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RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK IN 1962.

Bodemfysisch onderzoek.
Bij het bodemfysische onderzoek staat het behoud van een goede structuur van de Structuur
grond in het middelpunt van de belangstelling. Over het uitgebreide onderzoek naar
de bodemstructuur in het Oldambt dat in 1960, 1961 en 1962 plaatsgreep, verscheen
eeneersterapport inhetjaarverslag „landbouwkundig onderzoeknoordelijk Groningen
1962". Het moet als een belangrijk resultaat worden beschouwd dat het door verbetering van de kalktoestand en de ontwatering en door grondbewerking op de meest
gunstige wijze in het slechte jaar 1961 mogelijk zou zijn geweest vrijwel alle percelen
van het Oldambt in een redelijke structuurtoestand te hebben. Volgens de normen die
op deresultaten van het onderzoek naar de onderlinge samenhang tussen kalktoestand,
structuur, bewerkbaarheid van de grond en opbrengst zijn gebaseerd, blijkt dat bij
de oudere gronden van het Oldambt de kalktoestand van slechts 35 % der percelen
in ordeis;op 50 % isde toestand matig en op 15% slecht. Schuimaarde en landbouwpoederkalk blijken de vereiste hoeveelheid calciumzouten in de bodemoplossing op
peil te houden; koolzure-kalkmeststoffen zijn in dit opzicht minder werkzaam.
In Geestmerambacht, Beemster en Bommelerwaard bleken verhogingen van het gehalte aan organische stof met resp. 3,5 en 6 % door middel van „tuinturf", compostveenmengsels e.d. niet voldoende om een goede tuinbouwgrond te krijgen. Het effect
van de mechanische verbetering van de structuur van de grond blijkt in de loop der
jaren door verkleining van het organische materiaal te verminderen.
Er werd in noord-Groningen in het voorjaar 1962 bij 135 percelen een onderzoek Veringesteld naar het vóórkomen van verslemping en naar de factoren die daarbij in het 8 l e m P i n 8
bijzonder eenrolspelen.Een sterkeverminderingvandegevoeligheidvoor verslemping
werd bij lichte zavelgronden (met minder dan 20 % afslibbare delen) gevonden bij
een pH hoger dan 7 en een voldoende hoeveelheid calciumzouten in het bodemvocht.
De invloed van het organische-stofgehalte was het grootst bij zeer lichte zavelgronden
met een lage kalktoestand; een gehalte aan koolzure kalk van ten minste 2 % bleek
nodig om ernstige verslemping te vermijden en van 3 % om verslemping vrijwel te
voorkomen. De verslemping bleek op lichte gronden sterk te verminderen, naarmate
de grondbewerking in het najaar later plaatsvond.
De in het laboratorium door vloeigrens en vochtgehalte bij pF 2 gekarakteriseerde
consistentie bleek een goede samenhang te vertonen met de in het veld visueel beoordeelde verslemping.
De voorziening van de grond met organische stof toonde een duidelijke invloed op
de gevoeligheid voor verslemping en de bewerkbaarheid van de grond van de drie
organische-stofbedrijven te Nagele en van de zgn. miniatuur bedrijven op de dr. H. J.

Lovink-hoeve. De grond van „de Wisselweide" was het best bestand tegen nadelige
invloeden van regen in najaar en winter. Voor de oogst van suikerbieten was op „de
Kunstmestakker" meer kracht nodig dan op „het Klaverland" en hier weer meer
dan op „de Wisselweide".
Zowel op klei- als op zandgronden werd een positieve invloed van de structuur op
stand en opbrengst van verschillende gewassen gevonden. Bij lichte gronden schijnt
bij afnemende gehalten aan organische stof en afslibbare delen voor een goede groei
van het gewas een groter luchtgehalte vereist te zijn, opdat de grond voldoende los
blijft om de mogelijkheid tot uitbreiding van het wortelstelsel niet te belemmeren.
Verstuiving

Grondbewerking

Degevoeligheidvoorverstuivingvanzandgrondkonwordenbestredendoorbehandeling met een combinatie van asfaltemulsie en een vloeibare plastic; kieming en eerste
groei van haver werden niet nadelig beïnvloed. De bestrijding van het verstuiven van
bollengrond door toepassing van een mulch van compost die in de praktijk gunstig
lijkt, wordt in de windtunnel naar soort en hoeveelheid van het gebruikte materiaal
onderzocht.
Aan de Provinciale Waterstaat werd advies uitgebracht over de bestrijding van verstuivingen op een met zeezand opgespoten industrieterrein te Delfzijl onder gebruikmakingvanin denabijheid vrijkomend veenin deondergrond. Begroeiing bleek noodzakelijk te zijn.
Op het gebied van de grondbewerking werden bodemfysische metingen gedaan
o y e r rigtertypenenrijsnelheden en over mechanische grondbewerkingen ter vervanging

van het spitten met de hand in kassen. Het verloop van ruwheid en van ophoging
van de grond in de winter werd opvier grondsoorten vervolgd; het omhoogkomen van
de grond in vorstperioden kon kwantitatief worden bepaald.
Uit de bewerking der resultaten van metingen in 1957/'62 op een grondbewerkingsproefveld van het Instituut voor Tuinbouwtechniek op zware rivierklei bleek dat hier
dehakfrees voor dehoofdbewerking ongeschikt was.Deverschillen in bodemstructuur,
groei van onkruid en opbrengst tussen de objecten ploegen, spitten en frezen met
haken- resp. bladenfrees waren niet zodanig, dat er een voorkeur voor een dezer behandelingen uit volgde.
Alle proefvelden betreffende het gebruik van de spitmachine werden in het kader
der werkzaamheden van de Werkgroep Grondbewerking A.W.-T.N.O. in een interprovinciale serie ondergebracht.
Metingen betreffende de invloed van de zwaarte van de grond op de ruimtelijke
opbouw van het zaaibed en van het type aanaardwerktuig op de structuur van de
daarmee opgebouwde aardappelruggen werden uitgevoerd.
Onderzoek naar de fysische bodemtoestand op diepploegproefvelden op dalgrond
liet zien, dat de dikte van de laag met een voldoende luchtgehalte door het diep-
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Stuivend grondoppervlak, dat zichzelf stabiliseert.
Een leemhoudende zandgrond uit de omgeving van Eerbeek werd in de windtunnel bij verschillende
windsnelheden (op 13cmhoogte:a.7,8;b.9,6 enc. 11,6m/sec) onderzocht.Bijelkewindsnelheid stoofde
grondaanvankelijk, maarin deloop vandetijdnamhet stuivensteeds meeraf, zoalsuit desteeds vlakker
wordende lijnen blijkt. Tenslotte hieldhet stuiven op. Dit gebeurde naeentijdsverloop, datmet stijgende
windsnelheden groter werd.
Het beschreven verschijnsel treedt op bij gronden, waarin bij een grote verscheidenheid van korrelgrootten van elke korrelgroottefractie een voldoende hoeveelheid aanwezig is. Bij een bepaalde windsnelheid stuiven de dan erodeerbare korrels weg en blijven grotere, niet erodeerhare korrels in het
grondoppervlak over, die het tegen verdere verstuiving beschermen.

ploegenvan40tot ca. 70 cm vergroot werd en dat in de laag 0-40 cm de hoeveelheid
voor de plant beschikbaar vocht door deze bewerking afnam, maar dat dit verlies gecompenseerd en soms overtroffen werd door mogelijkheid van opneming van vocht
tengevolge van een grotere bewortelingsdiepte. De doorgeploegde veenkluiten bleken
minder vocht te kunnen vasthouden dan het oorspronkelijke veen. Dit was het sterkst
het geval bij vast veen, het minst bij bolster.
VerBij de ontwikkeling van een bewerkingsmethode voor de neutronische bepalingen
damping v a n , j e wijzigingen m de vochtinhoud van het bodemprofiel ten dienste van het verdampingsonderzoekindeRottegatspolderbleekhetnodigcorrectiefactoren intevoeren
voor deniet constanteradium-berylliumbron envoorhettypemeetbuis.Bij de bepaling
van het vochtgehalte zelf moet ook gecorrigeerd worden voor de waterstofkernen in
de organische stof en het vast gebonden water in de grond.
FysischHet fysisch-chemische onderzoek had betrekking op de bepaling van uitwisselconchemisch genten bij Winsum-üliet. De metingen werdenuitgebreid tot deuitwisselbare kationen
calcium, magnesium, kalium en natrium. Het blijkt bij minerale gronden, ook bij
aanwezigheid van fixerende mineralen, mogelijk een voorspelling te doen over de
samenstelling van de bodemoplossing in afhankelijkheid van de bezetting van het
sorptiecomplex.

Organische- stof- en stikstof huishouding.
Organische Er werd in het door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid apart uitgegeven jaarstof
verslag 1961 een overzicht opgenomen over de voorziening van de grond met organischestof, waarin delijnen van het onderzoek worden aangegeven. De afzonderlijke
paragrafen hebben betrekking op de samenhang tussen de gemiddeld per jaar toegediende hoeveelheid organische stof en het humusgehalte van de grond (hierover
verschijnt in 1963 een dissertatie), de structuur van de grond en de invloed van de
organische stof daarop, de kwalitatieve eigenschappen van de humus, de samenhang
tussen organische-stofhuishouding en stikstofhuishouding en het in bedrijfsverband
verrichte onderzoek. Er wordt de nadruk gelegd op het legkaart-karakter van dit veelzijdige onderzoek. In het verslag van één jaar kunnen slechts enkele bouwstenen
worden gememoreerd.
De organische stof in de bouwvoor van oude veenkoloniale grond bleek aanzienlijk
rijker aan totale en in het bijzonder aan mineraliseerbare stikstof dan dieinhet onderliggende veen. Voorzover dit laatste uit „restveen" bestaat, dat bij de vervening is
blijven zitten, kan dit sterk irreversibel indragen. Deresultaten zijn van betekenis voor
het inzicht in de gevolgen van diepploegen. In het kader van de standaardisering van

4

methoden van onderzoek voor veen en veenprodukten die voor land- of tuinbouwkundige doeleinden worden gebruikt, zijn devoorschriften voor de bepaling van watergehalte, gloeiverlies, watercapaciteit en verteringsgraad getoetst en vastgelegd.
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de organische stof bij esgronden en oude heideontginningen waarop uitsluitend akkerbouw wordt bedreven, in vele gevallen langzamerhand armer wordt aan stikstof. Het C/N-quotient stijgt en het lijkt alsof er een
verkolingsproces plaatsgrijpt.
Met behulp van biologische toetsmethoden konden tot nu toe geen opvallende
stimulerende effecten van complete extracten van met organische stof behandelde
grond worden vastgesteld. Het evenwicht tussen stimulerende en remmende stoffen
kan blijkbaar niet gemakkelijk worden verschoven.
Hetonderzoekbetreffende doorplantenwortelsinderizosfeeruitgescheidenorganische
verbindingen werdvoortgezet. Er werdbevestigd dat dehoeveelheid hiervan aanzienlijk
is. Er werd een duidelijke invloed gevonden van de bemesting met stikstof op de uitscheiding van stikstof door de wortels.
Er is een onderzoek gaande om na vergelijking van uit het buitenland ontvangen
stammen van Rhizobium met de uit onze gronden geïsoleerde, een goede entstof voor
Alexandrijnse klaver te verkrijgen. Mogelijk moet de oorzaak van de trage groei van
deze klaver in het begin van zijn vegetatieperiode in deze richting worden gezocht.
Opverschillende proefvelden werd weer het effect van organische meststoffen onderling en met kunstmest vergeleken. Uit een reeks van dertien proefjaren op de van
Bemmelen-hoeve bleek, dat de organische meststoffen naast een zuiver stikstofeffect
nog een meer of minder groot resteffect hebben, resulterend in hogere opbrengsten
dan met kunstmest alleen zijn te bereiken. Het resteffect van stalmest was groter dan
van stadsvuilcompost V.A.M, en van ondergeploegd stro, misschien door de grotere
hoeveelheid organische stof. Groenbemesting had in vele gevallen wel een stikstof-,
maar geenresteffect. Ook op de Lovink-hoeve bracht ondergeploegde hopperupsklaver
in 1962 bij bieten geen verhoging van de maximaal bereikbare suikeropbrengst; een
gescheurde kunstweide deed dit wel. Na klaver was er vrijwel geen behoefte meer aan
kunstmeststikstof. Menletteinditverbandopdesnelheid vanvrijkomen vandestikstof.
OpeengoedezandgrondteBeltrumwerddenawerkingvanafgeoogstestoppelknollenen
stoppelklaververgeleken.Bijoptimalebemestingmet stikstof lagdeopbrengstvanaardappelennastoppelknollenennazwarthoudenongeveerevenhoog,nastoppelklaverlager.
Hetlaatsteismedeeengevolggeweestvanvervuilingvanhetklaverland.Nastoppelklaver
wasin tegenstelling met stoppelknollen eenaanzienlijke besparingopstikstof mogelijk.
Er zijn aanwijzingen, dat de gunstige invloed van groenbemesting op de opbrengst
kan worden tenietgedaan door het onderploegen van de groenbemester onder ongunstige weers- en bodemomstandigheden.

Stikstof

Het inzichtin destikstofhuishouding van degrond isbelangrijk verbeterd door naast
de mineralisatie van de in de grond aanwezige organische stikstof de opgeloste stikstof
in het bodemprofiel in beschouwing te nemen. Door middel van potproeven werd aangetoond dat de gewassen zich vrijwel in overeenstemming met de hoeveelheid gemineraliseerde stikstof ontwikkelen.Teveldeheeft men echter tevenste maken met de
vertikale beweging van de oplosbare stikstof in de bodem. Na onderzoek op verschillende grondsoorten is het duidelijk, dat de uitspoeling en de diepte daarvan vooral afhangen van het waterhoudende vermogen van de grond. Daarom is de behoefte aan
bemesting met stikstof op zware gronden over het algemeen geringer dan op lichte,
hoewel in de laatste vaak evenveel of zelfs meer stikstof wordt gemineraliseerd. Alleen
de zeer zware,in de zomer scheurende gronden gedragen zichafwijkend door verliezen
van stikstof langs de scheuren.
De bepaling van de snelheid van mineralisatie op proefvelden betreffende organische
bemesting werd veelvuldig toegepast. Zo bleek op een der proefvelden van de Lovinkhoeve, dat de mineralisatie van stikstof uit ondergeploegde hopperupsklaver veel
sneller verloopt dan die uit de gescheurde zode van een 2}4-Jarige kunstweide. De
levering van stikstof ophet ondergeploegde klaverland wasin devoorzomer aanzienlijk
groter dan op de gescheurde kunstweide;in de nazomer was het omgekeerdehetgeval.
Bij het lysimeteronderzoek over de stikstofhuishouding van grasland viel het op
dat de uitspoeling van stikstof gedurende de winter in de loop der jaren stijgt. De
vraag komt op of hierin een benadering van het evenwicht tussen vastlegging en
mineralisatie in de zode kan worden gezien.

Weer

De invloed van de regen in de winter op de hoeveelheid stikstof, die in het vroege
voorjaar beschikbaar is, kon op alle onderzochte grondsoorten (zee- en rivierklei,
leem-, zand- en dalgrond) worden vastgesteld. Het verschil tussen de na droge en natte
winters gemiddeld aanwezige hoeveelheid bedraagt meestal ongeveer 40kg/ha stikstof.
De nawerking van in het voorafgaande jaar toegediende stikstof is eveneens van de
regen in de winter afhankelijk .Deze varieerde tussen 0 % van de werking van vers
gegeven stikstof nazeernatteen 17 % na drogewinters,met eengemiddelde van 5,6%.
Na de natte winter 1961/62 is het advies gegeven in 1962 het bouwland meer dan
normaal met stikstof te bemesten.
Een studie is begonnen over de vorm van de stikstofopbrengstkromme van verschillende gewassen. Het verband is in een groot deel van de gevallen logaritmisch,
zodat deformule vanMitscherlichin haar eenvoudigste vormtoepasbaaris. Verschillen
in c (werkingsfactor) en b (maat voor de in de grond aanwezige stikstof) bij de diverse
gewassen zijn waarschijnlijk in belangrijke mate te verklaren uit verschillen in opnemingenindematevandroge-stofproduktie inverhoudingtot deopgenomenstikstof.
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Bekalking en anorganische bemesting in de landbouw.
Met betrekking tot de resultaten van het onderzoek over bekalking enanorganische Bekalking
bemesting in de landbouw werd een begin gemaakt met de groepering hiervan om
gewassen die een bijzondere belangstelling genieten. Als eerste gewas werd de erwt
gekozen. Deze reageert op zeeklei meestal zwak op verhoging van de pH, op rivierklei
tengevolge van de ongunstige invloed daarvan op de kalivoorziening zelfs negatief.
Op zand- en dalgrond moet pH-KCl liefst hoger zijn dan 5,0. Erwten reageren minder
sterk op fosfaat dan aardappelen en bieten en iets sterker dan granen. De kalibehoefte
van erwten is daarentegen veel sterker dan van granen en bijna gelijk aan die van de
aardappel die een sterk op kali reagerend gewas is. Het fosfaatgehalte van de erwt
dat bepalend is voor de kookkwaliteit, hangt af van de fosfaattoestand van de grond
en van verschillen in regenval in het voorjaar; er blijft echter nog een belangrijke
spreiding over, waarvoor geen verklaring kan worden gegeven.
Bekalking van zure ondergrond gaf bij zomergerst gemiddeld over vier proefvelden
4 % opbrengstvermeerdering.
De weerstand tegen infectie met Fusarium van op zavel geteeld aardappelpootgoed
bleek af te nemen bij lager stikstofgehalte en in mindere mate bij lager calciumgehalte van de knollen.
De visuele beoordeling van kaligebrek in het loof van fabrieksaardappelen bleek Bemesting
geen goede methode te zijn om de behoefte aan overbemesting te beoordelen. Het
hoogste uitbetalingsgewicht wordt nl. verkregen indien gebrekssymptomen achterwege
blijven of niet voor half augustus optreden. Eerder optredend gebrek op een tijdstip
dat te laat kan zijn voor overbemesting, doet schade.
Evenals in 1961 trad ook dit jaar op ongeveer 10 % van de haverpercelen in de
Wieringermeer magnesiumgebrek op. Tot nu toe kon evenwel op geen van de proefvelden op kleigrond een effect van bemesting met magnesium op de opbrengst van
aardappelen worden aangetoond.
Late overbemesting met stikstof bij zomertarwe op veenkoloniale grond was onder
de weersomstandigheden van 1962 (koud voorjaar) minder efficient dan een even grote
extra gift in het voorjaar.
Het viel in 1962 op dat zwavelzure ammoniak een groter effect op de grasproduktie
had dan kalkammonsalpeter en kalksalpeter, zowelbij vroegeals late toediening. Met
de verhoogde produktie namen de gehalten van het gras aan kali en stikstof toe, aan
magnesium echter in mindere mate. Met het oog op kopziekte vraagt een bemesting
met zwavelzure ammoniak daarom een begeleidende magnesiumgift.
Kieseriet is ter verhoging van het magnesiumgehalte van gras goed bruikbaar;
voorraadbemesting is minder rationeel dan geregelde lichte bemesting. Magnesium-

houdende ammonsalpeter werkt eveneens gunstig, zij het vooral in de eerste jaren wat
minder.
Onderzoek betreffende ongelijkmatige verdeling van kunstmest (stikstof) bij machinaal strooien toonde aan dat hierdoor in de praktijk bij granen een opbrengstverlies
van bijna 2 % wordt geleden. De beste resultaten worden in het algemeen met schotelstrooiers verkregen. Onder gunstige omstandigheden tijdens de uitvoering en bij oordeelkundig gebruik leveren ook centrifugaal- en pendelstrooiers goed werk. De beste
verdeling wordt verkregen met machines met een grote strooibreedte bij volledige
overlapping van de werkgangen.
Voor het effect van fosfaatmeststoffen zijn, behalve de oplosbaarheid van het fosfaat
in water en de korrelgrootte, de vorm en de vastheid der korrels van belang. Voor
aardappelen zijn meststoffen nodig met een hooggehalteaan in water oplosbaar fosfaat,
voor granen en grasland is een relatieve oplosbaarheid in water van 50 % voldoende.
Chemisch Bij het chemische grond- en gewasonderzoek als basis voor bemestingsadviezen
grond- en w e r ( j e n (j e volgende vorderingen gemaakt.
onderzoek Voor bouwland op kleigrond met meer dan 10% humus werd een nieuw kaliadvies ingevoerd.
De vooruitzichten voor de nieuwe P-water-methode als basis voor de bemestingsadviezen voor fosfaat zijn gunstig, ook alblijken de grenswaarden niet voor alle grondsoorten en gewassen gelijk.
Om een beter inzicht in het chemisme van de bepaling van P-water te krijgen werd
het gedrag van fosfaat in grondsuspensies nader onderzocht. De variaties in de fosfaatconcentraties bij opklimmende schudverhouding blijken grotendeels veroorzaakt te
worden door gelijktijdig optreden van het zouteffect (verlaging van de fosfaatconcentratie) en het verdunningseffect.
Erwerdeenadviesschemavoordebemestingvangraslandmetmagnesium ingevoerd.
Hierbij wordt rekening gehouden met de kali-en de magnesiumtoestand van de grond
en met het stikstofgehalte van het gras.
Er werd door bewerking van op verschillende wijzen verkregen gegevens een bruikbare samenhang gevonden tussen het natriumgehalte van gras en een combinatie van
K-getal en natriumgehalte van de grond.
Het grondonderzoek is toepasbaar voor de bepaling van koper op grasland als basis
voor bemestingsadviezen.
Er werd een chloridebepaling in gewassen ontwikkeld, waarbij zonder voorafgaande
ontsluiting direct met zilvernitraat in een suspensie van het gewas wordt getitreerd
met een potentiometrische indicatie van het eindpunt.
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Onderzoek sporenelementen.
Het onderzoek betreffende sporenelementen ontwikkelde zich zowel algemeen land- Sporenbouwkundig als bodemchemisch en biochemisch.
elementen
Een vier jaren geleden toegediende zware voorraadbemesting met mangaan bleek
geen verbetering te brengen in het percentage kwade harten van erwten. Vermindering
kon alleen door middel van bespuiting tijdens de bloei worden verkregen.
In een potproef, waarin bemesting zowel met stikstof als met mangaan de opbrengst
van gras sterk verhoogde, werd het mangaangehalte nauwelijks veranderd. Op proefvelden op grasland verhoogde bemesting met mangaan dit gehalte alleen bij de eerste
snede.
Tegen de verwachting bleek stomen van grond molybdeengebrek te verminderen.
Devraag of de invloed van fosfaat op molybdeengebrek zichin de grond of in de plant
afspeelt, wordt in proeven met gescheiden wortelcultuur onderzocht.
De reactie van enkele gewassen op zink in de grond en op bespuiting met zinkpreparaten is in studie genomen.
Het niveau van de organische ijzerverbindingen, dat mede gelet op het gehalte aan
bicarbonaat in de grond, een maat is voor het optreden van ijzerchlorose in vruchtbomen, lag dit jaar relatief hoger, hetgeen gepaard ging met minder verschijnselen
van chlorose.Menhoopt op deze wijze te komen tot eenvoorspelling over het optreden
van ijzergebrek in het komende seizoen.
De reductiecapaciteit van het wortelstelsel van tomaat in watercultuur nam toe,
naarmate het aanbod van ijzeroxiden geringer was. Het reducerend vermogen van de
wortels is verder groter bij toediening van ijzerchelaten dan van ijzeroxiden.
Analyse van het lekwater van potproeven met rozen (Tawny Gold) bracht aan het
licht dat door toediening van het chelaat Mn-DTPA het ijzer in de grond in sterke mate
werd gemobiliseerd (omzetting van Mn-DTPA in Fe-DTPA), terwijl daarnaast ook veel
mangaan in oplossing was. Dit verklaart de gunstige werking van Mn-DTPA op de
Mn-voeding van rozen.
Een herhaling van de in 1961 uitgevoerde proef over de opneming van ijzer door
tomaten uit Fe-EDTAen ferrosulfaat bevestigde het resultaat, dat in watercultuur ijzer
uit Fe-EDTA minder effectief werkt dan dat uitferrosulfaat. Debij gelijke groeigrotere
opneming van ijzer uit Fe-EDTA is voor de chlorofylvorming suboptimaal. Daarentegen waren de activiteiten van de enzymen katalase en peroxidase bij toediening van
Fe-EDTA juist hoger. Het is dan ook waarschijnlijk dat bij toedieningvan ijzerchelaat
zowel ijzer als chelaat worden opgenomen, waarbij de interne beschikbaarheid van het
ijzer niet voor alle processen voldoende is.

Wortelonderzoek.
Wortelont- Wortelonderzoek teveldeleverdeeenaannemelijke verklaring voor het sterkere stikwikkeling s t 0 fgebrek van haver in vergelijking met tarwe, als geen bemesting met stikstof wordt
gegeven. Het wortelstelselvantarwekomt in dit gevaleerder tot ontwikkeling en dringt
ook in latere stadia dieper door in de ondergrond.
De reactie van haver op in betonnen buizen gebrachte bodemprofielen bleek weer
bevredigend overeentestemmenmetdereactievanhet gewaster plaatse.Deze methode
opent dus een mogelijkheid tot bestudering van het profiel in verband met de vochtvoorziening, die in buizen kan worden gevarieerd.
Uit een onderzoek over de wortelontwikkeling van bonerassen bleek dat Kaboon en
Sabo waarschijnlijk minder vatbaar zijn voor mechanische beschadiging dan Kievit,
Koekoek, Nanko en Beka.
De betekenis van stikstof op verschillende diepte in het profiel is nagegaan door de
wortels van voorgekweekte planten in plastic pijpen van uiteenlopende lengte te laten
groeien. Groei en opneming van mineralen zijn sterk gecorreleerd met de buiten de
pijp gevormde hoeveelheid wortels. De geringere hoeveelheid op grote diepte bedraagt
naar evenredigheid in de groei bij. Zolang de wortels tot ontwikkeling komen, is de
activiteit normaal ondanks verlaagde zuurstofspanning.
Analyse van de bodemvruchtbaarheid.
BodemOp het gebied van de bodemvruchtbaarheidsanalyse nadert het onderzoek van de
vruchtbaar- Friese Wouden zijn voltooiing. Wanneer de factoren in volgorde van hun afnemende
heidsinvloed op de bruto grasproduktie worden gerangschikt, krijgt men voor de jaren
analyse

1955-1957als debelangrijkste: kalitoestand, gemiddelde grondwaterstand in dezomer,
fosfaattoestand en pH-KCl.Met dekalitoestand alleen isin 1955reeds 19 % van deopbrengstspreiding te verklaren; voor 1956 en 1957 is dit resp. 14 en 12 %. De factor
„afstand van het perceel tot boerderij"isniet zozeervaninvloed op debruto produktie
als wel op het rendement hiervan. Verder is de weersgesteldheid van betekenis voor
het effect van de genoemde afstand. In droge jaren wordt op de verre, veelal laag gelegen percelen een hoger rendement verkregen (minder wateroverlast en vertrapping)
daninnatte,hoeweldezelaatsteoverhetalgemeen gunstigzijnvoordegrasgroei. Droge
jaren op zichzelf rendement verhogend, geven doorgaans een kleiner bemestingseffect
tezien,vooralvan stikstof.
De resultaten van het vruchtbaarheidsonderzoek op rivierleemgronden in noordLimburg met behulp van stikstofhoeveelhedenproefvelden en haver als proefgewas
werden grotendeelsbewerkt. Dereactievan dehaver opstikstof werdmet een Mitscher10

lich-vergelijkingbeschreven.Erbestaat eengrotespreidingindeberekende parameters,
zoals levering van stikstof door de grond en maximale opbrengst. Met behulp van
aspectenanalyses konden de variaties voor 75 % beschreven worden. Een belangrijk
aspect voor de korrelopbrengst bleek dat van het humusgehalte van de grond te zijn
waarmede niet alleen de opbrengst zonder stikstof maar ook de stikstofreactie samenhangt.Terwijl demaximaleopbrengst zelfvanhetbodemtypeafhangt, bepaalt deeerste
weer de grootte van de opbrengstdaling door teveel stikstof. Om een volledige landbouwkundige verklaring te kunnen geven, zijn de aspecten tot een zgn. eenvoudige
structuur volgens het varimax-principe gedraaid.
Op het gebied van de wiskundige statistiek werd voor het ecologische onderzoek de Wiskundige
methode van de padcoëfficiënten, tot nu toe alleen bij het erfelijkheidsonderzoek toe- 8 t a t l s t l e l t
gepast, geïntroduceerd en uitgewerkt. De methode biedt de mogelijkheid meer reële
modellen te toetsen en te kwantificeren. In tegenstelling met het regressiemodel is het
hierbij geen bezwaar, indien in het model ketenprocessen en zelfs terugkoppelingssystemen opgenomen zijn. Demethode is met succestoegepast op het vraagstuk van de
invloed van verschillende factoren op het magnesiumgehalte van gras.
Een rekenschema voor de bewerking van een factoriële proef in viervoud met drie
objecten in vier trappen ten behoeve van het organische-stofonderzoek werd uitgewerkt.
De wiskundige aspecten van de kritiek van het K.N.M.I. op de samenhang tussen
schommelingen in regenval en bodemkundige grootheden werden bestudeerd.

Bemesting in de tuinbouw.
Bij het onderzoek over de bemesting in de tuinbouw wordt nauw samengewerkt met
de tuinbouwproefstations voor de desbetreffende cultures.
Het inzicht in de wisselwerking tussen samenstelling van het grondmengsel (sub- Bloemisterij
straat) en bemesting bij bloemisterijgewassen werd belangrijk verdiept. Bij de anjer
kan evenals bij cyclamen en gloxinia worden geconcludeerd, dat een mengsel met veel
turfmolm te verkiezen is boven een met weinig turfmolm, omdat het eerste enerzijds
het stikstofeffect versterkt en anderzijds het negatieve zouteffect tengevolge van overmaat verzwakt. Deveronderstelling dat deconcentratie van het bodemvocht aan zouten
(osmotische druk) de voornaamste oorzaak is van de interactie tussen substraat en bemesting werd aannemelijk gemaakt. Deafzonderlijke zouten vertonen ook een specifiek
effect;bij cyclamen was overmaat calciumchloride minder schadelijk dan natriumchloride, terwijl natriumsulfaat de groei verbeterde en de werking van stikstof versterkte.
„Tuinturf" als substraat gaf bij 13variëteiten van azalea een gelijk of zelfs iets beter
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resultaat dan naaldenbosgrond. Als kuilgrond wasdezebosgrond superieur aan „tuinturf".
Tussen handelspotgronden in kleine verpakking voor verkoop aan de huisvrouw
zijn aanmerkelijke kwaliteitsverschillen geconstateerd bij de opkweek van gloxinia.
Nader onderzoek moetuitmaken welkechemische offysische gebreken de oorzaak zijn.
De in de praktijk vaak optredende vergelingsziekte van Brunfelsia kon worden genezen met ijzerchelaat.
Fruitteelt

Het onderzoek op het gebied van de fruitteelt had voor een belangrijk deel betrekking op de stikstofvoorziening, zowel bodemchemisch (beweging van stikstof in het
bodemprofiel) als uit een oogpunt van plantenvoeding.
Het beste tijdstip van bemesting met stikstof hangt in sterke mateafvan de regenval
na de bemesting, de grondsoort en zijn behandeling en de stikstofsoort. In 1962 was
op diep bewortelde zavelmet grasbedekking de bemesting in januari het best. Over de
jaren 1960 t/m 1962 werd de hoogste opbrengst bereikt bij bemesting met zwavelzure
ammoniak in november en met kalksalpeter in november of ook injanuari. De indruk
bestaat dat men op diep bewortelde zwaardere gronden 2/3 van de stikstofbemesting
vóór dejaarwisseling en de rest in februari zou moeten geven, eventueel na een regenrijke winter aangevuld met een extra hoeveelheid. Het beste resultaat op zandgrond
werd in 1961/1962 verkregen met de in februari gegeven bemesting. De beweging van
stikstof in de grond is op deze grondsoort aan grote variaties onderhevig.
Bij de bodembehandelingsproef te Wilhelminadorp gaf Golden Delicious na debewaring in 1961/62 minder „scald" en meer verruwing van de vruchten afkomstig van
de met grasbedekte veldjes. Scald nam op dezeveldjes toe met de hoeveelheid stikstof.
Beregening deed het percentage ruwe vruchten dalen.
Door appelblad vroeger en later te bemonsteren dan in juli-augustus (het stikstofgehalte is dan vrij uniform) kon een beter inzicht worden verkregen in de hoeveelheid
stikstof die de boom al vroeg resp. nog laat ter beschikking staat. Niet dragende bomen hadden grotere bladeren enlagere gehalten in het blad aan stikstof,fosfor, calcium
en magnesium, maar delagere gehalten waren niet geheelte verklaren door het verschil
in bladgrootte. Het stikstofgehalte van eenjarige scheuten bemonsterd in de winter,
leidde tot een goede voorspelling over de bloeirijkdom in het komende voorjaar. Circa
30 % van de in de zomer aanwezige stikstof in het blad wordt vóór de bladval opgeslagen in het hout van de boom. Het stikstofgehalte van het sap van tweejarige scheuten
vertoont eensterke stijging tegen het tijdstip van debloei,terwijl beginjuni een tweede
maximum voorkomt.
Het bleek bij een proef met Conférence, dat bij hoge stikstofgiften vooralookop de
kalivoorziening moet worden gelet. Dit kwam tot uiting bij de groei der scheuten en
bij de bewaring. Veel stikstof en weinig kah'gaven de zachtste vruchten.
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De bewaarproeven met Cox's Orange Pippin in 1961/62 toonden aan, dat het spuiten met een oplossing van calciumlactaat op alle proefvelden het optreden van stip had
verminderd, en wel gemiddeld van 36 tot 20 %. Bemesting met gips of kalksalpeter
werkte ook iets gunstig. Het percentage „zacht" daalde eveneens door de genoemde
behandelingen. Calciumnitraat werkteineenproef beter dan calciumlactaat en calciumacetaat. Het percentagestipwerdverhoogd doorbespuiting met kalium-en magnesiumnitraat. Bij concentraties hoger dan 0,5-0,75 % kalksalpeter trad bladverbranding op.
Opgelost ijzerchelaat Chel 138Fe in hoeveelheden van 6 en 12 gram per m2 boomspiegel genas ijzergebrek in peren op kalkrijke zeeklei. Het is zaak vooral 's zomers
sterk in te spoelen (25-50 mm).
Droogte in het voorjaar remde in een potproef degroei der scheuten van appelonderstammen (bij droogte in maart/april meer dan in mei/juni).
Het onderzoek op het gebied van de groenteteelt was zeer gevarieerd. Bij twee proe- Groenteteelt
ven met kalibemesting op rivierklei te Kerkdriel kwam opnieuw de grote betekenis
van een goede kalivoorziening voor de kwaliteit van tomaten tot uiting. Bij de zwaarste
gift van40kgzwavelzurekaliperarewerd dehoogsteopbrengst verkregen, maar vooral
deverbeteringinkwaliteitwasopmerkelijk. Ookinacht proevenopdiluviale zandgrond
werd de kwaliteit door kali duidelijk verbeterd. K-water van 20tijdens de teelt wasoptimaal; bij proeven in het Westland werd bij een hogere waarde geen effect van bemesting met kali gevonden. Bij zware bemesting werkte zwavelzure kali beter dan patentkali.
„Tuinturf" gebruikt voor grondverbetering, moet met circa 0,5 gram kali per liter
los materiaal verrijkt worden om een optimale opbrengst van sla te krijgen. Met
fosfaat gemengde „tuinturf" hield deze voedingsstof voor de plant lang beschikbaar.
Onderzoek over doorspoeling van kasgrond toonde aan dat de praktijk in dit opzicht
lang niet altijd efficiënt werkt.
De invloed van stomen op kasgronden is groot. Er grijpt een sterke vermindering
van het aantal microben plaats, terwijl organische en plantenvoedende stoffen oplosbaar worden. De stijging van oplosbaar mangaan was opmerkelijk. De kwaliteit van de
op gestoomde grond geteelde sla was minder, waarvan de oorzaak nog moet worden
nagegaan.
Overbemesting van andijvie met stikstof gaf een slecht resultaat, waarschijnlijk als
gevolgvan verbranding.
Het zwart koken van knolselderij werd niet opgeheven door bemesting met gips.
Devroege teelt van aardbeien in perspotten onder glas wasweer een succes.
Analyses van aspergeplanten van praktijkvelden gaven hoge gehalten aan zink te
zien. In een buizenproef met stuifzand reageerden éénjarige aspergeplanten gunstig op
zinksulfaat in lengtegroei en massa.
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Het onderzoek over de schadelijke invloed van stadsvuilcompost op sommige gewassen werd voortgezet. De reacties van klaver (dankbaar voor compost) en andijvie
(gevoelig voor schade) op waterige extracten van compost, onder toevoeging van de
nodige voedingsstoffen, werden onderzocht. Ten opzichte van de controle werd in alle
objecten een groeibevordering waargenomen, in het bijzonder bij andijvie. Hieruit
blijkt, dat eventuele schadelijke bestanddelen vancompost nietin dewaterige oplossing
zijn overgegaan.
Verschillende potgrootten werden beproefd bij sla en tomaat. Sla kwam tot volledige
ontwikkeling bij eengroottevan circa 60liter, d.i. eenpotvan40cmdiameter en50 cm
hoogte. De maximale ontwikkeling van de tomaat werd nog niet bereikt in de grootste
pot van60 cmdiameter en70cmhoogte.Door depotten integravenin vochtig gehouden turfmolm, die de tomaten doorwortelden, konden bevredigende resultaten worden
bereikt met potten van 10en 15liter.
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Gedeelte van de 1,80 x 1,25m2 grote „honingraat", bestaande uit ca.10.000plastic buisjes (lang
10cm, doorsnede 1,3cm) waardoor buitenlucht in de windtunnel wordt gezogen. Dit groterooster
richt de luchtstroom en verhindert grotere turbulenties de tunnel binnen te treden.
Instrumentarium voor het meten van de windsnelheid in de windtunnel. Op de achtergrond zijn
vijf van de zeven Pitot-buizen te zien, die verbonden zijn met onder een helling 1:10 opgestelde
petroleum-manometers. Het (horizontale) vlak door de Pitot-buizen kan opverschillende hoogten
boven de tabletten met grond (waarvan op de achtergrond één gedeeltelijk zichtbaar is) worden
ingesteld.

heeft veel energie gevraagd, maar is ook achteraf beschouwd noodzakelijk geweest om
op dit gebied van ecologisch onderzoek kwantitatief en kwalitatief meer inzicht te
krijgen.
Verschillende meerjarige proefvelden op zand- en dalgrond verschaften gegevens
over de invloed van stikstofmeststoffen, vooral zwavelzure ammoniak en chilisalpeter,
op de pH van de grond. W. C. VISSER voerde het begrip Qjyin, waardoor het mogelijk
werd de gegevens van verschillende herkomst in één verband te brengen. Hieronder
wordt verstaan het aantal kg stikstof per ha dat per ton humus in de bouwvoor gemiddeld jaarlijks wordt toegediend. In de publikatie van O. DE VRIES en W. C. VISSER
over „De veranderingen in de grond door lang voortgezette bemesting met enkele stikstofmeststoffen" van 1934 treft men driedimensionale figuren met Qjy, pH en aantal
jaren als assen aan, waarin de meerjarige werking van zwavelzure ammoniak en chilisalpeter op de pH van de grond is samengevat.
Een nieuwe stoot tot meer kennis en begrip werd gegeven door de aanleg van de
zgn.„Staatsmijnproefvelden" in 1931-1935.De voornaamste objecten van vergelijking
waren zwavelzure ammoniak, ammonsalpeter, kalksalpeter en chilisalpeter. Van de
78 proefvelden lagen 37 op gras- en 41 op bouwland. Tijdens het onderzoek ontstond
er voor bouwland op humuszandgrond behoefte aan meer gegevens over het effect van
deverschillende meststoffen in het eerstejaar. Daarvoor werdentwintig stikstofsoortenproefvelden in noord-Drente en het Duurswold aangelegd, waarbij voor een ruime
variatie in het produktieniveau van de grond werd gezorgd. Wat dit laatste betreft was
nl. bij de meerjarige serie gebleken, dat te veel wastoegegeven aan de neiging om meer
ingewikkelde proefvelden bij ontwikkelde landbouwers aan te leggen, waar de cultuuren bedrijfstoestand over het algemeen goed is.
De gegevens van alle proeven werden te Groningen centraal bewerkt en gepubliceerd (Versl.Landbk. Onderz.44,1938). Metbetrekking tot debepaling van de invloed
van de stikstofmeststoffen op de pH van de grond gebruikte VISSER bij de bewerking
van het materiaal het begrip QTN, waarin de hoeveelheid in de proefjaren gegeven
stikstof op de hoeveelheid organische stof in 10 cm van de teeltlaag werd betrokken.
Bij de bespreking der resultaten werd de werkelijke dikte van de teeltlaag tevens in beschouwing genomen. Op deze wijze werd gevonden dat de invloed van de verschillende
soorten stikstofmeststof op de pH van de grond bij bouwland en grasland gelijk was,
wanneer de gemiddelde ploegdiepte op 18cm werd geschat en de diepte van inwerking
van de meststof bij grasland op 8 cm werd aangenomen.
VISSER trachtte vanzelfsprekend de gevonden verschillen in opbrengst met de alkalische resp. zure werking van de meststof in verband te brengen. Dit gelukte bij de
meerjarige serie wel bij grasland op zand- en veengronden, waar vooral een duidelijke
samenhang werd gevonden tussen de relatieve oogstdepressie bij gebruik van zwavelzure ammoniak en de QTN. Het wekte enige verwondering dat de verschillen in op16

brengst bij de bouwlandgewassen zich niet zozeer in afhankelijkheid van de invloed
van demeststof op depH lieten rangschikken, maar veelmeer verband toonden met de
vormwaarinde stikstof in demeststof Voorkwam.Bemestingmetzwavelzure ammoniak
gaf ten opzichte van de nitraatmeststoffen een depressie, onafhankelijk van zijn invloed
opdepH.Ammons>alpeter nam een tussenpositie in. De conclusie werd getrokken dat
de waarde van de stikstofmeststof niet zonder meer naar zijn invloed op de kalktoestand kan worden afgewogen.
Bij de bewerking der gegevens van de proefvelden op bouwland in noord-Drente en
het Duurswold kon dieper worden ingegaan op de verklaring der opbrengstverschillen
bij gebruik van de verschillende meststofsoorten. Het bleek dat vooral zwavelzure
ammoniak, maar ook nog ammonsalpeter en kalkammonsalpeter ten opzichte van de
gemiddelde opbrengst van chs + ks + kas + as oogstdepressies leverden die een samenhang vertoonden met de cultuurtoestand (opbrengstniveau), waarin het veld zich
bevond. VISSER wijst erop dat men bij de beoordeling van deze cultuurtoestand niet
alleen moet denken aan de zuurgraad, maar aan een veel groter complex van faktoren,
waarvan volgens hem op de onderzochte essen in Drente de structuur van degrond een
belangrijkewas.
Herlezing van deze resultaten spoort er ongetwijfeld toe aan de gegevens van de
Staatsmijnproefvelden nog eens met de huidige kennis van de werking van stikstofmeststoffen in verband met verschillende bodemfactoren te bestuderen.
Geconstateerd moet worden dat de resultaten van de vroegere onderzoekingen met
betrekking tot de invloed van de bemesting op de pH van de grond niet algemeen genoeg zijn bewerkt. Dit is wél voor onderdelen van het vraagstuk het geval, zoals b.v.
voor deverzuring door bemesting met zwavelzureammoniak, waaropwijhiervóór reeds
wezen. Wat dit laatste betreft zij nog een onderzoek van G. M. CASTENMILLER vermeld
over „Zwavelzure ammoniak met kalk op zandgrond" (Landbouwkundig Tijdschrift
62, 1950). De conclusie luidt: „Het blijkt dat om een optimale pH op een zandgrond
met ongeveer 8 % humus te handhaven een bemesting met zwavelzure ammoniak gepaard moet gaan met een kalkbemesting van omstreeks 250 kg CaC0 3 per 18 kg N,
met andere woorden, per baal zwavelzure ammoniak moet twee en een halve baal mergel gegeven worden".
C. MJ. SLUIJSMANS vatte in 1961het vraagstuk over de samenhang tussen de keuze
der meststoffen en hun invloed op de kalktoestand algemener op, daartoe gestimuleerd
door een werkgroep die was gevormd ter bestudering van de invloed van mengmeststoffen op de pH van degrond. Hij greep daarbij terug opeen studievan W. H. PIERRE
(U.S.A.), maar ging veelverder dan deze in op de principes, die aan de invloed van de
stikstofcomponent ten grondslag liggen. Het is SLUIJSMANS gelukt tot eensluitendsysteem te komen, waarin de invloed van de gebruikelijke meststoffen op de kalktoestand
van de grond wordt samengevat. De invloed van een wijziging van het gebruik van
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meststoffen op de kalkvoorziening kan nu kwantitatief worden aangegeven, zoals onlangs is gedaan door IJ. BAKKER en L. C. STRUYS in verband met het toenemende gebruik van mengmeststoffen, de daling van het gebruik van thomasslakkenmeel en de
veranderde samenstelling van kalkammonsalpeter. Er wordt nu nog gewerkt aan de
berekening van de uitspoeling van kalk op onbemeste velden. Het zal dan mogelijk
zijn duidelijke voorschriften voor de kalkvoorziening gedurende een rotatie van gewassen te verstrekken.
Tenslotte nog een opmerking over de advisering van de keuze van de stikstofmeststof in verband met de pH van de grond. Het is bekend dat hiervoor reeds lang richtlijnen bestaan. Er moet echter wel worden vastgesteld dat deze in hoofdzaak zijn gebaseeerd op de zure resp.neutrale of alkalischewerking der meststoffen en dat deresultaten van de desbetreffende proefvelden nog niet samenvattend werden bewerkt met
betrekking tot de betekenis van NH4- resp. N03-ionen voor de plantenvoeding.
Stikstofonderzoek op grasland.
Men zal moeilijk een onderzoek kunnen vinden, waarbij de wisselwerking tussen de
resultaten en hun toepassing zo intensief en snel heeft plaatsgevonden als bij het stikstofonderzoek op grasland. Een belangrijke reden is de economie van het weidebedrijf
die tot snelle toepassing van het gevondene noopte, maar ook de aanpak van het onderzoek door aanleg van proefvelden en stichting van proefbedrijven overal in den
lande heeft hiertoe bijgedragen.
De ontwikkeling van het graslandonderzoek aan ons instituut is begonnen door
H. J. FRANKENA. Zijn onderzoek was er vooral op gericht de rendabiliteit van de winning van meer hooi na te gaan. Tijd van toediening van stikstof, nawerking (1936/38),
maaitijden, kwaliteitsbeoordeling in samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation
te Hoorn (1937/38) en verschillende wijzen van behandeling der weiden (1939) werden
in het onderzoek betrokken. De hoeveelheden stikstof bleven daarbij nog vrij
gering.
De grote stoot werd aan het graslandonderzoek gegeven door de aanleg van de hiervóór reeds genoemde „Staatsmijnproefvelden" (1931-1935) en door de stichting van
de stikstofproefbedrijven in 1934.
FRANKENA concludeerde uit de bewerking van de resultaten van de verspreid over
Nederland aangelegde 37 proefvelden, dat bemesting met stikstof in een hoeveelheid
van ± 50 kg stikstof per ha een zeer rendabele opbrengstvermeerdering gaf, op zandgrond het grootst enopkleigrond hetkleinst. Dezeverhogingvandeopbrengst bedroeg
ongeveer 30-35 kg hooi per kg stikstof. Hoewel zwavelzure ammoniak op alle grondsoorten delaagste opbrengstvermeerdering gaf (ziehieromtrentookdebeschouwing van
VISSER), waren deverschillen toch niet zogroot, dat mede gelet op de toenmalige prijs18

verhouding van de meststoffen, bemesting daarmee steeds moest worden afgeraden.
T H . B. VAN ITALLIE behandelde de resultaten van het chemische onderzoek van de
grasmonsters.Velewaardevolle cijfers over dechemische samenstellingvangraswerden
verkregen. De verandering die door de gegeven hoeveelheid stikstof op de chemische
samenstelling van het gras voor hooiwinning werd uitgeoefend, liep parallel met het
verschil in gehalteaan klavers en kruiden tengevolge van de bemesting (vooraleen verlaging van het kalkgehalte). Wat de invloed van de soort stikstofmeststof betreft, werd
voor chilisalpeter een duidelijk lager kalkgehalte gevonden. Bemesting met zwavelzure ammoniak gaf gemiddeld een iets lager kalkgehalte en een iets hoger gehalteaan
ruw eiwit en aan fosforzuur.
Tenslotte werd de botanische samenstelling van de grasmat door D. M. DE VRIES bestudeerd. Het gehalte aan klaver bleek door de bemesting met stikstof van gemiddeld
13%tot3%af te nemen, terwijl de gehalten aan timothee, ruwbeemdgras, veldbeemdgras en witbol toenamen. Bemesting met zwavelzure ammoniak veroorzaakte een verschuiving in de richting van meer struisgras, reukgras en witbol. Een reeks in volgorde
van stikstofbehoefte of „stikstofminnendheid" kon worden samengesteld. Het botanische graslandonderzoek, dat door K. ZIJLSTRA en D. M. DE VRIES wasbegonnen, begon vruchten af te werpen.
De genoemde onderzoekers zetten na 1939 hun onderzoek voort aan het toen opgerichte Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen.
Het onderzoek van E. G. MULDER was vooral gericht op de maximale prestatie van
het grasland door middel van bemesting met stikstof in afhankelijkheid van andere
groeifactoren, zoals fosfaat, kali, magnesium en koper. Er werd een grote variatie in
stikstofhoeveelheden aangebracht. Zes sneden perjaar werden geoogst bij stikstofgiften
diepersnedevarieerden van0tot420kg per ha. Op dezewijze werden standaard krommen voor de grasproduktie in afhankelijkheid van de stikstofbemesting verkregen, en
welvoor de verschillende tijden van het jaar. Duidelijk kwam naar voren dat voor een
maximaal effect van de stikstof de overige groeifactoren optimaal moesten zijn. Vele
gegevens over de onttrekking van verschillende plantenvoedende bestanddelen onder
invloed van stijgende hoeveelheden stikstof kwamen tevens ter beschikking. Met betrekking tot de werking van nitraat- en ammoniumstikstof stelde MULDER vast dat de
werking hiervan sterk afhankelijk is van het jaar, waarin de proef wordt genomen. Hij
kreeg de indruk dat de ammoniumvorm gunstig naar voren komt onder natte en de
nitraatstikstof onder over het algemeen droge weersomstandigheden. Tenslotte maakte
hij studie van de produktie van het grasland met behulp van stikstofbemesting in vergelijking met eengras-klaverbestand. Zijn conclusieluidde,dat hoewelmenin onsland
met meer vrucht dan thans het geval is, zou kunnen profiteren van de stikstofbinding
door klaver in grasland, anderzijds als vaststaand aangenomen kan worden, dat een
mengsel van b.v. 25 % klaver en 75 % gras zonder stikstofbemesting niet in staat zou
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zijn die opbrengsten te geven die met een ruime toediening van kunstmeststikstof verkregen kunnen worden (6e Int. Graslandcongres, Pennsylvania 1952).
Bij het onderzoek van P. F. J. VAN BURG sinds 1957 worden vooraldrie belangrijke
punten onderscheiden, nl. het effect van de bemesting te bepalen uit de stikstofopbrengstkromme, de seizoeninvloed afte leiden uit deresultatenbijverschillende tijden
van toediening, en de groeisnelheid die kan worden bepaald door op verschillende
tijden te oogsten. Zo werd in 1959een proef genomen met 17tijden van toediening en
drie oogsttijden, alle bij vier stikstofhoeveelheden, waarbij ten dele nog beregening als
object werd ingevoerd ter nadere bestudering van de zgn. zomerdepressie. Wat dit
laatste betreft kon deze depressie door beregening worden voorkomen, wanneer het
totale bestand in beschouwing werd genomen, dus niet voor de grassen alleen.
De opzet van deproeven van VANBURGverschilt noginzoverrevan dievan MULDER,
dat tijdens de proef telkensnieuwe veldjes in gebruik worden genomen, zodat degrasgroeivan het ene object geen storende factor kan zijn voor de beoordeling van de groei
van een latere snede.
Een belangrijk punt van onderzoek van VAN BURG is thans vooral de snelheid, waarmee „weidegras" kan worden verkregen. De „weidevroegheid" wordt nagegaan door
een reeks van tijden van toediening, waaronder zeer vroege, in het proefplan op te
nemen met stikstofgiften, ineens of in gedeelten gegeven, en bij gebruik van verschillende stikstofsoorten. Het feit dat de stikstof in de ammoniumvorm minder aan uitspoelingonderhevigisdan die in de vorm van nitraat, blijkt onder onze uiteenlopende
weersomstandigheden inhet voorjaar vanveelbelangtezijn. Menzalechter bij gebruik
van zwavelzure ammoniak sterk op de magnesiumvoorziening moeten letten. Het is
zelfs zo, dat per kg stikstof in de vorm van zwavelzure ammoniak één kg MgO moet
worden gegeven, wanneer de magnesiumtoestand van de grond te wensen overlaat.
In het in 1962 verschenen proefschrift van VAN BURG over „Interne stikstofbalans,
produktie van droge stof en veroudering bij gras" worden vele verschijnselen die worden waargenomen bij de stikstofvoorziening van gras in afhankelijkheid van stikstofgift en -vorm, groeistadium enz.beschouwd uit het oogpunt van de samenhang tussen
het totale gehalte van het gras aan stikstof en het nitraatgehalte, dezgn. „nitrochoor".
Het voor de grasopbrengst optimale gehalte aan nitraat blijkt 80 100 millival nitraat
per kg droge stof te zijn. Uit ander onderzoek is gebleken dat dit niveau niet gevaarlijk
is voor het vee.
Tenslotte is het interessant erop te wijzen, dat de veel hogere stikstofgiften bij de
onderzoekingen van MULDER en VAN BURG hand in hand gaan met de sprong omhoog
van het stikstofgebruik op de naoorlogse stikstofproefbedrijven (sinds 1949). Terwijl
op de vooroorlogse bedrijven niet meer werd gebruikt dan 40 à 60 kg stikstof per ha,
is dit thans tot 200à 300kg gestegen. Hierbij ishet van belang opte merken dat terwijl
deze stijging een gevaar kan inhouden voor het optreden van kopziekte bij het vee, op
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de 15 bestaande bedrijven geen kopziekte voorkomt, dank zij een goed beleid van bemesting van het gras en van behandeling van het vee op basis van het verrichte onderzoek.
Stikstofhuishouding van de grond.
Men vraagt zich onwillekeurig af, waarom bij het bemestingsadvies op basis van
grondonderzoek naast de kalk-, fosfaat- en kalitoestand niet allang de stikstoftoestand
van degrond istoegevoegd. Immers defactor stikstof isvanveelbelang bij de bepaling
van de vruchtbaarheid van de grond en de praktijk heeft grote behoefte aan een advies
voor de stikstofbehoefte der gewassen in het komende jaar. Het is helaas nog steeds
niet mogelijk de stikstoftoestand van de grond door een algemeen bruikbaar getal
(singlevalue)aantegeven,waardoor deresultaten van detalrijke stikstofhoeveelhedenproefvelden onder één noemer kunnen worden gebracht en op basis waarvan een bemestingsadvies kan worden gegeven. De wisselvalligheid van vastlegging, mineralisatie
en vóórkomen van stikstof in de doorwortelde lagen van de grond in verband met de
sterk wisselende weersomstandigheden in ons klimaat is daarvan de oorzaak. Er kan
gelukkig worden geconstateerd dat delaatstetijd flinke vorderingen zijn gemaakt bij de
bepaling van de stikstoftoestand van de grond in samenhang met de groei van de gewassen.
Het ontbreken van een maat voor de stikstoftoestand van de grond deed de onderzoekersophet gebiedvanbodemstructuur en van de voorziening van de grond met organische stof grijpen naar het middel van stikstofhoeveelhedenproeven bij hun onderzoek, toen bleek dat er een wisselwerkingtussen dezevruchtbaarheidsfactoren bestond.
Het bleek niet mogelijk bodemstructuur en organische-stoftoestand te waarderen zonder de stikstofrijkdom van de grond te kennen. De stikstofopbrengstkromme geeft
karakteristieke grootheden, die als maat voor de stikstofrijkdom van de grond kunnen
worden gebruikt, zoals de opbrengst resp. zonder stikstof en bij optimale stikstofgift,
de optimale stikstofgift zelf, de door extrapolatie bepaalde, vóór de bemesting in de
grond aanwezige en voor het gewas beschikbare hoeveelheid stikstof en de kromming
van de opbrengstlijn. T H . J. FERRARI kwam op deze wijze tot een waardering van de
structuur van de kleigronden in n.w.-Brabant met de aardappel als proefgewas en
H. KUIPERS verrichtte op de kleigronden in n.w.-Groningen een uitgebreid onderzoek
met suikerbieten. Beiden verenigden hun resultaten in een publikatie over de samenhang tussen stikstofvoorziening en bodemfactoren (6e Int. Bodemk. Congres, Parijs
1956). J. D. FERWERDA, JAC. KORTLEVEN, G. J. WISSELINK en J. A. GROOTENHUIS
gebruikten op hun organische-stofproefvelden stikstof als een proefvariabele om een
beter inzicht te krijgen in de werking van organische bemesting en in de specifieke betekenis van de organische stof.
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Het gebruik van grootheden die de stikstofopbrengstkromme karakteriseren voor
de waardering van de stikstoftoestand van de grond, ondervindt een beperking door de
invloed van weersomstandigheden op de vorm van deze krommen. Neemt men het te
onderzoeken gebied te groot of strekt men het onderzoek over verscheidene jaren uit,
dan is het noodzakelijk de invloed van het weer bij de bewerking der resultaten te betrekken. Wij stuiten hierbij op een geheel nieuw gebied van onderzoek, nl. op de bestudering van de invloed van het weer op de vruchtbaarheid van de grond in het algemeen en op de stikstofhuishouding van grond en gewas in het bijzonder (F. VAN DER
PAAUW). J. A. GROOTENHUIS wijst vooral op de betekenis van regenval en zonneschijn
in de maanden juni en juli voor de mineralisatie van de organisch gebonden stikstof
en op de invloed daarvan op groei en opbrengst van aardappelen en suikerbieten. Het
is een belangrijke vraag of en in hoeverre de tijd van het vrijkomen van gemineraliseerde stikstof van belang is voor de verkrijging van een zgn. „resteffect", d.w.z. een
effect op de opbrengst dat uitgaat boven de invloed van minerale stikstofmeststoffen.
GROOTENHUIS hecht in dit verband ook veel betekenis aan de koolstof: stikstof-verhouding van de in het najaar ondergeploegde massa.
FERRARI toonde bij een serie stikstofhoeveelhedenproeven met haver als proefgewas
duidelijk aan, dat proeven over de betekenis van gedeelde stikstofbemesting steeds
genomen zullen moeten worden bij een variërende rijkdom van de grond aan stikstof.
Bij al dit onderzoek blijft het van belang te beschikken over een methode ter bepalingvan de stikstoftoestand van de grond. F. C. GERRETSENtrachttehieromtrent inzicht
te krijgen uit de hoeveelheid koolzuur die zich in verloop van tijd ontwikkelt bij aanwezigheid van een voldoende hoeveelheid afbreekbare koolhydraten; immers deactiviteit van de bacteriën wordt dan bepaald door de stikstoftoestand van de grond. G. W.
HARMSEN ging er in samenwerking met A. C. VAN SCHREVEN toe over de hoeveelheid
gemineraliseerde stikstof te bepalen vóór en na incubatie onder geconditioneerde omstandigheden van temperatuur en vochtigheid. De laatste methode werd bij series
stikstofhoeveelhedenproefvelden getoetst, maar bleek slechts bruikbaar bij een homogeen bodemtype. Het bleek bij verder onderzoek dat de oorzaak van het falen van deze
laboratoriummethoden moet worden toegeschreven aan een onderschatting van de betekenisvan dehoeveelheid gemineraliseerde stikstof dieonder invloed van de wisselende weersomstandigheden in de doorwortelde grond op en neer beweegt, voor de groei
van de gewassen. VAN DER PAAUW baseert thans zijn voorspellingen over de stikstofbehoefte van de gewassen in het komende seizoen op de regenval en de daarmee samenhangende uitspoeling van stikstof in dewinter. Hij toondeverder aan dat enkele opeenvolgende natte jaren de stikstoftoestand van de grond cumulatief slechter en enkele
opeenvolgende drogejaren deze toestand beter maken. Hij spreekt het vermoeden uit
dat hierin een der hoofdoorzaken van periodieke opbrengstschommelingen is gelegen.
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Zoals hiervóór reeds werd opgemerkt, is ook het weer gedurende het groeiseizoen
van veel betekenis voor de stikstofvoorziening; deze invloed wordt op dievan het weer
in de wintermaanden gesuperponeerd. Het onderzoek van HARMSEN en KOLENBRANDER is erop gericht de mineralisatie van de organische stikstof en de bewegelijkheid van de gemineraliseerde stikstof in afhankelijkheid van de weersomstandigheden
op standaardplekken te vervolgen en te trachten tot een uit verschillende factoren
samengestelde maat door de stikstoftoestand van de grond te komen.
Voor de bestudering van destikstofhuishouding vangrasland maakt KOLENBRANDER
gebruik van lysimeters, waar de stikstof op verschillende tijdstippen wordt gegeven.
De stikstofbalans begint reeds inzicht te geven in de processen die zich afspelen. Zo
blijkt in het algemeen de uitspoeling van stikstof op grasland verwaarloosbaar klein te
zijn. Alleen wanneer na een bemesting een grote regenval optreedt, kunnen op lichte
gronden belangrijke hoeveelheden stikstof, zelfs tot 80 % van de gift, in de ondergrond
spoelen, hetgeen duidelijk tot uiting komt in een geringere onttrekking van stikstof
door het gewas.Een ander resultaat is dat sinds het inzaaien van de grasmat in 1958de
uitspoeling bij gelijkblijvende regenval met ongeveer 10 % (absoluut) is toegenomen.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dit een gevolg is van het bereiken van een
evenwicht in destikstofhuishouding van dezode,voor deopbouwwaarvan aanvankelijk
veelstikstof nodigis.
Het specialistische onderzoek met betrekking tot de stikstofhuishouding van de
grond wordt steeds meer verdiept. F. C. GERRETSEN publiceerde in 1949 resultaten
van onderzoek betreffende de stikstofbalans en depH-veranderingen in enkele gronden
onderinvloed van bacterieleven en plantengroei. Hij weesdaarbij inhet bijzonder op de
concurrentie om de stikstof tussen de plantenwortel en de bacteriën. De bacteriën
zoudenvoor hun voeding gebruik maken van dein derizosfeer afgescheiden, gemakkelijk afbreekbare koolhydraten. Hij weestevens op de grote stikstofverliezen diebij toediening van zwavelzure ammoniak aan zure zandgronden met een pH lager dan 5,5
kunnen optreden. Ineenlater onderzoekinsamenwerking met H. DEHOOPwerd duidelijk aangetoond dat wij hierbij te maken hebben met verliezen in de vorm van stikstofoxydule en vooral van vrije stikstof die bij microbiologische en chemische reacties
tijdens denitrificatie ontstaan (Can. J. Microbiol. 3, 1957). Deze stikstofverliezen moeten wél worden onderscheiden van de verhezen van stikstof uit zwavelzure ammoniak
op koolzure-kalkhoudende gronden, waarbij wij met vervluchtiging van ammoniak
te makenhebben. De stikstofverliezen in de grond van allerlei aard worden thans voornamelijk in het Microbiologische Laboratorium van de Landbouwhogeschool te Wageningen bestudeerd. In Groningen heeft G. JAGER in het bijzonder in onderzoek de uitscheidingvankoolstof en stikstof door deplantenwortelsin derizosfeer van verschillende gewassen en in verschillend groeistadium en de microbiologische processen diezich
daarbij afspelen. Deze uitscheidingen blijken belangrijker te zijn dan werd vermoed;
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in de literatuur komt men alleen gegevens tegen over de aard van de verbindingen die
worden afgescheiden.
Tenslotte wordt ook de wortelgroei in samenhang met de stikstofbemesting en
met het voorkomen van stikstof in de verschillende bodemlagen bestudeerd. J. J.
SCHUURMAN vond dat bij stijgende bemesting van rogge met stikstof niet alleen het
spruit:wortel-quotient toeneemt, maar dat ook de wortelgroei blijft toenemen. Hieromtrent heerst in de literatuur nogal tegenspraak. Het bleek uit een onderzoek van
L. K. WIERSUM dat het nitraat-ion bij de inductie van de vertakking van wortels een
voorname plaats inneemt. WIERSUM toonde verder bij verschillende gewassen aan dat
de geringe wortelmassa op grote diepte toch evenredig in de groei van het gewas bijdraagt. Zolang de wortels dus nog tot ontwikkeling kunnen komen, vertonen ze hun
normale activiteit. Dit is vooral van belang met betrekking tot de geconstateerde bewegelijkheid van stikstof in de grond.
Stikstofvoorziening van land- en tuinbouwgewassen.
E. G. MULDER stelde uit de resultaten van zijn veldproeven standaard krommen samen voor de voornaamste landbouwgewassen en, zoals hiervóór reeds werd vermeld,
ook voor de verschillende sneden van grasland. Met behulp van deze krommen en van
de kennis omtrent de hoeveelheid stikstof die gemiddeld in ons land aan de gewassen
wordt toegediend, kon hij het zelfs wagen een schatting te maken van de opbrengstvermeerdering die door eenjuist ingestelde stikstofbemesting nog kan worden bereikt.
In de paragraaf over het graslandonderzoek wezen wij er reeds ophoezeer de stikstofopbrengstkrommen nadelig kunnen worden beïnvloed door een foutief ingestelde bemesting met andere voedingsstoffen. Met betrekking tot de landbouwgewassen werd
door MULDER een studie gewijd aan de samenhang tussen stikstof- en magnesiumbemesting. Hij greep daarbij terug op de onderzoekingen van T H . B. VAN ITALLIE. Algemeen geldt dat bij toediening van stikstof in de vorm van nitraat de opneming van de
kationen kalium en magnesium vergemakkelijkt wordt, terwijl de aanwezigheid van
ammoniumzouten deze opneming bemoeilijkt en die van anionen, zoals fosfaat,
bevordert. MULDER heeft de gunstige invloed van nitraat resp. de nadelige werking van
ammoniumstikstof op de opneming van magnesium door tarweplanten bewezen door
in cultuurpotten gedeelten van het wortelstelsel gescheiden in verschillende milieus
van voeding te laten groeien; de resultaten konden worden vergeleken met de opneming bij gemengde voeding.
Met betrekking tot de wisselwerking tussen stikstof en andere elementen die voor
het plantenleven van belang zijn, moet ook het onderzoek van MULDER over sporenelementen en stikstofvoeding worden genoemd. Wij vermelden zijn onderzoek over
het stikstof-koperantagonisme bij granen, grassen en ook bij de schimmel Aspergillus
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niger dat in het bijzonder bij gebruik van ammoniumstikstof optrad. Een uitgebreid
onderzoek werd over molybdeen verricht en door C H . H. HENKENS voortgezet. De ontdekking van molybdeengebrek in Nederland en het onderzoek over de wezenlijke betekenis van molybdeen voor de stikstofassimilatie vormen een hoofdstuk op zichzelf,
waarop in deze uiteenzetting niet kan worden ingegaan.
Tenslotte werd door MULDER de legering van granen uitvoerig onderzocht. Hij wijst
erop dat alle factoren die tengevolge van een onvoldoende toetreding van licht de
vorming van lange, slappe benedenste halmleden bevorderen, zoals dichte stand van
het gewas, dichte bezetting met onkruid, schaduwwerking in het algemeen, de gevoeligheid voor legering veroorzaken.
De laatste tijd is het onderzoek van VAN DER PAAUW aan de hand van de resulaten van
een serie meerjarige stikstofhoeveelhedenproefvelden met aardappelen, tarwe (rogge)
en haver in vruchtopvolging naast elkaar verbouwd, o.a. uitgegroeid tot een studie over
de aard van de stikstofopbrengstkromme bij verschillende gewassen. De typering van
deze kromme begint ook in het middelpunt van de belangstelling te komen bij het
onderzoek van de internationale werkgroep voor bodemvruchtbaarheid, die in verschillende landen van het Europese gematigde klimaat zijn steunpunten heeft. Verschillende scholen van wetenschappelijke ontwikkeling beïnvloeden elkaar bij de bespreking en bewerking der resultaten. FERRARI verricht een samenvattende bewerking
van de resultaten van de zogenaamde I.N.V.-serie ( ± 3 5 stikstofproefvelden in de
centra Leuven, Ottersum, München, Giessen, Oldenburg, Linz en Rostock), terwijl de
I.D.V.-serie (20 proefvelden in Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland,
Oostenrijk en Joegoslavië) nog wordt voortgezet en in het bijzonder door het centrum
Giessen (prof. dr. E. VON BOGUSLAWSKI) wordt bestudeerd.
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn, dat systematisch veldonderzoek voor zijn
diepere fundering om specialistische studie van allerlei aard vraagt. Een voorbeeld
hiervan is o.a. het onderzoek van JAC. KORTLEVEN over „De stikstofvoeding van de
aardappel door middel van stalmest en van kunstmest". De opneming van stikstof uit
kunstmest en uit stalmest door de aardappel is door middel van periodieke rooiingen
vervolgd. De uiterlijke symptomen zoals loofkleur en afsterving van het loof worden
tevens kwantitatief vastgelegd. Er wordt op deze wijze inzicht verkregen in de efficiëntie
van de opgenomen stikstof voor de vorming van de knol en in de betekenis van langzaam ter beschikking komende stikstof voor de ontwikkeling van de aardappel. Dit
onderzoek is nog niet begeleid kunnen worden door een studie van de verschillende
aminozuren en andere stikstofverbindingen in de plant. De betekenis daarvan is uit
ander onderzoek duidelijk aan de dag getreden.
Sinds 1957 behoort ook het bemestingsonderzoek van de tuinbouw tot de taak van
het instituut. Het over het algemeen hoge bemestingsniveau in de tuinbouwcultures
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leidt er meer dan in de landbouw toe de plantenvoedende bestanddelen in hun onderlinge verhouding te bestuderen, dus een „harmonieuze" voeding na te streven, waarbij
niet uithet oogmoet wordenverloren dat ookindelandbouw in ditopzicht belangrijke
resultaten zijn verkregen.
De veelzijdigheid van het vraagstuk van de stikstofbemesting bij tuinbouwgewassen
in verband met de grote verscheidenheid van gewassen en de sterk uiteenlopende
grondsoorten en culturen werd onlangs nog belicht in „Stikstof" (oktober 1962).
Enkele medewerkers van ons instituut verleenden daaraan hun medewerking. Wij
mogen voor een uitvoeriger exposé daarnaar verwijzen.
R. ARNOLD BIK stelt een onderzoek in naar de samenhang tussen substraat en optimale bemesting voor de verschillende bloemisterijgewassen. Hierbij wordt uitgegaan
van een goede lucht- en waterhuishouding. Het blijkt dat de aanpassing van de stikstofbemesting bij het gekozen substraat belangrijk is. Het gaat hierbij om verhouding
en osmotische druk van de zich in oplossingbevindende bestanddelen. Hoewel volgens
ARNOLD BIK het bemestingsonderzoek bij bloemisterijgewassen in Nederland nog in
zijn kinderschoenen staat, kon hij in zijn artikel in „Stikstof" over „Stikstofbemesting
bij de anjerteelt" reeds belangrijke resultaten van onderzoek aan de praktijkervaring
toevoegen. Deinvloed van stikstof op groei en bloeivan anjers blijkt groot te zijn. Vermeerdering van kennis over de samenhang tussen het organische-stofgehalte van het
substraat en het optimale stikstofniveau blijkt een eerste vereiste. Voor de instandhouding van dit niveau is het nodig een systeem van overbemesting te baseren op een
geregeld, frequent bijmestonderzoek, waarbij zowel grond- als gewasonderzoek van
belang zijn.
Het onderzoekvanJ. P.N.L. ROORDAVANEYSINGAophet gebiedvan de kascultures
is meer van direct praktische aard en gericht op de vaststelling van de optimale stikstofbemesting in afhankelijkheid van de door grondonderzoek bepaalde hoeveelheid
in water oplosbarestikstof.Slaen tomaat hebben tot nogtoe demeesteaandacht gehad.
Ook door J. VAN DER BOON C.S. werd onderzoekverrichtomdestikstofhuishoudingvan
de grond in verband te brengen met de groei en opbrengst van de tomaat. Zoals reeds
bij de bespreking van het landbouwkundige onderzoek is opgemerkt, is ook bij dit
onderzoek waarschijnlijk de betekenis van de bewegelijke stikstof in het gehele doorwortelde profiel onderschat.
Het onderzoek betrenende de stikstofbemesting in de fruitteelt is van geheel andere
aard. P. DELVER bestudeert de stikstofvoorziening van de vruchtbomen zowel bodemchemisch, waarbij het vooral gaat om de beweging van stikstof in de grond in verband
met de tijd van bemesting, beregening en bodembedekking, als uit een oogpunt van
plantenvoedingmetbetrekkingtot de verdeling van stikstof over blad, hout en vrucht
en de betekenis daarvan voor opbrengst en kwaliteit bij deze veeljarige teelt. Het bodemchemische gedeelte van dit onderzoek sluit dus nauw aan bij de meer algemene
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Studie van HARMSEN ten KOLENBRANDER over binding, mineralisatie en beweging van
stikstof in de grond. Wat de voeding van boom en vrucht betreft, tonen de resultaten
van het onderzoek van DELVER duidelijk aan dat de oogst van zeker twee seizoenen door
de stikstofbemesting wordt beïnvloed. In het eerste jaar gaat het vooral om groei en
bloemaanleg en in het tweede jaar profiteren de vruchten daarvan. In het bovengenoemde nummer van „Stikstof" vermelden DELVER en A. POUWER voor zeeklei en
zandgronden resp. voor rivierkleigronden enige adviezen voor bemesting met stikstof
in afhankelijkheid van de bodembehandeling. Het nut van chemisch grond- en gewasonderzoek wordt daarbij tevens aangetoond.
Ook VAN DER BOON verrichtte onderzoek over de stikstofvoorziening in de fruitcultuur en wel over de beheersing van de stikstoftoestand van de grond door verschillende wijzen en tijden van bemesting mede in verband met de bodembedekking, waarbij naast de vochtvoorziening de stikstofhuishouding een belangrijke rol speelt. Zo
leidde de waarneming dat bij aanbrenging van een grasbedekking de in de grond aanwezige stikstof snel door het gras wordt opgenomen, tot pogingen om door injectie
van de meststof onder de zode de stikstof aan de wortels van de boom ten goede te doen
komen. Dit heeft echter niet tot een praktisch bruikbaar resultaat gevoerd. In het
huidige onderzoek wordt de betekenis nagegaan van het onbegroeid laten van de grond
onder de boom ter voorkoming van de concurrentie die de boomwortels van het gras
ondervinden (strokencultuur) en wordt de bemesting in hoofdzaak onder de boomspiegel beproefd, waarbij ook het inregenen van de meststof wordt toegepast.
Het onderzoek in de tuinbouw spitst zich vanzelfsprekend toe op de speciale eisen
der verschillende cultures. Er wordt daarnaast echter steeds gepoogd algemene lijnen
van onderzoek te volgen, waarvan zowel de verschillende teelten in de tuinbouw als
ook de landbouw kan profiteren.
Wij resumeren thans de punten die o.i. in het voorgaande van het meeste belang
zijn om nader te worden onderzocht.
Het onderzoek naar de invloed van de weersomstandigheden op de vruchtbaarheid
van de grond in het algemeen en op de stikstofhuishouding in het bijzonder moet van
grote betekenis worden geacht. Er wordt gezocht naar een kwantitatieve samenhang
tussen de weersomstandigheden en de hoeveelheid stikstof die voor de gewassen ter
beschikking komt (mineralisatie en beweging van stikstof in de doorwortelde lagen
van de grond). Het praktische perspectief is niet alleen op basis van de in de wintermaanden gevallen regen, zoals thans reeds geschiedt, adviezen voor de bemesting te
kunnen geven, maar ook aan de hand van de ontwikkelingvande weersomstandigheden
in de loop van het groeiseizoen. Parallel aan de stikstoftoestand van de grond zal chemisch gewasonderzoek moeten plaatsvinden.
De betekenis van de fysische toestand van de grond (verslemping, lucht- en water27

huishouding) voor de opneming van stikstof in de verschillende bodemlagen zal in
studie moeten worden genomen. Het vraagstuk van de optimale wortelgroei is hierbij
van belang en zal niet alleen voor gewassen van akker- en tuinbouw, maar ook voor
grasland van betekenis zijn.
Meerjarige proeven over de organische-stoftoestand en de stikstofhuishouding van
degrond verschaffen steedsmeer gegevens over deinvloed van detijd en devorm waarin stikstof voorkomt, op de groei en de kwaliteit van de gewassen. Dit onderzoek zal in
verschillende specialistische richtingen moeten worden ontwikkeld.
Verschillende centra van onderzoek houden zichbezig met dereacties in de rizosfeer
der planten. Het project dat hieraan in het werkprogramma van het instituut is gewijd,
zal moeten worden voortgezet.
De stikstofopbrengstkrommen (vorming van droge stof) lopenvoorde verschillende
gewassen sterk uiteen. De typering daarvan in afhankelijkheid van uitwendige groeiomstandigheden vraagt intensieve aandacht.
Het onderzoek op grasland naar het meest economische gebruik van de verschillende
stikstofmeststoffen (tijd enwijzevantoediening) zalworden voortgezet.
Tenslotte zijopgemerkt, dat deontwikkeling vaneenonderzoek welinenkele punten
kan worden samengevat, maar dat deze in sterke mate wordt beïnvloed door de resultaten die tijdens het onderzoek worden verkregen en ook door de vragen die uit de
praktijk naar voren komen.
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BELANGRIJKE ACTIVITEITEN.
Geregeldeintensieve samenwerking vond weerplaatsmet detuinbouwcentra,waarbij onderzoekers van
het instituut zijn gedetacheerd, methet Centraal Stikstof Verkoopkantoor enmethet Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem- enBemestingsvraagstukken, van welke beide laatste medewerkers aanons
instituut zijn gedetacheerd.
De zgn. bilaterale besprekingen met het Proefstation voor de Akker-enWeidebouw, deStichting voor
Bodemkartering enhet Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek vanLandbouwgewassen,
alleteWageningen,werden geregeldvoortgezet. Devolgende onderwerpen zijn daarbij ondermeeraande
orde geweest: vruchtwisseling, voorziening vande grond met organische stof, onderzoek betreffende
fosfaat, molybdeenenorganische stof.Voorts waserweereen veelvuldig contact overmeststoffen met het
Rijkslandbouwproefststion te Maastricht.
Indeachtgehoudenstafvergaderingen werdenbehalvedooreigenmedewerkersvoordrachten gehouden
door dr.ir.H.J. FRANKENA over „programmering van hetgraslandonderzoek", door dr. ir.G.H. BOLT
over „theorie vande omwisseling vankationen aankleien"endoorir. P.R. DEN DULK over „organische
bemestingindetuinbouw", terwijl dr. M.A.J. GOEDEWAAGEN die na zijn pensionering nog enkelejaren
alsgastmedewerker aanhet instituut verbonden bleef, bij zijn vertrek uit Groningen een lezinghield over
„opnemingvanfosfaatdoordiversegrasseninmonocultuurbij verschillendefosfaattoestanden vandegrond
en mogelijke ecologische betekenis daarvanopgrasland".
Aan hetdoor de Commissie Coördinatie Research injanuari onder leiding van prof. dr.M. GRUBEH
georganiseerde symposium werd wederom door verschillende stafleden deelgenomen. Aande door de
Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs georganiseerde cursus over „herkomst, aard engebruik van
deklei in het noorden"werddoordrs.P.BRUIN en dr.A.J. DE GROOTmedewerking verleend.
Inhetkader van de„Arbeitsgemeinschaft" voor internationaal bodemvTuchtbaarheidsonderzoek werd
door drs. P. BRUIN, dr. ir.TH.J. FERRARI endr.F. VAN DERPAAUW injuni een reis naar Duitslanden
Zwitserland ondernomen terbezichtiging van enkele internationale proefvelden envoor eenbespreking
in Bern;debeide laatstgenoemden vertoefden inmei inGiessen met het oog op deinternationale proefvelden en deuitvoering vanpotproeven, terwijl dr. FERRARI innovember Giessenbezocht inverband met
de bewerking vangegevens vandeinternationale proefvelden envoor hethouden vaneenvoordracht
voor het biometrische colloquium. Het onderzoek ontwikkelt zich gunstig, terwijl enkele afspraken over
debewerking van de verkregen gegevens zijn gemaakt en deels reeds gerealiseerd.
Op 12 en 13juli werd wederom bezoek ontvangen vande landbouwkundigen vande Nederlandse
kunstmestindustrieën.
Op deinfebruari te Wageningen gehouden bijeenkomst vandeWest-European Commission onSoil
Structure fungeerde dr. P.K. PEERLKAMP alsvoorzitter enir. P. BOEKEL als secretaris. Beiden alsmede
ir. C. VANOuWERKERKwoonden in oktober te Doorwerth deinternationale conferentie over grondbewerking bij.Voorts nam dr.P.K. PEERLKAMP inseptember teUtrecht deel aan deregionale conferentie
van deinternationale commissie voor irregatie endrainage.
Dr.F. VANDER PAAUWwoondeinjanuariteParijseenvergaderingvandeInternational Superphosphate
Manufacturers Association bij en hielder een voordracht.
Drs. H.VANDIJKnaminjanuariteZwischenahn deelaan eenbesprekingoverturfinland-entuinbouw.
Dr. P.A.ROWAAN woondede vergaderingen van de Benelux-werkgroep voorkunstmeststoffen teBrussel
en Luxemburg bij.Metdestandaardisatie worden vorderingen gemaakt.
Ir. C.M.J.SLUIJSMANSenir.U.BAKKER voerdenin aprilteLeuven eenbespreking overde bemesting
vanlössgrond, waaruitgemeenschappelijk onderzoekisvoortgekomen.
Ir. R. REUDERINK, ir. C. M. J. SLUUSMANS, ir. J. PRUMMEL en ir. IJ. BAKKER nameninjuni deelaan een

excursie vanhetbureau voor thomasslakkenmeel naar proefstationsen proefvelden in noord-Frankrijk.
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Ir. C.VAN OUWERKERK maakte twee studiereizen betreffende grondbewerking, t.w.inmeinaar België
eninjuni naar Engeland.
Dr.ir.G.W.HARMSENbezocht inaugustus tijdens een reisnaar CanadaendeVerenigde Staten het8e
internationale microbiologische congresteMontreal, hetmicrobiologische laboratoriumvanhet ministerie
van landbouw teOttawa endeuniversiteit enhetlandbouwproefstation teAmes, Iowa. Verder woonde
hij inseptember deconferentie vandecommissie voor biologie vandeInternationale Bodemkundige
Vereniging teOosterbeek bij.
De tuinbouwkundigen hebben inseptember deelgenomen aanhet16e internationale tuinbouwkundige
congres inBrussel enhebben daar voordrachten gehouden.
DrF.VAN DER PAAUWen ir. C.M.J.SLUIJSMANSwoonden inseptemberin Cent debijeenkomst vande
kringvanBelgische en Nederlandse graslandonderzoekers bij;delaatstehield ereen voordracht.
Ir. C.M.J. SLUIJSMANS naminseptember deel aandevergadering vanhet „Verband" der Duitse
proefstations teTrier, waarhij eenvoordacht hield.
Dr. W. VAN DRIEL maakte inoktober een studiereis langs deBritse instituten vanlandbouwkundig
onderzoek teHarpenden, Silsoe, Bristol en Aberdeen.
Drs. H.VAN DIJK naminoktober deel aanhet8eMoor-KongressteBremen.
Inhet kader vanzijn docentschap aandeLandbouwhogeschool woondedr.J.J.SCHUURMANinoktobernovember als Nederlandse vertegenwoordiger deconferentie vandeIndo Pacific Fisheries Councilte
Seoul (Z.Korea)bij.
Evenalsinvoorgaandejaren werdaandepraktijk een adviesoverdebemestingvanakkerbouwgewassen
met stikstof verstrektinverband met degedurende dewintergevallen neerslag.
Het bestuur vanhet instituut vergaderde zes maal, dewetenschappelijke commissie vanadvies kwam
twee maal bijeen.
Op 5 november werd dedienstcommissie vanhetinstituut geïnstalleerd.
Ontvangen werden 37buitenlandse bezoekers, waarvan mejuffrouw STUPICA (Joegoslavië) langere tijd
aanhet instituut werkzaam was.OpdeLovink-hoeve kwamen 200 bezoekers waaronder20 buitenlanders,
op dedrie organische-stofbedrijven 125 waaronder8buitenlanders.
ORGANISATIE ENPERSONEEL.

Bestuur.
C. BOUDEWIJN, voorzitter*

dr. ir. H. J. MATHOT, vice voorzitter*

H. NOTEBOOM

G.G. PÉTRIE

ir. P. A. DEN ENGELSE, secretaris*

L. F. SCHLAMANN

ir. A. GROOT
ir. R. P. H. MIEDEMA

ir. P. J. STADHOUDERS
dr. ir. D. W. STOLP*

* Vormen tevens het dagelijks bestuur.
De heer C.BOUDEWIJN trad op4 december afalslidenvoorzitter van hetbestuur.
Afscheid van deheren C. BOUDEWIJN enir. P.A.DEN ENGELSEresp.alsvoorzitter en secretaris vanhet
bestuur van deStichting „Instituut voor Bodemvruchtbaarheid".
De heer BOUDEWIJN isvandetotstandkoming van deStichting aflidvanhet bestuur geweest ensinds
26 april 1961 nahetvertrek van deheer ir.J.M.L. OTTEN voorzitter. Ir.DENENGELSE vervulde steeds
het secretariaat. Detaak leiding tegeven aan depas opgerichte stichting was geen gemakkelijke. De internereorganisatie vanhetinstituut endevoorbereidingen voordenieuwbouw vroegenveelaandacht van
het bestuurinhetalgemeen envandevoorzitter en desecretarisinhet bijzonder. Het velewerk dat door
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de beide voorzitters en desecretarisindeze beginperiode van destichting werd verricht, moge metwaarderingen dank worden gereleveerd.
De heer BOUDEWIJM heeft in hetbestuur steeds het belang vaneengoede samenwerking tussenhet
instituut enhet agrarische resp. industriële bedrijfsleven bepleit. Vóór zijn benoeming tot bestuurslid
warenzijn contacten methetvoormalige Rijkslandbouwproefstation voordeAkker- enWeidebouw resp.
Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. reeds veelvuldig. Hetis zijn initiatief geweest
dat op 1december 1939 dr.ir.£ . G.MULDER door de directie vande Staatsmijnen in Limburg gedetacheerd werdaanhet instituut teGroningen om onderzoekteverrichten overdestikstofvoorziening vande
gewassen inverband met devruchtbaarheid van degrond. Deze samenwerking is later door hetCentraal
Stikstof Verkoopkantoor voortgezet. In 1957werd prof. dr.ir. E. G. MULOER opgevolgd door dr.ir.
P. F. J. VANBURG.

Reedsveeleerderbevorderde deheer BOUDEWIJNeensamenwerkingtussendeStaatsmijnen endeRijkslandbouwconsulenten nagepleegd overleg met hettoenmalige Departement van Binnenlandse Zakenen
Landbouw.Indejaren1931-1935werdenintotaal78proefvelden overhetgehelelandverspreidaangelegd,
waarvandebewerking der resultaten aanhet instituut teGroningen werd toevertrouwd. Bovendien werd
deaanlegvantwintigstikstofsoortenproefvelden inhetDuurswoldennoord-Drentein1945doorhetRijkslandbouwproefstation, door de Staatsmijnen gesubsidieerd.
De secretaris ir. P.A.DEN ENGELSE, tevens inspecteur vanhet Landbouwkundig Onderzoek, behoorde
evenals deheer BOUDEWUN totdevier door deminister aangewezen leden van hetbestuur. Hoewel deze
beide functies gescheiden moeten worden gezien,ishetinfeite tochzo, dathierdoor een geregeld contact
met hetministerie inhetalgemeen enmetdeafdeling Akker- enWeidebouw inhetbijzonder werd bevorderd.
Hetafscheid vandevoorzitterendesecretarisgreepplaatsindevergaderingvanhetbestuur op1 maart
1963 te Groningen, gevolgd door eenbijeenkomst vande wetenschappelijke staf van hetinstituut. De
directeur heeft gemeend hieraan bijzondere aandacht te moeten schenken door hethouden vaneen inleiding over „Ontwikkeling vanhet stikstofonderzoek aanhet Instituut voor Bodemvruchtbaarheid",
waarvan eenweergave elders inditverslag is opgenomen.

Wetenschappelijke Commissie van Advies.
prof. dr.A.C.SCHUPFELEN, voorzitter
ir. L. J. J. VAN DER KLOES, secretaris
dr. ir. S. F. KUIPERS

prof. dr.ir.E.G. MULDER
prof. dr. M. H. VAN RAALTE
dr. ir. B. VERHOEVEN

Commissie van Beheer voor de Bedrijven in de Noordoostpolder.
dr. ir. S. SMEDING, voorzitter
J. H. VAN CINGEL

H. NOTEBOOM
C. J. F. OOMEN

ir. J. A. GROOTENHUIS, landbouwkundige-secretaris

De formatie vanhet personeel wasop1januari 1962 200 personen (hiervan5vacatures). Einde december was deformatie verminderd tot195 personen (hiervan 3 vac).
De wetenschappelijke staf telde opdebeide genoemde data resp.33en35leden (hiervan resp. 1en1
vac.). Dr. ir.H.A. SISSINGH trad begin maart alsscheikundige, ir.S. DEHAAN beginjuni alslandbouwkundige in dienst. Descheikundige A.J. DEGROOT promoveerde totdoctor indewiskunde ennatuurwetenschappen(cumlaude),de gedetacheerde landbouwkundige P.F.J.VAN BURG totdoctorinde landbouwkunde. Aanir.J.P.N.L.ROORDA VAN EYSINGA werdinplaatsvanVenlo Naaldwijk als standplaats
aangewezen, waarhijisgedetacheerd aanhetproefstation voordegroenten-enfruitteelt onderglas.
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Het wetenschappelijk werk is verdeeld over acht afdelingen, t.w. vier voor gericht fundamenteel
onderzoek:
A. natuurkunde van de grond (hoofd dr. P. K. PEERLKAMP),
B. scheikunde van de grond (hoofd dr. A. J. DE GROOT),
C. plantevoeding (hoofd dr. F. VAN DER PAAÜW),
D. biologie van de grond (hoofd dr. ir. G. W. HARMSEN);
en vier voor toegepast onderzoek:
E. bemesting in delandbouw (hoofd ir. C. M.J. SLUIJSMANS),
F. bemesting in de tuinbouw (hoofd ir. J. VAN DER BOON),
G. grondbewerking (wnd. hoofd dr. P. K. PEERLKAMP),
H. regionaal- en bedrijfsonderzoek (hoofd dr. ir. T H . J. FERRARI).
Elk van beide richtingen van onderzoek heeft een vertegenwoordigende adviseur, resp. dr. F. VAN
DER PAAUW en dr. ir. T H . J. FERRARI.

HUISVESTING EN PROEVEN.
De wensen ten aanzien van de nieuwbouw werden uitgewerkt en in functionele plattegronden met toelichting vastgelegd. Deze dienden architect en adviseurs als uitgangspunt bij het„bestekklaar" makenvan
hun plannen Deinterne bouwcommissie kwam elf maal bijeen, waarvan acht maal met de Rijksgebouwendienst en de architecten- en adviesbureaus. Daarnaast vond zeerveelincidenteel overleg plaats. Het bouwkundige en elektrotechnische deel van het bestek waren einde 1962 vrijwel gereed; de uitwerking van de
water-, gas-, lucht- en warmtetechnische installaties en van de los van het gebouw staande kassen ondervond ernstige vertraging. Een voorlopig plan voor de inrichting van het terrein kwam gereed.
Buiten deproefbedrijven bedroeghet aantalproefvelden 189met intotaal8764veldjes. De gezamenlijke
oppervlakte der proefvelden was66ha (23,5ha granen, 10haaardappelen, 4,5ha bieten, 17,5ha grasland,
6,5 ha fruit). Hiervan werden 51 proefvelden (18 ha) van Hedel uit verzorgd.
Erwerden64potproeven (met 5540potten) en 23 vakproeven (met 1194vakken) genomen.

32

WERKPROGRAMMA 1963.
A - Afdeling natuurkunde van de grond.
AI —Bodems tructuur.
De bodemstructuur, d.w.z. de opbouw van de bodem in geometrische en mechanische zin, vormt het
centrale onderwerp van het fysisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek. Zij beïnvloedt nl. in wisselwerking
met het weer via de vocht-, lucht- en warmtehuishouding de plantengroei. Een onvoldoende luchthuishouding vormt het knelpunt bij vele kleigronden, een onvoldoende vochthuishouding bij vele zandgronden. Dewarmtehuishouding issterk met beide gekoppeld. Debelangrijkste vragen betreffende de bodemstructuur zijn:
a. hoe is de bodemstructuur kwantitatief te karakteriseren,
b. hoe beïnvloeden de eigenschappen van de grond (granulaire samenstelling, gehalte aan en aard van de
organische stof, ionenbezetting van het adsorptiecomplex, ionenconcentratie in de bodemoplossing enz.),
de structuur,
c. welke invloed heeft de bodemstructuur in samenspel met het weer op de groei van het gewas in verschillende groeistadia en hoe beïnvloedt een zeker structuurverloop opbrengst en kwaliteit,
d. welke maatregelen moeten worden genomen om de structuur voor een bepaald gewas bijeen bepaald
weersverloop optimaal te doen zijn?
Het antwoord op vraag c vormt tevens de basis voor het grondbewerkingsonderzoek. In het bijzonder
moet ook aandacht aan de invloed van een oppervlakkige structuurdegeneratie (verslemping) worden
geschonken.
Project 31. Invloed van calcium (kalk) op de structuur van kleigronden (ir. P. BOEKEL).
Project 41. Bodemstructuur en gewasgroei (ir. P. BOEKEL).
Project 115. Structuuronderzoek op gediepploegde percelen dalgrond (ir. P. BOEKEL).
Project 116. Vergelijkend structuuronderzoek op Friese en Groninger klei- en zavelgronden (ir. P.
BOEKEL).

Project 122. Invloed van organische stof op de structuur van kleigronden (ir. P. BOEKEL).
Project 123. Verslemping (ir. P. BOEKEL).

All - Winderosie.
De schade die een stuifperiode van enkele dagen kan aanrichten in de Nederlandse land- en tuinbouw
op zand-en dalgronden, kan wel30 miljoen gulden bedragen. Op de kleigronden is een toenemende vraag
naar de zeer lichte, juist niet meer stuivende en niet voor droogte gevoelige gronden te verwachten, met
een grote val in pachtprijs naar dejuist wel stuivende en voor droogte gevoelige gronden. Het is dus van
belang om de gevoeligheid voor verstuiving van een grond kwantitatief te kunnen karakteriseren en na te
gaan welke invloed de eigenschappen en de behandeling van de grond op die gevoeligheid hebben. Daar
windremming door middel van windschermen vaak bedrijfstechnisch lastig en economisch bezwaarlijk is,
zal de bestrijding op een vermindering van de gevoeligheid voor stuiven gericht moeten worden. Hiertoe
dienen in het bijzonder de effecten van verschillende soorten organische stof en van aggregerende antistuifmiddelen onderzocht te worden. Uit het reeds verrichte onderzoek is nl. gebleken dat toepassing van
korstvormende anti-stuifmiddelen weinig perspectieven biedt.
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Project 38. Invloed van organische stof op de gevoeligheid voor verstuiving van lichte gronden (dr.
P. K. PEERLKAMP).

Project 39. Aggregerende anti-stuifmiddelen (dr. P. K. PEERLKAMP).
AIII - Verdamping.
Het onderzoek naar verdamping van begroeide grond vereist langdurige waarnemingsreeksen. Het
huidige onderzoek dient slechts om het lopende werk afte ronden en te voltooien. De lysimeterinstallatie
vanhet instituut werdin 1958 geschikt gemaakt voor de bepaling vanwaterbalansen overkorte perioden.
Hetiswenselijk, dathiermeewordtvoortgegaan tothet terrein vanHallstraat overenkelejarenwordtverlaten. De medewerking aan het door verschillende instanties gezamenlijk uitgevoerde onderzoek in de
Rottegatspolder werd gehandhaafd in verband met de geografische ligging van het object en de talrijke
noodzakelijke vochtbemonsteringen. Nu deze laatste vervangen zijn door metingen metneutronen, uitgevoerd door de Rijkswaterstaat, zal getracht worden ook de bewerking der resultaten daarvan over te
dragen en de medewerking aan het project te beëindigen.
Project 33. Verdampingsonderzoek met lysimeters te Groningen en in de Rottegatspolder (dr. P. K.
PEERLKAMP).

B — Afdeling scheikunde van de grond.
BI- Sporenelementen.
Eris reeds veel onderzoek verricht over de genese van Heigronden tenaanzien vanmangaan. Hierdoor
is het inzicht inhet minerale deelvan de mangaanhuishouding van de grondverdiept. Naaranalogiehiervanwordt thans de ijzerhuishouding vanHeigronden bestudeerd. De aandacht is hierbij zowel gericht op
het vrij algemeen voorkomen vanijzergebrek in de tuinbouw (bloemen, vrucht- en sierbomen) als op de
betekenis vanijzerin de bodeminandere opzichten (kartering, wisselwerking metfosfaat en molybdeen).
Naast de minerale kanten van de sporenelementenhuishouding is onderzoek over de wisselwerking met
componenten van de organische stof vanbelang met het oog op deplantenvoeding.
Het gebruik van ijzer- en eventueel andere chelaten in de tuinbouw vereist zowel landbouwkundig- als
laboratoriumonderzoek naar de wijze en mogelijkheid van toepassing van deze verbindingen in afhankelijkheid van bodemkundige factoren. Daarbij is te verwachten, dat door de toediening moeilijkheden in
deplantoptreden. Dezeontstaandoordeovermaatijzerin deplant,hetnietvrijkomen vanijzeruitchelaat
ten behoeve van bepaalde processen of de metaal onttrekkende werking van het vrijkomende chelaat. In
ditverbandwordenenkelebiochemische processen onderzocht diemetdeijzerhuishouding samenhangen.
Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de fysiologische consequenties vanhet gebruik van
ijzerchelaten.
Project 1.

Ijzerhuishouding van estuariumgronden en mariene sedimenten (dr. A. J. DE GROOT).

Project 29. Biochemie van de bestrijding van ijzergebrek met chelaten (dr. W. VAN DRIEL).
Project 81. Metaalchelaten (dr. A. J. DE GROOT).
Project 126. Oorzaken van ijzergebrek (dr. A. J. DE GROOT).
Project 127. Binding van sporenelementen aan (componenten van) de organische stof (dr. A. J.DE
GROOT).
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BII - Macroëlementen.
Bij de macroëlementen staat onderzoek naar de samenstelling van de bodemoplossing in afhankelijkheid van vochtgehalte en voorraad voedende bestanddelen (Na, K, Ca, Mg) op de voorgrond.
Onderzoek wordt verricht over de verschillende fosfaatvormen in de grond. Verder wordt onderzoek
beoogd over de bodemvormende processen die de kalktoestand van Heigronden bepalen.
Project 8. Vochttoestand en plantenvoeding (ir. J. CH. VAN SCHOUWENBURG).
Project 156. Chemisch onderzoek over fosfaat in de grond (dr. ir. H. A. SISSINGH).
B III - Analytisch onderzoek.
Ontwikkelingvananalysemethoden voorgrondengewasheeftplaatstenbehoevevandekleineregionale
laboratoriaindetuinbouw. Daarnaastvindt onderzoekvanmethodenplaatstenbehoeve vandefundamentele chemische projecten en de advisering.
Bij de toepassing van stadsvuücompost in de tuinbouw blijkt dat verschillende gewassen ongunstig op
deze compost reageren. Aan de hand van potproeven wordt analytisch onderzoek verricht betreffende de
bestanddelen of combinaties van bestanddelen, die de schade veroorzaken.
Project 9. Snelle analyses voor grond en gewas (ir. J. CH. VAN SCHOUWENBURG).
Project 96. Oorzakenvandeschadelijke invloedvanstadsvuücompostoptuinbouwgewassen (dr.W.VAN
DRIEL, ir. JAC. KORTLEVEN).

C - Afdeling plantenvoeding.
Detaakis gerichtopverklarend onderzoek ophetgebiedvan demineralevoedingvandeplantenin de
grond.
CI - Fundamenteel onderzoek over bemesting en bodemvruchtbaarheid.
Bij het onderzoek over bemesting en bodemvruchtbaarheid komen telkens fundamentele vragen naar
voren, waarop het antwoord niet door landbouwkundig onderzoek kan worden gegeven. Voor zover die
vragen van voldoende landbouwkundig belang worden geacht, wordt op andere wijze naareen verklaring
gezocht.In vele gevallen zal het om ecologische of fysiologische vraagstukken gaan, waarbij van de werkwijzen van de fundamentele richtingen gebruik wordt gemaakt.
Project 18. Opneming van kationen door gewassen op kleigrond (dr. F. VAN DER PAAUW).
Project 21. Invloed van de bemestingstoestand van de grond op de kwaliteit van pootaardappelen
(dr. F. VAN DER PAAUW).

Project 61. Toepasbaarheid van moeilijk oplosbare fosfaten in verband met grond en gewas (dr. F.
VAN DER PAAUW).

Project 131. Oorzaak van verschil in fosfaat opnemend vermogen van verschillende planten (dr.F. VAN
DER PAAUW).

CII - Wortelonderzoek.
De kennis op het gebied van de wortelontwikkeling maakt het mogelijk uit de vorm van het wortelstelsel conclusies te trekken over de groeiomstandigheden en de aard van de grond. Hierdoor wordt de
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plantkundige in staat gesteld bijdragen te leveren tot richtingen van onderzoek binnen en buiten het
instituut, waarin de beoordeling van de vorm van het wortelstelsel bijdraagt tot of voorwaarde is voor
het trekken van conclusies.
Voor een dergelijke interpretatie ishet noodzakelijk dekennis van derelaties tussen wortelontwikkeling
en eigenschappen van de grond te blijven verbreden en verdiepen. Voorwaarde hiervoor isde verdere ontwikkeling van werkwijzen, waardoor het mogelijk is het wortelstelsel onder alle omstandigheden onbeschadigd te prepareren en te conserveren. Deze werkwijzen worden toegepast op praktijkgevallen meestal
bij constatering van bepaalde afwijkingen, op proefvelden met bewust gekozen verschillen in groeiomstandigheden en in model proeven. Deze laatste beogen de reactie van het wortelstelsel op nauwkeurig omschreven omstandigheden te leren kennen en verklaren. Het is noodzakelijk de kennis uit te breiden tot
allerleigewassen (incl.grassoorten).Ophaar beurt leidt dezekennistot vergelijkende studies,dieeen beter
inzicht in de groeiomstandigheden in de grond kunnen geven.
De bijdrage van het wortelstelsel tot de ontwikkeling van het gewas kan niet worden begrepen zonder
kennis van zijn functie. Hierbij staat de verkrijging van kennis omtrent de functionering van de wortel
onder de in de grond heersende omstandigheden voorop. Een dergelijke studie omvat dus zowel de fysiologische functie als de processen in het omringende milieu en is ecologisch van aard.
Bestudering van de wortelproduktie levert een bijdrage tot het vraagstuk van de organische-stofvoorziening van de grond.
Project 22. Verband tussen bodemstructuur en wortelontwikkeling (dr. J. J. SCHUURMAN).
Project 23. Invloed van stikstof op de beworteling (dr. J. J. SCHUURMAN).
Project 24. Bruikbaarheid van kunstmatige profielen in betonnen buizen voor de landbouwkundige
waardering van bodemprofielen (dr. J. J. SCHUURMAN).
Project 25. Vergelijking van wortelontwikkeling van bonenrassen (dr. J. J. ScHUURMAN)-beëindigd.
Project 26. Invloed van de aggregaatgrootte op de opneming van ionen (dr. L. K. WIERSUM).
Project 27. Betekenis van organische stof in de grond voor groei en functionering van het wortelstelsel
(dr. L. K. WIERSUM).

Project 28. Betekenis van de uitwisselingscapaciteit van de wortel voor kationen voor de regulering van
hun opneming (dr. L. K. WIERSUM).

Project 132. Invloed van de grondwaterstand op de beworteling (dr. J. J. SCHUURMAN).
Project 133. Bewortelingsvermogen van grassoorten op enkele grondsoorten (dr. J. J. SCHUURMAN).
Project 134. Bepaling van de betekenis van aanvoer van ionen met door de wortels aangezogen water
voor de opneming (dr. L. K. WIERSUM).
Project 135. Betekenis van voedingselementen (stikstof) op verschillende diepten in het bodemprofiel
(dr. L. K. WIERSUM).

Project 157. Verband tussen profiel en wortelontwikkeling (dr. J. J. SCHUURMAN).

C III - Voorziening van akker- en tuinbouwgewassen en gras met sporenelementen.
Van de aanvang af is onderscheid gemaakt tussen het onderzoek over de voorziening van akkerbouwgewassen waarbij sporenelementen een onmisbaar bestanddeel van de plantenvoeding uitmaken, en dat
over sporenelementen bij grasland, waar de behoefte van het vee op de voorgrond staat. De later in het
onderzoek betrokken tuinbouwgewassen sluiten aan bij de eerste groep.
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CIlia — Beschikbaarheid in de grond, behoefte vande gewassen en bemestingsmaatregelen betreffende koper, mangaan, molybdeen, borium, ijzere.a.
Het landbouwkundig onderzoek van sporenelementen, zoals ditsinds 1953 isverricht, hadeenbrede
oriëntering omtrent onderkenning, omvang enmaatregelen ter bestrijding vangebreken totdoel. Grondonderzoek is ontwikkeld. Erzijnbelangrijke vorderingen gemaakt,zodathet onderzoek betreffende koperen mangaangebrek enzinkovermaat toteen voorlopige ofdefinitieve afsluiting komt. Dat over molybdeen
en borium wordt nogvoortgezet.
Aandacht wordt gegeven aan deopheffing van gebreken bijtuinbouwgewassen enookindebosbouw.
Geleidelijk wordt overgegaan totfundamenteel onderzoek over deoorzaken van gebreken vansporenelementen bijgewassen enrassen enover factoren dievan invloed zijn ophunopneming enverwerking
in deplant.
Project 77. Toetsing van grondonderzoek opkoper (ir. CH.H. HENKENS).
Project 78. Bestrijding van mangaangebrek door voorraadbemesting resp. bespuiting bij land- entuinbouwgewassen (ir. CH. H. HENKENS).

Project 79. Bodemkundige factoren dievoor hetoptreden vanmolybdeengebrek bijbepaalde bodemtypenverantwoordelijk zijn(ir. CH.H.HENKENS).
Project 80. Ontwikkeling van grondonderzoek opborium enbestrijding van boriumgebrek (ir.CH. H.
HENKENS).

Project 121.Zinkovermaat opbouwland (ir. CH. H. HENKENS).
Project 136. Gevoeligheid van verschillende gewassen en rassen voor kopergebrek in land-, tuin- en
bosbouw (ir. CH. H. HENKENS).

Project 137. Opneming enverwerking van molybdeen door hetgewas (ir.CH.H. HENKENS).
CIllb - Voorziening van grasland metsporenelementen (koper, kobalt, mangaan) in verband met de
eisen vanhetvee.
Tekortenaansporenelementen bijhetveevindenvooreen deelhun oorzaakin een onvoldoende gehalte
van hetgras. Erwordt daarom nagegaan onder welke voorwaarden deeisen dievoor deveevoedingten
aanzienvande sporenelementen inhet graswordengesteld,kunnen wordenverwezenlijkt. Defactoren die
deopneembaarheid vansporenelementen doorhetgrasbepalen,zijninonderzoek. Eenbelangrijk gedeelte
van ditonderzoek kan binnen afzienbare tijd worden beëindigd.
Erwordt tevensaandachtgegeven aandevraagin hoeverre sporenelementen voor degroeivanhet gras
zelf van belangzijn.
Project 82. Grondonderzoek opkoperenmogelijkheden om hetkopergehalte vangrasdoor middel van
bemesting te verhogen (ir. CH. H. HENKENS).
Project 83. Mogelijkheid omdoor grondonderzoek dekobaltvoorziening vanrundvee metbehulpvan
de pensflora te beoordelen (ir. CH.H. HENKENS).
Project 84. Onderzoekoverfactoren vaninvloed ophet mangaangehalte vangras (ir. CH.H. HENKENS).
Project 138. Invloed vanstikstof en fosfor ophet kopergehalte vangras (ir. CH.H. HENKENS).
CIV — Invloed vanhetweer opde bodemvruchtbaarheid.
Erzijn belangrijke correlaties vastgesteld tussenhet weeren deopbrengsten van degewassen.Somszal
het een directeinvloed op het gewaszijn,inanderegevallenishet zekerdat het weerdegrond verandert
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en daardoor invloed heeft opdegroei van degewassen. Deze invloeden kunnen zich doen gelden tijdens
en ook vóór degroei, b.v.uitspoeling van stikstof in devoorafgaande winterofbij lange voortduring van
een bepaaldweertypeinvoorafgaandejaren. Detheorie isontwikkeld datincidenteelvoorkomendeperiodieke schommelingen van deopbrengsten van landbouwgewassen envandegroottevan heteffectvanbemestingenwordenveroorzaaktdoorperiodieke variaties vandevruchtbaarheid van degrond, dieop hun
beurtontstaanonderinvloedvanafwisselende drogeennatteperioden. Dehieraantoegeschreven fluctuatiesvan deopbrengsten zijn groot.Het onderzoek wordt gericht op deverzameling vanmeer materiaalen
op deverkrijging van inzicht inaardenoorzaken van deveranderingen vandevruchtbaarheid.
Project 98. Schommelingen van jaarlijkse opbrengsten inverband metweer, bodemvruchtbaarheid en
bemesting (dr. F. VAN DER PAAUW).

Project 139. Beschrijving enverklaring vanveranderingen vandevruchtbaarheid vandegrond onder
invloed van hetweer (dr. F. VAN DER PAAUW, dr.ir. G. W. HARMSEN, dr. P. K. PEERLKAMP,
ir. P. BOEKEL, dr. J. J. SCHUURMAN, dr. L. K. WIERSUM, ir. J. CH.VANSCHOUWENBURG).

D - Afdeling biologie vande grond.
D l - Microflora, rizosfeer en vorming en afbraak van organische stof.
Wegens debelangrijkeinvloedvandeindegrondlevende organismen op dezegrondiseen bestudering
van hun functies onmisbaar voor een volledige kennis eninterpretatie van defactoren van bodemvruchtbaarheid.
Belangrijkzijn deprocessenvan syntheseen afbraak van deorganische stof in degrondenvan de stikstofhuishouding, diehiermede nauw isverbonden. Aldeze processen worden sterk beïnvloed doorde
uitwendige factoren, zodat debestudering van deze relatie opdevoorgrond staat. Vooral vanbelangis
een verdieping van hetinzicht indewisselwerking tussen plant enbodem. Het zg. „rizosfeer-effect"van
de plantenwortel eist nadere bestudering.
Project 4.

Verschillen inhetverloop vanhetgehalte aan organische stikstof in zandgronden (drs. H.
VAN DIJK).

Project 10. Functievanderizosfeerbij dehumus-enstikstofhuishoudingvandegrond(drs.G. JAGER).
Project 11. Bepaling van demineralisatievan organischgebonden stikstof door middelvan ionenwisselaars (dr. ir. G. W. HARMSEN).

Project 12. Scheiding van bestendige enaantastbare organische stofin degrondlangs microbiologische
weg (drs. G. JAGER).

Project 13. Invloed van drogen envan bevriezen van grond opdeafbraak van organische stof (drs.G.
JAGER).

Project 14. Invloed van organische bemesting opdeafbraak vanbestendige humus (dr.ir.G. W.
HARMSEN, drs. G. JAGER).

Project 15. Verbetering vandeentstof voor vlinderbloemige gewassen door selectie van Rhizobiumstammen (dr. ir.G.W. HARMSEN).

Project 17. Fixatie vanluchtstikstof en van oplosbare stikstof in degrond doorgroenbemestingsgewassen (dr. ir. G. W. HARMSEN).

Project 52. Invloed vande klaverrijkdom vankunstweiden opdestikstofhuishouding vande grond
(dr.ir. G.W. HARMSEN,ir. G. J. KOLENBRANDER).
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Project 140. Invloed van stomen van grond opdeafbraak van organische stof en opdevruchtbaarheid
van de grond (drs. G. JAGER, ir. J. VAN DER BOOK, ir. L. S. SPITHOST).

Project 167. Bestrijding van aardappelschurft in verband met bodemkundige factoren (dr.ir. C. W.
HARMSEN, ir. P. BOEKEL).

D II - Voorplanten opneembare stikstof inde grond.
Wegens de veelzijdige veranderingen en verplaatsingen vande voor planten opneembare (minerale)
stikstofvormenindegrondishet noodzakelijk dehierbij optredende processen tebestuderen om destikstofhuishouding van degrond envan eenbedrijf tekunnen beoordelen. Debelangrijkste processen zijn
nitrificatie, denitrificatie, vervluchtiging van ammoniak, uitspoeling, capillaire opstijging en adsorptie
vanammoniumionen aan kleimineralen enhumus. Door laboratoriumonderzoek, veld-enpotproevenen
met behulp vaneen batterijlysimeters wordt getracht tot het doeltegeraken.
Project 16. Verticale verplaatsing vanoplosbare stikstof in degrond onder invloed vandewaterbeweging (ir. G.J. KOLENBRANDER).

Project 20. Lysimeteronderzoek betreffende de stikstofhuishouding van grasland (ir. G. J.KOLENBRANDER).

D III - Organische stof.
Het chemisch onderzoek van de organische stof beoogt de kennis van vorming, eigenschappen en
functie vanhet humuscomplex teverdiepen. Aardeneigenschappen van deorganische stof zijn medeafhankelijk van hetmateriaal waaruit hij door vertering ontstaat, terwijl hetverloop vandevertering door
verschillende milieufactoren wordt beïnvloed. Voor deopsporing enbeschrijving van deze relaties moet
men over methoden beschikken, waarmee kwaliteitsverschillen vande organische stof in getal of maat
worden uitgedrukt. Inditstadiumishet onderzoek danooksterk gericht opdeontwikkeling entoetsing
vandergelijke methoden. Daarbij gaathet niet alleen om eenkarakterisering vandeorganische stofinde
grond maarookvandieinorganische meststoffen (veenprodukten,compostene.d.), kunstmatige grondmengsels enz..
Project 5.

Veenaarde (drs.H. VAN DIJK, ir. J. VAN DER BOON).

Project 6. Fysisch-chemisch onderzoek vanhuminezuren (drs.H.VAN DIJK).
Project 114. Mengsels op basis vanveenenstadsvuil (drs.H.VAN DIJK, ir. JAC. KORTLEVEN).
Project 128. Chemische bepaling van debestendige organische stof in degrond (drs. H.VAN DIJK).
Project 129. Karakterisering van organische meststoffen enpotgronden inhet laboratorium (drs.H. VAN
DIJK).

Project 130. Karakterisering van deorganische stof in veenkoloniale gronden (drs.H.VAN DIJK).
E - Afdeling bemesting inde landbouw.
E I - Organische bemesting.
Er wordt getracht eenantwoord tegeven opdevraag, welke deintensiteit vanorganische bemesting
moet zijn omeenjuiste bodemvruchtbaarheid te bereiken en te handhaven.Een belangrijk onderdeel
ervan is destudie over hetverband tussen aanvoer van organische stof en humusgehalte vandegrond.
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Een voorlopige formule die dit verband aangeeft, vraagt bevestiging en differentiëring. Voor grasland
wordt nagegaan, welkebetekenis organische bemesting voor desamenstelling van dezodeheeft. Uiteraard
vragen deze onderwerpen langdurig onderzoek.
Behalve alsleverancier vanorganische stof hebben deorganische meststoffen directebetekenis voor de
voeding van hetgewas.Er moet worden nagegaan, welke waarde aandevoedingselementen indeze meststoffen mag worden toegekend. Hierbij gaat hetniet alleenomde vraag hoe zij werken invergelijkingmet
de bestanddelen van kunstmest, maar ookofzij defysiologie van deplant principieel anders beïnvloeden.
Toepassing van organische bemesting is sterk gekoppeld aan de bedrijfsomstandigheden. Er moet
daarom worden nagegaan welke mogelijkheden erbijverschillende bedrijfsvormen zijn. Uiteraard spelen
hierbij dekosten vantoepassing endelandbouwkundige waarde eenrol. Hetbovengenoemde onderzoek
levert debouwstenen omtoteenwaardebepaling te komen.
Project 42. Invloed vanorganische bemesting ophetgehalte vandegrond aanorganische stof (ir. JAC.
KOHTLEVEN,ir.S. DEHAAN).
Project 43. Betekenis vanstalmest envanpapierpulp voor destikstofvoeding van degewassen (ir. JAC.
KORTLEVEN,ir. S. DE HAAN).

Project 44. Effect vanstadsvuilcompost, al of niet gemengd metrioolslib, op grond en gewas (ir. Jac.
KoRTLEVEN,ir.S.DE HAAN).
Project 46. Gebruik van vruchtwater van aardappelmeelfabrieken als meststof (ir. JAC. KORTLEVEN,
ir. S. DE HAAN).

Project 47. Invloed vanonderploegen vanstro opdebodemvruchtbaarheid (ir.L.C.N. DE LA LANDE
CREMER).

Project 48. Invloed vansoorten stalmest opdehoedanigheid vandegrasmat (ir.L.C.N. DE LA LANDE
CREMER, ir. G. J. KOLENBRANDER).

Project 49. Waardering van veeljarige organische bemesting opzand-endalgrond (ir.K.TER HORST).
Project 50. Waardering van veeljarige organische bemesting op kleigrond en toepassing in bedrijfsverband (ir. J. A. GROOTENHUIS).

Project 112. Beoordeling van het gebruik van meststofbalansen (ir. L. C. N. DE LA LANDE CREMER).
Project 119.Toepassing vanorganische bemesting in bedrijfsverband opzand- en dalgrond (ir.K. TER
HORST).

Project 141.Invloed vanstalmest opdezetmeelopbrengst vanaardappelen (ir.K. TER HORST).
Project 168.Betekenis vanhoeveelheid en fijnheid vandehumus voor debodemvruchtbaarheid (ir.S.DE
HAAN).

E II - Anorganische bemesting (hoofdvoedingselementen ; voor sporenelementen zieCIII).
E Ha - Anorganische bemesting van bouwland (incl. grove tuinbouw).
Getracht wordt eenantwoord tevinden opdevraag, hoeveel meststof (N, P,K, Mg,kalk) voor deverschillende gewassen onder uiteenlopende milieuomstandigheden nodig isvoor hetbereiken vandemaximaleopbrengst eneengoedekwaliteit. Onder milieuomstandigheden worden hierweersfactoren en fysische
en chemische bodemvruchtbaarheidsfactoren verstaan. Adviesnormen zijn ontwikkeld, in hoofdzaak op
basis van grondonderzoek. Verschillende methoden van grondonderzoek zijn met elkaar vergeleken.
Thans iseenvrij gedifferentieerd advies mogelijk. Hier en daar zijn nogonvolkomenheden zowel inde
bepalingsmethode alsin dekennis vandewaarde vangrondonderzoek. Detoegepaste methode van fos-
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faatondeizoek is nog niet bevredigend. De differentiatie van de adviezen naar gewassen vraagt eveneens
aandacht. Belangrijk is de studie vanhet verloop van de bodemvruchtbaarheid onderinvloed vanbemestingengroeivande gewassen oplangetermijn. Deresultatenvanhetonderzoek hieroverzullenhet mogelijk maken adviezen voor meerjaren te geven.
Project 51. Stikstofbemesting vanakkerbouwgewassen (dr. ir. P. F. J. VAN BURG).
Project 53. Ontwikkeling en toetsing vangrondonderzoek op basis vandebepaling vande meest oplosbare fractie van het fosfaat in de grond (dr. F. VAN DER PAAUW, dr. ir. H. A. SISSINGH).
Project 54. Toetsing en verloop van de kalitoestand op rivierklei (ir. J. PRUMMEL, ir. A. E. R.MES).
Project 55. Verschijnselen van kaligebrek en opbrengst van fabrieksaardappelen (ir. J. PRUMMEL).
Project 57. Kalibehoefte van voederbieten op zandgrond (ir. C. M. J. SLUIJSMANS).
Project 59. Invloed van stikstof- en van organische bemesting op het verband tussen pH en opbrengst
(ir. C. M. J. SLUIJSMANS).

Project 60. Magnesiumbemesting van bouwland (ir. C. M. J. SLUIJSMANS).
Project 72. Invloed van bemesting op de kwaliteit van spruitkool (ir. J. PRUMMEL).
Project 142. Invloed van groenbemesting en structuur op de beschikbaarheid van bodemfosfaat
(ir. J. PRUMMEL).

Project 143. Onderzoek naar verliezen van kalk uit de bouwvoor (ir. C. M. J. SLUIJSMANS).
Project 144. Onderzoeknaardebetekenisvandekalktoestandvandeondergrond(ir. C.M.J. SLUIJSMANS).
Project 145. Bemesting van grove-tuinbouwgewassen (ir. J. PRUMMEL).
Project 158. Oorzaken van de nawerking van stalmest op defosfaathuishouding (dr. F. VAN DER PAAUW).
Project 163. Hulp en bewerking bij onderzoek vanandere instanties betreffende anorganische bemesting
van bouwland (ir. C. M. J. SLUIJSMANS).

E IIb - Anorganische bemesting van grasland.
Tevoren washet onderzoek overfosfaat, kali en kalk in hoofdzaak gericht opadviesnormen,waarbijhet
bereiken vaneen maximale opbrengst beoogd werd. Een adviesbasis kwam tot stand. Met de toenemende
kennis over de betekenis van de minerale samenstelling voor de gezondheid van het vee verschuift het
accent vanhet onderzoek naarde beheersing van de kwaliteit vanhet gras. Toenemende aandacht wordt
ook geschonken aan de betekenis van de gebruikswijze van het grasland voor de meststofbehoefte.
Project 65. Stikstofbemesting van grasland (dr. ir. P. F. J. VAN BURG).
Project 66. Fosfaatbemesting van grasland op fosfaatvastleggende, ijzerhoudende gronden (ir. J.
PRUMMEL).

Project 67. Verloop van de kalitoestand van grasland onder invloed van bemesting en gebruikswijze
(ir. J. PRUMMEL, ir. C. M. J. SLUIJSMANS).

Project 69. Invloed van bodem en bemesting op de gehalten van weidegras aan Mg en K (ir. C. M. J.
SLUIJSMANS).

Project 146. Invloed van bodem en bemesting op de gehalten van gras aan Ca en P (ir. J. PRUMMEL).
Project 162. Minerale samenstelling vanweidegras op komklei (ir. A. E. R. MES).
Project 166. Factoren van invloed op het natriumgehalte van gras (ir. CH.H. HENKENS).
E lic - Geschiktheid van meststoffen naar grond en gewas, mede in verband met tijd en wijze van
toediening.
Afhankelijk van gewas en bodemomstandigheden kunnen meststoffen, die hetzelfde hoofdvoedingselement bevatten, van verschillende landbouwkundige waarde zijn. Hierbij spelen oplosbaarheid, korrel-
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grootte en nevenbestanddelen een rol. Adviezen zijn mogelijk indien directe werking en nawerking op
opbrengst, kwaliteit en vruchtbaarheidstoestand van de grond bekend zijn. De resultaten van het onderzoek leveren de basis voor prijsvergelijkingen.
Tijd en wijze van toediening van meststoffen, ook in de vruchtopvolging, kunnen afzonderlijke punten
van onzerzoek zijn, maarzijn in sommige gevallen gekoppeld aan de soort meststof. Verschillende onderzoekingen op ditpuntnaderenhunvoltooiing. Ermoet eenmogelijkheid zijn vooronderzoek naarbruikbaarheid en waarde van nieuwe meststoffen en voor toetsing van nieuwe bemestingswijzen.
Project 62. Fosfaatwerking van fosfaathoudende meststoffen, in het bijzonder fosfaatammonsalpeter,
op bouw- en grasland (dr. ir. P. F. J. VAN BURG).
Project 63. Magnesiumwerking van Mg-houdende meststoffen (dr. ir. P. F. J. VANBURG, ir. C. M. J.
SLUIJSMANS).

Project 97. Wijze en tijd van toediening vankunstmeststoffen (ir.J. PRUMMEL).
Project 161. Bemestingswaarde van vloeibare meststoffen, in het bijzonder vloeibare ammoniak (dr. ir.
P. F. J. VAN BURG).

Project 164. Hulp en bewerking bij onderzoek van andere instanties betreffende geschiktheid van meststoffen (ir. C. M. J. SLUIJSMANS).

EIII - Vruchtopvolging.
De invloed van de frequentie van verbouw van granen op het opbrengstniveau en het optreden van
ziekten en plagen wordt nagegaan, alsmede die van de tussenschakeling van verschillende leguminosen
op groei, opbrengst en kwaliteit der gewassen.
Project 87. Betekenisvanvruchtopvolging voorakkerbouwopklei-enzavelgronden (ir.J.A. GBOOTENHUIS).

F - Afdeling bemesting in de tuinbouw.
Het onderzoek over bemesting en bodemvruchtbaarheid is gericht op de verbetering van opbrengst en
kwaliteit van tuinbouwgewassen en vervroeging resp. verlating van de produktie. Het onderzoek omvat:
a. de algemene bemestingsvraagstukken: bepaling van de bemestingsbehoeften van tuinbouwgewassen
en -gronden doormiddel vangrond-en gewasonderzoek en doorvergelijkend onderzoek van de meststofsoorten,
b. specifieke voedingseisen en teeltomstandigheden van tuinbouwgewassen: invloed van bodembehandeling, vochtregime, teeltmaatregelen op de voeding van de plant; kwaliteit en bewaarbaarheid van het
produkt in afhankelijkheid van voeding en bodem,
c. toebereiding vandegrond;samenstelling vanperspotten voordeopkweek envanpotgronden; geschikt
maken van gronden voortuinbouw, o.a. met behulp van organische meststoffen en veensoorten.
F I - Groenteteelt.
De opkweek van groenten in perspotten en stenen potten vraagt karakterisering van de vereiste kwaliteit van de materialen (veenaarde, grondsoort, organische meststof) en onderzoek naarhunjuiste verhouding en naar de optimale bemesting. Groeiremming vanjonge planten door slechte kwaliteit van deperspot is doorlatere teeltmaatregelen moeilijk ongedaante maken,waardoordevroegheid van de teelt wordt
benadeeld. Onderzocht wordt, welke hoeveelheden kunstmeststoffen aan „tuinturf"moetenworden toe-
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gevoegd;inhet bijzonder wordt nagegaan ofersprakeisvanvastlegging vanstikstof in eenvoor deplant
onopneembare vorm.
De interpretatie vanhet grondonderzoek voor de bemesting van groenten wordt verder ontwikkeld
vooralmethet oog opdekwaliteit. Destikstof- enfosfaatbemesting voor slaenkalivoeding vantomaatin
verband metwankleurigheid zijn in studie. Begonnen wordt meteenonderzoek over de wisselwerking
tussen stikstof enkali bijtomaten. Een vergelijking tussen diluviale enalluviale zandgronden wordtter
hand genomen tenaanzien van degewenste pH van kasgronden. Devoeding van detomaat met calcium
in verband methetoptreden vanneusrot vraagt deaandacht.
De doorspoeling vankasgronden indepraktijk isvaak onvoldoende doordeophoping van meststoffen
in dediepere lagen. Bijdebemesting wordt niet genoeg rekening gehouden met hetresultaat van doorspoeling. De verplaatsing vanvoedingsstoffen inhet profiel indeloop vandetijd wordtnader bestudeerd
(gloeirest, zoutschade, stikstof).
Landbouwgronden diein gebruik worden genomen door tuinders ab gevolg vande uitbreiding van
de steden, zijn niet zonder meer geschikt voor deteelt van alle groenten. Detuinder bemest zeer zwaar.
Nagegaan wordt, welke factoren van belang zijn eninhoeverre deperiode voor hetgeschikt maken van
dergelijke grond voor tuinbouw te bekortenis.
Herfstsla inkassenvertoont na het stomen van degrond vaakafwijkingen. Dooronderzoek isgebleken
dat verschillende bodemfactoren door stomen wijzigingen ondergaan. Ineenzandcultuur zaldeinvloed
van elke factor opdekwaliteit van slaafzonderlijk worden bestudeerd.
Project 19. Reacties van deplant opvariaties invocht enbemesting (ir. J.VAN DER BOON).
Project 35. Structuurverbetering vanzware kleigronden bestemd voor groenteteelt in de volle grond
(ir. P. KNOPPIEN, ir. P. BOEKEL).

Project 70. Bemesting van voorjaarssla onder glas (ir.J. P. N.L. ROORDA VAN EYSINGA).
Project 71. Kalibemestingvantomateninverbandmetdekwaliteit (ir.J.P.N.L.ROORDAVANEYSINGA).
Project 89. Proefplekkenonderzoek bijaardbeien (ir.J. VAN DER BOON, ir.P. DELVER).
Project 101.Rijping vanlandbouw- tot tuinbouwgrond voor de groenteteelt in de volle grond (ir.P.
BOEKEL e.a.).
Project 102. Samenstelling van potgronden (ir. J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA, ir. L. S. SPITHOST).

Project 105. Organische bemesting indegroenteteelt (ir.P. KNOPPIEN, dr.J.J. SCHUURMAN).
Project 108. Bemestingsonderzoekvangroentenindevollegrond (ir.J.P.N.L. ROORDA VANEYSINGA) Project 110. Bemesting van asperge (ir. J.P. N.L. ROORDA VAN EYSINGA) - beëindigd.
Project 154. Bemesting van tomaten metstikstof (stikstofhuishouding inhetprofiel, effect vanuitspoeling) (ir. J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA).

Project 165. Bemestingtonderzoek van groenten onder glas (ir. J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA,
ir. L. S. SPITHOST).

FII - Fruitteelt.
Hetverband tussen dekwaliteit van devrucht endegrootte vandestikstofgift komt naarvoreninverbandmet dein depraktijkverhoogde stikstofbemesting. Hetstikstofgehalte vanhetbladzoueenkriterium
kunnen zijn voor devoeding van deboom endus een basis voor het bemestingsadvies. Hetgewasonderzoek kan bij eenmeerjarige teelt een waardevolle aanvulling zijn voor hetgrondonderzoek ofeen aparte
betekenis daarnaasthebben. Onderzocht wordtwelkefactoren, behalvedefactor stikstofzelf, het stikstof-
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gehaltevan het blad beïnvloeden, t.w. vruchtdracht, snoei, vocht, tijdstip van bemesting, tijdstip van bemonstering van het blad enz. De verdeling van de stikstofvoorraad over blad, hout en bast wordt tevens
in het onderzoek betrokken.
De begroeiing van de grond in boomgaarden beschermt de grond tegen structuurverval. De achteruitgangvandestructuur beïnvloedt deboom ongunstig (ijzergebrek,kanker).Aandeanderekant beconcurreert de begroeiing de boom ten aanzien van voeding en water. De vraag is, op welke wijze de stikstofvoorziening vande boom gewaarborgd kanworden ondanks de opneming vanstikstof doorhet grasen de
minder gunstige vochtvoorziening van de bovengrond (grootte, tijd, wijze van stikstofgift, inregenen
van stikstof, beregenen).
De bemesting van de appel opzandgrond is nog weinig onderzocht. De sterke uitbreiding van de fruitteelt opzandgrond vraagt onderzoek. Door omzetting vanhet profiel kunnen vele grondenverbeterdworden voor de fruitteelt. Vermenging van de humushoudende bouwvoor met de ondergrond bij het planten
vraagt bijzondere bemestingsmaatregelen.
Het „stip"in appels kan wordenverminderd doorverbeteringvan decalciumvoeding. In onderzoek is,
op welke wijze calcium moet worden toegediend (bemesten, spuiten, tijdstip, hoeveelheid). Langs fysiologisch-chemische weg zal worden getracht inzicht te krijgen in de gunstige werking vancalciumtenaanzien van stip. Hierbij zal aandacht worden geschonken aan de interne waterhuishouding van de vrucht,
de osmotische concentratie vanhet celsap en de verdeling dervoedingselementen over blad en vrucht.
Een onderzoek is gaandenaarde oorzaken vanijzergebrek en dejuiste wijzevan bestrijding.
Project 73. Bemesting van appels op zandgrond (ir. J. VAN DER BOON).
Project 74. Kalibemesting vanappels op stroomruggrond op rivierklei (ir. J. VAN DER BOON).
Project 75. Landelijke bodembehandelingsproeven in de fruitteelt (ir. P. DELVER, ir.J.VAN DERBOON).
Project 111. Betekenis van stikstof in de fruitteelt voor opbrengst en kwaliteit (ir. P. DELVER, ir. J.
VAN DER BOON, dr. ir. G. W. HARMSEN).

Project 147. Interpretatie van het stikstofgehalte in het blad vanappel en peer (ir. P. DELVER).
Project 148. Bestrijding van ijzerchlorose in de fruitteelt (ir. P. DELVER).
Project 149. Bestrijdingvan„stip"in appelsdoorverbeteringvande calciumvoeding (ir. J.VANDEKBOON).
Project 150. Verbetering van plaatgronden (ir. P. DELVER).
Project 159. Invloed van bodem en bemesting op samenstelling en kwaliteit van tuinbouwgewassen
(vacature).
Project 169. Onderzoek betreffende plantgaten bij appel enpeer (ir. P. DELVER).
FIII - Bloementeelt.
De bemesting van bloemisterijgewassen is afhankelijk van het substraat. Karakterisering van de gebruikte materialen waaronder veenaarde, „tuinturf", turfmolm, is vereist. De optimale verhouding van
deze in de potgrond en de daarop afgestemde bemesting worden beïnvloed door de teeltomstandigheden,
in het bijzonder door het vochtregime. Er zal worden ingegaan op de wijze waarop het substraat de opneming van voedingsstoffen beïnvloedt. De osmotische concentratie van het bodemvocht die wordt gewijzigd door toevoeging van bepaalde zouten, wordt hierbij in het middelpunt geplaatst.
De betekenis van organische meststoffen als bron van geleidelijk vrijkomende voedingsstoffen wordt
onderzocht.
Het doelvanhetonderzoek istekomentoteengestandaardiseerd potgrondmengsel meteen eenvoudige
bemesting, dat voor vele potplanten geschikt is. Het onderzoek is thans gericht op cyclamen, gloxinia,
pelargonium en op anjers in tablettenteelt.
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De optimale bemesting van anjers is nog onvoldoende bekend.Aandacht wordtbesteed aan de stikstof
waarvan de benodigde hoeveelheid waarschijnlijk groter is dan de in de praktijk gebruikte. Naast de opbrengst wordt ook de invloed van de stikstof op de kwaliteit bestudeerd. Stalmest wordt als leverancier
van geleidelijk vrijkomende voedingsstoffen onderzocht in vergelijking met periodieke overbemesting.
Ook hier wordt aandacht besteed aan de verkrijging van een gunstig substraat voor de anjercultuur in
tabletten in mengsels van klei en „tuinturf".
In de meerjarige anjerteelt wordt de betekenis van het grondonderzoek tijdens de teelt onderzocht
(bijmestonderzoek). Gewasonderzoek is misschien een betere basis voor het bemestingsadvies.
Project 76. Samenhang tussen bodem en bemesting bij anjers (ir. R. ARNOLD BIK).
Project 151. Samenhang tussen substraat en bemesting bij potplanten (ir. R. ARNOLD BIK).
Project 155. Bestrijding van ijzerchlorose in de bloementeelt (ir. R. ARNOLD BIK).
G - Afdeling

grondbewerking.

In Nederland wordtjaarlijks ca. 130miljoen gulden of 10% van deproduktiekosten besteed aan grond
bewerking. Deze rust nog hoofdzakelijk op een empirische basis. De laatste jaren zijn aan ons instituutmethoden ontwikkeld om de door bewerking verkregen bodemstructuur te karakteriseren. Nagegaan
moet worden welke invloed het type werktuig, de bewerkingsmethode, de eigenschappen van de grond
(o.a. de reologische), het weer en het gewas hebben op de verkregen bodemstructuur en het verloop daarvan. In het bijzonder zal daarbij aandacht moeten worden besteed aan het zaaibed. Uiteraard wordt de
reactie van het gewas in het onderzoek betrokken. De verkregen resultaten moeten tezamen met die van
project 41,dienen als basisgegevens voor de constructie van grondbewerkingswerktuigen en de opstelling
van adviezen voor werkmethoden van grondbewerking. Hierbij moet ook aandacht besteed worden aan
de economische kant van het grondbewerkingsvraagstuk.
Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met I.L.R., L.H.S., I.T.T. en enkele andere instanties binnen het kader van de werkgroepen voor grondbewerking in de akker- en weidebouw en in de tuinbouw onder glas,waarvan het secretariaat aan ons instituut is gevestigd.
Project 2.

Invloed van vochtgehalte en dichtheid op de reologische eigenschappen vangrond (ir. C.
VAN OUWERKERK).

Project 36. Ontwikkelingvanmeetmethoden terkarakterisering vanhetresultaat van grondbewerkingen
(ir. C. VAN OUWERKERK) - beëindigd.

Project 37. Invloed van verschillende wijzen van ploegen, spitten en frezen op de bodemstructuur
(ir. C. VAN OUWERKERK).

Project 124. Vergelijkend onderzoek over de bodemstructuur op paarde- en trekkerbedrijven (ir. C.
VAN OUWERKERK).

Project 125. Onderzoek van het zaaibed (ir. C. VAN OUWERKERK).
H - Afdeling regionaal- en bedryfsonderzoek.
H I - Regionale en landelijke overzichten van bodemvruchtbaarheidsfactoren; regionale analyses van
de bodemvruchtbaarheid ter verbetering van de landbouwkundige toestand.
Er bestaan grote verschillen in opbrengst tussen de percelen van één bedrijf en binnen één uniform
landbouwgebied. Getracht wordt de oorzaken kwalitatief en kwantitatief aan te geven. In principe moeten
voor een dergelijke interpretatie allefactoren dievaninvloedkunnen zijn op de opbrengst, in beschouwing
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worden genomen. Deontwikkeling van statistische methoden voor debewerking der gegevens maakthet
mogelijk eendergelijke analyse uitte voeren.
Hetbetreft hiernietalleenfactorenwaarvandebetekenisdoorwijzigingvanhuninvloedb.v. metbehulp
van bemesting is nate gaan, maar ookfactoren diemoeilijk of niet te veranderen zijn. De statistische
analyse maakt hettevens mogelijk demethoden terbepaling van demoeilijk tevariëren factoren (vochthuishouding, structuur e.a.) tetoetsen.
Door dezewerkwijze ontstaat een uitgebreide kennis overdekwantitatieve betekenis derthans bekende
bodemvruchtbaarheidsfactoren, diekanworden gebruikt voor de verklaring vande verschillen in opbrengst tussen bepaalde gebieden enbij economische beschouwingen over deverbetering van bestaande
toestanden. Regionale en landelijke overzichten vande verschillende factoren zijn hiervoor onmisbaar.
De resultaten vormen mede een basis voor deopstelling van een landclassificatie.
Project 90. Analyse vandebodemvruchtbaarheid vandeGelderse Vallei (dr.ir.TH.J. FERRAHI).
Project 91. Onderzoek van debodemvruchtbaarheid van een leemgebied (noord-Limburg) door middel
van stikstofhoeveelhedenproefvelden (dr. ir. TH.J. FERRARI).

Project 103.Onderzoek tenbehoeve van deopstelling van eenschema van landclassificatie (dr.ir. TH.
J. FERRARI).

Project 104.a. Bewerking dergegevens vandeinternationale series stikstofproefvelden (dr.ir. TH. J.
FERRARI).

b. Medewerking bij uitvoering enbewerkingder gegevens vandelangjarige internationale
vruchtwisselingsproefvelden (dr. F. VAN DER PAAÜW, dr. ir. TH. J. FERRARI).

Project 120. Onderzoek naar het wenselijke assortiment van mengmeststoffen in Nederland (dr. ir.
TH. J. FERRARI) - beëindigd.

Project 152. Analyse vande bodemvruchtbaarheid vande Friese Wouden (ir. J.H. PIETERS).
Project 153. Oorzakenvandeverschilleninopbrengstvansuikerbietenin de N.O.P. (ir.J.A. GROOTENHUIS, dr.ir. TH.J. FERRARI, dr.ir. G. W. HARMSEN).

Project 160. Bodemkundige factoren die het opbrengstniveau indeveenkoloniën bepalen (ir. J. H.
PIETERS).

HII - Economische waardering van bodemvruchtbaarheid en bemesting.
Maatregelen terverbetering vandebodemvruchtbaarheid enterverhoging vandeopbrengst moeten
op hun economische waarde worden getoetst.
De economische waardering vaneen bemesting, alleen beziennaarhet effect opdeopbrengst,istheoretischbetrekkelijk eenvoudig. Hetresultaat heeft een beperktegeldigheid, omdat detoestandvandegrond
buiten beschouwing gelaten wordt.
Het vraagstuk wordt interessanter maar ookingewikkelder, wanneer debodemvruchtbaarheid tevens
in beschouwing wordt genomen. Bemesting enbodemtoestand moeten bijeeneconomische waardering
met elkaar vergeleken worden, waarbij ookdewaarde vandenawerking vandebemesting in rekening
moet worden gebracht.
Project 88. Economische waardering van fosfaatbemesting enfosfaattoestand vandegrond (dr. ir.
T H . J. F E R R A R I ) .

HIII - Ontwikkeling en toepassing van wiskundig-statistische

werkwijzen.

De kennis nodig omover een gewenste opzet enberekening van uitkomsten van proeven teadviseren,
is grotendeels uitdeliteratuurtehalen. Het komt echtervoor, dathet onderzoek vanbepaalde vraagstuk-
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ken op het gebied van de bodemvruchtbaarheid bepaalde wiskundig-statistische moeilijkheden geeft
waarvoorin deliteratuur geen oplossing te vindenis.
Medewerking wordt verleend bij de oplossing van wiskundig-statistische vraagstukken (onder
HI genoemd).
Project 92. Toepassingvanwiskundig-statistischekennis(ir.J.T. N. VENEKAMP, dr.ir.TH. J. FERRARI).
Project 93. Ontwerpen van een toets op het bestaan van correlaties binnen een waarnemingsreeks
(ir. J. T. N. VENEKAMP).

Project 94. Groottevanbemonsteringsfouten bijhetnemenvangrondmonsters (dr.ir. TH. J. FERRARI).
I - Speciale vraagstukken.
Project 95. Aangelegenhedenin verband met het meststoffenbesluit (dr. P. A. ROWAAN).
Project 99. Oorzaakenmogelijkheden terbestrijdingvandeT-ziekte (ir.L.C.N. DELALANDE CREMER).
Project 100. Moeilijkheden bij diep ploegen van kom-op-stroom en kom-op-zand profielen (ir. A. E. R.
MES).

Project 117. Verslaggeving van het onderzoek in het randgebied van de N.O.P. (ir. A. E. R. MES).
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VERSCHENEN PUBLIKATIES.
ARNOLD B I K , R. Ervaringen met „tuinturf" als substraat bij de Azaleateelt.
Bodem no. 5 0(1962) 8 - 1 4 .
Uit het overzicht van deresultaten van substraat-bemestingsproeven met Azalea in 1959-1961 kan
worden geconcludeerd dat naaldenbosgrond als Azaleasubstraat zeer goed door „tuinturf" kan worden
vervangen, mits de kwaliteit van dit materiaal aan de eisen voldoet en op de juiste wijze wordt bemest
en water gegeven.
ARNOLD B I K , R.Stikstofbemesting bij de anjerteelt.
Stikstof 3 (1962) 502-520.
Bemestingsproeven met anjers in 1958-1961 hebben de volgende feiten aangetoond: de grote invloed
van stikstof, de relatief geringe invloed van de andere voedingsstoffen, de sterke reactie van het stikstofgehalte in het blad op de stikstofbemesting, het nauwe verband tussen het stikstofgehalte van het
blad en de conditie van het gewas, de sterk fluctuerende stikstoftoestand in de grond tijdens de teeltperiode. Hieruit kan de conclusie worden getrokken, datdebemesting bij anjers primair gericht
moet zijn op de bewerkstelliging van het voor dedesbetreffende grondsoort optimale stikstofniveau
en op de instandhouding hiervan gedurende de teeltperiode.
A R N O L D B I K , R., L. J. J. VAN DER K L O E S , W . VAN MARSBERGEN en A . F . C. M. SCHELLEKENS. Beworteling

van kasrozen.
Meded. Dir. Tuinb. 25(1962) 716-725.
In 15 rozekassen in Aalsmeer werd profiel- en bewortelingsonderzoek verricht. Dit heeft nuttige aanwijzingen verschaft omtrent dewijze, waarop men ineen bepaald geval bodemprofiel, ontwatering
en structuur van degrond moet verbeteren.
BOEKEL, P .Betekenis van organische stof voor de vocht- en luchthuishouding van zandgronden.
Landbk. Tijdschr. 74(1962) 128-135.
In het algemeen moet opzandgronden devochthuishouding voor destructuur als het belangrijkst
worden beschouwd. Het luchtgehalte voldoet meestal aan redelijke eisen. Bij toenemend gehalte aan
organische stof neemt het volumepercentage lucht bij pF 2 af en de hoeveelheid voor de planten beschikbaar water toe. Bij lage gehalten aan organische stof is de laatstgenoemde toeneming groter dan
bij hoge gehalten.
BOEKEL, P .Structuurregelaarsproefveld Pr1470.
Vereniging tot expl. van proefboerderijen inde klei- en zavelstreken van Groningen, Verslag 1 9 5 6 1960 (1962) 9 4 - 1 0 1 .
De structuurverbetering de eerste jaren na toediening door enkele middelen teweeggebracht, blijkt
in de loop der jaren minder te worden;van een blijvende verbetering isdan ook geen sprake. De invloed van debodemstructuur op deopbrengst was niet altijd gunstig, maar inenkele jaren ook ongunstig. Dit laatste werd toegeschreven aan een minder gunstige vocht- enstikstofhuishouding.
BOEKEL, P., en A. P .HOLTMAN. De bodemstructuur in het Oldambt.
Landbouwkundig onderzoek in noordelijk Groningen (1962) 102-108.
Bij een onderzoek naar de bodemstructuur van 200 percelen inhet Oldambt bleek in 1961 op bijna
alle een voor deplantengroei voldoende structuurtoestand tebestaan. In1962 was de toestand veel
slechter en werd op75 %van depercelen een onvoldoende structuur aangetroffen. Van debodem-
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kundige factoren bleken vooral de kalktoestand en de ontwatering van betekenis te zijn, vande
bedrijfstechnische detrekkerbezetting endegrondbewerking inherfst envoorjaar. Door verbetering
van kalktoestand en ontwatering endoor grondbewerking opdemeest gunstige wijze zouhet ookin
1961 mogelijk zijn geweest vrijwel alle percelen in eenredelijke structuurtoestand te hebben.
BOEKEL, P., en C. VAN OÜWERKERK. Mechanisatie en bodemstructuur.

Ons Platteland no. 900(1962)8-9.
Algemeen wordt aangenomen dat de sterk voortschrijdende mechanisatie in de landbouw van ongunstige invloed is geweest opde bodemstructuur. Voor dezware kleigronden werd dit inderdaad
door hetonderzoek vandelaatste jaren bevestigd. Deachteruitgang instructuur kanworden tegengegaan door vergroting vandestabiliteit, bijv. door toediening van organische stof ofkalk of door
verkleining van deop de grond uitgeoefende druk. Dit laatste kan worden bereikt door niet al te
zware machines tegebruiken, kooiwielen temonteren, hetwerken onder ongunstige omstandigheden
te vermijden eninhetvoorjaar zoveel mogelijk metmachines incombinatie tewerken.
BOEKEL, P.,en C.VAN OÜWERKERK. Problemen rond debodemstructuur van kleigronden.
Fries Landbouwblad 59(1962) 104-105.
Een probleem vanzware kleigronden wordt gevormd doorhun geringe weerstand tegen mechanische
krachten. Daarom doet zichvooralop dezegronden deinvloed van demechanisatie gelden. Op lichte
gronden isdegevoeligheid voor verslemping hetvoornaamste probleem. Veelal kan inbeide gevallen
verbetering worden verkregen door vergroting vandestabiliteit, bijv. door toediening van organische
stof enkalk of door verbetering vandeontwatering. Opzware klei kanstructuurverval ookworden
tegengegaan door degrond opdejuiste wijzeenophet juiste ogenblik tebewerken ente behandelen.
BOER, J.J.H.DE. Belang van wortelonderzoek voor depraktijk. I.Onderzoek naar deoorzaak van slechte
plekken in haver.
Landbouwvoorl. 19 (1962) 586-590.
In delaag 10-15 cm onder het maaiveld treedt plaatselijk structuurbederf op door zware regenval,
wat eenongunstige invloed heeft opdevorming van wortels. Hierdoor ontstaat eenstoringin devoeding diede onregelmatige stand vanhetgewas kan verklaren.
BOON, J. VAN DER. Stikstofbemesting en tuinbouw.
Stikstof 3 (1962) 445-448.
Het vraagstuk van de stikstofbemesting bij allerlei tuinbouwgewassen die op sterk uiteenlopende
grondsoorten worden geteeld, wordt besproken. Over het algemeen wordt in de tuinbouw zwaar
met stikstof bemest, vooral bij intensieve teelten, maar er bestaan grote verschillen in behoefte. De
stikstofbemesting moet niet alleen aan de totale behoefte, maar ookaanhet groeistadium vanhet
gewas worden aangepast. Niet alleen opdeopbrengst, maar ookopdekwaliteit moet worden gelet.
BOON, J. VAN DER. Stikstofbemesting bij deteelt van aardbei enklein fruit.
Stikstof 3 (1962) 521^535.
Een literatuuroverzicht wordt gegeven van proeven en praktijknormen voor de stikstofbemesting
van aardbei enklein fruit. Debestudeerde gewassen zijn gerangschikt naar hunbehoefte aanorganische bemesting enhunreactie opstikstof. Sommige gewassen zijn gevoelig voor eentezware bemesting en geven wortelverbranding door eente hoge zoutconcentratie in het bodemvocht.
BOON, J. VAN DER, A. DAS enA.C.VAN SCHREVEN. Bestrijding vanstip in appels, in hetbijzonder door
opvoering vandecalciumvoeding.
Fruitteelt 52(1962) 161-163,171enLandwirt 16(1962) 355-357.
Stipinappelswerd doorbespuitingen met een1% oplossingvanCalciumlactat,vijf maalinhetseizoen,
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in belangrijke mate onderdrukt. Calciumacetaat werkte even goed, calciumnitraat echter veel beter.
Ook het percentage „zacht" werd minder. Gips enkalksalpeter alsbemesting werkten ook, maar
minder gunstig. Hetoptredenvan stipwerdinverband gebracht met dechemische samenstelling van
het blad. Voor depraktijk werden regels opgesteld om stip tevoorkomen enzonodig tebestrijden.
BOON, J. VAN DER, P. DELVER, P. KNOPPIEN en A. VISSER. Kalibemesting van vroege aardappelen in

Noord-Holland.
Meded. Dir.Tuinb. 25(1962) 726-731.
Op vijf proefvelden mettoenemende hoeveelheden kalizout 40% werd de optimale kalibemesting
voor vroege aardappelen inde kop van Noord-Holland vastgesteld. Deeconomisch optimale giftis
afhankelijk vanhetkaligehalte vandegrond, dereactieopdekalibemesting, dekostprijs vandekalimeststof en deprijs van devroege aardappelen. Het bleek alleen bij hoog kaligehalte van degrond
en laag produktieniveau economisch juist de indepraktijk gebruikelijke gift sterk teverlagenof
weg telaten.
BOSKMA, K., en P. BOEKEL. Bekalkingsproefveld Pr582.

Verenigingtotexpl.vanproefboerderijen in deklei-en zavelstreken vanGroningen, Verslag 19561960 (1962) 27-39.
Het onderzoek heeft aangetoond datdoor bekalking van deze kalkarme Heigrond hogere opbrengsten van degewassenen een betere structuur vande grond worden verkregen. Voorhet op peil houdenvandekalktoestandbleekeen gift van3—5ton CaOperhainéénkeervoordeliger dan frequente
kleine giften ofzeer zware giften inéén keer. Debeste financiële resultatenwerden verkregen door,
uitgaande vanpH6,8, eensin detienjaar5tonCaOperhatoete dienen.
BRUIN, P. Prof. dr. A. J. ZUURf (1902-1961).

Buil. Intern. Soc. Soil Sei. no.20(1962) 21-22.
BRUIN, P.Übersicht derEntwicklung der internationalen Arbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeit.
Bull. Intern. Soc. Soil Sei. no.20(1962) 15-19.
BURG, P.F.J.VAN. Interne stikstofbalans,produktie van droge stof en veroudering vangras.
Versl. Landbk. Onderz. 6S.12 (1962) 131 blz.
Erisverband gevonden tussen de gehalten aannitraatenaan totale stikstof in het gras. Door middel
vanditverbandkandestikstoftoestandvanhetgraswordenbepaaldonafhankelijkvandeveroudering.
Voor hetbereiken vandemaximale opbrengst moet hetnitraatgehalte vanhetgras tenminste100
mmol perkg drogestofbedragen.Bij detoepassing vankalksalpeterenkalkammonsalpeter kan men
het nitraatgehalte als indicator voor destikstoftoestand gebruiken. Bijtoepassing vanzwavelzure
ammoniak geldt diteveneens, behalve wanneer denitrificatie-omstandigheden ongunstig zijn.
BURG, P.F.J. VAN. Stikstofbemesting van grasland, 3.Invloed van desoort stikstofmeststof en het tijdstip van toediening opde„weidevroegheid" inhet voorjaar.
Stikstof 3 (1962) 372—377.
Wil men zeervroeg (bijv. injanuari) stikstof geven, daniszwavelzureammoniak een geschikte meststof. Hiermee wordtnl. hetweidestadium eerderbereikt danmetkalksalpeterofkalkammonsalpeter.
Nader zalechter onderzocht moeten worden hoehetmetdekwaliteit vanhetgras gesteld is. De
reden van debetere werking van zwavelzure ammoniak ligt indegeringere uitspoeling.
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DELVER, P. Optimisme over de grasstrokencultuur.
Fruitteelt 52 (1962) 262-263.
Een grasmatin een boomgaard biedt de mogelijkheid het gehelejaardoor daarin te rijden en tewerkenzonderernstiggevaarvoorstructuurverval. Op vele fruitbedrijven kanechtereengrasmatonder
de bomen, als gevolg van een ontoereikend vochtleverend vermogen van de grond, leiden tot niet
aanvaardbare oogstdepressies. Als compromis wordt de grasstrooktussendebomenrijen steeds meer
toegepast. De concurrentie die vaneen dergelijke begroeiing op de helft van de oppervlakte uitgaat,
iszoveel geringer danbij eenvolledige grasmat, dathet systeem in velegevallen een acceptabeleoplossing voor het probleem van de berijdbaarheid biedt.
DELVER, P. Het tijdstip van de stikstofbemesting.
Fruitteelt 52 (1962) 1266-1267,1290-1291.
Bestudering van de verplaatsing van stikstof door neerslag en de reactie van fruitbomen op in verschillende perioden gegeven stikstof, heeft tot het inzicht geleid dat op de zwaardere gronden vroeg
strooien van stikstof, bijv. omstreeks of vóór de jaarwisseling, een groter rendement geeft van de
mestgift. Dit wordt bij boomgaarden in gras veroorzaakt door een diepere inspoeling van stikstof in
de bewortelingszone, waarbij tevens de concurrentie om de stikstof door het graswordt verminderd.
Op zandgronden moet het bemestingstijdstip veel later (febr.-maart) gesteld worden omdat de indringing van stikstof in het profiel hierveel sneller verloopt.
DELVER, P. Stikstofbemesting in de fruitteelt op zeeklei en zandgronden.
Stikstof 3 (1962) 449-456.
Eenbeschouwing overvoedingsfysiologische achtergronden vande stikstofbemesting in de fruitteelt,
vanresultatenvanbodembehandelingsproeven envannormenindepraktijk bijdevaststellingvande
stikstofgift.
DELVER, P. Het bodemkundig onderzoek (ten behoeve van de fruitteelt).
Proefstation voorde Fruitteelt in de volle grond, Wilhelminadorp bij Goes, Jaarverslag 1961,31-45.
De resultaten van onderzoek betreffen bodembehandelings- en stikstofbemestingsproeven, gewasonderzoek, toediening van stikstof op verschillende tijdstippen, een potproef over de opneming van
stikstof bij tweevochttrappen, toepassing vanchelaten bij debestrijding vanijzerchlorose, een studie
over de ontwikkeling vanfruit op plaatgrond, beregeningsproef met de framboos en een grondverbeteringsproef met organische meststoffen.
DIJK, H. VAN. Analyse van zuurfuncties bij huminezuren door middel van elektrometrische titratie.
Chem. Weekbl. 58 (1962) 426-427.
Besproken worden de potentiometrische en conductometrische titratie in water en in organische oplosmiddelen, en de „hoogfrequent" titratie in watervrije oplossing. Het bleek mogelijk vooral met
hulp van de laatstgenoemde methode de matig zwakke en de zeer zwakke zuurfuncties van elkaar te
onderscheiden en afzonderlijk te bepalen.
DIJK, H. VAN. Veenaarde.

Tuinbouwber. 16 (1961) 221.
Bespreking van de aanveenaardetestelleneisen en van de geschiktheid van doorgevroren zwartveen
(„tuinturf") in dit opzicht.
FERRARI, TH. J. Gebruik van vloeibare meststoffen speciaal in de Verenigde Staten.
Landbouwvoorl. 19 (1962) 362-367.
UitrecentegegevensindeVer.Statenblijktdatvloeibaremeststoffen,envooraldevloeibareammoniak
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reeds veelvuldig toegepast worden. De toeneming van het gebruik kon alleen plaatsvinden, omdat de
landbouw er voordelen in ziet. Devraag is of dit ook voor Nederland geldt.
FERRARI, T H . J., en G. J. J. TARIS. Methode van de pad-coëfficiënten in het landbouw-ecologische onderzoek.
Landbk. Tijdschr. 74 (1962) 725-736.
De methode van de padcoëfficiënten wordt in het landbouw-ecologische onderzoek geïntroduceerd.
Zij biedt de mogelijkheid dejuistheid van causale modellen, waarin kettingprocessen en terugkoppelingssystemen optreden, te toetsen. De mogelijkheden van deze methode worden gedemonstreerd
met gegevens over een onderzoek naar de factoren die het magnesiumgehalte van gras bepalen.
GROOTENHUIS, J. A. Organische-stofvoorziening op het akkerbouwbedrijf.
Zeeuws Landbouwbl. 50 (1962) 94.
Toepassing van groenbemesting is voor de akkerbouw op niet voor droogte gevoelige gronden de
meest voor de hand liggende manier om extra organische stof in de grond te brengen. Groenbemesting moet gezien worden ab een integrerend onderdeel van het bouwplan op elk akkerbouwbedrijf.
Geregelde toepassing van deze bemesting heeft een gunstige invloed op de bodemstructuur en verhoogt de oogstzekerheid van de grond.
GROOTENHUIS, J. A. Organische-bemesting en stikstofbehoefte van suikerbieten.
Landbouwkundig onderzoek in de Noordoostpolder (1961) 53-61.
In het eerste jaar na onderploegen van een goed geslaagd gewas witte- of hopperupsklaver kan men
bij suikerbieten een aanzienlijke besparing op kunstmeststikstof toepassen. Deze bezuiniging bedraagt zeker 80 kg (onder natte omstandigheden zelfs meer dan 100 kg) stikstof per ha. Na stoppelgroenbemesting met grassen als Italiaans raaigras kan men er bij suikerbieten op rekenen dat % à
2/3 van de hoeveelheid kunstmeststikstof die aan het gras is gegeven, beschikbaar komt voor de
bieten.
GROOTENHUIS, J. A. Zwaarte van de grond en stikstofbehoefte van suikerbieten.
Landbouwkundig onderzoek in de Noordoostpolder (1961) 62-67.
Op lichte zavel kan men, indien in de laatste paarjaar geen groenbemesting istoegepast, aan suikerbieten ongeveer 180 kg, op zware zavelgrond onder dezelfde omstandigheden rond 100 kg stikstof
per ha geven.
HARMSEN, G. W. Landbouwkundige en bodemkundige problemen rondom de stikstof in de grond.
Landbk. Tijdschr. 74 (1962) 505-519.
Een overzicht wordt gegeven van de problemen betreffende het metabolisme van stikstof in de grond,
voorzover voor de landbouw van belang.
HARMSEN, G. W., en G. JAGER. Determination of the quantity of carbon and nitrogen in the rhizosphere
of young plants.
Nature 195 (1962) 1119-1120.
Al is de rizosfeer uitvoerig onderzocht, er is nog nauwelijks iets bekend over de hoeveelheden organische stoffen die door levende plantenwortels worden uitgescheiden. Door dit onderzoek wordt
beoogd de hoeveelheid en de C/N-verhouding der exudaten te bepalen.
HENKENS, CH. H. Verticale verplaatsing van koper in de grond.
Landbk. Tijdschr. 74 (1962) 16-23.
Onderzoek werd verricht naar de indringing van het als bemesting gegeven koper in grasland. In het
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jaar van bemesting dringt het koper nauwelijks dieper dan 2 1 / 9 cm in de grond. Enkele jaren na de
bemesting is het kopergehalte van de grond in de laag2 1 / a -5cm wel verhoogd. Deze verhoging is op
Heigronden geringer dan op zandgronden. De verplaatsing van het koper uit koperslakkenbloem is
geringer dan uit kopersulfaat. De stijging van het kopergehalte van de grond in de laag 2 1 /,-5 cm is
bij een bemesting met grotere hoeveelheden koper onevenredig groter dan bij kleinere hoeveelheden.
De mogelijke gevolgen voor de praktijk worden besproken.
HENKENS, CH. H. Bemestingsbeleid ten aanzien van sporenelementen.
Landbk. Tijdschr. 74 (1962) 691-707.
Bespreking van het bemestingsbeleid voor de verschillende sporenelementen en van de eisen die aan
de verschillende meststoffen moeten worden gesteld. Tevens werd nagegaan of het gebruik van
meststoffen met meer sporenelementen gewenst is.
HENKENS, CH. H. Betekenis van sporenelementen in Nederland.
Bodem no. 59 (1962) 21-27.
Algemeen overzicht over het belang van de sporenelementen voor de plantenvoeding.
HENKENS, Ch. H. Sporenelementen op grasland.
Kali (5.51 (1962) 42-48.
Bespreking van debetekenis van kobalt, koper, mangaan en molybdeen op grasland. Defactoren die
het gehalte van de verschillende elementen in het gras beïnvloeden, worden besproken.
HENKENS, CH. H. Sporenelementen in de praktijk.
Veevoeding 13nos.4, 5, 8 (1962) 11,7, 6-7.
Op de praktijk gerichte artikelen over koper, mangaan, molybdeen, borium, zink en ijzer.
HENKENS, CH. H. Bedeutung des Kupfers für Ackerbau und Grünland.
Landw. Forsch. 16 Sonderh. (1962) 56-65.
Een overzicht wordt gegeven van de resultaten van het onderzoek over koper op bouwland en grasland. Besproken wordt debetekenis van grondonderzoek opkoper opbouwland en defactoren die de
mate van kopergebrek op bouwland beïnvloeden. Tevens worden de factoren die het kopergehalte
van gras beïnvloeden (Cu-grond, pH, gehalte aan org. stof), besproken alsmede de waarde van een
koperbemesting op grasland.
HENKENS, CH. H. Manganmangel und dessen Beseitigung.
Landw. Forsch. 16 Sonderh. (1962) 66-71.
De resultaten van het onderzoek over de bestrijding van mangaangebrek worden besproken.
KNOT, L.Belangvanwortelonderzoek voordepraktijk. II.Wortelontwikkeling van haverin herontgonnen
veenkoloniale grond.
Landbouwvoorl. 19 (1962) 637-641.
Dewortelontwikkeling van hetperceeldat „gediepspit" werd met behoud van debouwvoor, vertoonde de gunstigste eigenschappen, nl. een grote diepte, een grote massa en een hoog percentage in de
diepere lagen. Deze wortelontwikkelinggaatsamen met een gewas dat het best ontwikkeld is. Bij de
andere objecten is de wortelontwikkeling minder gunstig en zijn de opbrengsten lager gebleven. Het
spreekt vanzelf dat het materiaal te gering is om algemeen geldige conclusies te trekken. Daarvoor
zal uitvoeriger onderzoek verricht moeten worden.
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LEHR, J. J., en CH. H. HENKENS. Invloed van bekalking van humeuze zandgronden op de oplosbaarheid
van borium.
Landbk. Tijdschr. 74 (1962) 352-357.
De invloed van bekalking op de oplosbaarheid van borium in heet water werd onderzocht in twee
gronden met gehalten aan organische stof van resp. 3 en 25 %. De proeven waren gebaseerd op de
gedachte dat organische stof een rol speelt bij de vastlegging van borium en dat de vastlegging onder
invloed van bekalking in een grond met een laag gehalte aan organische stof geringer zou zijn dan op
een grond met een hoog gehalte. Dit werd door deproeven bevestigd. Er wasgeen wezenlijk verschil
in vastlegging wanneer borium vóór dan welnàbekalking werd toegediend.
MEBIUS, L. J. The estimation of celluloseand household coalin town refuse compost.
Analyst 86 (1961) 821-825.
Een beschrijving wordt gegeven van een nieuwe titrimetrische bepalingswijze van cellulose in stadsvuilcompost. De methode biedt daarnaast de mogelijkheid op indirecte wijze het gehalte aan huisbrandkool te bepalen. Enkele verbeteringen van de methode zijn aangebracht.
OUWERKERK, C. VAN. Ervaringen met de spitmachine.
Actuele Landbouwproblemen. Verslag van de Combinatie Groningen voor Rationele Bedrijfsvoering
no. 14 (1962) 6-8.
De spitdiepte beïnvloedt de grondlegging en de kering. Dit geeft gevolgen voor het onkruid en voor
de verslemping. Het spitten heeft op zichzelf geen versmerend effect; een ploegzool wordt dan ook
niet gevormd. Gespitte grond islosser en kruimeliger, maar heeft minder draagkracht dan geploegde.
PAAUW, F. VAN DER. Periodic fluctuations of soil fertility, crop yields and of responses to fertilization
effected by alternating periods of low or high rainfall.
Plant and Soil 17 (1962) 155-182.
Cyclische afwisselingen van tijdvakken, waarin de neerslag belangrijk uiteenloopt, geven aanleiding
tot geleidelijke veranderingen in de grond, meetbaar aan pH, P-getal,K-getalenreactiesvandegewassen op deze factoren en op stikstof. De vruchtbaarheid vermindert in langdurige natte perioden en
stijgt weer in droge. Hiermede parallel lopende, belanrijke golfvormige opbrengstschommelingen
van de meeste landbouwgewassen worden aan deze wijzigingen van de bodemvruchtbaarheid toegeschreven. De economische betekenis is groot. Voorspellingen van opbrengsten op grond van gewijzigde bodemomstandigheden zijn in principe mogelijk.
PAAUW, F. VAN DER. Effect of winter rainfall on the amount of nitrogen available to crops.
Plant and Soil 16 (1962) 361-380.
Een negatieve correlatie is gevonden tussen de in de winter gevallen hoeveelheid regen en de opbrengsten van zonder bemesting met stikstof gegroeide gewassen. Het nadeel van een natte winter
kan worden opgeheven door een ruimere bemesting met stikstof. Dezecorrelatieberust op verschillen
in uitspoeling van stikstof gedurende de winter. Dit werd bevestigd door proeven waarbij de hoeveelheid neerslag gevarieerd werd door gedeeltelijke onderschepping van de regen, en door bepalingen
van het stikstofgehalte in lagen van het profiel onder verschillende omstandigheden.
PAAUW, F. VAN DER. Fertilisation phosphatée - Fertilization with phosphorus.
Bull. Docum. 32 (1962) 18 biz.
Een overzicht is gegeven van resultaten bereikt met het fosfaatonderzoek, waarin achtereenvolgens
de behoefte aan fosfaatbemesting, de wederzijdse verhouding van bodem- en bemestingsfosfaat, ver-
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beterde toepassing vande wijze vanbemesting, vorm vande meststof, nieuwe perspectievenvan
grondonderzoek, betekenis van de fosfaatpotentiaal, invloeden vanstructuur, fixatie, uitspoeling,
klimaat enweerworden besproken.
PAAÜW, F. VAN DER. Proefveld over dewerking van stikstof bij verschillende neerslag (IB564 te Nieuw
Beerte 1960).
Vereniging totexpl. van proefboerderijen indeklei- enzavelstreken van Groningen, Verslag 19561960 (1962) 24-26.
Onderschepping van een gedeelte van deopzware kleigrond innovember/februari gevallen neerslag
van 152mm(reeds vrij weinig), waardoor deze tot105 mmwerd teruggebracht, gafeen opbrengstreactie van wintertarwe overeenkomend meteen effect van 10kgstikstof perha.
PAAUW,F.VAN DER. Stikstofproefveld Pr1521teHornhuizen.
Vereniging totexpl.vanproefboerderijen indeklei- enzavelstreken van Groningen, Verslag19561960 (1962) 88-93.
Enkele voorlopige resultaten vanditin 1954 aangelegde proefveld worden genoemd. Dedoor aardappelen, tarweenhaver zonder stikstofbemesting uitdegrond opgenomen hoeveelheid stikstof vertoont gemiddeld belangrijke verschillen (104, 78en38kgstikstof per ha). Bijgrotere neerslaggedurende dewinter leverde degrond aan aardappelen entarwebelangrijk minder stikstof dannaeen
drogerewinter.Deindrukisverkregendat de levering vanstikstof door de grondin opeenvolgende
jaren een golfvormig verloop heeft.
PAAUW, F. VAN DER, enJ. Ris. Bruikbaarheid vanhetK-getal voor bouwland opsterk humushoudende
gronden.
Landbouwvoorl. 19(1962) 265-268.
De waarde van hetkaligetal opgronden metmeer dan 25% humus verschilt volgens deresultaten
van enkele proefvelden niet noemenswaardig van dieopzand- endalgronden. HetK-getal zalin het
vervolg op dezegrondenworden bepaald.
PAAÜW, F. VAN DER, en J. T. N. VENEKAMP. Antwoordenkritiekvan P. J. RIJKOORT:eenstatistische op-

merking betreffende enkele publikaties vanF. vanderPaauw over ritmische opbrengstschommelingen enhunoorzaak.
Landbk. Tijdschr. 74(1962) 881-885 en886-887.
Door Rijkoortisophet gevaar gewezen vaneen gebruik van sommatiekrommen bij vergelijking met
ritmischeverschijnselen. Erisechteraangetoond datdekansopsamenvallen geringis. Deindedoor
ons gebruikte sommatiekromme vastgestelde periodiciteit is geen gevolg van het sommatieproces,
maar is daarin reeds vóór hetsommeren vannature aanwezig.
PEERLKAMP, P.K.Betekenis van destructuur vandegrond.
Bodemkunde ('s-Gravenhage 1961) 90-102.
Na een beschouwing over defactoren diebijdewisselwerkingtussenstructuurenplantengroeieenrol
spelen, worden deresultaten besproken vanhet onderzoek naar deinvloed van destructuur op groei
en opbrengst vanverschillende gewassen. Het blijkt datdeze invloed vooral oplichte klei- enzavelgronden sterk afhangt vanhetweersverloop gedurende de vegetatieperiode en onder watextreme
weersomstandigheden hetgrootst is,hetzij in gunstige, hetzij inongunstige zin. Tenslotte wordtde
betekenis van destructuur voor deerosiebestrijding behandeld.
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PIETERS, J. H. Bodemvruchtbaarheid en bedrijfsvoering; beschouwingen over het bedrijf van P. B.
de Boer te Stiens.
Nieuwe Veldbode 29.48 (1962) 6-7.
PIETERS, J.H.Bedrijfsvoering en bodemvruchtbaarheid.
Voorlichting en onderzoek in noordelijk Friesland (1962) 70-71.
Het onderzoek ophetbedrijf van P.B.deBoer enenkele buurpercelen was gericht opgrond:water:
lucht-verhouding in de grond, vocht- humus- en pH-verloop in de diepte, botanische samenstelling
van degrasmat engehalte aankoolstof enstikstof in degrond. Erisaannemelijk gemaakt datdeintensieve bedrijfsvoering vandeBoer door degunstige vruchtbaarheid vandegrond, alsgevolgvan
betere structuur engrotereaanvoervan organische stof,eengrotere groeireserve bij droogte kan opleveren.
PHUMMEL, J. Najaars- envoorjaarsbemesting metfosfaat enkali opbouwland.
Landbk. Tijdschr. 74 (1962) 252-260.
Het tijdstip, waarop de meststoffen worden toegepast, is veelal niet vangroot belang. Bemesting in
het najaar kan danook dikwijls zonder bezwaar, enbijthomasmeel soms met voordeel, worden toegepast. Eenvroege toediening van fosfaat opkalkrijke gronden kanbijtoediening opde stoppel evenwel nadelig zijn, evenals eennajaarsbemesting metkali op fixerende rivierklei en opzand- en veenkoloniale gronden, waar dekali bijvroege toediening kan uitspoelen.
PRUMMEL, J. Voorraadbemesting metkali op rivierklei.
Landbk. Tijdschr. 74 (1962) 737-751.
Verbetering van dekalitoestand vankaliarme, fixerende rivierklei door voorraadbemesting is slechts
van beperkte duur. Opweinig fixerende grond daalt hetkaligehalte navoorraadbemesting door verplaatsing naar diepere lagen, op sterk fixerende grond door vastlegging. Voor deze gronden is men
aangewezen op een geregelde ruime toediening van kali. Dehoeveelheid moet vooraardappelen hoger
zijn danopandere kleigronden metgelijke kalitoestand.
PRUMMEL, J., en P. DATEMA. Strooiregelmaat van kunstmeststrooiers en de betekenis daarvan voor de
opbrengst.
Landbouwmech. 13(1962) 742-753.
Van ruim 50 kunstmeststrooiers (schotel-, centrifugaal- en pendelstrooiers) is de strooiregelmaat
onder praktijkomstandigheden bepaald. Gebleken isdatbij machinaal strooien van stikstof ongeveer
2 % opbrengstverlies bij granen wordt geleden door onoordeelkundig gebruik van de machines.
Door de nodige voorzorgen in acht te nemen, kan dit grotendeels worden voorkomen. De beste
resultaten worden over hetalgemeen verkregen metschotelstrooiers. Centrifugaal- en pendelstrooiers
kunnen eveneens goed werk leveren, mits deomstandigheden tijdens deuitvoering gunstig zijn en
de machines oordeelkundig worden bediend.
PRUMMEL, J., en G. J. POESSE. Praktijkproeven met rijenbemesting.

Landbouwmech. 13 (1962) 582-587.
De gebruiksmogelijkheden vaneenHassia-zaaimachine eneenCramer-pootmachine, beide voorzien
van eenkunstmeststrooier voor rijenbemesting, zijn beoordeeld oppraktijkpercelen bij verschillende
gewassen. In overeenstemming met vroegere onderzoekingen op proefvelden hebben de gewassen
(aardappelen metstikstof soms uitgezonderd) tijdens de groei over hetgeheel genomen gunstiggereageerd op rijenbemesting, watsoms ooksamenging meteenhogere opbrengst. Aande machines
zijn enkele verbeteringen aangebracht.
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ROORDA VAN EYSINGA, J. P .N.L.Bemesting metstikstof van kropsla geteeldinhet voorjaar onder glas.
Versl. Landbk. Onderz. 68.3 (1961) 32blz.
Uit praktijkproeven blijkt dat de optimale gift kalkammonsalpeter afhankelijk is vanhet stikstofniveau (N-water) vandegrond. Gemiddeld gaf2 tot4kgkalkammonsalpeter perare dehoogsteopbrengst. Bloedmeel gaf in vergelijking met kalkammonsalpeter geen duidelijk betere resultaten.
ROORDA VAN EYSINGA,J.P.N.L.Fosfaatwerking van stalmest enafgewerkte champignonmest bijkropsla
onder glas.
Versl. Landbk. Onderz. 68.6(1962) 23 blz.
De fosfaatwerking vanstalmest en afgewerkte champignonmest moet bijhetbemestingsadvies voor
de praktijk worden verwaarloosd.
ROORDA VAN EYSINGA,J. P .N.L.Stikstofbemesting indegroenteteelt indevolle grond.
Stikstof 3 (1962) 464-468.
Uit gegevens uit de literatuur en van een enquête, waarbij praktijkervaringen werden verzameld,
wordt de optimale stikstofgift voor groenten afgeleid.
ROORDA VAN EYSINGA, J. P. N. L., en N. G. C. MARTENS. Bepaling van veerkracht en drukvastheid van

perspotten.
Meded. Dir.Tuinb. 25 (1962) 486-193 en 506.
De veerkracht dieeenmaat is voor de toeneming vanhet volume na samenpersing, wordt bijpot
grond vergroot door toevoeging van veelturfmolm enverminderd door vers zwartveen. Dedrukvastheid zijnde eenmaat voor destevigheid vandeperspotten, isafhankelijk van devochttoestand. Meer
vers zwartveen geeft een grotere drukvastheid.
ROORDA VAN EYSINGA, J. P . N. L. Geschiedenis van de pottenpers.

Tuinderij 2 (1962) 954-956.
De eerste handpottenpers werd omstreeks 1929 ontworpen. In 1938-1939 ontstonden de thansnog
in gebruik zijnde modellen. Voordien werden potten geperst metdetafelpers (1928) ende blokpers
(1923?).
Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem- en Bemestingsvraagstukken, Instituut voor Bodemvruchtbaarheid enBedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek.
Adviesbasis voor debemesting vanlandbouwgronden aande hand vanresultaten van grondonderzoek. ('s-Gravengage 1962)76blz.
SCHAAF, D. VAN DER,enA. E.R.MES. Waterhuishoudingsproefvelden opgrasland in 1947-1950 enslootmaaiproeven in 1950-1951.
Commissie inzake indrogende gronden rondom de Noordoostpolder, verslagen van proeven en
onderzoekingen, deel IVA (1961) 33 blz.
Op klei-op-veengraslanden oefent de grondwaterstand grote invloed uit op de droge-stofproduktie.
Gedurende najaar, winter en voorjaar moet de grondwaterstand voldoende laag zijn; eerst na de
eerstesnedemagdeze verhoogdworden.Bij deinfiltrarieproefvelden bleekhetslootpeil ± 2 0cmboven
het gewenste freatische vlak temoeten staan. Tijdens deeerste snede zijn slootpeilen van 45-50 cm m.v. gewenst. Bijdetweede en derde snede ishetgunstigste peil 15-25 cm- m.v. Daarna moethet
peil verlaagd worden totin september het winterpeil is bereikt. Dezomerschouw kanhet beste de
eerste helft vanjuni plaatsvinden. Buisinfiltratie geeft eenzekerder effect dan molinfiltratie.
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SCHAFFNER, B. Belang vanwoitelonderzoek voor de praktijk. III.Invloed vanhetbodemprofiel opde
beworteling van sla.
Landbouwvoorl. 19 (1962) 695-697.
Eenongunstigewaterhuishoudingvandegrondwerkteremmendopdewortelontwikkeling. Daardoor
ontstond eenarmelijk, minderdicht wortelstelsel, dat opzijnbeurtnietinstaatwasdeopneming van
water doorhet gewasteverzorgen. Dit wasnog klemmender doordat erweinigregenviel. De wortelontwikkeling van slaisvooral ineendroogjaar beslist onvoldoende opgrond diekort tevoren diep
is losgemaakt en waar hetgrondwaterpeil niet zokanworden geregeld, datdeaanvulling van capillairwatersteeds totin debeworteldezoneverzekerdis.
SCHOUWENBURG, J. CH.VAN, enI. WALINGA. Determination ofmicro quantities of magnesium.
Neth. J.Agric. Sei. 10(1962) 154-156.
Aan dehand vande door Umiand en Hoffmann gepubliceerde methode is eenspecifieke bepaling
uitgewerkt voor microhoeveelheden magnesium metbehulp van8-hydroxychinoline.
SCHREVEN, A.C. VAN, enJ. VAN DER BOON. Stip inappels, I. Literatuuroverzicht.
Meded. Dir. Tuinb. 25 (1962) 87-92.
SCHREVEN, A. C.VAN,J. VAN DER BOON en A. DAS. Stip in appels, II. Verband tussen stip en de
mineralen Ca,Mg enK.
Meded. Dir. Tuinb.25(1962) 181-191.
Naeenuitgebreidliteratuuroverzicht overdefactoren diestipinappelsbeïnvloeden,wordt ingegaan
ophetverbandtussenstipendekalium-,magnesium-encalciumvoeding. Bijeigenonderzoekwerden
positieve correlaties gevonden tussen het optreden vanstipendeK/Ca-endeK+Mg/Ca-verhouding
in blad envrucht. Opeenbemestingsproefveld gaven kalium en magnesium meer stip en calcium
minder.Ookbespuitingen meteenoplossingvancalciumlactaatwerkten gunstig.
SCHREVEN, A. C. VAN, A. DAS en J. VAN DER BOON. Kalksalpeter en stip.

Fruitteelt 52 (1962)359.
Eenbeschouwingwordtgegeven,ofde meststofkalksalpeterbruikbaarisvoordebestrijdingvanstip.
In deproeven werd technisch zuiver calciumnitraat gebruikt.
SCHUURMAN, J.J.,enB. SCHAFFNER. Vergelijkend onderzoek naardewortelontwikkeling vanvijfbonenrassen in1961.
Peulvruchten Studie Combinatie; meerjarenplan voor onderzoek akkerbouwpeulvruchten (1962)
17-22.
Dewortelontwikkelingvanvijfbonenrassenwerdinvijfgroeistadiabestudeerd. Degrootsteuitbreiding
vanhet wortelstelsel viel bijalle rassen, evenalsin1958,inhetlate bloeistadium. Debreedtevanhet
wortelstelsel overtrof de diepte bij alle rassen. Het iswaarschijnlijk, dat het wortelstelsel van Kievit,
Koekoek, Nanko enBeka door schoffelen meer beschadigd wordt dan dat van Kaboon enSabo.
SLUUSMANS, C.M.J.Landbouwkundige waarde van gemalen ongebluste kalk.
Nieuwe Veldbode 29.10 (1961)11.
De zuurbindende werking van gemalen ongebluste kalkisgeringer danopgrond vanhet gehalteaan
zuurbindende bestanddelen verwacht mag worden. Het produkt wordtniet aangeraden voor gebruik
op zandgrond, tenzij deprijs relatief laag ligt. Voor verbetering van destructuur van kleigrondenis
schuimaarde te verkiezen boven ongebluste kalk.
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SLUUSMANS, C.M.J. Magnesium- enkaliumgehalten van gras in afhankelijkheid van bodem- enandere
factoren.
Tijdschr. Diergeneesk. 87(1962) 547-556.
In verband methet belangvan desamenstelling van weidegras voor het optreden van hypomagnesemie werd eenonderzoek gedaan naar debetekenis vanbodem- enandere factoren voor hetMg-en
K-gehalte van ditgras.Erblijkt eenpositief verband tebestaan tussen hetMg-gehalte van hetgras
enerzijds enhetMg-gehalte vandegrond, hetpercentage kruiden in hetbestand enhetruw-eiwitgehalte van het grasanderzijds. Het Mg-gehalte vanhet gras hangt negatief samen met hetK-gehalte
van de grond. Het K-gehalte vanhet gras hangt positief samen met hetK-gehalte vandegrond,het
Mg-gehalte vandegrond, hetruw-eiwitgehalte van hetgras ennegatief met hethumusgehalte.
SLUUSMANS, C.M. J., en L. C. STRUYS. Overbekalkingvanaardappelen.

Landbouwvoorl. 19(1962) 48-52.
Dein sommige strekenvanDuitsland toegepaste overbekalking vanaardappelenis ook vooronsland
aantrekkelijk methetoogophetoppeil houden vandekalktoestand, besparing van arbeid en een
gunstige arbeidsverdeling. Volgens hetresultaat van acht proefvelden kan echter geen effect op opbrengstenonderwatergewicht vanaardappelenverwachtworden. De overbekalkinggaathet optreden
vanPhytophtora enigszins tegen.
HOOGHOUDT, S. B.f, D. VANDERWOERDT, J. BENNEMA en H. VAN DIJK. Verdrogende veengronden in

west-Nederland.
Versl.Landbk. Onderz.66.23 (1960) 308blz.
IndeelIbesprekenH.,v.d.W.env.D. deresultatenvanhetfysisch-chemische onderzoek.Deindroging
van veengronden gaat gepaard met uiterst moeilijk omkeerbare krimp en verslechtering van de
bevochtigbaarheid. Door anderen gegeven verklaringen zoals deaanwezigheid van geadsorbeerde
lucht,vanharsenenwassenenvanijzerhumaten blijken onjuist. Waarschijnlijk zijnhetbijdekrimp
optredende secundaire bindingen (H-bruggen) diehetopnieuw zwellen sterk bemoeilijken. Een gedeeltelijk herstel treedt opbijlangdurig contact met water. Bemesting heeft hierop weinig invloed.
Bezandenofbekleienendoorvriezen vanniet ingedroogde grond verlagen het gevaarvan verdroging
(=schadelijke indroging).
In deel IIworden door B. env.d.W. develdbodemkundige oorzakenvande verdroging ende verbreiding endeeigenschappen vandeverdroogde gronden behandeld. Deverdroging blijkt vrijwel
steeds hetgevolg tezijn vaneentediepe ontwatering (slootwaterstand meer dan50cmonderhet
maaiveld). Speciale aandacht wordtbesteed aandeminder totverdroging neigende grondenvanhet
type Woubrugge. Dedoorlatendheid vandeingedroogde gronden blijkt inhetalgemeen goed tot
groottezijn, behalve somsindeslootwand.
In deel III bespreekt v.d.W. deresultaten van dediverse veldproeven. Verdroging leidt bij grasland
tot een opbrengstdepressie vangemiddeld 20%,hetgeen kanworden verholpen door te infiltreren
(grondwaterstand 20à30cm onder hetmaaiveld). Hiervoor isechter een vlakke ligging vanhet terrein nodig, watinvele gevallen egalisatie noodzakelijk maakt.
WIERSUM, L.K. Uptake ofnitrogen and phosphorus inrelation tosoil structure and nutrient mobility.
Plant and Sou16(1962) 62-70.
Bij demeestal opkunstmatig verkregen aggregaten gekweekte planten werd opdegrove kluiteneen
ijle beworteling verkregen,die ineen verminderde opneming van fosfaat resulteerde. Wel werdeen
betere opneming vanhet overwegendingebonden vormvoorkomende fosfaat verkregenopeensubstraat bestaande uitzeer kleine aggregaten. Dithoudt verband met het zich dan vormende, zeerfijn
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vertakte wortelstelsel. Deopneming van nitraat wasinsterke mate onafhankelijk van dekluitgrootte,
hetgeen samenhangt metdegrote beweeglijkheid van hetoverwegend inoplossing voorkomende ion.
De betekenis vandeze verschijnselen voor depraktijk wordt aangegeven.
WIERSUM, L. K. Enkele beschouwingen betreffende de voorziening vande plant metstikstof en de opneming ervan.
Landbk. Tijdschr. 74(1962) 589-603.
De benutting vandeverschillende stikstofbronnen in de grond wordt besproken. Er wordt op gewezen hoe deze samenhangt metdichtheid van beworteling endebeweeglijkheid vandevoedselvoorraad,waarbij nitraatveelmobielerisdanammoniumstikstof. Berekeningen latenziendatvandegrond
ongeveer 5% ofminder vanhetbruto doorwortelde volume inzodanig nauw contact metdewortel
isdatvolledige benutting mogelijk is.Tenslotte wordt het procesvan deopneming van ionen met zijn
opeenvolgende detailprocessen besproken.
WIERSUM, L.K.Bodemstructuur, bewortelingen plantenvoeding.
Landbk. Tijdschr. 74(1962) 961-972.
Besproken wordt desamenhang tussen bodemstructuur enbeworteling, waarbij erop wordt gewezen
hoe deze totstand komt. Aandehand vangegevens uitdeliteratuur eneigen onderzoek wordt toegelicht hoedeontsluiting vandevoedselvoorraad indegrond afhangt van een dicht wortelnet. Tenslotte wordt aangegeven hoeeen directe invloed van de verschillen in bodemstructuur op de absorptie van ionen totstand kan komen.
RAPPORTEN.
1. PRUMMEL, J. (metI.L.R.). Praktijkproeven metrijenbemesting in1961.
2. CREMER, L. C. N. DE LA LANDE, en G. J. KOLENBRANDER. Gebruik van superfosfaat in stallen.

3.
4.
5.
6.

GROOTENHUIS, J. A.Onderzoek opdedrie organische-stofbedrijven inde Noordoostpoler.
KROOK, W. R. Ruimtelijke opbouw vanhet zaaibed (literatuurstudie).
SLUIJSMANS, C.M.J. e.a. Verslag vaneen studiereis naar Engeland in verband metde bemesting.
PAAUW, F. VAN DER. Verslag vanhet stikstofproefveld opdeproefboerderij Zeeland te Wimelminadorp 1954-1960.

7. OUWERKERK, C. VAN, en P. SCHAKEL. Het meten van de afschuifspanning.

8. PRUMMEL, J. Jaarversl. 1961 PrLov8, fosfaattoestandenhoeveelhedenproef (breedwerpige- en rijenbemesting; erwten).
9. PRUMMEL,J.Jaarversl. 1961PrLov9,fosfaat-groenbemestingsproef (erwten).
10. DELVER, P. Versl. 1959-1961, stikstof-tijdstippenproefveld metappel te Heiningen (N.Br.).
11. OUWERKERK, C.VAN. Verslag vaneenreis naar Engeland betr. het grondbewerkingsonderzoek.
12. Roos, H. P. DE. C/N-verhouding en hoedanigheid van deorganische stof in de grond (literatuuroverzicht).
13. SCHAFFNER, B.Invloed vandegrondwaterstand opdebeworteling (literatuuroverzicht).
14. GROOTENHUIS, J. A., en J. K. MULDER. Versl. 1959, 1960 en 1962 Pr Lov 1, vruchtwisselingsproef.

15. HORST, K. TER,enJ. LUBBERS. Bodemvruchtbaarheidsproef met rode klaver en stoppelknollen.
16. KNOTTNERUS, D.J.C.Mogelijkheid omeenzandterrein vast teleggen tegen winderosie door infrezen
van veen en aanbrengen vaneenplantendek daarop.
17. BOSKMA, K. Zwavelzure natronkali voor fabrieksaardappelen in verband metzijn natriumgehalte.
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GEHOUDEN VOORDRACHTEN.
A R N O L D B I K , R.

Samenstelling van potgronden (fabrikanten van „tuinturf" en commissie onderzoek zwartveen,
Zwolle april).
Substraat en bemesting van bloemisterijgewassen (L.O.B.B., Groningen juli, voorts vier maal voor
praktijkorganen).
Substrates and fertilisation of potplants (internationaaltuinbouwkundig congres,Brussel september.)
BAKKER, IJ.

Bemesting met fosfaat en met sporenelementen (twee lessen voor cursisten georganiseerd voor de
handel door de Ned. Kali Import Mij.).
Bemestingsproeven (twee lessen voor cursus onderzoektechniek R.L.V.D.).
Verschillende bemestingsvraagstukken (drie maal voor voorlichtende organen).
BOEKEL, P.

Soil structure and plant growth (internationale bijeenkomst over grondbewerking, Wageningen
oktober).
Bodemstructuur en groei van tuinbouwgewassen (werkgroep grondbewerking in de tuinbouw
Naaldwijk december).
BOON, J. VAN DER.

Bespuiting van het blad met voedingsstoffen (rijkstuinbouwconsulentschap, Hoorn januari).
Bespuiting met voedingsstoffen in de fruitteelt (kring Utrecht van de N.F.O. december.)
BOSKMA, K.

Problemen bij het meststoffen- en bemestingsonderzoek (hoofden technisch onderzoek R.L.V.D.
december).
BRUIN, P .

Invloed van de ouderdom van de klei op de vruchtbaarheid van de grond en de bestrijding van de
daaruit voortvloeiende gebreken (cursus Hoger Landbouwonderwijs, Groningen januari).
Samenwerking tussen de proefstations voor de tuinbouw aan het I.B.(directeuren tuinbouwproefstations, Groningen mei).
Ecologisch karakter van het onderzoek aan het I.B. (studiekring voor ecologie en fenologie,
Groningen juni).
Bodemvruchtbaarheidsonderzoek in deveenkoloniën (veenkoloniale dag van de Ned. Bodemkundige
Vereniging, Groningen juni).
Contacten van het I.B. met de industrie (L.O.B.B., Groningen juli).
BURG, P. F. J. VAN.

Bemestingsvraagstukken (stikstofdag, Hoogezand februari).
DELVER, P.

Watervoorziening van aardbeien (ontwikkelingsdag voor assistenten in de teelt van klein fruit,
Wageningen februari).
Stikstofbemesting bij fruit (rijkstuinbouwconsulentschap, Goes februari).
Bodemproblemen in de fruitteelt (staf van het I.P.O., Wilhelminadorp juni).
Bodembehandeling en bemesting in de fruitteelt (drie maal voor praktijkorganen, Oostburg, Fijnaart
Roosendaal december).
Bodembehandeling en drainage in de fruitteelt (viermaal voor praktijkorganen).
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DRIEL, W. VAN.

Biochemie van de toepassing van ijzerchelaten bij ijzergebrek (biochemisch colloquium, Groningen
maart).
Fysiologische consequenties van de toepassing van chelaten bij de bestrijding van ijzergebrek (fysiologische commissie der Kon.Ned.Bot.Ver., Utrecht november).
D I J K , H. VAN.

Physikalisch-chemische Untersuchungen über die Ursachen der irreversibelen Eintrocknung von
Moorböden und Möglichkeiten zur Verbesserung (8e Moor-Kongress, Bremen oktober).
FERRARI, T H . J.

Indrukken over het landbouwkundige onderzoek in de Verenigde Staten (stafvergadeirng I.B.,
Groningen maart).
Heeft herhaling van het produktieniveau-onderzoek in beperkte en gewijzigde vorm zin? (L.O.B.B.,
Groningen juli).
Lösung von kausalen Boden-Pflanze-Modellen mit Hilfe von Pfadkoeffizienten (biometrisch colloquium, Giessen november).
GROOT, A. J. DE.

Herkomst en transport van slib in de Waddenzee en het Eems-estuarium (cursus Hoger Landbouwonderwijs, Groningen januari).
De landschapstypen van Sleeswijk-Holstein (Landbouwkundige Kring, Groningen februari).
GROOTENHUIS, J. A.

Voorziening van de grond met organische stof en groenbemesting (vijf maal, Goes, Slootdorp,
Wageningen, Middenmeer, Hoofddorp januari, februari, december).
Onderzoek met suikerbieten in de N.O.P. (rijkslandbouwconsulentschap, Emmeloord maart).
Invloed van weer en voorvrucht op de vorm van de stikstofopbrengstkrommen van aardappelen en
bieten (L.O.B.B., Groningen juli).
Stikstofbehoefte in verband met vruchtopvolging (leraren middelbare landbouwscholen, Amersfoort
september).
HARMSEN, G. W.

Het stikstofvraagstuk in delandbouw (cursus bodemkunde, Hoekelomjanuarien proefveldcommissie,
Slochteren februari).
HENKENS, CH. H.

Sporenelementen (cursus bemesting in de praktijk, Leeuwarden en Meppel januari en februari).
Nieuwe inzichten betreffende het probleem der sporenelementen (zomerleergang voor leraren,
Oosterbeek juni).
Sporenelementen en mineralenonderzoek,ookin verband met deveevoeding (viermaalvoor praktijken voorlichtingsorganen).
JAGER, G.

Stomen van de grond en veranderingen in de vruchtbaarheid (directeuren tuinbouwproefstations,
Groningen mei).
KOLENBRANDER, G.

J.

Verplaatsing van stikstof in de grond (L.O.B.B., Groningen juli).
OuWERKERK, C . VAN.

Grepen uit het grondbewerkingsonderzoek (stafvergadering I.B., Groningen april).
Grondbewerkingsonderzoek (cursus onderzoektechniek R.L.V.D., Wageningen december).
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PAAÜW, F. VAN D E E .

Invloed van het weer op de groei van landbouwgewassen door middel van de grond (vervolgcursus
voor leraren in de biologie, Groningen januari).
Fertilisation with phosphorus (I.S.M.A., Parijs januari).
Voeding van planten in de landbouw (drie colleges, Groningen februari).
Invloed van perioden met grote regenval op de vruchtbaarheid van de grond (directeuren tuinbouwproefstations, Groningen mei).
De grond als schakel tussen weer en opbrengst (studiekring voor ecologie en fenologie, Groningen
juni).
Verandering van de bodemvruchtbaarheid onderinvloed vanhet weeren de betekenis daarvanvoor
de bemesting (L.O.B.B., Groningen juli).
PEEHLKAMP, P. K.

Onderzoek op het drainage-lysimeterproefveld (commissie hydrologisch onderzoek, Rottegatspolder
juni).
PRUMMEL, J.

Perspectieven vanrijenbemestingvoor grove tuinbouwgewassen (directeuren tuinbouwproefstations,
Groningen mei).
Verband tussen verschijnselen van kaligebrek en opbrengst van fabrieksaardappelen (bespreking
over de kalibemesting van fabrieksaardappelen, Emmenjuni).
ROORDA VAN EYSINGA, J. P. N. L.

Kalibemesting vantomaten (rijkstuinbouwconsulentschap, Venlojanuari).
Bemesting van tomaten (voor tuinders, Bad Dürkheimjanuari).
Bemestingsadvies via de Ramac (rijkstuinbouwconsulentschap, Venlo maart)
Düngung von Kopfsalat beim Anbau im Frühjahr in Gewächshäusern (internationaal tuinbouwkundig congres, Brussel september).
SCHOUWENBURG, J. CH. VAN.

Toepassing van de Gapon-vergelijking in het geval van kalium-illiet interacties (stafvergadering
I.B., Groningen december).
SCHUURMAN, J. J.

Invloed van verschillende factoren op de wortelontwikkeling (directeuren tuinbouwproefstations,
Groningen mei).
Wortelontwikkeling vanland-entuinbouwgewassen(cursusveldbodemkunde,Oosterbeeknovember).
SLUIJSMANS, C. M. J.

Magnesiumvoorziening van grasland (leraren van landbouwscholen, Utrecht, ass. specialisten bodem
en bemesting, Bennekom, C.L.O.-dagen, Utrecht februari).
Anwendung und Auswertung der Bodenuntersuchung bei Grünland (jaarvergadering van het Verband Deutscher Landw. Unters.- und Forschungsanstalten, Trier september).
Bruikbaarheid van het grondonderzoek bij de opstelling van bemestingsnormen (Belgisch-Ned.
kring van graslandonderzoekers, Gent september).
Bemestingsvraagstukken inzake magnesium en kali (drie maal voor voorlichtingsorganen).
WIERSUM, L. K.

Opneming van ionen door de plant (zomerleergang voor leraren, Oosterbeek juni).
Eco-fysiologisch onderzoek bij de wortel (studiekring voor ecologie en fenologie, Groningen juni).
Adsorptieproces vanionen in de wortel (stafvergadering I.B., Groningen oktober).
Weefselkweekvanwortelsinzand(fysiologische commissiederKon.Ned.BotVer.,Utrechtnovember).
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SUMMARY OF IMPORTANT RESULTS.

According to the established relationships between lime status, soilstructure, workability of the soil and crop-yield in a heavy sea clay region it could be demonstrated
that only for 35 per cent of the fields the lime status was sufficient, for 50 per cent
intermediate and for 15 per cent low. By raising the lime status, improving drainage
and tillage in the most appropriate manner it should have been within the possibilities
to have obtained a reasonable soil structure on all fields, even in the bad year 1961.
Sugar factory lime sludge and slaked (hydrated) lime can maintain the necessary
amount of calcium salts in the soil solution. Ground limestones containing calcium
carbonate have less effect in this respect.
Raising the organic matter content with 3-6 per cent by means ofblack peat which
hasbeen frozen, refuse compost-peat mixtures etc. did not prove sufficient to obtain a
good soil for horticultural purposes (on heavy clay). The mechanical improvement of
soil structure obtained in this way declines in course of years as a result of decrease
in size of the organic material particles.
An investigation was made to assess the occurrence of slaking of the soil and the
factors that influence it. It wasfound that the susceptibility for slaking on sandy loam
soils waslessat a pH higher than 7and with a sufficient amount of calcium salts in the
soil solution. The influence of organic matter content was largest on very light loams
with low lime status. A content of at least 2 per cent of organic matter is needed to
prevent serious slakingand of 3per cent to obviate it.
Soil consistency, as characterized in the laboratory by means of determinations of
upper plasticlimitand moisture content at pF 2, wasfound to have a good correlation
with the amount of slaking asjudged inthe field.
The proneness of sandy soils to show wind erosion could be prevented by treatment
of a combination of asphalt emulsion and a liquid plastic. Neither emergence nor the
first growth of oats was effected.
From an analysis of results of measurements performed during 1957-1962 on an
experimental field for tillage practices on heavy river clay it was concluded that in this
case the chop hoe was not suited for the main cultivation. No worthwhile differences
in soil structure,growth ofweedsand yield werefound between ploughing, digging and
rotavating by using a cultivator with hook- and blade-tines respectively. So none of
the latter treatments need be preferred.
Research into the physical soil condition in trial fields with deep ploughing on reclaimedpeatsoils(formerlyreclaimed by sandingthe peat left after partial excavation of
raised peat bogs) showed that the depth of the layer with a sufficient air content was
increased from 40toabout 70cm.Deepploughingbrought about adecreaseofavailable
moisture in the layer 0-40 cm, but this loss was compensated for and sometimessur64

passed by the possibility of increased moisture intake as a result of greater depth of
rooting. The clods of the peat which had been broken by ploughing appeared to have
lost part of their original capacity of retaining moisture. This effect was largest with
residual old peat and least with peat moss.
In developing an analytical treatment for the data obtained by neutronic measurements of changes in the water content of the soil profile it appeared to be necessary to
introduce correction factors for variations in the radium-beryllium source and for the
typeofaccesstube.Inthedetermination ofthemoisturecontentitselfacorrection must
alsobeappliedforhydrogennucleiintheorganicmatterand thebound waterinthesoil.
The physico-chemical investigations were directed to determination of the exchange
constants of Winsum-illite. The measurements were extended to the exchangeable
cations Ca, Mg, K and Na. It appears to be possible to predict the composition of the
soil solution inmineralsoilsindependenceoftheoccupationoftheadsorption complex
by ions, also in presence of minerals with fixation capacities.
In the annual report 1961 a review was inserted concerning the supply of the soil
with organic matter. In this article the lines along which research has taken place, are
reviewed. Separate paragraphs are related to the correlation between average yearly
applied amount of organic matter and humus content of the soil, the influence of organic matter on soil structure, qualitative properties of humus, the relation between
organicmatterandnitrogenmetabolismandalsothe investigationsinrelationto general
type of farming system.
The organic matter in the topsoil of the afore mentioned reclaimed peat soil is after
many years of cultivation considerably richer in total nitrogen and especially so in
mineralisablenitrogen than that inthe underlying peat. In casethe latter is moderately
or strongly decomposed, the loss of water on drying willbe strongly irreversible. These
resultsare ofimportance to understand the effects of deep ploughing. Asa contribution
tothe standardisation ofmethodsfor investigating peat and peat products,that are used
in farming and horticulture, the prescriptions for the determination of water content,
loss on ignition, water capacity and degree ofdecomposition havebeen tested and formulated.
There are clear indications that the organic matter of old arable sandy soils and of
old moorland reclamations, when exclusively used as arable land,inmanycasesslowly
decreases in nitrogen content. The C/N-ratio rises and it seems as if there occurs a
carbonisation process.
Using biological tests striking stimulative effects could be noted of total extracts
derived from soil fertilised with organic matter.
The amount of organic compounds excreted in the rhizosphere is considerable. A
clear influence wasfound of nitrogen fertilising on excretion of nitrogen by the roots.
After thirteen years of investigations on an experimental farm in the first Zuiderzee65

polder it was found that organic fertilisers have a greater or smaller rest-effect besides
the effect purely related to nitrogen. This „rest-effect" is demonstrated by the larger
yieldsthan can be obtained by mineral fertilisers only. The rest-effect of stable manure
was larger than that of town-refuse compost and of ploughed-in straw. This might be
related to thelarger amount of organicmatter. In many casesgreenmanuring did show
a nitrogen effect, but norest-effect was noted.
By considering both the mineralisation of the organic nitrogen in the soil and the
nitrogen in solution in the whole soil profile the insight into the total nitrogen balance
of the soil had deepened considerably. By means of pot experiments it was demonstrated that the growth of the crops was nearly fully correlated with the amount of
mineralisable nitrogen. In the field one has also to take into account the vertical displacements ofdissolved nitrogen inthe soil.The leaching depends onthe water holding
capacity of the soil. This is why the need for nitrogen fertilising in general is less for
heavy soils than for light ones.The very heavy soilswhich develop cracks during summer, react differently onaccount of nitrogen lossesthrough the cracks.
The determination of rate of mineralisation on experimental fields on organic manuring wasoften performed. It wasfoundthatmineralisationofploughed-inyellowtrefoil
proceeds much faster than mineralisation of the ploughed-up sod of a 2 % year old ley.
The production of nitrogen on the ploughed-in clover wasconsiderably greater than of
the ploughed-up ley in early summer. In late summer the reverse wasthe case.
In course of the lysimeter research on the nitrogen balance of grassland it appeared
that leaching of nitrogen during the winter increases in successive years. The question
arises whether an equilibrium betweenfixation and mineralisation arises.
The influence of rain during winter on the amount of nitrogen available in early
spring could be stablished on all investigated soils. The difference in the average
amount present after dry and moist winters is about 40 kg of nitrogen pro ha. The
after-effect ofnitrogenapplied in the previous year is also dependent on the amount of
winter rainfall. The variation wasfrom 0 per cent of the effect of freshly applied nitrogen after very wet and 17per cent after dry winters.The average was5,6 per cent.
Fertiliser requirements for peas were derived from the results of field experiments.
This crop only reacts slightly on pH on sea-clays; however, on riverclay soil an unfavourable effect occurs on account of decreased potash supply as a result of increased
pH. On sandy and moor-colonial soils it is necessary that pH-KCl exceeds 5,0. Peas
show a smaller reaction towards phosphate than potatoes and beets and react more
positivelythancereal crops.The potash requirement of peas, however, is much higher
than of cereal crops and nearly the sameasthose of thepotato.Cookingquality ofpeas
is related to phosphate content. This content is dependent on the phosphate status of
the soil and on differences in rainfall in spring. There stillremainsalargevariation,
however, for which no explanation can be given.
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Liming of the acid subsoil resulted in an average yield increase of 4 % for summer
barley on four experimental fields.
The resistance to Fusarium infection of seed potatoes cultivated on loam soils was
found to decrease at lower nitrogen contents and to a lesser extent at lower calcium
contents of the tubers.
Visual scoring of potassium deficiency in the leaves of industrial potatoes is not a
good method to judge the need for top-dressing. The weight of potato crop obtained
withthehighest returnin moneyisachieved when deficiency symptoms stayawayor do
not manifest themselves before the middle of August. Earlier appearing symptoms at
a time too late for top-dressing are accompanied by loss.
Under the weather conditions (cold spring) of 1962 late top-dressing with nitrogen
on summer wheat grown on moor-colonial soils was less efficient than the same extra
amount in spring.
In 1962itwasnotedthat sulphateofammonia hadagreater effect ongrass production
than nitro-chalk and nitrate oflime,both at early and at lateapplications.The contents
of potassium and nitrogen and toalesser extent that of magnesiumincreasedalongwith
the enhanced production. So a dressing with sulphate of ammonia necessitates an
additional fertilisation with magnesium on account of hypomagnesaemia in cattle.
To raise the magnesium content of grasskieserite (magnesium sulphate) can be used
to advantage. Alarge supply in once to obtain a stock is lessrational than regular light
dressings. Nitrate of ammonia containing magnesium partly as sulphate and partly as
carbonate also has a favourable effect, although somewhat less in the first years.
Research concerning the uneven distribution of mineral fertiliser (nitrogen) by
machine broadcasting demonstrated that with cereal crops a yield depression of about
2 % occurs in general practice. The best results are usually obtained with a plate and
nicker distributor. Under favourable circumstances during execution and with judicious use good performance canalso be achieved with spinning-disc and swinging-outlet
distributors. The best distribution is obtained with machines with a wide reach of
spread and complete overlap of the treated strips.
Besides the solubility in water and grain size the form and the solidity of the grains
are important for the effect of phosphatic fertilisers. Potatoes require fertilisers with a
high content of water soluble phosphate, for cereal crops and grassland a relative
solubility in water of 50 per cent suffices.
The following progress was made in the realm of fertilisation advices, based on
chemical soil and crop analysis.
A new potash advisory scheme was introduced for arable land on clay soils with
more than 10 per cent of humus.
The prospects of the new „P-water" method as base for the phosphate advices seem
favourable, even though the limiting values are not the same for all soils and crops.
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To obtain a better insight into the chemistry of the „P-water" determination the
behaviour of phosphate in soil suspensions was investigated more in detail. The variations in the phosphate concentrations by decreasing soil/water ratio were found to be
mainly effected bya simultaneous occurrence of a salt effect (lowering ofthe phosphate
concentration) and the dilution effect.
A magnesium fertilisation advisory scheme for grassland was introduced. The potassium and magnesium status ofthe soiland the nitrogen content ofthegrassaretaken
into account in the calculation.
By analysis of data obtained by different means a serviceable relationship was found
between sodium content of grass and a combination of K-number and sodium content
of the soil.
The determination of copper on grassland as basical information to compute the
fertilisation advice can be performed by means of soil analysis.
A chloride determination in crops has been developed, in which without previous
digestion a titration is directly performed with silver nitrate in a suspension of the
sample. The end point is potentiometrically determined.
A large stock dressing with manganese applied four years ago did not effect an improvement in the percentage of marsh spot of peas.A decrease could only be obtained
by means of spraying during flowering.
In a pot experiment, in which the yield of grass was both enhanced by application
of nitrogen and of manganese, the manganese content washardly affected. Application
of manganese on permanent grassland only raised its content in the first cut.
The level of organic iron compounds, which, also taking into account the bicarbonate content of the soil,is a measure for the occurrence of iron chlorosis infruit trees,
was relatively higher this year. This was accompanied with fewer symptoms of
chlorosis.
The reductive capacity of the root system of tomatoes in water culture increased in
proportion according as the supply of iron oxides was lower. The reductive capacity
of the roots is higher by application of iron chelates than of iron oxides.
Analysis of the water leaching from pot experiments with roses (Tawny Gold) disclosed the fact that by administering the chelate Mn-DTPA the iron in the soil was
strongly mobilised (reversal of Mn-DTPA to Fe-DTPA). Besides that also much manganese was in solution. This explains the favourable effect of Mn-DTPA on the Mnnutrition of roses.
Arepeated investigation onthe uptake ofiron by tomatoes from Fe-EDTA and ferro
sulphate confirmed that in water culture iron derived from Fe-EDTA acts less effectivelythan that from ferro sulphate. The larger uptake of iron from Fe-EDTA is suboptimal for chlorophyll formation. The activities of the enzymes catalase and peroxidase, however, were higher by application of Fe-EDTA. So it is likely that by appli68

cation of iron chelate both iron and chelate are absorbed, whereby the internal availability of iron is not sufficient for all processes.
A reasonable explanation was obtained for the stronger nitrogen deficiency shown
by oats in comparison to wheat, when no nitrogen fertiliser is applied, by means of
root investigations in the field. In this case the root system of wheat shows earlier
development and also penetrates more deeply into the subsoil in later stages.
A satisfactory concordance was obtained in the reaction of oats grown in concrete
tubes filled with soilprofiles and of the same crop under field conditions. This method
givesa possibility of studying the profile in relation to the moisture supply, asthis can
be varied at will in the tubes.
By means of investigations on root development of haricot beans it was found that
the varieties Kaboon and Sabo most likely willbe less susceptible to damage by tillage
than Kievit, Koekoek, Nanko and Beka.
By means of plants whose roots had been trained down to belowdifferent predetermined depths through plastic tubes of varying lengths, the importance of nitrogen at
various depths in the profile was studied. Growth and uptake of mineral nutrients are
highly correlated with the amount of roots protruding from the pipes. The limited
amount ofrootsat greater depths contributes tothe growth inproportion totheir mass.
As long as the roots are present at greater depth their activity in uptake seems to be
normal notwithstanding a restricted oxygen supply.
In the realm of soil fertility analysis the research on grassland in a sand district in
the North is coming to a conclusion. When the factors are classified according to
diminishing influence on bruto grass production, the most important ones during the
period 1955-1957are: K-status, average depth of water table in the summer, P-status
and pH-KCl. In 1955already 19per cent of the variation in yield can be explained by
K-status; in 1956 and 1957 the percentage was 14 en 12 respectively. The factor
„distance of field to the farm buildings" does not so much influence bruto production
as it does its return. Also the weather conditions are important concerning the effect
of the distance mentioned. In dry years the return obtained on the distant, mainly low
lyingfieldsisgenerally higher (less damageby excessive water and trampling by cattle)
than in the wet ones,although the latter are usually favourable for growth of the grass.
Although dry years as such enhance the return, they usually demonstrate smaller
effects of fertilisation, especially of nitrogen.
The reaction of oats to nitrogen supply on 30 experimental fields on riverloam soils
was described by means of a Mitscherlich equation. A great variation exists in calculated parameters, such as supply of nitrogen by the soil and maximal yield. By means
of factor analyses the variations could be described for 75 per cent. An important
aspect with regard to grain yield is the humus content of the soil. Not only yield is
related tothelatterfactor but alsothe reaction onnitrogen.The type ofsoil determines
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the maximal yield and the latter regulates the yield depression effected by too much
nitrogen. To be able to givea complete agricultural explanation the aspects found have
been rotated to a simple structure with the varimax method.
In the field of mathematical statistics the method of path-coefficients, up till now
only used in genetical investigations, was introduced and elaborated for ecological
research. The method offers the possibility totest more realistic modelsand to describe
them quantitatively. Contrary to whatisthe case,when the regression modelis applied,
it is no objection when chain processes and even feed-back systems are present in the
model. The method has been successfully applied to the problem of the influence of
different factors onthe magnesium content ofgrass.
A computing scheme for evaluating a factorial experiment in four replications with
three treatments in four levels was elaborated on behalf of research on organic matter.
For flower crops a better insight into the relationships between the composition of
the soilmixture (substrate) and the fertilisation wasobtained. Just as for cyclamen and
gloxinia it can also be concluded for carnations that a mixture containing much peatdust is to preferred to one with smallamounts of it. The reason is that much peat-dust
shows alarger effect of nitrogen and on the other hand lowers the negative salt effect
affected by an excess. The acceptability of the supposition that the concentration of
salts in the soil solution (osmotic value) is the main cause of the interaction between
substrate and fertilisation was demonstrated. The separate salts also show a specific
effect. Calcium chloride was less deleterious in excess than sodium chloride for cyclamen, while sodium sulphate enhanced growth and strengthened the effect of nitrogen.
Black peat that has been frozen as substrate gave as good or even somewhat better
results than pine needle fitter with 13varieties of azalea. As soilto digthe pots in pine
needle litter wassuperiortoblack peat.
The yellowing of the leavesof Brunfelsia, which often occurs in thenurseries, can be
cured with iron chelate.
Research concerning fruit growing was mainly related to the nitrogen supply, both
from a soil-chemical (movement of nitrogen in the soil profile) and from a plantnutritional view-point.
The most favourable time of nitrogen application strongly depends on the amount
ofrainfall after fertilisation, the type of soiland its treatment and theform of nitrogen.
During the period 1960-1962 the highest yield was obtained on grass-covered light
clay by fertilising with sulphate of ammonia in November and with nitrate of lime in
November or also in January. The best results on sandy soils during 1961-1962 were
obtained with the application in February. On the latter soils the displacement of
nitrogen in the profile is liable to show large variations.
Golden Delicious apples from an experimental field on soil treatment showed less
scald and more fruit russetting after storage during 1961/62, when the fruits were
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derived from the grass-covered field. Scald increased on thesefieldsalongwithincrease
ofnitrogen dressing.Thepercentageoffruit russettingdecreasedbysprinkler irrigation.
By sampling apple leaves both earlier and later than in July-August (the nitrogen
content is very uniform during that period) a better insight could be obtained in the
amount of nitrogen which is available to the tree early or late in season. Non-bearing
trees had twice as large leaves and lower contents of nitrogen, phosphor, calcium and
magnesium in the leaves. These lower contents could not be fully explained by the
difference in leaf size. The nitrogen content of one year old twigs sampled in winter
canbeusedto make a good forecast on the amount offlowersin the following spring.
About 30 per cent of the nitrogen in the leaves at summertime is stored in the wood
of the tree before leaf drop. The nitrogen content of the sap of two year old twigs
shows a strong increase towards the flowering period, while a second maximum occurs
at the beginning of June.
With the pear Conférence it appeared that whenapplyinglargeamountsofnitrogen,
thepotassiumsupplyneedsspecialcare.Thiswasevident from thegrowthofthe sprouts
and from behaviour during storage. Much nitrogen and a small amount of potassium
gave the softest fruits.
The experiments on storage with Cox's Orange Pippin in 1961/62demonstrated that
spraying with a solution of calcium lactate decreased the occurrence of bitter pit on all
experimental fields. The decrease averaged 36-20 per cent. Some favourable effect
was achieved by fertilising with calcium sulphate or calcium nitrate. The treatments
mentioned also resulted in a diminished percentage of „breakdown". Calcium nitrate
had more effect in an experiment than calcium lactate and calcium acetate. The percentage of bitter pit was raised by spraying with potassium and magnesium nitrate.
Leaf-burn occurred at concentrations higher than 0,5-0,75 per centofcalciumnitrate.
It waspossibleto cure iron deficiency in peas on seaclay witha high calcium content
by applying dissolved iron chelate (Chel 138Fe) in amounts of 6 and 12 g per square
meter under the branches. Especially during summer it is necessary to wash it down
intothesoilwithmuch water (25-50mm).
Research onvegetablegrowing washighly diversified. Theimportance ofagoodsupply of potassium for yield and quality of tomatoes wasagain clearly in evidence in two
experiments with potassium application on river clay.The largest application (40kg of
sulphate of potash perare) effected the largest yield, but especially the improvement in
quality was noteworthy. The quality was also clearly improved by potassium in eight
experiments on diluvial sandy soils.The optimum wasattainedataK-waternumber of
20 during growth. In case of heavy dressings sulphate of potashhad abettereffect than
sulphate of potash and magnesia.
Black peat that has been frozen, to be used for soil amelioration must be enriched
with0,5gramof potashperliter of loose material to obtain a maximal yield with salad.
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Blackpeat mixed with phosphate retained a high availability of this nutrient for a long
time.
The studies on the influence of external factors (drying, freezing, steaming) on the
breakdown of organic material were continued. On hothouse soils the influence of
drying at higher temperatures ( ± 85°C)and of steaming wasgreat. Alarge decrease in
the amount of microbes occurs,whileorganicand nutrient substances become soluble.
There was a remarkable rise in content of soluble manganese. Salad demonstrated a
decrease in quality on steam sterilised soil.
One year old asparagus plants reacted favourably to application of zinc sulphate in
growth of length and massin a pot experiment in pipes with shifting sand.
Research on the deleterious effect of town-refuse compost on some crops was continued. The reactions ofclover (reacting positively on compost) and endive (susceptible
to damage) wereinvestigated byapplying water extracts of compost towhichthe necessarynutrientshad beenadded.Anenhancement ofgrowthin comparison tothe control
wasobserved inalltreatments,especially withendive.Fromthisitcanbeconcludedthat
the noxious compounds which eventually are contained in compost, have not entered
into solution.
Different sizes of pots were investigated in growing salad and tomatoes. Salad
attained its complete development in vessels of about 60 liters, i.e. a pot 40 cm wide
and 50 cm high. The maximal development of tomatoes was still not attained in the
largest pot of 60 cm diameter and 70 cm height. By letting the pots down into moist
peat-dust, into which the tomatoes grew their roots,satisfactory resultscouldbeachieved with pots of 10 and 15 liters.
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