routineonderzoek van aardappelen van verschillende rassen ten behoeve
van het I.V.R.O.,met het oog opexportmogelijkheden eninverband met de pommesfriteskwaliteit, werd ook aandacht besteed aan enige invloeden buiten het ras op de
consumptiewaarde.
Op grond van periodiek bepaalde soortelijkgewichtkarakteristieken werd geconstateerd, dat bij de op het I.B.V.L. bewaarde partijen aardappelen met sterke doorwasverschijnselen deglazigheid gedurende de bewaring niet was toegenomen.
Uit het onderzoek van het oogstprodukt van 1957 bleek, dat bij een aantal eigenschappen, o.a. uiterlijk, diverse vormen van schurft, bloemigheid en verkleuring na
koken, een betrouwbare doch geringe invloed van.het bodemtype kon worden aangetoond. Het onderzoek van 1959zal moeten uitwijzen of hier van een systematische
invloed sprake is.
Naar aanleiding van het onderzoek op pommes-friteskwaliteit van zaailingen is
naar een methode gezocht om op eenvoudige wijze in korte tijd een groot aantal
monsters op gevoeligheid voor bruinkleuring te kunnen onderzoeken. Nagegaan werd
in hoeverre het „bakken" van filtreerpapier, waarop aardappelsap is gedruppeld, een
betrouwbaar beeld geeft van de kleur bij effectief bakken. De methode leek bruikbaar
voor kwekers,dieineen vroeg selectiestadium wensen te selecteren op bakkwaliteit.
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V. AFDELING VEGETATIEKUNDE
BOTANISCHE ANALYSE VAN GRASMONSTERS

Het jaar 1958 kenmerkte zich in tegenstelling tot het voorafgaande jaar door een
vrij regelmatige toevoer van grasmonsters in de voorzomer. Dit verhinderde tijdelijke
ophopingvanmonsters,zodat dezevoldoende versbleven enineenvlottempo konden
worden onderzocht.Erbehoefden ditjaardanookgeenmonsters teworden afgewezen.
Dat er desalniettemin in 1958 minder monsters werden onderzocht dan in 1957,
nl. 1798tegenover 1836,is gelegen in de zeer ongewone slapte in de nazomer, ten dele
veroorzaakt doordat de Rijkslandbouwconsulenten slechts 212 van de 373 door hen
aangevraagde monsters hebben ingezonden.
Voor de eigen afdeling werden 40 monsters onderzocht.
Wegens de indicatorische betekenis van mossen werd er, na de nodige scholing van
personeel, toe overgegaan het bewaarde mossenmateriaal van grasmonsters alsnog
te determineren.
VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK VAN GRASLAND

Gebleken is, dat de uitlopers van Engels raaigras botanisch geen stolonen of rizomen zijn, daar zij niet extra-, maar intravaginaal ontspruiten. Deze „spruitheffers"
worden vooralin de nazomer aangetroffen inhet te dichte,viltige grasgewas van echte
weiden, ook wel bij andere bosjesvormers, zoals kropaar en timothee.
Benadering van allerleimilieu-eigenschappen van grasland door botanische analyse
is op snelle wijze zeer goed mogelijk bij gebruikmaking van de berekende relatieve
veelvuldigheden der aangetroffen plantesoorten voor de diverse milieuklassen. In het
bijzonder betreffende de bemestingstoestand bestaat echter de mogelijkheid, dat een
wat te lage waarde gevonden wordt, doordat een andere milieufactor, welke in het
minimumverkeert,altezeerbeperkendwerktvoordeontwikkelingvaneengoedezode.
Toepassing van bi- en trifactoranalysen bij het naspeuren van het verband tussen
hoedanigheidsgraad en milieu draagt o.a. het zijne bij tot de herziening van het bekalkingsadvies.
INDICATIE EN CONCURRENTIE

Het chemisch onderzoek van minnende en mijdende planten ter verklaring van het
wezen derindicatievond ookin denazomer voortzetting teneindegrotere zekerheid te
verkrijgen, dat het graszichinvegetatieve toestand bevond. Alsverrassend nevenresultaat kwam naar voren, dat echte „blauwgrassen" een aanmerkelijk hoger Cu-gehalte
vertoonden dan andere grassen, die op dezelfde plaats groeiden.
Uit de snede-opbrengsten van een potproef met de „kaliminner" timothee en de
„kalimijder" witbol bleek, dat deze grassoorten evenveel kalium uit een zandgrond
opnemen, weliswaar inverschillend tempo, maar dat witbol integenstelling tot timothee bij herhaald knippen sterk in produktie daalt. Dit wijst er dus op, dat de zogenaamde voorkeur van timothee voor standplaatsen met een goede K-toestand niet
zo zeer veroorzaakt wordt door kalium, maar dat door de sterke koppeling van Krijkdom en gebruik alsweiland de resistentie van timothee tegen beweiding hierbij van
primaire betekenis kan zijn.
In een veeljarige veldproef is het resultaat van het vorigejaar bevestigd, dat op een
mineralenarm grasland van slechte botanische kwaliteit, gekoppeld aan een extensieve
beweidingsmethode, pinkenindezelfde tijd aanzienlijk meer in gewicht toenemen dan
op een goed bemest grasland van betere botanische kwaliteit, gekoppeld aan een veel
intensievere beweidingsmethode. Vanzelfsprekend isophet eerstgenoemde grasland de
opbrengst per ha veel lager.
18

O N D E R Z O E K V A N AKKERONKRUIDVEGETATIES

Door een vrij oppervlakkige grondbewerking in het voorjaar bleek de bouwlandakker op zandgrond, die jaarlijks enige malen wordt onderzocht, deze zomer sterk
verontreinigd te zijn met windhalm en kweek.
Ter uitbreiding van dit onderzoek naar de invloed van vruchtwisseling en weersgesteldheid op de akkeronkruidvegetatie werd in het najaar een kleiperceel uitgezocht.
VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE
Er werden op grote schaal proeven opgezet om de invloed van verschillende veensoorten opdebodemfauna na tegaan. Hierbij heeft zicheennauwe samenwerking met
microbiologen, bodemzoölogen, micropedologen, bodemfysici en -chemicivan andere
instellingen ontwikkeld. De uitspoeling van organisch- en anorganisch materiaal uit
de grond blijkt bij turfstrooisel belangrijk sterker te zijn dan bij doorgevroren zwartveen (smoesveen). Geen van deze materialen vormt tot nu toe zonder toevoeging van
andere organische stoffen een geschikt milieu voor regenwormen. Micropedologisch
wordt onderzocht hoe de stabiliteit van grond-veenmengsels is na passage door
wormen.
Bij deuitwerkingvan demelkgegevensvan4Frieseveebedrijven bleekhet effect van
denawerking vandeproduktie - dus deconditie envoeding- ineenbepaalde 2-maandelijkse periode opdievan devolgende perioden soms nog sterker te zijn dan uit voorlopige gegevens was gebleken.
Voor elkelitermelk, welke een dierinmaart-april meer produceert, geeft hij in meijuni ± 0,5 en in juli-augustus ± 0,4 liter meer, zulks onafhankelijk van de externe
omstandigheden in de zomer.
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W E R K P L A N 1959
(MET GENUMMERDE PROJECTEN)

I. AFDELING PLANTENTEELT, hoofd Ir. A. SONNEVELD
1. TEELT ENCONSERVERING VAN BIETEN, Ir. W.A.P.BAKERMANS
Aangezien invelegevallenvoederbietenteelt gewenstwordt opdaarvoor mindergeschikte gronden,
neemt het onderzoek naar defactoren, die bietengroei op lichte zandgronden beperken, een belangrijke plaats in. Gebleken is,dat depH en het Mg-gehaltevan de grond en de grondwaterstand voor
een groot deel bepalend zijn voor de mogelijkheden om voederbieten te verbouwen. Daarnaast zijn
zowel de K- en Na-voorziening van het gewas als die met Cl en S0 4 van belang. Op velegrondenis
B-gebrek, o.a.insamenhangmetK-bemesting,eenbelangrijke factor. Detotdusveruitonsonderzoek
verkregen gegevens zullen gezamenlijk ineen samenvattend verslag worden verwerkt. In verband
hiermeeentervoorbereidingvaneeneventueelonderzoekomtrent hetsuikergehaltevan suikerbieten,
wordt een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan omtrent defysiologie van debiet.
Het onderzoek naar de bewaring en de houdbaarheid van voederbieten isovergedragen aan het
I.B.V.L. De door ons in delaatstejaren verzamelde gegevenszullen, aangevuld met literatuuronderzoek, in een uitgebreid eindverslag worden samengevat.
Proj. nr. 64 Onderzoek naar de factoren, die rendabele bietenverbouw op onze zandgronden beperken.
Proj. nr. 213 Bewaringvan voederbieten.
2. VOEDERGEWASSEN, Ir. J. C.BOSMAN

De teelt van aardappelen als stoppelgewas kan voor het verkrijgen van gezond pootgoed van betekeniszijn. In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan dekleinere bedrijven op het zand. waar men
zelf zijn pootgoed wil verbouwen.
Opbrengstniveau, stikstofbemesting, standruimteenpotergrootte vormdenpunten van onderzoek.
Vroege nachtvorsten kunnen bezwaren opleveren. Hetoptreden van Phytophthóraendehoge
kosten diedebestrijding ervan meebrengt, waren oorzaak dat destoppelteelt vanaardappelen weinig
vooruitzichten bood. Het beschikbaar komen van rassen, die ten aanzien vanPhytophthóra meer of
minderresistentzijn, opendenieuwemogelijkheden enleiddeertoehetonderzoekweeroptevatten.
De daling van het suikergehalte van suikerbieten in de laatstejaren geeft aanleiding aandachtte
schenken aandefactoren, diehieropvaninvloedkunnenzijn.Eengedeeltevandedalingkan volgens
o.a. het Instituut voor RationeleSuikerproductie teBergen opZoom verklaard worden door detoegenomen stikstofbemestingenhetrelatief toegenomen gebruik van lagergehaltige rassen.De invloed
van klimaatsfactoren op delevensverrichtingen van debiet dient nog nader teworden onderzocht.
Proj. nr. 292 Deteeltvanaardappelen alsstoppelgewas.
Proj. nr. 357 De teelt van voedergewassen.
3. ONTWIKKELING ENACTIVITEIT VAN HET WORTELSTELSEL, Dr. R. BROUWER
De factoren dieinvloed hebben op de wortelgroei en dewortelactiviteit zijn slechts voor een deel
gelokaliseerd inhetwortelmilieu.Daarnaast spelendeomstandigheden inhet bovengrondsemilieuen
ook internefactoren eenbelangrijke rol.
In deproevenwordt gestreefd naar eenanalysevan deinvloedvanelkefactor afzonderlijk (andere
factoren constant) en wordt voorshands de meeste aandacht besteed aan de lichtintensiteit, de temperatuur en de aératie.
De ontwikkeling van het wortelstelsel wordt gewichtsanalytisch (drooggewicht-versgewicht), morfologisch (lengtemeting,vertakking)enanatomisch gevolgd,terwijlalsmaatvoordeactiviteitvanhet
wortelstelsel voorlopig gebruik wordt gemaakt van de wateropname en de ionenopname.
De proeven worden uitgevoerd inde klimaatcellen.
Momenteel wordt onderzoek verricht over de invloed van lichtintensiteit, temperatuur en aëratie
opontwikkeling,droge-stofproduktie, wateropnameenionenopnamebijerwten,bonenengras.
Hetligtindebedoelingditonderzoek uittebreidendoorookanderegewassendaarin te betrekken.
Proj. nr. 359 Onderzoek betreffende de ontwikkeling en de activiteit van het wortelstelsel.
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4. KLAVER, Ir. G. C. ENNIK

Het klavergehalte van kunstweiden envan nieuw ingezaaid blijvend grasland laat inzeer veel gevallentewensenover.Daareenbehoorlijk klavergehaltevanveelbelangis voordeopbrengst, deverdelingvandeopbrengstoverhetseizoenendechemischesamenstellingmethetoogopdegezondheid
van hetvee,rechtvaardigt het probleem uitgebreid onderzoek. Invoorgaandejaren iso.m. aandacht
besteed aan de invloed van dewijze van inzaaien, de wijze van gebruik, de bemestingmet macro-en
sporenelementen, devochtvoorziening, hetenten van hetklaverzaad endeaantasting door ziekten.
Bijditlaatstebleekdatinhetalgemeendoorgrondontsmetting metDD deklavergroeibelangrijk kan
worden gestimuleerd. Het huidige onderzoek iservooral opgericht deoorza(a)k(en) vandeze gunstigewerkingvasttestellen.Dit geschiedtinsamenwerking methetI.P.O.endeP.D.
In samenwerking metenige andere onderzoekers zijn enkele proeven opgezet omdedoor Dr. DE
WITuitgewerktetheorieoverconcurrentienadertetoetsenenaantevullen.
Proj. nr. 220 Onderzoek naar de oorzaken van onvoldoende ontwikkeling vanklavers. Cl1657,
2344,2345,2347,2349,2350,2352,2354,IBS 57,74t/m 83, 158t/m166, 167.
5. ZAADWINNING ENINZAAI VAN WEIDEPLANTEN; VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND, Ir.A. SONNEVELD
Elkjaar worden inonsland tienduizenden hectaren ingezaaid metmengselsvoor blijvend entijdelijk grasland. Het percentage percelen, waarop deinzaai geheeloften dele mislukt, isnoggroot.Dit
geeft grote verliezen aan zaad enopbrengstderving. Despecifieke eigenschappen van de kleine grasen klaverzaden, detechniek vanhetinzaaien en detevolgen methoden verdienen daarom alle aandacht.
Bijwelslagenvandeinzaai treden toch bij gebruik vanhetzelfde mengselgroteverschillen opinde
samenstelling vanhetuiteindelijk bestand. Enerzijds oefenen hierop detechniek enmethode van inzaaien invloed uit,anderzijds spelen grond, bemesting enbehandeling vanhetjonge grasland ongetwijfeld eenminofmeergrote rol.Daar hiervan nógbetrekkelijk weinigbekend is,dient ook indeze
richting onderzoek teworden verricht.
Meer kennis hieromtrent is gewenst omhetvolle profijt te kunnen trekken vanbetere soorten,
rassen enmengselsamenstellingen. Opditgebied wordt samengewerkt methetI.V.R.O. enwat de
soorten- enrassenkeuzebetreft, ookmet deStichting voor Plantenveredeling.
Om meer inzicht tekrijgen inde, tussen desoorten optredende, concurrentieverhoudingen wordt
ook onderzoek verrichtnaar demorfologische ontwikkeling van de grasplanten en naar de factoren,
die dezeontwikkelingbeïnvloeden.Ditonderzoek richt zichtevensop dehalm-enzaadvorming met
het oog opdezaadproduktie.
Er komt eensteedssterkere neiging om op het grasland vleesteproduceren i.p.v.melk.Indiendit
op onze relatief kleinebedrijven een redelijk bestaan wil opleveren zalookhierbij intensieveexploitatie vanhetgrasland noodzakelijk zijn. Van praktijkzijde wordt meermalen devrees uitgesproken,
dat een goedevleesproduktie op, opdergelijke wijze, geëxploiteerd grasland niet goed mogelijkzou
zijn.Hetisdaaromenerzijdsgewenstteonderzoekenofdezevreesgegrond isenanderzijds, indiendit
het geval zou zijn, welkemaatregelen dienen teworden getroffen om hieraan tegemoet tekomen.
Proj. nr. 245 Onderzoek naar dewaardevoor verschillendegebruikswijzen indepraktijk van typen
en selecties.
Gravic-pr.: 51-4, 51-5,51-7en54-18.IBS241.
M.S.A.-p'roject nr.4 (samen metS.V.P.). Veredeling en onderzoek vangrassenen
klavers.
Proj. nr. 348 Veldonderzoek betreffende deaanlegvangrasland. Interprov. series 501, 504;Cl2384,
2385,2386en2388.
Proj. nr. 349 Onderzoek over deonderlinge concurrentie bijdeinzaai vangrasland.
Proj. nr. 350 Stengelvorming enzaadzetting bij grassen.
Proj. nr. 358 Deinvloedvanbemestingenbeweidingsmethode op degroeien deslachtkwaliteit van
het weidende vee (IBS 169,205).
II. A F D E L I N G O N K R U I D B E S T R I J D I N G , hoofd D r .Ir.W. VANDER ZWEEP
Ditonderzoek omvatverschillendeaspecten vandeonkruidbestrijding. Deverdeling vandewerkzaamheden overdeonderzoekers wordt primair bepaald door debijdeteelt van gewassenenonder
andere omstandigheden ondervonden onkruidbestrijdingsproblemen.
1. TUINBOUW, Dr. Ir.J. L. P. VAN OORSCHOT

In verschillende takken van detuinbouw wordt - vooral bij detuinbouwproefstations - dooronkruidspecialisten onderzoek verricht envoorlichting gegeven over praktische problemen bijde onkruidbestrijding. Door regelmatige, gezamenlijke besprekingen vanbepaalde problemen metdeze
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groep van specialisten, wordt het onderzoek bij de diverse teelten gecoördineerd. Deze coördinatie
wordtbevorderd doordedetacheringbijhetI.B.S.vandeheerD. VAN STAALDUINEdoordeOnkruidbestrijdingscommissie T.N.O.
Voor het eigen onderzoek moet in verband met de veelheid van teelten in de tuinbouw een keus
gemaakt worden van de belangrijkste problemen. Het onderzoek in de fruitteelt (appels, kleinfruit,
aardbeien) geschiedt geheel,dat indegroenteteelt voor eengroot deelonder ditproject. Bijdeboomteeltwordtvooralonderzoek bijzaaibeddenverricht,terwijl bijdebloementeelt, kruidenteelt, bloembollenteelt enzaadteelt enkelespeciale, op devoorgrond tredende,problemen onderzocht worden.
Bijdechemischeonkruidbestrijding indetuinbouwnemendegroeistoffen slechtseengeringeplaats
in, terwijl kiemingsremmers en stofwisselingsremmers daarentegen van groot belang zijn. Ook contactmiddelenhebben eenzekerewaardeindetuinbouw. Verschillendemiddelen worden om bepaalde
redenen vóór de opkomst van het gewas toegepast. Dit kan in sommige gevallen tot schade aan het
gewasleiden. Het is daarom noodzakelijk om de invloed van deze middelen op het kiemende gewas
na te gaan onder bepaalde constante omstandigheden in klimaatcellen en kassen. Ook bestudering
van de relatieve gevoeligheid van gewassen en onkruiden is hierbij van belang.Onderzoek in deze
richtingkan ookmeerinzichtverschaffen overderemmingvanbepaaldefysiologische processen door
verschillende middelen.
Door het oriënterend onderzoek met nieuwe bestrijdingsmiddelen wordt getracht een snelle en
betrouwbare indruk van de regelmatig verschijnende, nieuwe middelen te verkrijgen. Vooral kasproeven zijn daarvoor het meest geschikt.
Proj. nr. 323 Onkruidbestrijding in de tuinbouw.
Proj. nr. 324 Onderzoek bestrijdingsmiddelen.
B. Oriënterend onderzoek nieuwe bestrldingsmiddelen.
2. WATERGANGEN, GRONDBEWERKING EN SPUITTECHNIEK, Dr. H. G. VAN DER WEIJ
Het schonen vanwatergangen, dat vroeger grotendeels inhandwerk werd verricht, isdoor dehoge
lonen en het ontbreken van werkkrachten een groeiend probleem. Bij het zoeken naar een oplossing
hiervan wordt behalve in mechanisatie een taak gezien in een zodanige chemische bestrijding van
waterplanten, dat noch dedrinkbaarheid van het water voor het vee,noch devisstand van detoegepaste Produkten te lijden hebben.
Binnen het kader van een werkgroep „Grondbewerking" wordt door een aantal onderzoekers
van verschillende instituten onder voorzitterschap van Dr. Ir. G. J. VERVELDEonderzoek verricht.
Het doel hiervan istekomen tot eenrationeler en doelmatiger grondbewerking. Het aandeelvanhet
I.B.S. betreft de bestudering van de invloed van grondbewerkingsmaatregelen op de onkruidflora,
mede in verband met chemische bestrijding, en op het gedrag van onkruidzaden.
Hetonderzoek overspuittechniek isvnl.gerichtophetgebruikvanapparatuurvoortoepassingvan
herbicidenmetgeringevloeistofhoeveelheden,terwijl tevensaandachtwordtbesteedaandeontwikkeling van bespuitingsapparatuur voor proefvelden.
Proj. nr. 352 Onkruidbestrijding in en langs watergangen.
Proj. nr. 353 Grondbewerking en onkruidbestrijding.
Proj. nr.266 Onderzoek naar de spuittechniek.
3. GRASLAND, AKKERBOUW EN NIET-BETEELDE TERREINEN, Dr. Ir. W. VAN DER
ZWEEP

De gevoeligheid van verschillende cultuurgewassen en onkruiden voor chemische onkruidbestrijdingsmiddelen wordt empirisch nagegaan. Voorverschillendecultuurgewassen iseenvoldoende basis
verkregenvoor detoepassingvanbestrijdingsmiddelen. Door deontwikkelingvannieuwe Produkten
moet het onderzoek echter in een groot aantal gewassen worden voortgezet. Dit geschiedt meest in
nauwesamenwerkingmetdegewasspecialisten vanhetProefstation voordeAkker-enWeidebouw.
Als nevenverschijnsel van de chemische bestrijding vraagt het stimulerende effect van DNOC op
granen en van dinoseb (DNBP) op erwten de aandacht.
In grasland isdoor middel van eengoede ontwatering, bemesting en verderjuist beheer in velegevallentoteenverbeteringvandegrasmat tekomen.Daarnaast isinhetverledeneenbasisgelegdvoor
het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen tegen diverse kwalitatief of kwantitatief ongewenste
graslandplanten. Het onderzoekblijft nu gericht openkelemoeilijk tebestrijden onkruiden, alslidrus
en paardebloem.
Bij het onkruidbestrijdingsonderzoek op niet-beteelde terreinen wordt speciale aandacht besteed
aanhetgebruikvanbestrijdingsmiddelen opkoolas-ensteengruis-terreinen. Samengewerktwordt o.a.
met de Nederlandsche Spoorwegen N.V.
De bestrijding vanenkeleonkruiden, o.a. kweek, ondervindt onder diverseomstandigheden moeilijkheden, zodat aan deze planten bijzondere aandacht wordt besteed.
Een bestudering van deinteractie tussen bestrijdingsmiddelen en degrond isuit tweeërlei oogpunt
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vanbelang.Indeeersteplaatswordtvanverschillendeonkruidbestrijdingsmiddelen dewerkzaamheid
op directewijze doorhet complexvanbodemfactoren beïnvloed, terwijl daarnaast het vraagstuk van
de nawerking van de middelen steeds urgenter wordt.
Proj. nr. 327 Onkruidbestrijding in akkerbouwgewassen.
Proj. nr. 325 Onkruidbestrijding ingrasland.
Proj. nr. 347 Onkruidbestrijding oponbeteelde terreinen enbestrijding van speciale onkruiden.
Proj. nr. 324 Onderzoek bestrijdingsmiddelen.
A. Bestuderingvandeopbrengstverhogende werkingvan DNOC.
C. Bestudering vande interactie tussen bestrijdingsmiddelen ende grond (inclusief
nawerking).
Proj. nr. 283 Onderzoek over debiologie enecologie vanonkruiden.
4. Ir.P. RIEPMA KZN., gedetacheerd bijhetInstituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
Proj. I.P.O. 3-11-1 Bepalingen betreffende dewerkingssfeer van dedruppel van eenfungicide ophet
blad i.v.m.deconcentratie aanuitvloeier, resp. hechter.
Proj. I.P.O. 3-11-2 Onderzoek over druppelgrootte envorm endekritische invloed vanuitwendige
omstandigheden (luchtvochtigheid, wind, enz.) opdepenetratie.
Het onderzoek naar debiologie van onkruiden wordt alnaar de aard vanhet teonderzoeken probleem door de hierbij hetnauwst betrokken onderzoeker verricht (zie 3).
Proj. nr. 283 Onderzoek over debiologieenecologie van onkruiden.

III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE, hoofd Dr.W. H. VAN DOBBEN
1. FYSIOLOGIE VANDE GEWASSEN, Dr. TH. ALBERDA
Bijhetonderzoek naar de invloed van klimaatsfactoren opdevoornaamste graslandplanten, worden dezezo volledigmogelijk onderzocht. Naast de groei (gewichtstoename, lengtegroei) wordtook
aandacht besteed aandeontwikkeling (uitstoeling, bloei) enaandechemische samenstelling (voornamelijk aanoplosbare koolhydraten enorganische-enanorganische stikstofverbindingen).
Het onderzoek, dat het bestuderenvan deafzonderlijke klimaatsfactoren betreft, wordt uitgevoerd
in het fytotron. Daarnaast worden deveranderingen ingroei,ontwikkeling enchemische samenstellingbestudeerd, zoalsdieondernatuurlijke omstandigheden gedurendehetseizoen optreden.
De onderwerpen, die momenteel speciaal deaandacht vragen, zijn:
a. Deinvloed van detemperatuur opontwikkeling en droge-stofproduktie.
b. Hetverband tussen koolhydraatgehalte ennitraatgehalte bijveranderingen instikstofvoeding en
lichtintensiteit.
c. Deinvloed van verschillen inlichtintensiteit endaglengte opdeontwikkeling.
d. Deinvloed van verschillen instikstofbemesting enmaaifrequentie opdegrootte vandekoolhydraatreserve endegrasproduktie.
e. Het opvoeren vandegrasproduktie bij optimale mineralen- enwatervoorziening door de stikstoftoediening enhetmaairegime aande weersomstandigheden aantepassen.
Dit laatste onderzoek wordt mogelijk gemaakt door desteun van de Stikstofmeststoffenindustrie,
verleend viadeCommissie van Bijstand inzake Stikstofonderzoek T.N.O.
Het onderzoek isinéén project ondergebracht:
Proj. nr. 149 Onderzoek naar factoren diedegrasproduktie beïnvloeden.
2. AARDAPPELEN, Drs. K. B. A. BODLAENDER

In ditonderzoek wordternaar gestreefd degroeienontwikkeling van de aardappel nader teleren
kennen. Hierbij wordt getracht enerzijds de morfologische enfysiologische processen, welke zich afspeleninplantofknol,goedtebeschrijven, enanderzijds deinvloedtebestuderenvandeverschillende
milieufactoren (zoalsplantdichtheid, klimaat, bemestingstoestand) opbovengenoemde processen.Bij
ditonderzoekwordtsamengewerkt metverschillendeandereinstituten, o.m.hetI.B.V.L.,het P.A.W.,
de S.V.P.,hetI.P.O.
Het verband tussen plantdichtheid enerzijds enhetaantal gerooide knollen ofde opbrengst in kg
anderzijds wordt onderzocht. Hierbij wordt vooral nagegaan, welke factoren (zoals bemestingstoestand, opgevangen hoeveelheid licht)bijeen grote plantdichtheid een beperkende rolspelen voor
het verkrijgen van een groot aantal knollen eneenmaximale opbrengst (proj. nr.328A).
Het onderzoek overhetverband tussenloof-enknolgroeizalvoortgezetworden,waarbij vooralde
invloed van klimaatsfactoren opdezeverhouding bestudeerd zalworden (proj. nr.328Ben C).
Deinvloed van klimaatsfactoren als temperatuur, daglengteen lichtsterkte tijdens deverschillende
ontwikkelingsfases zalverder onderzocht worden. Hierbij zalgelet worden opdeinteractie van deze
factoren (proj. nr.328C).
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Nagegaan zal worden, welke klimaatsfactoren het verschijnsel van doorwas in aardappelknollen
doen ontstaan (proj. nr. 328C).
Ertreedttijdensdeontwikkelingderaardappelplanteneenzekereouderdomsresistentie tegenvirusinfectie op.Er zalworden onderzocht of het mogelijk isdoor indetweedehelft van het groeiseizoen
d.m.v.een bespuiting met een uitloopremmend middel het uitgroeien van zijspruiten (en dus de vorming van nieuw,jong blad) tegen te gaan, de toename van het aantal viruszieke knollen te stoppen,
terwijl het gewas op het veld blijft staan, zonder loof te trekken of dood te spuiten. Zodoende kan
men wellicht een hogere opbrengst verkrijgen (proj. nr. 328D).
De gegevens der houdbaarheidsproeven van 1956en 1957zullen verder uitgewerkt worden (proj.
nr. 328 E).
De rol, welke de stikstof speelt in de ontwikkeling van aardappelplant en -knol, zal nader bestudeerdwordendoorbepalingvanhetstikstofgehaltederverschillendeplantedelen,inmateriaal, afkomstig van veldproeven uit voorgaande jaren en door het nemen van proeven onder geconditioneerde
omstandigheden. Hierbij zal tevens gelet worden op het verband tussen de werking van stikstof en
verschillende milieufactoren, zoals temperatuur, daglengte en vochtgehalte (proj. nr. 328 F).
Proj. nr. 328 Fysiologisch onderzoek bij aardappelen.
A. Vergroting van het aantal knollen per plant; de invloed van groei-en remstoffen.
B. Verband tussen loofgroei en knolproduktie.
C. Invloed van het klimaat op de groei van aardappelplant en -knol.
D. Onderzoek naar devitaliteit van de aardappelplant i.v.m.het doden van loof.
E. Factoren die de rustperiode en de houdbaarheid bepalen.
F. De stikstofhuishouding van de aardappel.
3 en 4. a. REACTIE VAN GRANEN EN ZAADTEELTGEWASSEN OP KLIMAATSFACTOREN,
b. DE STIKSTOFHUISHOUDING VAN DEZE GEWASSEN, Dr. W.H. VAN DOBBEN
en Ir. TH. A. HARTMAN

Hetonderzoek omvat defotoperiodiciteit, welkeo.a. vanbelangisvoordeplantenveredelingende
zaadteelt in andere klimaatsgebieden. Voorts dekoudebehoefte (jarowisatie) van granen, de groei in
afhankelijkheid van licht en temperatuur, en schade, welke ontstaat door extreme weersomstandigheden (hitte,overmatigeregenval).Vandebodemfactoren wordt aandachtbesteed aan vochtenpHwaarde.
Het proefveldwerk met stikstofbemesting is speciaal gericht op de late, aanvullende giften, welke
op bepaalde grondsoorten op granen een goed effect geven. Ook voor enkelezaadteeltgewassen zijn
gedeelde stifstofgiften van groot belang (hierover werkt Ir. E. VAN ROON van het P.A.W.).
Hetfundamenteel onderzoek overdestikstofhuishoudingvangewasseninverschillende ontwikkelingsstadiums van het gewas wordt financieel gesteund via de Commissie van Bijstand inzake Stikstofonderzoek T.N.O. door het Landbouwkundig Bureau der Ned. Stikstofmeststoffenindustrie tezamen met het Ministerie van Landbouw enVisserij.
Het fysiologisch enecologisch graanonderzoek omvateen deelvanhet 10-jarenplan van deStichting Nederlands Graan-Centrum en wordt door deze Stichtingfinancieelgesteund.
Dit onderzoek geschiedt grotendeels in de op kosten van de Stichting Ned. Graan-Centrum gebouwde kascompartimenten.
De veldproeven met stikstofoverbemestingen op granen, welke de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst aanlegt, worden op het I.B.S. verwerkt.
Proj. nr. 326 Fysiologisch en ecologisch graanonderzoek.
A. Legering, stro-stevigheid en opbrengst in verband met de stikstofvoeding.
B. De invloed van de zuurgraad op de ontwikkeling van granen.
C. De invloed van hitte op opbrengst en kwaliteit.
D. De invloed van overmatige regenval op opbrengst en kwaliteit.
F. Het daglengte-onderzoek.
G. Het vegetatief houden van rogge.
H. Onderzoek over koudebehoefte.
Proj. nr. 339 Cultuurmethoden bij granen.
A. Rijenafstand-stikstof bemestingsproeven.
B. Stikstofaanwendingstijdenproeven bij granen.
5. WATERHUISHOUDING VAN DE GEWASSEN, Drs.G. F. MAKKINK
Het verbruik van water door gewassen heeft cultuurtechnische, civieltechnische en landbouwkundigeconsequenties.Beideeerstemaken het wenselijk opeenvoudigemaniervoor beteelde oppervlakkenresp.gebieden het werkelijke verbruik te berekenen.De weegbarelysimeters van het voormalige
C.I.L.O.hebbenertoebijgedragen hetpotentiëleverbruik vaneenkortegrasbegroeiing opeenvoudige
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manier met slechts tweegegevens tekunnen berekenen. Een nadere studievan voorhanden gegevens
overwaterbalansen vanandereinstanties (CommissieVerdampingsonderzoek, Groningse lysimeters)
makenhet mogelijk hetpotentiëleverbruik vankort grasteherleiden tothet werkelijke verbruik van
andere gewassen. Ruwwegisditnualmogelijk, eenverfijning wordt nader uitgewerkt.
De landbouwkundige consequentie van hetwaterverbruik noopt hetwaterverbruik alseennoodzakelijk kwaad tezienomopbrengst teverkrijgen. Demaximaleopbrengst krijgt menslechtsbijvoldoendemineralenvoorziening enzonderfotosynthetische stilstand. Onder dieomstandigheden wordt
hetlichtbepalend, zowelvoorwaterverbruik alsvoor opbrengst. Getracht wordt inwaterculturendit
maximaleniveau tebereiken.Ditonderdeelsluittennauwsteaan bij onderzoek onder deproject nrs.
149en 351.
Ook het landbouwkundige aspect, dataanstuurt op zoveel mogelijk opbrengst inperioden waarin
weinigwaterbeschikbaar is, isbelangrijk, metnamevoordedrogezandgronden.Deproduktie onder
beperkte waterhuishouding dient nader geanalyseerd teworden, waarbij hetzowel gaat omhet bereiken van eenzolaag mogelijke transpiratiecoëfficiënt alsomdroogtetolerantie.
Alhethier geschetsteonderzoek isineenproject (nr. 360) verenigd.
De werkzaamheden inde subcommissie voor Verdroging enVerstuivinginNoord-Limburg, in de
Werkgroep Lysimeters TVN.O.,indeCommissie voor Verdampingsonderzoek enindeCommissie
voor Zoetwatertoevoer indeProvincie Gelderland zullen worden voortgezet.
Proj. nr.41 Lysimeteronderzoek (Cl902).
Proj. nr. 247 Waterhuishouding van grasland (Cl 1843, OB3418).
Proj. nr. 360 Waterverbruik vangewassen.
6. THEORETISCHE VRAAGSTUKKEN, Dr.Ir.C.T. DE WIT
Bijhetoplossen vanplantenteeltkundigeproblemen ishetinsommigegevallen mogelijk praktisch
georiënteerde theoretischebeschouwingentegeven,diebestaandeervaringenexperimentelegegevens
samenvatten enalsleidraad kunnen dienen bijhetvaststellen van teeltmaatregelen enhetdoenvan
onderzoek. Voor het verkrijgen van eenindruk over eenhierbij tevolgen werkwijze wordt verwezen
naar depublikaties:Aphysical theory onplacement offertilizers enTranspiration and crop yields
(Versl.Landbouwk. Onderz. 59.4(1953)en64.6(1958)).
Voorzoverhetonderzoeknaar hetverband tussentranspiratieenproduktiebetreft: ditwordt aangevuld met enkele proeven.
Veel tijd isenwordt besteed aaneenonderzoek betreffende detheorie vanconcurrentie, standruimteengroeivanpopulaties.Eenvoorlopigemededeling,welketezamenmetIr. ENNIK geschreven
is, isverscheneninhet LB.S.-Jaarboek 1958.Enigenaar aanleiding van ditonderzoek wenselijke experimenten worden uitgevoerd door of tezamen metDr. VAN DOBBEN, Ir.VAN DEN BERGH en Ir.
ENNIK (verg.proj. nrs. 214, 339,355Den220).
Ook wordt geregeld aandacht geschonken aan de technische installatie van kassenencellen. Hieraan besteedt de assistent P. VAN DRUTEN dehelft van zijn tijd.
Proj. nr. 351 Onderzoek naar het verband tussen transpiratie en produktie van landbouwgewassen.
7. ONTWIKKELINGSFYSIOLOGIE,Drs.H. G. WITTENROOD

MetdevanJULIAN S. HUXLEYafkomstige term„allometrie"bedoeltmendeverhoudingvanonderdeeltotgeheel gedurendedeontwikkeling van eenorganisme. Indeze ontwikkeling treden fasesop,
voorwelkefases karakteristiekis, datbinnenéénzelfde fase detoe-ofafname ingewichtvanelkonderdeel(orgaanstelselofstof)t.o.v.hetgeheel(ofanderonderdeel)constant is. Hierdoor ontstaateen
diagram,datzoveelrechtelijnstukken vertoont alserontwikkelingsfases invoorkomen.Zo'n „distributiediagram", zoals de ontdekker VAN DE SANDE BAKHUYZEN hetnoemde (omdat hetdeverdeling
vandegeassimileerdestofsymboliseert),isreedsbijaardappelen,bieten,tarwe,rund,rat,muis,mens,
krab enz. aangetoond. Het geeft aanleiding totoverwegingen, dieeen dieper doordringen indeoorzaken vande ontwikkelingmogelijk maken omduseenbeter inzichtindeopbouw van deeindoogst
(ofmelkgift b.v.)teverkrijgen (proj. nr. 341A).
Nog afzonderlijk wordt bestudeerd, hoehetmilieu (vnl. daglengte, temperatuur of toegediende
stoffen - ook„groeistoffen") ophetorganisme inwerkt, hetantagonisme tussen bloem enknolbeinvloedt enhetontwikkelingsritme bijdeorgaanvorming zich toedraagt (proj. nr.341B).
De Stichting Nederlands Graan-Centrum omvat ook de Werkgroep Kouderesistentie, waarin
Drs. WITTENROODzittingheeft enwaarvanhetprogramma uitgebreidistotklimaatsresistentie, d.w.z.
de studie derproduktiefactoren t.o.v. hetklimaat. Degegevensvandeopinternationale schaalgenomen zaaitijdenproeven zullen worden geanalyseerd (proj. nr. 341CenD).
Er wordt ookmet anderen samengewerkt.
Proj. nr. 341 Ontwikkelingsfysiologie.
A. Deverhouding tussen deorganen inopeenvolgende ontwikkelingsstadiums (allometrie).
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B. Fysiologie van debloem-enknolvorming, vnl.mettopinamboer.
C. Kouderesistentiebijgranen.
D. Gegevens van de internationale zaaitijdenproeven van de Stichting Nederlands
Graan-Centrum.
IV. A F D E L I N G S C H E I K U N D E , hoofd Dr.W. B. DEUS
a. Werkzaamheden voor andere afdelingen ensamenwerking met andere instellingen
VOORLICHTING VANCHEMISCHE AARD, Dr. W.B.DEUS enMej.Ir.C.L.HARBERTS
Door onderzoekers van andere afdelingen van het I.B.S. alsmede door onderzoekers vanhet
P.A.W. en vanhet I.B.V.L. worden veelvuldig scheikundig onderzoek en voorlichting gevraagd.
Hiervoor zalgeruime tijd van descheikundigen beschikbaar gesteld moeten worden.
ROUTINE-ONDERZOEK, INCLUSIEF SAMENWERKING HIERVOOR MET ANDERE,
OOK BUITENLANDSE LABORATORIA, Mej.Ir.C.L. HARBERTS
Op hetscheikundig laboratorium worden monsters onderzocht tenbehoeve vanresearch van de
afdeling Scheikunde vanhetI.B.S., alsmede voor andere afdelingen vangenoemd instituut envoor
onderzoekers vanhetP.A.W. envanhetI.B.V.L. Hetaantal routinebepalingen, dathiervoor jaarlijks kan worden verricht, bedraagt, indien alle vacatures voor analytisch hulppersoneel vervuld
kunnen worden, ca.40.000.Door een regelmatige uitwisselingvan monsters met diverseandere, ook
buitenlandse, laboratoria wordt medegewerkt aandevaststelling vandemeest juiste methodenen
voorschriften voor deanalysevangewassen.Allerlei bepalingen, zelfs deeenvoudiglijkende routinebepalingen, vereisen steeds eennauwgezette controle. Dit betreft ookde voorbehandeling van de
monsters.
b. Speciale

onderzoekingen

1. SPORENELEMENTEN,Dr. W. B. DEUS

Bestudeerdwordtdebetekenisvansporenelementen voordegezondheid vanhet vee. Daartoe worden behalveverschillenderuwvoedermiddelen, ook monstersgrond (kobalt),bloed,mestenzonodig
urineenmelkonderzocht.VaakwordtditonderzoekverrichtinsamenwerkingmethetInst.voorVeevoedingsonderzoek teHoorn, met Ir.S. BOSCHvanhetProefstation voor deAkker- enWeidebouw
en soms ookmetProf. Dr.E. BROUWER teWageningen. Speciale aandacht wordt besteed aan het
kopergebrek bij rundvee.Inhetvoer kunnen eenofmeerfactoren voorkomen, diede koperhuishoudingvanhetdierbeïnvloeden. Mogelijk is dezefactor vanorganischenatuur.Inbepaaldegevallenkan
dekoperhuishouding vanhetdier ook beïnvloed worden doordeverhoudingen, waarin anorganische
bestanddelen inhet voer voorkomen.Demogelijke interactie tussen sporenelementen onderling mag
evenmin uithetoog worden verloren.Daar kopergebrek vaak gepaard gaat met dunne mest, wordt
ook aandacht geschonken aandesamenstelling vandefaeces, inhetbijzonder watdeconcentratie
en deonderlinge verhouding van verschillende ionen betreft.
Proj. nr. 142 Onderzoek betreffende kobalt, mangaan eneventuele andere sporenelementen inverband met klachten bijrundvee.
Proj. nr. 224 Onderzoek naar desamenstelling vangras in verband methet optreden vanweidediarrhoe (kopergebrek) bijrundvee.
2. OPNAME VAN MINERALE VOEDINGSSTOFFEN DOOR WEIDEPLANTEN, Dr.W.
DIJKSHOORN

Door middel van potproeven enwaterculturen wordt deopname van verschillende minerale voedingsstoffen uitdegroep dermacro- endiedermicro-elementen door weideplanten bestudeerd.In
het bijzonder wordt aandacht besteed aandeonderlinge verhoudingen, waarin dezeelementen kunnen voorkomen enaan deinvloed van degroeienvan uitwendige omstandigheden, zoals bemesting,
temperatuur, bodemvocht endergelijke, opde minerale samenstelling van hetgewas.
Getracht wordt algemenerichtlijnen tevindenvoordeinterpretatievanwaarnemingen indepraktijk envoor maatregelen, welkezichzouden kunnen lenen tothetaanbrengen van veranderingenin
de minerale samenstelling tenbehoeve vaneenkwaliteitsverbetering vanhetgras. Ditgeschiedtin
direct verband met de resultaten van andere onderzoekers, welkedeinvloed van deminerale samenstelling van het voeder op de gezondheidstoestand van het rundvee bestuderen onder praktijkomstandigheden.
Daarnaast doet zich hetvraagstuk voor van despecifieke behoefte aanminerale voedingsstoffen,
welkede grasproduktie zelf vertoont. Deze behoefte wordt bepaald door de groei,welkeeenmaatis
voor de intensiteit, waarmee processen verlopen waarbij de mineralevoedingsstoffen betrokken zijn.
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Het uitblijven vaneentekort tijdens degroei betekent,dat deopnamevanhet desbetreffende element
voldoende snelverlopen kan om deomzetting indestofwisseling tekunnen bijhouden.
Om despecifieke behoefte van degrasproduktie aan deverschillendeelementen telerenkennen is
een meer gedetailleerde bestudering van de minerale stofwisseling gewenst. Hierbij gaat het niet zozeer om deaard vandeprocessen, dan welom dehoeveelheden in deplant, welkedaarbij directbetrokken zijn, en om het verband tussen de snelheid van die processen en de in de plant aanwezige
hoeveelheidvanhetelementindevorm,waarinhetopgenomenis.
Proj. nr. 270 Onderzoek naar de macro- en micro-elementen in gewas en bodem in het bijzonder
naarfactoren, welkedemineralesamenstellingvangras beïnvloeden.
3. ANALYTISCHE CHEMIE, Mej.Ir. C.L. HARBERTS
Er wordt o.a. aan devolgendeproblemen aandacht besteed:
Dechemischeenbiochemischeomzettingen tijdens hethooibroeiproces, debetekenisdaarvan voor
de voederwaarde van gebroeid hooi.
Hetvoorkomenvanblauwzuurbevattende glucosideninverschillendeklaverrassenendechemische
bepaling daarvan.
De vorm waarin magnesium ionogeen in gewassen en in het bijzonder in gras voorkomt; dit in
verband met het kopziektevraagstuk.
De toepassing van moderne werkwijzen bij de analyse van gewasmonsters en de verbetering van
bestaande voorschriften. Daarbij wordt specialeaandacht besteed aan decolorimetrische enspectrofotometrische bepalingvanmacro-enmicro-elementen.Voordescheidingendebepalingvansuikers
en aminozuren, voorkomende in plantaardig materiaal, zal gebruik gemaakt worden van de chromatografie enwelindeeersteplaatsvande papierchromatografie.
Proj. nr. 153 Onderzoek naar deverliezen aan koolhydraten, die optreden door ademhaling tijdens
het bewaren, het transport enkunstmatig drogen van gras.
Dit project vervalt in 1959.
Proj. nr. 335 Fundamenteel analytisch chemisch onderzoek ende toepassingdaarvan ophet gebied
dergewasanalyse.
4. KOPZIEKTE BIJ RUNDVEE, A. KEMP
In 1953werd door de Landbouworganisatie T.N.O. de „Werkgroep Onderzoek Kopziekte" opgerichtondervoorzitterschapvanIr. H. VERSCHUUL,InspecteurvanhetVeeteeltwezen.Indezewerkgroep waarin behalveNederlandse ook Belgische deskundigen zitting hebben, ishet de taak van het
I.B.S. om hetkopziekteprobleem van delandbouwkundige zijde te benaderen.
In eerste instantie werd dit gedaan door op eengroot aantal bedrijven langs statistische wegna te
gaan, welk verband er wastussen diverselandbouwkundige factoren enhet optreden van kopziekte.
Thans wordt voor eenjuiste interpretatie van de langs statistische weg bereikte resultaten meer de
nadruk gelegd op het experiment door middel van beweidingsproeven en stalvoederproeven met
melkkoeien.
Hieruit isreedsgebleken, dat metname debemestingvanhetgrasland eenzeergroteinvloed heeft
ophetmagnesiumgehaltevanhetbloedserumenophetoptredenvankopziekte.Hetverdereonderzoek
zal dan ook voornamelijk gericht zijn op het opsporen van de feitelijke oorzaken, ten einde hieruit
nadererichtlijnen ter voorkoming tekunnen aangeven.
Proj. nr. 331 Onderzoek naar deoorzaken vanhet optreden vankopziekte indeBuitenpraktijk van
deFaculteit derDiergeneeskundeteUtrecht.
Proj. nr. 354 Invloed van de bemesting op het magnesiumgehalte van het bloedserum van melkkoeien.
5. KWALITEIT VAN AARDAPPELEN, C. LUGT
De afneming van het gebruik van aardappelen voor menselijke voeding wordt mede veroorzaakt
door de zeer wisselende en vaak slechtekwaliteit van het aangeboden produkt.
Getracht wordt na tegaan welkelandbouwkundige omstandigheden en maatregelen op dekwaliteit invloed kunnen hebben.
De volgende onderwerpen zijn in studie:
A. Milieu-, bemestings-en bestrijdingsmiddelenonderzoek enz. (proj. nr. 211).
1. Zeerveelaandachtwordtbesteed aandeinvloed vangroeiplaatsofbodemtypeopdekwaliteit,
mede in samenhang metjaar- en bemestingsinvloeden.
2. In aansluiting hiermede en in verband met het zoeken naar een geschikte Bintjevervanger,
wordt onderzoek verricht naar deeigenschappen die dekwaliteit van pommes-frites beïnvloeden.
3. Voor zover daaraan behoefte bestaat, wordt deinvloed nagegaan van bestrijdingsmiddelen op
het ontstaan v*n smaakafwijkingen.
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4. Gezochtwordtnaareeneventuelesamenhang tussenvisuelekenmerkenvanhetrauwe produkt
of objectief meetbare kenmerken en dekwaliteit van het gekookte produkt.
5. Onderzoek wordt verricht naar de oorzaken van het optreden vanverkleuringen in rauwe,gekookteengebakken toestand, voorzoverdezehetgevolgkunnenzijnvaninvloeden tijdens de
groei of van het ras.
6. Onderzoek wordt verricht naar mogelijkheden een meer constante kwaliteit van verschillende
partijen aardappelen teverkrijgen, doormiddelvaneen„standaardisatie" vanhetonderwatergewicht met behulp van een sortering in zout water.
7. Aandacht wordt besteed aan deeisen, welke de consument in het buitenland stelt,en aan de
mogelijkheden aardappelen te telen, die aan deze eisen voldoen.
B. Rassenonderzoek (proj. nr. 210).
In verband met delandbouwkundige bezwaren welkeverbonden zijn aan de teelt van de bekende
kwaliteitsrassen, zijn vele nieuwe rassen in beproeving. Een tijdig oordeel omtrent de geschiktheid
van dezenieuwerassen voor consumptie isvanbelang. Hiertoewordt een groot aantal monsters onderzocht, afkomstig van observatie- en voorbeproevingsvelden van het Instituut voor Rassenonderzoek. Naast debeoordeling in gekookte toestand, worden daarvoor in aanmerking komende rassen,
voornamelijk in verband met de vraag van het buitenland (export van pootgoed en consumptieaardappelen),ookbeoordeeldopgeschiktheidvoorbereidingvan pommes-frites.
Proj. nr. 210 Onderzoek op consumptiewaarde van aardappelrassen.
Proj. nr. 211 Onderzoekingenbetreffende deinvloedenbuitenhetras, alsgrond,cultuurmaatregelen,
bewerkingen, bereidingen e.d. op de consumptiewaarde van aardappelen.
6. MINERALE SAMENSTELLING VAN WEIDEPLANTEN, Ir. P. DE VRIES
Bijhet weidend veedoen zichin ernstige mateziekteverschijnselen voor, diein verband gebracht
worden met de minerale samenstelling van het weidegras.
Binnen het raam van proj. nr. 332wordt een studie gemaakt van demineralenhuishouding van de
plant in het algemeen en van degraslandplanten in het bijzonder.
Met behulp van de resultaten van deze studie wordt gezocht naar praktische maatregelen om een
zo groot mogelijke hoeveelheid grasvoort tebrengen van een goedesamenstelling. Onder goed gras
wordtverstaan gras,dat bij gebruik alsenigvoer eengoedeproduktie geeft, gepaard gaandemeteen
goedegezondheideneengoede vruchtbaarheid.
Dezekwaliteitseisen, dievoortvloeienuithetkopziekteonderzoek, hetkoperonderzoek eneventueel
andere onderzoekingen, vormen een uitgangspunt en geen punt van onderzoek.
Binnen het kader van proj. nr. 334wordt dekalihuishouding van grond en gewas onder praktijkomstandigheden bestudeerd.Daartoe zijn 8beweidingsproefvelden op praktijkpercelen aangelegd op
verschillende grondsoorten en bij verschillende kaliniveaus in de bodem. Deze proefvelden blijven
6jaar liggen.Binnen ditproject wordt samengewerkt methet InstituutvoorBodemvruchtbaarheid te
Groningen.
Proj. nr. 332 Studievandemineralenhuishoudingvandegraslandplanten, metalsdoeleenzogroot
mogelijke produktie aan grasvaneengoede samenstelling.
Proj. nr. 334 Handhaving en wijziging van de kalitoestand van grasland onder praktijkomstandigheden. Cl 2000en 2221t/m 2227.
Gemeenschappelijk project I.B.S. en LB.te Groningen.
7. KOPERGEBREK BIJ RUNDVEE, Ir. J. HARTMANS
Ir. J. HARTMANS is gedetacheerd bij het Provinciaal Onderzoekcentrum voor de Landbouw in
Friesland en heeft tot opdracht het kopervraagstuk bij rundvee te bestuderen op deveen-, zand- en
kleigronden van Friesland. Dit project isopgesteld in overleg met degewestelijke raad voor delandbouwvoorlichting.
Proj. nr. 356 Onderzoek naar de oorzaken van het optreden van kopergebrek (weidediarrhoe) in
Friesland.

V. AFDELING VEGETATIEKUNDE, hoofd Prof.Dr. D.M. DE V^ES
Deze afdeling heeft als objecten van onderzoek de vegetatie van grasland, de onkruidbegroeiing
vanakkersendehinderlijke plantengroei vanwaterlopen.Desamenstellingdiervegetatiesuitplantesoorten en uit plantengezelschappen wordt bestudeerd in samenhang met hun milieu.
Hoewel het grondleggende werk, verricht voor de onderscheiding van graslandplanten en akkeronkruiden in vegetatieve toestand en in jeugdstadium, grotendeels tot het verleden behoort, blijft
toch de uitbreiding en vervolmaking ervan de aandacht van de afdeling vragen. Een morfologisch
onderzoek betreffende de uitlopers van weidegrassen isgaande.
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Evenalsinhetverledenzalookindetoekomst aanafgestudeerden, studenten,assistentenenandere
werkkrachten bij onderzoek, voorlichting en onderwijs gastvrijheid op het laboratorium en hulp
worden verleend bij hun pogingen zich te bekwamen in de onderscheiding van graslandplanten en
akkeronkruiden.
1. EXPERIMENTELE VEGETATIEKUNDE EN WAARDERING VAN GRASLANDPLANTEN, Ir. J. P.VAN DEN BERGH
De in 1958 ingezette proeven ter bestudering van het concurrentieverschijnsel tussen meerjarige
grassoorten zullen in 1959 op veel uitgebreidere schaal worden voortgezet. Zodra een goede maat
voor de concurrentiekracht is gevonden kunnen proeven worden ingezet ter bestudering van de invloedvanhetmilieuophetconcurrentievermogen, zodathetonderzoeknaardeminnend-en mijdendheid van grassoorten voor mineralen een kwantitatieve basis krijgt.
In afwachting van een betonnen bak (begroting 1960)voor concurrentieproeven bij verschillende
grondwaterstanden, zullen oriënterende proefjes worden genomen ter vaststelling van de meest geschikte hoogten der grondwaterstanden, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij de bouw
vandebak.
De waarnemingen betreffende de botanische samenstelling en de netto- en bruto-opbrengsten op
het mineralenarme grasland op deproefboerderij „De Ossekampen" zullenworden voortgezet.
Daarnaast zullen op dat proefveld detailwaarnemingen worden gedaan binnen vierkante meters,
waarbij de verandering in botanische samenstelling zal worden bestudeerd bij een sterkfluctuerend
K-niveau (alsbij hooiland)enbijeenconstant hoogK-niveau (alsbijweiland).
Proj. nr. 355 Potentiëleenactueleindicatievan graslandplanten.
B. Onderzoek naar de minnendheid en mijdendheid van grassoorten en hun typen
t.o.v. mineralen.
C. Hetgedragvangrasseninmono-enmengcultuur bijverschillende vochttoestanden
van de grond.
D. Concurrentie van plantesoorten op oud grasland bij verschillende bemestingen en
gebruikswijzen.
2. BESCHRIJVENDE EN CORRELATIEVE VEGETATIEKUNDE, Prof.Dr.D. M. DE VRIES
Aan de methodologie van de bestudering van de botanische samenstelling der grasmat behoeft
weinig meer te worden verricht, aangezien voor verschillende doeleinden geschikte werkwijzen zijn
ontwikkeld.
Botanisch onderzoek van grasmonsters van proefvelden, dat nog op vrij grote schaal voor andere
onderzoekers van hetI.B.S.,voor andere instellingen en voor Rijkslandbouwconsulenten wordt verricht, zal voor de eigen afdeling slechts tot het meerjarige proefveld AG-IBS 1(proj. nr. 355D) beperkt zijn. Het laatzichaanzien, dat in 1959aan alleaanvragen tot botanisch onderzoek zal kunnen
worden voldaan, indien er niet aanmerkelijk meer of bewerkelijker monsters zullen worden ingezonden dan in beidelaatstejaren het geval is geweest.
Hetnauwkeurigebotanischeonderzoekvanoudegraslanden,gekoppeldaangrondonderzoek (proj.
nr. 1), dat voorheen een belangrijk onderdeel van het werkprogramma der afdeling uitmaakte, zal
evenals dit in delaatstejaren het gevalwas, slechtsincidenteel worden voortgezet. Voor een verdere
verwerking vanhet in deloop derjaren verkregen omvangrijke materiaal van dit project tot oecologische en sociologische mededelingen zal de nodige tijd worden uitgetrokken. Nadat reeds talrijke
verspreidepublikatieshetlicht hebben gezien,isnu gestart met devoorbereiding vaneen overzichtelijk verslag over de samenstelling van het Nederlandse grasland, achtereenvolgens ingedeeld naar
gebruikswijze, grondsoort, vochtigheidsgraad en bemestingstoestand naast zuurgraad.
Het probleem betreffende de indicatie van bodemeigenschappen door plantesoorten zal weer de
aandacht vragen.Voorwat decorrelatievewijze van aanvatting ervan betreft (proj. nr. 355A)zullen
opnieuw van enkele oude graslanden zowel minnende als mijdende soorten ten opzichte van bepaaldemineralen, worden uitgezocht omchemisch telaten analyseren.Er zullenvoortaan ookDicotylen worden verzameld, terwijl alleen in de nazomer geoogst zal worden om grotere zekerheid te
hebben, dat het materiaal vegetatief is.
Inhet kadervanhetsociologischeen oecologische onderzoek vanakkeronkruidbegroeiingen (projectnr. 321)zaldeherhaaldebestudering vandeonkruidvegetatie in deloop vanhetjaar worden uitgebreid totenkelepercelen teneindemeergegevensteverkrijgen omtrent deinvloedvanvruchtwisseling en weersgesteldheid.
TenbehoevevandeAfdeling Onkniidbestrijdingzalintoenemendemateaandacht worden besteed
aan deplantengroeivanwaterlopenenwelinhet bijzonder aan demoeilijk tedetermineren wieren.
Proj. nr. 1 Sociologisch en oecologisch onderzoek van praktijkgraslanden.
Proj. nr. 321 Sociologisch en oecologisch onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen.
A. Onderzoek naar de ontwikkeling der akkeroakruidvegetatie in verband met die
van het gewas in de loop der vruchtwisseling.
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B. Onderzoek naar deinvloed van dezuurgraad opdeonkruidbegroeiing bijverschillende opeenvolgende gewassen op een zelfde proefveld.
C. Oecologischonderzoek van praktijkpercelen.
Proj. nr. 355 Potentiële en actuele indicatie van graslandplanten.
A. Chemisch onderzoek van minnende en mijdende planten, tezamen groeiend op
oudegraslanden.

VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE,hoofd Dr.Ir.J.DOEKSEN
BODEMFAUNA EN WEIDEHYGIËNE, Dr. Ir. J. DOEKSEN
Op deze afdeling zijn drie objecten in onderzoek.
Bij de bestudering van debodemfauna wordt niet alleen getracht een inzicht tekrijgen in de betekenisvandefauna voor debodemvruchtbaarheid, maar ook envooralwordt gezocht naar mogelijkheden het diereleven in de grond te stimuleren, waarbij uiteraard de grond en zijn stabiliteit als primair worden beschouwd.
Veel aandacht wordt besteed aan het toevoegen van veensoorten - in het bijzonder zwartveen aan degrond en het effect hiervan op de bodemfauna en omgekeerd.
De invloed van de uitwendige factoren op deproduktiviteit van het rundvee wordt nagegaan met
behulp van de standaardkoe. Thans wordt gestreefd naar het verkrijgen van een beter inzicht in de
voedselopnameendegroeivanzichontwikkelend vee.
De bestrijding van de leverbot, waarvoor een methode is uitgewerkt, blijkt in de praktijk in bepaaldegebieden teleurstellende resultaten op televeren. Gebleken is,dat dein deliteratuur vermelde
en doorandere onderzoekersalsvaststaand aangenomen gegevensoverdebiologievandetussengastheer van de bot, de slak Limnaeatruncatula, onvoldoende, ten dele zelfs fout zijn. De leverbotcommissieT.N.O. heeft thans een bioloog aangesteld om in dezelacune te voorzien.
Door onswordtgetracht omdoorrationelegreppelverzorging verminderingvandeschadedoor de
leverbot te verkrijgen.
Proj. nr. 15 Bodemfaunistisch onderzoek.
Proj. nr.20 Onderzoek naar wetmatigheden in groei en produktie van het rundvee.
Proj. nr.22 Weidehygiënisch onderzoek.
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