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RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

(1961).

Bodem/ysisch onderzoek.
De bodemstructuurwordt doorvelefactoren beïnvloed.Inn. Groningen,n. Friesland Structuur
en het Oldambt werd naar aanleiding van geconstateerde opbrengstverschillen een
onderzoek uitgevoerd om derelatieve betekenis der verschillende factoren teleren kennen en de fysische bodemtoestand van deze gebieden te vergelijken. In het Oldambt
waar het onderzoek reeds eerder was begonnen, bleken vooral de kalktoestand en de
ontwatering als bodemfactoren van belang. De structuur was hier in het in dit opzicht
ongunstige jaar 1961 gemiddeld niet slechter dan in n. Groningen en n. Friesland.
Dit onderzoek heeft verder aangetoond dat bedrijfstechnische maatregelen sterk kunnen ingrijpen in de bodemstructuur. Een veelvuldig gebruik van zware trekkers, diep
ploegen op wintervoor en intensieve bewerking in het voorjaar hadden een ongunstige
invloed. Op percelen met wintergranen werd een betere structuur waargenomen dan op
die met zomergraan, hetgeen kan worden toegeschreven aan de vroege en niet te diepe
bewerking in de herfst en aan het achterwege blijven van bewerking in het voorjaar.
Bij proefvelden opzwarekleigrond had bekalking een gunstig effect op de structuur,
oplichte zavelwas de invloed gering.Doorindirecte invloedenvan hetweer ondervond
de opbrengst in 1960 en 1961 echter geen invloed van deze structuurverbetering. Op
andere wijze verkregen verbeteringen van de structuur van een lichte zavel (structuurregelaarsproefveld Hornhuizen) gaven welverhogingen van de opbrengst van bieten en
zomertarwe.
Een tamelijk intensieve groenbemesting bleek op niet al te zware kleigrond in de
N.O.P. een redeüjke structuur te geven, zodat wisselbouw daarvoor niet noodzakelijk
schijnt te zijn.
Het verstuivingsonderzoek, in de windtunnel uitgevoerd met grond van het voor- Verstuiving
malige papierpulpproefveld te Eerbeek het zien, dat de gevoeligheid voor verstuiving
niet alleenafhangt vandeaardvandegrond, maar ookvandevochtigheid van delucht,
de wijze van vervaardiging der proeftabletten, de duur der windwerking en de lengte
van dereekstabletten. Deinvloed van devierlaatstgenoemde factoren isdikwijls groter
dan die van de verschillen tussen de objecten. Vooral die van de vochtigheid van de
lucht geeft proeftechnische moeilijkheden. Wel bleek dat behandeling van de grond
met tien ton papierpulp per ha in 1954en 1957eengunstige invloed op de gevoeligheid
voor verstuiving heeft gehad. Het effect is evenwel onvoldoende om het stuiven te verhinderen.
Ongeveer 20 verschillende anti-stuifmiddelen werden onderzocht. Toediening van
asfaltemulsie gecombineerd met een middel ter bevordering van de opneming van
water door de grond, blijkt voorlopig de beste perspectieven te bieden voor de verkrijging van meer stabiele aggregaten.

Uit het onderzoek in het windsingelproject te Grubbenvorst blijkt dat het verloop
van het vochtgehalte in raaien loodrecht op de windsingels afhangt van de hoeken
tussen dezelaatste en de windrichting en van het verloop van het gehalte van de grond
aan organische stof.
Verdamping

Voor het verdampingsonderzoek met lysimeters te Groningen en in de Rottegatspolder werd op grond van de uitkomsten der ijkingen van twee neutronen-sondes voor
vochtmetingen (eigendom van Rijkswaterstaat) besloten de vochtbemonsteringen per
1 december 1961te staken en op nucleaire metingen over te gaan.

Nachtvorst

Bij een onderzoek naar de invloed van de bodemgesteldheid op het optreden van
nachtvorst te Nieuw-Buinen bleek dat bij gehalten aan organische stof boven 30%
poriën- en luchtvolume zo groot werden, dat de kans op schade door nachtvorst aanzienlijk toenam. Deze experimentele feiten konden ook theoretisch verklaard worden.

GrondTen behoeve van het grondbewerkingsonderzoek werd een meetmethode voor de
bewerking karakterisering van de ruimtelijke opbouw van het zaaibed ontwikkeld, die ook toepasbaar is in aardappelruggen. Verschillende grondfracties worden daarbij uitgezeefd,
terwijl voor het nemen van ongeroerde monsters wordt gebruik gemaakt van ringen
volgens De Leenheer- De Boodt.
Demeting van de door grondbewerking veroorzaakte ophoging werd vereenvoudigd,
terwijl voor de bepaling van de hoogteligging van het maaiveld een nieuwe reliëfmeter
werd ontworpen en gebouwd, waarop de gemiddelde hoogte direct kan worden afgelezen.
Pogingen om met behulp van een triltafel een homogenere structuur en vochtverdeling tot stand te brengen bij het vullen van de bakken, waarin de afschuifspanning
van grond bij verschillende dichtheden en vochtgehalten wordt bepaald, leidden niet
tot het gewenste resultaat.Uiteen bewerkingvan de in 1959 en 1960 gedane metingen
bleek, dat de afschuifspanning bij de onderzochte kleigrond afnam bij toenemend poriënvolume en vochtgehalte.
Bijverschillende grondbewerkingsproeven werdendebodemfysische metingen voortgezet, veelal in samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. De paardebedrijven vertoonden in 1960 een betere structuur dan de trekkerbedrijven. De resultaten van metingen in 1957, 1958 en 1960 in de Reiderwolderpolder
bij vergelijkende bewerkingen met ploeg en cultivator werden bewerkt. Ploegen gaf
steeds een hoger poriënvolume envochtgehalte en in 1960 een hogere opbrengst aan
spinaziezaad.
Fysischchemisch

Het fysisch-chemisch onderzoek had behalve op de karakterisering van organische
s t o f betrekking op de bepaling van de evenwichtsconstanten van de kationenuitwisselingsreacties Ca-Na, Ca-K en Mg-Na bij Winsum-illiet. Dit onderzoek beoogt een
fundamenteel inzicht in de samenstelling van de bodemoplossing. De gevonden waar-

den blijken, zoals theoretisch werd verwacht, constant over een groot traject van concentratie en bij sterk wisselende verhoudingen tussen de kationen. Bij door üliet vastgelegd kalium is evenwel sprake van sterke afwijkingen; hierbij zijn drie trajecten gevonden, die elk hun eigen constante hebben.
Organische-stof- en stikstof huishouding.
De grootte en het verloop van het humusgehalte van de grond en de geaardheid van Organische
de organische stof in grond zijn belangrijke factoren bij de bestudering van het or- 8 t 0 '
ganische-stofvraagstuk. Er werd een speciale vereffeningstechniek ontwikkeld voor de
bepaling van het verband tussen het humusgehalte en de aanvoer van organische stof
uit gegevens van meerjarige proefvelden. Het bleek daarbij mogelijk tot een onderscheid te komen tussen bestendige en aantastbare humus. Bij het chemisch-microbiologische onderzoek kan hiervan een nuttig gebruik worden gemaakt bij de keuze van
de proefobjecten.
Bij de in geaëreerde grondsuspensies verrichte microbiologische scheiding van aantastbare en bestendige fracties van organische stof in de grond, bleek de nog niet gehumificeerde organische stof in 10à 14 dagen te worden ontleed. Daarna verloopt de
afbraak zeerlangzaam,zodatpasnamaanden detraagontledendefracties (echte humus)
verteerd zijn en alleen de nagenoeg inerte fracties overblijven.
Met behulp van een nieuwe techniek is gebleken dat de hoeveelheden organische
verbindingen die door plantewortels worden uitgescheiden, groter zijn dan in de regel
wordt aangenomen. In grasland wordt op dezewijze in de rizosfeer per jaar ten minste
tweeton droge organische stof aan de grond toegevoerd.
Bij het onderzoek naar de invloed van uitwendige factoren op de afbraak van organischmateriaalindegrond blekenuitdrogingbijlagetemperatuur enbevriezing slechts
eenzwakkestimuleringvanhetmicrobenleventengevolgetehebben,althansin normale
Nederlandse gronden. Droging bij hoge temperatuur (in een stoof) veroorzaakte echter
een sterke, zij het kortstondige opleving der microflora en een versnelde afbraak van
de organische stof.
Er werden volgens het meststoffenbesluit normen vastgesteld voor doorgevroren
zwartveen „tuinturf". De door de praktijk vermoedevastlegging van opneembare stikstof door „tuinturf" kon in het laboratorium niet worden aangetoond. Het onderzoek
wordt in pot- en veldproeven voortgezet. In internationaal verband is medegewerkt
aan de standaardisering van veen en veenprodukten ten dienste van land- en tuinbouw.
Door menging van stadsvuilcompost en veen kan een goede organische meststof
worden verkregen. Zwartveen en doorgevroren veen kunnen daarvoor met hetzelfde
resultaat worden gebruikt. De menging kan vóór of na de broei plaatsvinden; de praktijk kan de voor haalrmeest geschikte methode kiezen. Potproeven tonen dan dat het
mengsel van grotere waarde is dan de bestanddelen afzonderlijk.

Stikstof

Behalve voor het stikstofeffect van organische bemesting komen geleidelijk meer
gegevens ter beschikking óver het „resteffect". De proeven zijn zo ingericht, dat dit
resteffect kan worden gemeten als het verschil in opbrengst bij optimale bemesting
met kunstmeststikstof. In het droge jaar 1959 trad op de „miniatuur organische-stofbedrijven" op de Dr. H. J. Lovink-hoeve bij de meeste gewassen een positief resteffect
op van groenbemesting en gescheurde kunstweide. In het natte jaar 1960 was van een
dergelijk effect echter nauwelijks sprake. De organische bemesting werkte toen bij
enkele gewassen zelfs verlagend op het opbrengstniveau. Ook in 1961werd geen resteffect waargenomen behalve bij suikerbieten. Door de zeer natte zomer blijken organische bemestingen niet de reactie te hebben gegeven, die op grond van de hoeveelheden stikstof in de ondergeploegde massa werd verwacht.
Deze door het weer bepaalde invloed treedt ook aan de dag bij de resultaten van het
eveneens op de Dr. H. J. Lovink-hoeve gelegen vruchtwisselingsproefveld met en zonder geregelde verbouw van peulvruchten, eenjarige rode klaver en tweejarige luzerne.
Hetlijkt erop dateengunstigeinvloedvandezeleguminosen opdemaximale opbrengst
bij optimale stikstofbemesting vooral in droge jaren naar voren komt; in het natte
jaar 1961hadden de genoemde voorvruchten zelfs een iets ongunstig effect.
Bij de bepaling van de stikstofwerking van ondergeploegde kunstweiden met verschillend klavergehalte is gebleken, dat de klaverrijkdom hierbij een onbeduidende
rol speelt, daar klaverarme graslanden in de regel een hogere bemesting met stikstof
hebben ontvangen.
Uit de resultaten van negen proefpercelen met organische bemesting op zandgrond
over een negenjarige periode bleek dat door combinatie van stalmest, groenbemesting
en kunstmest ten opzichte van uitsluitend kunstmest opbrengstvermeerderingen werden verkregen die voor de meest voorkomende gewassen varieerden van 6 tot 10%.
In geld uitgedrukt bedroeg de opbrengstverhoging vermeerderd met de besparing
aan kunstmest door stalmest en groenbemesting tezamenƒ 150,—per ha per jaar. Er
werd berekend dat 26% van de toegevoerde organische stof als humus in de bouwvoor
was achtergebleven.
De bestudering van de betekenis van stikstof in het bodemprofiel voor de voeding
der gewassen werd voortgezet. Behalve de geleidelijk ter beschikking komende stikstof
door afbraak van organische stof moet ook de van de bemesting afkomstige stikstof
die in het profiel op en neer beweegt, van belang worden geacht voor de ontwikkeling
van de plant. Daardoor wordt het begrijpelijk, waarom de in grondmonsters van de
bouwvoor bepaalde mineralisatiegraad (d.i. de bij incubatie vrijkomende stikstof) en
ook de met behulp van ionenwisselaars in de bouwvoor bepaalde hoeveelheid vrijkomende stikstof niet als maat voor de stikstofbehoefte der gewassen kunnen worden
gebruikt. Daarvoor is de hoeveelheid stikstof in diepere lagen te wisselvallig. Er wordt
een onderzoek ingesteld naar de invloed van regenval en eigenschappen van de grond
op de verplaatsing van stikstof naar diepere lagen.

De ervaring in de praktijk, dat op grasland weinig of geen stikstof uitspoelt, daar
deze snel en volledig door de dichte wortelmassa wordt opgenomen, kon door het lysimeteronderzoek worden bevestigd. Daarbij bleek echter, dat in zeer regenrijke perioden, vooral in de winter wanneer het gras niet groeit, van een gegeven bemesting wel
vrij veelkan uitspoelen. In denatte winter 1960/61spoelde bij bemesting in november
zelfs 30% uit, terwijl in de droge winter 1959/60 slechts enkele procenten langs deze
weg verloren gingen.
Bekalking en anorganische bemesting in de landbouw.
Een onderzoek naar de meest economische bekalking op zware Dollardklei werd Bekalking
afgesloten. Om een eenmaalverkregen optimale pH te handhaven moet men eens in de
tien jaar ongeveer vijf ton CaO toedienen. Zwaardere of frequent toegepaste lichte
giften geven aanleiding tot grotere verliezen aan kalk. Bekalking van een zure ondergrond had dit jaar in veldproeven op zandgrond bij aardappelen geen effect. Bij gerst
werd wel een invloed gevonden, zelfs indien de grondwaterstand hoog was.
Het kaligehalte van aardappelloof op rivierklei wordt behalve door kaligehalte, Bemesting
kleigehalte en kalktoestand van degrond bepaald door de ouderdom van het gewas en
de neerslag. Een hogere neerslag in de drie weken voorafgaande aan de bemonstering
van het loof, veroorzaakt een hoger kaligehalte. Aan het kalifixatiecijfer behoeft, wanneer met de genoemde factoren rekening is gehouden, geen zelfstandige betekenis
voor de kahvoorziening van het gewas te worden toegekend.
Een enkele malen herhaalde bespuiting met kali van aardappelen op rivierklei had
weer een gunstig effect, maar wasniet beter dan een eenmaal toegepaste overbemesting
in vaste vorm. Baide bemestingswijzen werkten minder dan een bemesting in het
voorjaar.
In het najaar toegediende kali heeft op zand- en dalgrond een effect van ongeveer
90% van in het voorjaar gegeven kaü.
Op Heigronden begint meer magnesiumgebrek op te treden. Op de betrekkelijk
lichte kleien in de Wieringermeer en aangrenzende polders werd gevonden, dat haver
in 1961geen symptomen van gebrek vertoonde indien het MgO-gehalte van de grond
hoger was dan 100d.p.m.;bij gehalten lager dan 60 d.p.m. trad meestal welgebrek op.
Het magnesiumgehalte van weidegras, dat vangrote betekenis isvoor de gezondheid
van het vee, is op'zandgrond positief gecorreleerd met het magnesiumgehalte van de
grond. Grondonderzoek op magnesium is op zichzelf echter niet voldoende om het
gehalte in het gras bevredigend te kunnen voorspellen. Andere factoren, zoals stikstofgehalte van het gras, stikstofbemesting, kalivoorziening en botanische samenstelling, zijn van evenyeelofmeer betekenis. Door bemesting met 100-150 kgMgOper ha
in de vorm van kieseriet treedt een belangrijke stijging van het gehalte op.
Magnesium inmagnesiumhouden.dekalkmeststoffen werktopbouw-engrasland lang-

Weer

zamer dan dat in kieseriet. In een proef op bouwland werd pas in het derde jaar een
ongeveer gelijke werking gevonden.
Volgens de resultaten van twee proefvelden wordt de afrijping van pootaardappelen
sterk beïnvloed door de hoeveelheid stikstof, en hoewel niet significant, door de vorm
waarin deze wordt gegeven. Bij giften boven 150 kg stikstof per ha werd de keuringsklasse nadelig beïnvloed.
De stikstofvorm kan bij vroege en zeer vroege toediening op grasland van betekenis
zijn. Zwavelzure ammoniak gaf in proeven in dat geval betere resultaten dan kalkammonsalpeter en kalksalpeter. Dit houdt verband met de snellere uitspoeling van stikstof in de vorm van nitraat.
In een proef met spruitkool op lichte zavelverhoogde bemesting met stikstof deopbrengst, maar benadeelde de kwaliteit. Dit kwaliteitsverlies kon door bemesting met
kali niet gecompenseerd worden.
Een nieuwe methode ter bepaling van het in water oplosbare fosfaatgehalte van de
grond isuitgewerkt. Dezemethode heeft een engereverhouding tussen grond en water,
wordt bij 20° uitgevoerd en de extractieduur is aanzienlijk korter dan bij de bepaling
van het huidige P-getal. Opproefvelden gaf de methode opverschillende grondsoorten
gelijkwaardige uitkomsten; in potproeven was er nog wel verschil tussen zand en klei.
De bepaling van geringe hoeveelheden fosfaat geschiedt door vorming en reductie met
stannochloride van het blauw gekleurde fosformolybdeenzuur in een milieu van isobutylalcohol.
De mate van werkzaamheid van natuurfosfaat is bij de aardappel bepaald door het
oplossend vermogen van de grond, dat door deverhouding tussen in water gemakkelijk
oplosbaar en moeilijker oplosbaar fosfaat gekarakteriseerd is. Bij mosterd blijkt de
aanwezigheid van niet in het bodemvocht opgelost fosfaat belangrijk bij te dragen tot
de opneming.
De eisen, die men aan een meststof moet stellen ten aanzien van de in water oplosbare fractie van het fosfaat, zijn afhankelijk van de korrelgrootte en omgekeerd. In
1961 gaf fosfaatammonsalpeter op grasland weer dezelfde werking als superfosfaat.
Toediening van fosfaat op de stoppel van kalkrijke gronden moet worden afgeraden.
Vermoedelijk gaat het fosfaat hierbij in te sterke mate in eenminder beschikbare vorm
over.
Bespuiting van erwtenmet fosfaat in het begin van de bloei verhoogde het fosfaatgehalte van de korrel tot waarden boven dekritieke grens voor de kookkwaliteit. Overbemesting invastevorm had in dit opzicht geeneffect. Deinvloed van fosfaatbemesting
op het fosfaatgehalte van de korrel van zomergerst is te gering om van betekenis te
kunnen zijn voor de gistgroei in het moutproces.
Steeds meer blijkt het noodzakelijk meteorologische factoren te betrekken bij de
verklaring van de bodemvruchtbaarheid en bij de verstrekking van bemestingsadviezen. VerschiDen die van jaar tot jaar bij de reacties van de gewassen op bemesting

met kalk, stikstof,fosfaat enkaliworden gevonden, worden aan deinvloed van de neerslag op de vruchtbaarheid van de grond toegeschreven.
Een advies over de grootte der stikstofbemesting in het komende jaar op basis van
dein november t/m februari gevallen hoeveelheid regen, gesteund door bepalingen van
direct beschikbare stikstof in de opeenvolgende lagen vandegrond, wordt thans jaarlijks gegeven. Zo werd voor 1961een relatief zware bemesting geadviseerd en ook voor
1962is dit het gevalin duidelijke tegenstelling tot 1960,toen na het drogejaar 1959 en
de daaropvolgende droge winter een vermindering van de bemestingwerd aangeraden.
Evenals in 1960 werd een algemeen advies gegeven ten aanzien van de hoeveelheid
toetedienenkali.Hoewel1960zeernatwas,wasdekalitoestand inhetnajaar gemiddeld
niet lager dan in 1956, 1957 en 1958. Voor zwaardere gronden werden normale giften
geadviseerd,voor lichtere gronden ietszwaardere giften inverband met devele regens
in de winter 1960/61.
Wortelonderzoek.
De bewortelingvangewassen kaneen belangrijke indicatieinhoudenvoordefysische Beworteling
en chemische eigenschappen van de grond, terwijl de functionele hoedanigheid ervan
tevens bepalend is voor de plantevoeding.
In methodisch opaicht heeft de beschrijving van het wortelstelsel een hoge graad van
nauwkeurigheid bereikt, zodat bij de bestudering van vraagstukken van verschillende
aard eenbijdrage kanworden geleverd ophet gebied vanhet wortelstelsel der gewassen.
Zo werd medewerking door middel van wortelonderzoek verleend bij goede en slechte
plekken in haver op veenkoloniale grond in verband met de weersomstandigheden,
herontginning van veenkoloniale grond in Nieuw-Buinen, organische bemesting bij
prei, grondbewerking en beregening bij aardappelen op de proefboerderij te Westmaas, beregening van grasland en gedrag van Alexandrijnse klaver.
Een uitgebreider onderzoek werd verricht over de invloed van verschillende dichtheid van de grond $xi cilinders met lagen grond van verschillende dichtheid) op de
morfologie van het Wortelstelsel. Gevonden werd dat de overgang los-vast van boven
naar beneden tot een minder goede groei leidde dan wanneer men met een geheel vast
profiel te maken had. In dezelfde lijn Ugt het resultaat, dat vast-zeer vast een minder
ongunstig wortelbeejd gaf dan los-zeer vast. Verschillende gewassen werden beproefd.
Luzerne onderscheididezich door een diep indringende beworteling.
Wat het functionele gedrag van het wortelstelsel betreft, leidden modelproeven over
de invloed van de grofheid van de structuur van de grond tot het resultaat, dat een
grovere structuur tot een ijlere beworteling aanleiding geeft. Deze belemmert de opneming van de mobiele nitraatstikstof weinig. Een goede opneming van de sterk gebonden fosfaationen is alleen mogelijk bij zeer dichte beworteling.
Eenbegin werd gemaaktmet eenonderzoek over dekwantitatieve betekenisvan door

de wortels aangezogen bodemvocht voor de opneming van ionen. De wortel wordt vergeleken met een ionenwisselaar als fysisch model.
Metdriebiologischetoetsmethoden, nl.lengtegroeivandekiemwortelvan sterrekers,
gewicht vanhet mycelium vanAspergillus en sterielgekweektetomatenwortels, werden
extracten van grondmonsters van de objecten van het organische-stofproefveld te
Heemskerk onderzocht op een eventuele specifieke werking van de gezamenlijke, oplosbare organische stoffen. Er werden wel aanwijzingen voor een verschil, maar geen
significant verschil gevonden.
Onderzoek sporenelementen.
SpotenHet onderzoek betreffende sporenelementen voorzover dit van direct belang voor
elementen j e praktijk j S j nadert een eerste afsluiting.
De geringe verticale verplaatsing van koper in grasland leidt tot het advies van een
bemesting met grotere hoeveelheden kopermeststof. In potproeven werd de koperbehoefte van verschillende gewassen vergeleken. Witte klaver van belang voor grasland,
reageerde niet, als tarwe reeds ernstig kopergebrek vertoonde.
De opbrengst van Engels raaigras werd in potproeven door bemesting met mangaansulfaat aanzienlijk verhoogd.
De uit de literatuur afgeleide veronderstelling dat de daling van het onderwatergewicht van aardappelen een gevolg zou zijn van relatief boriumgebrek, werd niet bevestigd. Bemesting met borax deed het o.w.g. ook dalen.
De verschijnselen van zinkovermaat langs enkele riviertjes in Brabant en Limburg
tengevolge van contact met afvalwater van zinkfabrieken werden bij verschillende gewassenbeschreven. Een flinke bekalking verlaagt het zinkgehalte in de plant en heft de
schade op. Dit zal over het algemeen niet economisch zijn; diep ploegen zal meer aanbeveling verdienen.
De beïnvloeding van de opneming van molybdeen uit de grond door bemesting met
fosfaat bij bieten werd ook waargenomen, wanneer het gewas met een oplossing van
fosfaat werd bespoten.Fosfaat heeft dusblijkbaar invloed opde molybdeenhuishouding
in de plant.
De vergelijking tussen bemesting en bespuiting ter bestrijding van tekorten aan
sporenelementen werd voortgezet. Het percentage hartrot van bieten kon door een
enkele of dubbele bespuiting met borax worden verminderd, maar een bijna volledige
onderdrukking werd alleen door bemesting verkregen.
Bij proeven over bespuitingvan granen met een \\% oplossingvan mangaansulfaat
bleek datin plaatsvan met 1000literzeergoedmet 600à800literkon worden volstaan.
Een tweede bespuiting bleek ook nu weereen extra vermeerdering van de opbrengst te
geven.
Als factoren dievan invloed zijn op de ijzerchlorose vanvruchtbomen, komen in het
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bijzonder naar voren de gehalten aan bicarbonaat en reactieve koolzure kalk en de
verhouding van de hoeveelheid organische stof tot het hieraan gebonden ijzer in de
grond.
Het „inbouwen" •an silicaat in het chelaat Fe-DTPA (silica-entrapped chelate)
vermindert de uitspoelbaarheid, vergroot de stabiliteit en voorkomt voor een groot
gedeeltehet optredenvanmangaangebrekindeplant.Bijrozen (TawnyGold)werd echter nog de meest harmonische Mn-Fe-voeding verkregen bij gebruik van Mn-DTPA,
waarbij dit gedeeltelijk in de grond in Fe-DTPA wordt omgezet.
Ten aanzien van de groeivergelijkbare hoeveelheden Fe-EDTA en ferrosulfaat werden in watercultures bij de bestrijding van ijzergebrek bij tomaten gebruikt. Ondanks
gelijkelengtegroeientoeneming vanhet gewicht der plantenwasdeopnemingvan ijzer
uit chelaatvijf maal xogrootals uitferrosulfaat. De concentratievan de gele en groene
bladkleurstoffen en de katalaseactiviteit waren hoger in het object met ferrosulfaat.
Het object met chelaat vertoonde daarentegen een veel hogere peroxydaseactiviteit.
Blijkbaar washier het anorganische ijzer een effectievere ijzerbron dan dat uit chelaat.
De bepaling van koper in gewas met behulp van zinkdibenzyldithiocarbamaat is
getoetst en geschikt gemaakt voor het gebruik in regionale laboratoria.
Een specifieke en nauwkeurige bepaling van grotere en zeer geringe hoeveelheden
magnesium werdalscontrole-methode uitgewerkt. Hiermeeishet mogelijk vijf gamma
magnesium met een variatiecoëfficiënt van minder dan 3 % te bepalen.
Het onderzoek over de mangaantoestand van Nederlandse en Duitse holocene afzettingen in verband met slibtransport en bodemgenese kwam gereed. De mangaantoestandvanbedijkte polderswordtbepaald doordeherkomstvanhetmateriaal,het milieu
van afzetting en de wijze van bedijking.
Analyse van de bodemvruchtbaarheid.
Deverderebewerkingvanderesultatenvandebodemvruchtbaarheidsanalyse van de BodemFriese Wouden leerde, dat de betekenis van de factoren die de grasopbrengst bepalen, v "jch t b a a t van jaar tot jaar kan variëren. Betrouwbare invloeden hadden in alle proefjaren (1955, analyse
1956en 1957) de factoren kaligetal, P-citr, pH, afstand tot de boerderij en gemiddelde
grondwaterstand. De fluctuatie van de grondwaterstand speelde echter alleen in het
droge jaar 1955 een rol, de diepte van de kleileemlaag alleen in jaren met veel neerslag (1956en 1957),hetgeen ook met het MgO-gehaltevan degrond het geval was. De
invloed van hetjaar op de betekenis van deandere factoren isniet duidelijk. Hoewel in
de drie proefjaren steeds een invloed van de fijnheid van het zand (U-cijfer) gevonden
werd, bleek deze statistisch niet betrouwbaar te zijn.
Ten behoeve van de ontwikkeling van een basis voor het advies van de magnesiumbemesting op grasland werd nagegaan met welke factoren het MgO-gehalte van het
gras in de Friese Wouden samenhangt. De factoren stikstofgehalte van het gras en

humusgehalte, MgO-gehalteen kaligetal van de grond verklaren tezamen 57% van de
gevonden spreiding.
Hier en daar is men de mening toegedaan dat bemesting van grasland met stadsvuilcompost devruchtbaarheidvanhetveetengoedezoukomen.Een statistische bewerking
van gegevens van een enquête in het gebied van twee K.I.-stations (Meppel en Balkbrug) gaf geen bevestiging van dejuistheid van deze opvatting.
Het onderzoek naar het gewenste assortiment van mengmeststoffen in verband met
de bestaande bodemvruchtbaarheid kwam gereed. Hieruit bleek dat het huidige assortiment in Nederland aan de gangbare bemesting is aangepast en betrekkelijk uniform van samenstelling is.Het assortiment is onvoldoende omaan de bemestingsadviezen gebaseerd op grondonderzoek te voldoen. Een uitbreiding van het assortiment is
uit een oogpunt van bodemvruchtbaarheid gewenst. De verschuiving zal voornamelijk
naar meer kaliarme en fosfaatarme mengmeststoffen moeten plaatsvinden.
Bemesting in de tuinbouw.
Het tuinbouwkundige bemestingsonderzoek heeft plaats aan het instituut zelf, het
proefstation voor de bloemisterij te Aalsmeer, het proefstation voor de fruitteelt in de
volle grond te Wilhelminadorp en de proeftuin „Noord-Limburg" te Venlo; verder
was er intensieve samenwerking met de stichting tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht."
BloemenHet onderzoek van bloemisterijgewassen in potten entabletten richt zichsteeds meer
teelt
op de wisselwerking tussen de samenstelling van het grondmengsel (substraat) en de
bemesting. Zeer goede resultaten werden bereikt voor Cyclamen, Pelargonium en
Gloxinia in potgrondmengsels rijk aan turfmolm of „tuinturf". De stikstofbehoefte
van de teelten ligt bij gebruik van dergelijke mengsels hoog; een schadelijk effect van
overmaat stikstof treedt niet spoedig op.Anjers in tabletten gaven een 10% hogere opbrengst bij een mengselvan vijf delen „tuinturf" en één deel klei,dan in een mengsel
vandeze bestanddelen inde omgekeerdeverhouding. Ook hier was de stikstof behoefte
bij gebruik van het eerste mengsel veel groter. Stalmest is een belangrijke leverancier
van geleidelijk ter beschikking komende stikstof voor de anjer. Azalea kan met succes
op„tuinturf"wordengekweekt,mitsdejuistebemestingwordttoegedienden voldoende
water wordt gegeven.
Bestrijdingvanijzergebrek bijrozendoormiddelvanijzerchelaat roeptvaakmangaangebrek op.Dit is minder het geval alsijzerchelaat met silicaat wordt gestabiliseerd.
Het onderzoek op het gebied van de fruitteelt richt zich steeds meer op de stikstofFruitteelt
voorzieningvan debomen.Stikstof verhoogt de opbrengst doorvergroting van het aantalbloemknoppeneneenbeterevruchtzetting.Alsdeboombetervanstikstofisvoorzien,
wordt verhoging van de opbrengst alleen verkregen via een versterkte vegetatieve ontwikkeling. Het stikstofgehalte van het blad blijkt tijdelijk verlaagd te worden na regen,
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ligt lager voor bomen op vochtige grond en hoger na snoeien, bij zware vruchtdracht
en dichte standruimte. Hoge stikstofgiften werken schadelijk op de opbrengst bij onvoldoende toediening van kali.
Bomen in grasstrokencultuur hebben weinig te lijden onder de stikstof- en vochtconcurrentie van degrasmat. De stikstof dringt in gras niet zover door en is er minder
lang aan te tonen dan op een strokencultuur. Injectie van een stikstofoplossing in de
grond geeft een onvoldoende voeding van de boom. Bemesting onder de boomrijen
geeft voor jonge bomen meer beschikbare stikstof dan breedwerpige bemesting over
het geheleveld.Een hogereopbrengstwerdverkregen met de laterebemesting in januari en februari 1961 dan met die in november 1960. Het resultaat is tegengesteld aan
dat van devorige proefperiode, waarschijnlijk door de grote hoeveelheid neerslag in de
winter 1960/61.
Het zwarthouden van een boomgaard heeft ijzergebrek in de vruchtbomen ten gevolge,zowel op rivier- als op zeeklei.
Stip in Cox's Orange Pippin werd op elf proefvelden duidelijk verminderd door een
vijfmalige bespuiting met een1% oplossingvan calciumlactaat. Bespuiting met kaliumen magnesiumzouten verergerde stip.
Bij proeven ophet gebiedvande groenteteelt bleekvoor de opkweek van groenten in Groenteteelt
perspotten eenruimevariatieindeverhoudingvan zwartveen en turfmolm toelaatbaar;
eenzijdig gebruik van zeer veel zwartveen of turfmolm geeft echter moeilijkheden. Men
moet erop bedacht zijn, dat tijdens de opslag van potgrond stikstof kan uitspoelen.
Aardbeien geteeld in perspotten onder glas,leverden een zeer vroeg produkt.
Tomaten op zandgrond geven de maximale produktie en de beste kwaliteit alleen
bij een ruime kalivoorziening. De kwaliteit verbetert nog bij verhoging der kaligiften,
wanneer de opbrengst reeds afneemt.
De extra gunstige werking van overbemesting met kalizout 40% bij knolselderij
moet worden toegeschreven aan de aanwezigheid van chloriden.
Giften tot 600kg K 2 0/ha zijn nodig om de maximale produktie aan vroege aardappelen te verkrijger» bij kaligehalten van de grond beneden 0,045% in 0,1 n zoutzuur.
Op rijkere gronden werkt een verse kalibemesting nog gunstig.
Aardbeien op zandgrond kunnen aan latent kopergebrek lijden.
Deovergangvanlandbouwzandgronden naartuingronden vraagt eenverbetering van
de fosfaat- en magnesiumvoorziening en een bekalking tot de juiste pH.
„Tuinturf" had een gunstig effect op de groeivan zaaisla en aardappelen en ook op
appelen; toediening in diepe plantgaten had een gunstige invloed op de opbrengst van
appels. Bij gebruik van „tuinturf" als bodemverbeteringsmiddel voor de slateelt op
arme grond moet0,65kg stikstof en 1,2 kg fosforzuur per m 3losmateriaalwordentoegevoegd. In een kas met sla werd geen betrouwbare interactie gevonden tussen beregening en bemesting met stikstof. Bespuiting met ureum werkte bij spinazie beter op
vochtige grond dan op droge.
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V O O R Z I E N I N G VAN D E G R O N D MET ORGANISCHE

STOF.

Veelzijdigheid van het vraagstuk.
Verschillende afdelingen van het instituut hebben te maken met onderdelen van het
organische-stofvraagstuk. Het is daarom van belang de algemene lijnen waarlangs dit
onderzoek zich ontwikkelt, aan te geven. De kern van het probleem is, welke voorziening van de grond met organische stof optimaal is en welke waarde moet worden toegekend aan de verschillende organische meststoffen.
Een belangrijke lijn in ons onderzoek isallereerst devolgende. Begonnen wordt met
onderzoek naar de kwantitatieve samenhang tussen de intensiteit van de organische
bemesting en het daarmee verkregen humusgehalte van de grond. Wanneer dan verder
debetekenisvanhet humusgehalte voordewaardevande grond voldoende bestudeerd
is, kunnen er ramingen worden gemaakt over de hoeveelheden organische stof die
nodig zijn om op rendabele wijze de vruchtbaarheid te handhaven of te verbeteren.
Hetisechter nodigtegelijkertijd verschillende andere onderdelen vanhet organischestofvraagstuk onder deloepte nemen. Wij wijzen allereerst op de samenhang tussen de
organische-stoftoestand endestructuurvandegrond enwelvoordeverschillende grondsoorten. Het is echter mogelijk dat het streven naar een voor de gewassen meest gunstigestructuur vandegrond doormiddelvantoedieningvanorganischestof,met andere
eisen ten aanzien van de grond en het gewasin conflict komt. Zo stelt de noodzakelijke
mechanisatie van de grondbewerking bepaalde eisenaan devastheid van de grond, die
niet behoeven samen te vallen met de meest gunstige omstandigheden van lucht- en
vochthuishouding voor de gewassen. Het streven naar een goede bewerkbaarheid van
een zwarekleigrond door verhoging van het humusgehalte kan voor bepaalde gewassen
een te rijke stikstofvoorziening ten gevolge hebben. Over het algemeen zal men wellicht op het ene onderdeel iets moeten toegeven om geen nadeel voor een ander te
ondervinden.
De intensivering van de organische bemesting bevordert als regel de stikstofrijkdom
van de grond die door verschillende gewassen in uiteenlopende mate wordt gebruikt
en verdragen. Ook dit is een belangrijk onderdeel van het organische-stofvraagstuk.
Vanzelfsprekend gaat het er ook om op welke wijze het meest rendabel in de stikstofbehoefte van de gewassen kan worden voorzien.
Andere vragenzijn of dekwaliteitvan deorganische stof in degrond aan verandering
onderhevig isenof eraan bepaalde organischeverbindingen een specifieke werking op
deplantengroei moet worden toegeschreven.
Het zaluit het voorgaande duidelijk zijn dat onsonderzoek er vooral opgericht moet
zijn bouwstenen aan te dragen voor de beantwoording van de vele vragen die voor uiteenlopende omstandigheden worden gesteld. Hiermee kan ook het antwoord op de
kernvraag worden opgebouwd.
Naast deze fundamentele behandeling van het vraagstuk is het noodzakelijk tevelde
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en onder praktische omstandigheden verschillende soorten en intensiteiten van organische bemestingte vergelijken. Direct voor depraktijk bruikbare resultaten worden
verkregen, terwijl voor dieper gaand onderzoek vaak gebruik wordt gemaakt van verschillen in de toestand van de grond die op deze proefvelden worden teweeggebracht.
Organische bemesting en humusgehalte van de grond.
Het is volgens een aan het instituut ontwikkelde methode mogelijk gebleken voor
Nederlandse omstandigheden de samenhang tussen de gemiddeld jaarlijks toegediende
hoeveelheid organische stof enhethumusgehaltevan degrond dat daardoor uiteindelijk
wordt bereikt, kwantitatief vast te stellen. Hierbij wordt uitgegaan van de hoeveelheid
organische stof die gemiddeld per jaar gedurende een rotatie van gewassen door planteresten,stalmest,groenbemesting,compost en eventueel ook stro aan de grond wordt
toegediend. In de formule komen verder coëfficiënten voor opbouw en afbraak van
de humus voor. Men kan voorspellen in hoeverre bij een bepaalde intensiteit van organische bemesting het bestaande humusgehalte aan verandering onderhevig zal
zijn. Nader onderzoek zal moeten uitmaken of de tot nog toe gevonden waarden voor
genoemde coëfficiënten algemene geldigheid hebben. Bovendien is het bij enkele
onderzoekingen gelukt vast te stellen welk humusgehalte van de grond voor de gewassen optimaal is. Deze kennis is nog gering, maar voor algemene beschouwingen van
beleid b.v. in hoeverre de produktie van stadsvuilcompost voor de landbouw van belang is, kan ze als richtsnoer worden gebruikt.
De hoeveelhedenwortels en stoppelsvan gewassen die in de grond achterblijven zijn
globaal bekend. Een belangrijke hoeveelheid organische stof wordt toegediend in de
vorm van afvalstoffen van vee, bedrijf, stad en industrie. Deze stoffen bevatten allerlei
bestanddelen die voor de mineralenvoorziening van de gewassen van belang zijn. Over
de werking daarvan, die over het algemeen vankorte duur is,ismen reedsvrij goedgeoriënteerd. Het gaat ons echter vooral om de betekenis van de organische stof in deze
afvalstoffen als zodanig, dus om het effect op de lange duur. De opzet van meerjarige
proefvelden is daaromzogekozen, dat het effect van korte duur is uitgeschakeld of kan
worden geëlimineerd en het resultaat op lange termijn kan worden beoordeeld. Op
deze wijze wordt de werking van stadsvuilcompost V.A.M. en van stalmest steeds ge?
durende eenreeks vanjaren bestudeerd.
De kennis over de invloed van geregeld in de vruchtopvolging opgenomen groenbemesting eneventueel ook gescheurde kunstweide ophet humusgehalte van de grond
neemt weliswaar toe, maar is nog onvoldoende.
Het humusgehalte van de grond wordt in het voorgaande centraal gesteld. Dit wil
niet zeggen dat de toegediende organische stof alleen maar van betekenis voor de bodemvruchtbaarheid zou zijn, wanneer ze tot humus is geworden. Groenbemestingsgewassen houden de grond in nazomer en herfst bedekt en oefenen tijdens de groei een
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vochtonttrekkende invloed op de grond uit; deze laatste invloed kan onder bepaalde
omstandigheden nuttig zijn, maar op weinig vochthoudende gronden tot verdroging
leiden. De wortels van groenbemesters houden de gronddeeltjes bij elkaar waarvan
een gunstige invloed uitgaat tegen het optreden van verslemping van lichte zavelgronden. Detot humus geworden organische stof geeft echter aan de grond eenten aanzien
van destructuur meer stabielkarakter. Demogelijkheden voor het verrichten van landbouwkundige handelingen worden ruimer en de oogstzekerheid neemt toe.
Structuur van de grond.
Onder de structuur verstaat men de wijze waarop de grond ruimtelijk uit zijn vaste
bestanddelen is opgebouwd. Zo gedefinieerd omvat de structuur dus zowel de ruimtelijke rangschikking (o.a. de aggregatie) als de bestendigheid daarvan (weerstand tegen
uitwendigekrachten). Deverdeling der poriënnaarhun grootte,diedelucht- en vochthuishouding voor een groot deel bepaalt, hangt hiermee nauw samen.
Verschillende methoden zijn ontwikkeld om de structuur in een maat vast te leggen.
Het is immers noodzakelijk dat eeneigenschapmeetbaar isalvorensdeinvloed vanverschillende factoren daarop kan worden bestudeerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de actuele structuur m.a.w. de structuur, zoals deze op een bepaald moment
wordt aangetroffen en de intrinsieke structuur d.w.z.een eigenschap van de grond die
bepalend isvoor debestendigheid van deactuele structuur tegen uitwendige invloeden,
zoals druk en regenval.
Debepaling van de actuele structuur geschiedt te velde volgens een visuele methode
en op het laboratorium volgens methoden waarmee poriënvolume, vocht- en luchtvolumina en de verdeling van de grootte der poriën worden bepaald. De beoordelingsmethode te velde en de laboratoriumbepaling geven resultaten die onderling overeenstemming vertonen.
De intrinsieke structuur is vooral voor kleigronden van betekenis. Men vindt een
maat hiervoor in de vochtgehalten bij verschillende consistenties van de klei (uitrolgrens envloeigrens) tenopzichtevan het vochtgehalte bij pF2 (onder Nederlandse omstandigheden vrijwel overeenkomend met het vochtgehalte na uitzakken van het
water uit een met water verzadigde grond).
Over de samenhang tussen de actuele structuur van kleigronden en de groei resp.
de opbrengst der gewassen komen steeds meer gegevens ter beschikking, maar deze
zijn toch nog geenszins voldoende. De richting van het onderzoek isechter goed uitgestippeld en men mag vaststellen, dat de onderzoekers op dit gebied reeds in staat
zijn zich een oordeel te vormen over de structuur van onze gronden.
Deinvloedvanhethumusgehaltevandegrond opdeactuelezowelalsopdeintrinsieke
structuur van kleigronden is een belangrijk punt van onderzoek. Er moet hierbij
onderscheid worden gemaakt tussen dezavelgronden ende zwaardere kleigronden. Bij
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de eerstgenoemde gaat het vooral om de gevoeligheid voor verslemping, bij de zwaardere gronden om het luchtgehalte bij pF2 en om de bewerkbaarheid. Door onderzoek
in het laboratorium werd een schema opgesteld, waarin de invloed van het humusgehalteop dezeeigenschappen kwantitatief isaangegeven. Omverslemping te voorkomen
wordt een des te hoger humusgehalte vereist naarmate de zavelgrond lichter en het
zand fijner is. Bij de zwaarderegronden isvoorstructuuren bewerkbaarheid een hoger
humusgehalte nodig naarmate de grond zwaarder is. Gronden met een gehalte aan afslibbare delen van circa 25% stellen relatief de laagste eisen aan de organische-stoftoestand van de grond, althans ten aanzien van de fysische toestand van de grond. Het
schema wordt te velde getoetst.
Het spreekt vanzelf dat niet alleen het humusgehalte maar ook andere factoren, zoals
kalktoestand, ontwatering envooralook debehandeüng van de grond door deboer een
belangrijke invloed op de strucuur uitoefenen. Er kan dus, indien dit in verband met
andere onderdelen van het organische-stofvraagstuk nodig is, bij een goede regeling
van de andere factoren wat worden toegegeven op de eisen ten aanzien van het humusgehalte. Over het algemeen vraagt de tuinbouw meer aandacht voor de humustoestand
van de grond in verband met de structuur dan de landbouw. Een hoger humusgehalte
geeft aan de zwaardere gronden niet alleen een betere actuele structuur, maar de stabiliteit daarvan wordt tevens vergroot.
De grondbewerking stelt ook haar eisen aan de intensiteit der organische bemesting,
vooral omdat de mechanisatie hand over hand toeneemt. De resultaten der grondbewerking kunnen eveneens in een maat worden vastgelegd. Naast de grootheden die
men bij het structuuronderzoek tegenkomt, zijn er ook eigenschappen van degrond die
in het bijzonder voor de grondbewerking van belang zijn. Wij noemen de afschuifspanning en samendrukbaarheid, die zoalste begrijpen is,samenhangen met poriënvolume
en vochtgehalte. De opbouw van een schema, waarin slibfractie en humusgehalte zijn
opgenomen, wordt ook hier nagestreefd.
De mogelijkheden verschillende fysische eigenschappen van de grond te bepalen
kunnen worden gebruikt bij regionale vergelijkingen van toestanden van vruchtbaarheid. In de kleistreken van Groningen en Friesland wordt zo'n vergelijking uitgevoerd.
De bedoeling is na te gaan in hoeverre de structuur van de grond verantwoordelijk is
voor verschillen in opbrengst.
Bijdehumuszandgrondenishetaccentopandereeigenschappen gelegd,enwelvooral
op de vochthoudendheid en de bestendigheid tegen winderosie. De luchthuishouding
wordt hier in veel mindere mate als een limiterende factor van de vruchtbaarheid beschouwd. Niettemin kunnen bij de verouderde veenkoloniale gronden en bij leemhoudende zandgrondente lageluchtgehalten wordenaangetroffen. Misschien weet men nog
te weinigvan deinvloedvan de compactheid d.w.z.van deluchthuishouding envan de
weerstand die de wortels ondervinden op de vruchtbaarheid van onze zandgronden.
De invloed van het humusgehalte, van het gehalte aan slibfractie en van de fijnheid
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vanhet zand opdevochthoudendheid vanzandgronden werdineenformule vastgelegd.
Kennis omtrent de diepte van de beworteling is dan verder nodig om tot het beschikbare vocht in de voor de plantengroei gebruikte bodemlagen te komen. Berekeningen
van cultuurtechnische aard kunnen met dezekennis worden verricht.
Over de bestendigheid tegen winderosie kan worden opgemerkt, dat er een globale
grens voor het humusgehalte van zand- en dalgronden is aan te geven, beneden welke
gevaarvoorwinderosieeen rol speelt.De spreiding derpunten die de samenhangtussen
humusgehalte en diameter der aggregaten (een maat voor de bestendigheid tegen verstuiving) aangeven, is vooral bij lagere humusgehalten groot, waaruit men mag besluitendatanderefactoren bijhet verstuivingsproces vaninvloedzijn.Het modelonderzoek bij gebruik van een windtunnel zal betere gegevens kunnen verschaffen over de
betekenis van de organische-stofhuishouding voor de voorkoming van verstuiving in
bepaalde landbouwgebieden, bij de bloembollen op de geestgronden en in de aspergecultuur.
Tenslotte moge het optreden van nachtvorst in afhankelijkheid van het humusgehalte van de grond (lucht- en vochthuishouding) als een belangrijk vraagstuk worden
genoemd.
Stikstoßiuishouding.
De onderzoekers hebben geruimetijd inde meningverkeerd datvooral de mineralisatiesnelheid van de in organische verbindingen aanwezige stikstof (bepaald onder
geconditioneerde omstandigheden) bepalend zou kunnen zijn voor het niveau van de
te geven stikstofbemesting voor gewassen. Het is echter gebleken dat daarnaast de op
en neer gaande verplaatsing van de toegediende en de gemineraliseerde stikstof in de
doorwortelde grond in verband met regenval, verdamping en ontwatering een belangrijke invloed op de benodigde bemesting met stikstof uitoefent. Hierop berust ook het
reeds enkelejaren gegevenadviesopbasisvanderegenvalin dewintermaanden voor de
stikstofbemesting in het komende jaar.
Dit wilechter niet zeggen dat de mineralisatie van de organisch gebonden stikstof in
de grond geen factor van betekenis is. In tegenstelling met de in het voorjaar gegeven
kunstmeststikstof komt de stikstof uit organische meststoffen resp. uit de humus in de
grond geleidelijk ter beschikking van de gewassen. Defundamentele betekenis daarvan
is nog onvoldoende onderzocht. Er werd een uitgebreid onderzoek verricht over de
opnemingvan stikstof door de aardappel uit stalmest en uit kunstmest gedurende de
gehele groeiperiode van de plant. Belangrijke gegevens over de vorming van droge
stof per kg Ntijdens de ontwikkeling en deafsterving vanhet gewaswerden verkregen.
De vraag in hoeverre de werking van de uit stalmest vrijkomende stikstof kan worden
vervangen door een over kleine giften verdeelde stikstofbemesting werd aan een beschouwing onderworpen. Het onderzoek werd niet alleen met stalmest, maar ook met
uit papierpulp (bevat zelf geenstikstof) gevormde humusverricht.Het ligt in debedoe16

ling dit type van onderzoek voort te zetten om meer inzicht te krijgen in de wezenlijke
betekenis van de organische stikstof.
Kennisvan dehoeveelheid stikstof dieuit groenbemesting en andere vormen van organischebemestingdirectinhetjaarvanonderploegen enalsnawerkingter beschikking
van de gewassen komt, is.van direct belang voor de praktijk in verband met de vaststellingvan eenrendabele stikstofbemesting.Een belangrijke lijnvan onderzoek wordt
ontwikkeld door vreersfactoren te betrekken bij studies over de vruchtbaarheid van
de grond. In het verband van dezeuiteenzetting isgebleken dat de optimale bemesting
met stikstof in sterke mate afhankelijk is van warmte en vocht in het begin van dezomer. Deinvloedvan deweersomstandigheden op demineralisatiekomt niet alleen naar
voren in de bemestende waarde van groenbemesters, maar ook in de mate, waarin de
„oude kracht" van degrond zichin deverschillendejaren uit.Vermeerdering van onze
kennis op dit gebied zalbelangrijk kunnen bijdragen tot de verstrekking van adviezen
voor de toedieningvan stikstof in een gevorderd stadium van de groei der gewassen.
Kwalitatieve eigenschappen van de humus.
Devraagnaar dekwaliteit van de organische stof wordt niet alleen door de tuinbouw
gesteldbij het gebruik van grotehoeveelheden veenaarde,bagger, compost en stalmest,
maar ook door de landbouw, waar het gaat om de „veroudering" van de humus en, zo
deze optreedt, om de bestrijding van de gevolgen daarvan. Het betreft hier b.v. irreversibele indroging, snelheid en grootte van vochtbinding,geschiktheid van aggregaatvorming, sorptiecapaciteit, ontledingssnelheid met betrekking tot de verhouding van
koolstof en stikstof (interen van oude kracht). In dit onderzoek is systeem gekomen,
men heeft „houvast". De standaardisering van veenaarden draagt belangrijk bij tot de
deverbeteringvan grondmengselsvoor potten en tabletten. Over de bruikbaarheid van
mengsels van stadsvuilcompost en zwartveen, al of niet doorgevroren, is een uitgebreid onderzoek gaande.Deveranderingin deorganische-stoftoestand bij de „wording"
van tuingrond uit landbouwgrond wordt bij een reeks daarvoor uitgezochte plekken op
zandgrond onderzocht. Wat de landbouw aangaat, doet de belangstelling voor de herontginning van veenkoloniale gronden de urgentie van de beantwoording der gestelde
vragen toenemen.
Het vraagstuk van de specifieke werking van humus of humeuze verbindingen op de
plantengroei is van fysiologische zijde aan ons instituut alleen benaderd door de vraag
testellen,ofhumusopproefvelden doorverschillende soortenvanorganischebemesting
gevormd en in verBchillende hoeveelheden aanwezig, in verschillende mate een dergelijkewerkingvertoonde.Meetmethodenvanbiologischeaardzijnontwikkeld.Er werden
inderdaad verschillen gevonden; het isechter nog devraagof dezesignificant zijn. Deze
uitkomst zegt natuurlijk niets over het al of niet voorkomen van bepaalde organische
verbindingen in de grond met een specifieke werking bijv. op de wortelgroei. De li17

teratuur bevat vele aanwijzingen dat dergelijke verbindingen, zowel met stimulerende
als remmende invloeden, inderdaad in de grond aanwezig zijn. Het ligt, althans voorlopig,nietindebedoelinghierover onderzoek tedoen.Welwordt dieperingegaan opde
opbouw en afbraak van organische stof in de rizosfeer waardoor men hoopt een inzicht
te krijgen in de hoeveelheid door de wortels uitgescheiden organische stof en in het
stikstofgehalte daarvan. Voorlopige uitkomsten wettigen de conclusie dat de hoeveelheid organische stof door de plantenwortels uitgescheiden, aanzienlijk kan zijn. Het is
begrijpelijk dathiermeeonderzoeknaardemicrofloravandegrondinnauwverband staat.

Onderzoek in bedrijfsverband.
De samengesteldheid van het organische-stofvraagstuk leidt, zoalsin het voorgaande
duidelijk naar voren is gekomen, tot de noodzakelijkheid van een beproeving van verschillende intensiteiten van organische-stofvoorziening in bedrijfsverband.
Bij deze richting van onderzoek wordt over het algemeen het te onderzoeken object
zo in de gehele bedrijfsvoering opgenomen, dat de effecten van de genomen maatregelzowel bij de teelt der gewassen tot uiting kunnen komen als bij de economische beoordeling der bedrijfsresultaten.
Wij noemen in dit verband allereerst het onderzoek op de drie organische-stofbedrijven bij Nagele in de Noordoostpolder. De namen der drie naast elkaar gelegen bedrijven, elk 24 ha groot, t.w. „de Kunstmestakker", „het Klaverland" en „de Wisselweide"zeggen reeds,hoe het met deintensiteit van de organische bemesting is gesteld.
De grond van het eerstgenoemde bedrijf moet het doen met de wortel- en stoppelresten van de zes akkerbouwgewassen die jaarlijks in vruchtopvolging worden verbouwd; dezehoeveelheid wordt geschat op 1,25 ton organische stof per ha. Het tweede
bedrijf krijgt tweemaal een stoppelklaver in de rotatie, zodat gemiddeld per jaar ongeveer 2,6 ton organische stof aan de grond wordt toegediend. De Wisselweide
is een gemengd bedrijf, waar geen stro en bietenloof worden afgevoerd en alle stalmest
aan de grond wordt toegediend, zodat men komt tot globaal 4,3 ton organische stof
per ha en per jaar. De bedrijven worden centraal beheerd, maar de administratie is
gescheiden, zodat aan de tweeledige doelstelling kan worden voldaan, t.w. onderzoek
naar deinvloed van het verschilinintensiteit van de organischebemesting opgrond en
gewassen in de loop der jaren en bestudering van de bedrijfstechnische en bedrijfseconomische gevolgen van dat verschil. Het onderzoek is in het najaar van 1951 begonnen, zodat thans de tweede cyclus lopende is.
Reeds eerder, nl. in 1949, werd onder auspiciën van de toenmalige bodemvruchtbaarheidscommissie aangevangen met een onderzoek over organische bemesting in
bedrijfsverband. Op enkele bedrijven werden verschillen in intensiteit van organische
bemesting aangebracht. Deze percelen zijn in één bedrijfsverband opgenomen, zodat
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er van een strenge scheiding der objecten niet kan worden gesproken; er grijpt wel
registratie van verschillende gegevens plaats.
Er zijn ook samengestelde proeven, waar als het ware in miniatuur verschillende
bedrijfsvoeringen ten aanzien van de organische bemestingwordenvergeleken (Heino,
Maarheeze,Erica).Ookdedrie organische stofbedrijven teNagele zijn inminiatuur op
de proefboerderij „dr. H.J.Lovink-hoeve"te Marknesse aangelegd. Opdezeminiatuurbedrijfsvoeringen komen stikstofhoeveelhedenproeven voor, zodat de invloed vande
intensiteit van organische bemesting bij optimale stikstofvoorziening kan worden bestudeerd.
De organische-stoftoestand vandegrond iszonauw metdestikstoftoestand verbonden, dat het eigenlijk niet mogelijk is zich een oordeel over de betekenis van organischebemestingtevormen zonder overstikstofhoeveelhedenproeven tebeschikken.
De-vorm der stikstofkrommen wordt in onderling verband bestudeerd, ookin afhankelijkheid vandeweersfactoren. Daarbij wordt devraag of demaximale opbrengst bij
organische bemesting wel of niet bereikt kan worden door kunstmest alleen, nogal
eens in het middelpunt van de belangstelling geplaatst. Menspreekt danvanhetoptreden vaneen„resteffect" bij organische bemesting. Hierbij kanmendenken aaneen
specifieke werking vandeorganische stof, zoals het geleidelijk ter beschikking komen
van stikstof.
De keuze van de proefopzet betreffende organische stof, structuur, stikstofrijkdom
enz.ismoeilijk. Hetgaatomeigenschappenvandegronddiemoeilijkteveranderen zijn.
Menkanzelfsystematischeveranderingen opproefvelden aanbrengen (zgn.proeven met
ingreep) enhuninvloed opgrond engewasindeloop vandetijd vervolgen. Menkan
ook gebruik maken vantoestanden van de grond die door verschillen in bedrijfsvoering of door natuurlijke oorzaken zijn ontstaan (zgn. proeven zonder ingreep). De
proefplekken worden daarbij zorgvuldig gekozen, zodat het mogelijk is de resultaten
vanvelemetingenenbepalingen volgens daarvoor ontwikkelde methoden tebewerken.
Beide systemen, ookincombinatie, worden bij hetorganische-stofonderzoek toegepast.
Wij hebben metdit overzicht eenindruk willen geven vandesamengesteldheid van
het onderzoek oveEdevoorziening van de grond met organische stof envan de wijze
waaropaanonsinstituut deonderdelen instudie worden genomen enhetgehelevraagstuk wordt benaderd. Wij hebben alshet ware te maken meteenlegkaart. Het totale
patroon kanalleeninonderlinge samenwerkingvanonderzoekerswordens amengesteld.
Wij hebben onsin onze uiteenzetting beperkt tot het onderzoek aan het eigen instituut. Ook aan zusterinstituten worden onderdelen van het organische-stofvraagstuk behandeld, zoals o.a. de invloed van microflora en micro- en macrofauna op de
vertering en verwerking van de organische stof. Er bestaat contact over deze en verwante vraagstukken indecontactcommissie voor biologische bodemverbetering.
P. Bruin
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BELANGRIJKE ACTIVITEITEN.

De intensieve samenwerking werd voortgezet met het Centraal Stikstof Verkoopkantoor waarvan een onderzoeker aan het instituut is gedetacheerd, en met de verschillende tuinbouwcentra waarbij onderzoekersvan het instituut zijn gedetacheerd die
van Groningen uit de nodige specialistische steun ontvangen.
Geregelde contacten in de vorm van besprekingen tussen leiding en enkele onderzoekers hadden plaats met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek
van Landbouwgewassen, het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw en de Stichting voor Bodemkartering. Van meer incidentele aard waren de contacten met het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (vooral over het onderzoek in de
veenkoloniën) en het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
(onderzoek van de fauna op meerjarige proefvelden). Het contact met het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht was frequent in verband met het overlegvan de Commissie Meststoffenbesluit.
Ter bevordering van het contact tussen onderzoekers werden op de stafvergaderingen,waar alsregel door eigenmedewerkers inleidingen worden gehouden, ook sprekers
van buiten uitgenodigd; dr. ir. J. Butijn sprak over „bodembehandeling in de fruitteelt" en dr. J. Hofstee en dr. A. H. A. de Willigen over „het onderzoek aan het
Proefstation voor Aardappelverwerking".
Ir. D.J.Maltha, directeurvan „Pudoc" gaf voor de gehele staf een cursus over „publiceren".
Verschillende leden van de staf namen deel aan het onder auspiciën van de Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs te Groningen en onder leiding van prof. dr. M.
Grubergehoudensymposiumophetgebiedvanenzymologieenmathematische statistiek.
In het kader van de „Arbeitsgemeinschaft" voor internationaal bodemvruchtbaarheidsonderzoek namen drs. P. Bruin en dr. F. van der Paauw in mei deel aan een excursie langs proefvelden in Duitsland, Nederland, België en Frankrijk, terwijl zij in
augustus samen met dr. ir. Th. J. Ferrari besprekingen voerden te Linz en Wenen.
Zij woonden er tevens de bijeenkomst van de Duitse Bodemkundige Vereniging bij,
waardrs. P. Bruin een „Übersicht der Entwicklung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeit" gaf.
Voor de Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs organiseerde dr. F. van der
Paauw op 21 en 28 februari een cursus over „invloed van het weer op de vruchtbaarheid van degrond en de opbrengsten van landbouwgewassen", waar behalve door hem
zelfvoordrachten werdengehouden door drs.G.Jager,ir. G.J. Kolenbrander, dr. P. K.
Peerlkamp en ir. J. Ch.van Schouwenburg.
Actuele vraagstukken over bemesting en bodemvruchtbaarheid werden behandeld
in een forum onder leiding van de directeur voor de bedrijfsvereniging Veendam en
omstreken.
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Tergelegenheidvanhetbezoekvan delandbouwkundigen van de kunstmestindustrie
op 2 en 3 maart werden voordrachten en demonstraties gehouden.
Door ir. Ch. H. Henkens werden vele nuttige contacten onderhouden op het gebied
van de sporenelementen in land- en tuinbouw, veeteelt en bosbouw.
Dr. P. A. Rowaan nam deel aan besprekingen met de Nederlandse Kunstmest Federatie en in Benelux-verband over de herziening en de unificatie van de eisen voor
meststoffen.
De standaardisering van de eisen die aan veen en veenprodukten ten gebruike in
land- en tuinbouw moeten worden gesteld, had goede voortgang, vooral door het fysisch-chemische onderzoek van drs. H. van Dijk.
Er werd wederom advies uitgebracht betreffende de in 1961te verwachten stikstofbehoefte der gewassen.Devermeerdering van onzekennis over de stikstofhuishouding
van de grond geeft een grondslag en mogelijkheden van uitbreiding van dezeadviezen,
waarbij meteorologische factoren een belangrijke rol spelen.
Tezamen met het rijkslandbouwconsulentschap voor bodem- en bemestingsvraagstukken werd weer een nota over de te verwachten kalibehoefte in 1961 opgesteld.
Nieuwe of gewijagde adviesschema's werden in overleg met het rijkslandbouwconsulentschap voor bodem-en bemestingsvraagstukken opgesteld voor kali op zand- en
dalgronden met hoge humusgehalten (groter dan 25%) op basis van het nieuwe K-getal, voor bekalking van humeuze kleigronden en voor koper op grasland. Voor de
bemesting met fosfaat werd een voorlopig schema opgesteld op basis van het P-getal
(in water oplosbaar fosforzuur). Voor de bemesting van grasland met magnesium zal
het grondonderzoek voorlopig nog geen toepassing vinden.
Dr.ir.Th. J. Ferrarimaaktevanapriltotjulieen studiereis door deVerenigde Staten
en nam in juli deel aan een excursie ter kennisneming van het Belgische systeem van
landclassificatie.
Door ir. C. M. J. Sluijsmans werd in juni een studiereis naar Engeland gemaakt en
een colloquium óver bemestingsbalansen te Mulhouse bijgewoond.
In verband met stalmestvraagstukken vertoefden ir. G. J. Kolenbrander en ir.L.C.
N. de la Lande Cramer in april in Hamburg.
Ir.J. Ch.van Schouwenburg maakte in september een reis naar Giessen met het oog
op chemisch-analytische vraagstukken.
Dr. L. K. Wiersum nam in april deel aan de conferentie van de Society for Experimental Biology te Amsterdam en in oktober aan het symposium over de toepassing
van de atoomwetenschap in de landbouw te Gent.
Dr. F.van der Paauwwoondeinapril deconferentie van de British EcologicalSociety
te Londen bij.
Aan de jaarvergadering van het „Verband" van de Duitse proefstations in september te Freiburg werd deelgenomen door dr. A. J. de Groot en ir. Ch. H. Henkens die
daar tevens voordrachten hielden.
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Ir. R. Arnold Bikbracht in augustus eenbezoek aanhetAzaleagebied bij Gent.
Medewerking werd verleend aande grote tuinbouwtentoonstelling MG'61te Groningen.
Ontvangen werden 55 buitenlandse bezoekers, waarvan deheren Botha (Z. Afrika),
Nguyen Tang Cat(Z.Vietnam), deRoo(Verenigde Staten) enSyed Riaz Hussain Shah
(Pakistan) langere tijd aanhetinstituut werkzaam waren.
De Lovink-hoeve kreeg 210bezoekers, waaronder 25 buitenlanders, dedrie organische-stofbedrijven 165, waaronder 45buitenlanders; vermeld moge worden het bezoek vanhoogleraren, docenten en studenten vande landbouwhogeschool.
ORGANISATIE EN PERSONEEL.

Bestuur.
C. BOUDEWIJN, voorzitter*

dr. ir.H. J. MATHOT, vice voorzitter*
ir. P . A. DENENGELSE, secretaris*

ir. A. Groot

H. N O T E B O O M

G.G. P É T R I E
L. F. SCHLAMANN

ir. P . J. STADHOUDERS

ir. R. P . H . MIEDEMA

dr. ir. D . W . S T O L P *

*Vormen tevens hetdagelijks bestuur.
Ir. J.M.L.Otten trad op26april afalsliden voorzitter vanhetbestuur, waarnade
heer C.BOUDEWIJN hetvoorzitterschap opzichnam.Alsnieuw lid,tevens vice voorzitter
werd benoemd dr.ir. H . J. MATHOT.
Wetenschappelijke Commissie van Advies.
prof. dr.A. C. SCHUFFELEN, voorzitter
ir. L. J.J. VAN DER K L O E S , secretaris
dr. ir. S. F. K U I P E R S

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

C o m m i s s i e v a nB e h e e r v o o r d e B e d r i j v e n i n d e N o o r d o o s t p o l d e r .
dr. ir. S. SMEDING, voorzitter

H. NOTEBOOM

J. H. VANCINGEL

ir. J. A . GROOTENHUIS,

C. J. F . OOMEN

landbouwkundige-secretaris

De formatie vanhet personeel wasop1januari 1961207personen (hiervan 8 vacatures), alsmede 3schoonmaaksters en27losse krachten (grotendeels voor rekeningvan
derden). Pereind december 1961wasde formatie ingekrompen tot202 personen (hiervan 5 v a c ) ,alsmede 3 schoonmaaksters en31 losse krachten (grotendeels voor rekening van derden). Invier jaren zal deformatie verder worden teruggebracht tot 182.
Voor hulp bijdeverzorging van proefvelden enpotproeven waseen aantal seizoenkrachten werkzaam.
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De wetenschappelijke staf bestond op de beide genoemde data uit resp. 33 en 33
leden (hiervan resp. 1en 1vac). Ir K. ter Horst trad begin 1961in dienst als opvolger
van ir. G. J. Wisselink en werd in Wageningen gedetacheerd. De scheikundige W. van
Driel promoveerde tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen.
Het wetenschappelijke 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 von de grond (hoofd dr. A. J. DE GROOT),
C. plantevoeding (hoofd dr. F. VAN DER PAAUW),
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. Th. J. FERRARI).
Elk van beide richtingen van onderzoek heeft een vertegenwoordigende adviseur,
resp. dr. F. van der Paauw en dr. ir. Th. J. Ferrari.
HUISVESTING EN PROEVEN.

Het bij de Minister van Landbouw en Visserij ingediende schetsplan van de nieuwbouw moest ingrijpend worden gewijzigd omdat het gebouw te groot en de geraamde
bouwsom te hoog werd gevonden. Bij deze wijziging werd tevens getracht het ontwerp
zo goed mogelijk bij de herziene, interne organisatie van het instituut aan te passen.
De Rijksgebouwendienst kon daarna de architect opdracht geven het bouwplan
„bestekklaar" te maken. Om de voorbereiding hiervan te vergemakkelijken werd een
interne bouwcommissie ingesteld, dieeen begin maakte met dedetaillering der wensen.
Onze proefvelddienst in Hedel kreeg een nieuwe huisvesting bestaande uit kantooren schuurruimte. Gebrek aan kasruimte noodzaakte ons tot het bouwen van een kas in
Eelderwolde, waarin potproeven met anjers, rozen, tomaten enz. worden verricht. Op
het toekomstigeterreinvan het instituut in Haren iseenglazen afdak voor proeven met
fruit aangebracht.
Het aantal proefvelden (buiten de proefbedrijven) bedroeg 233 (189 meerjarige, 44
eenjarige). Hiervanwaren73opgrasland gelegen.Detotaleoppervlakteder proefvelden
bedroeg 77,5 ha (17 ha aardappelen, 8,5 ha haver, 4,5 ha rogge, 6,5 ha overige granen
en vlas, 7 ha bieten, 21 ha grasland, 7 ha fruit), waarvan 22 ha (61proefvelden) van
Hedel uit werden verzorgd. Het totale aantal veldjes bedroeg 13754.
Er werden 63 potproeven (met 6333 potten) en 24 vakproeven (met 1202 vakken)
genomen.
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VERSCHENEN PUBLIKATIES.
ARNOLD B I K ,R. Vergelingsverschijnselen bij Bougainvillea.

Vakbl. Bloemisterij 16 (1961)63.
In eenproef kon worden aangetoond, datstikstofgebrek de oorzaak wasvaneen bij
Bougainvillea optredende vergelingsziekte. Bladbespuiting met een0,5%oplossingvan
ureum bleek een afdoende bestrijding te zijn.
ARNOLD B I K ,R., en P . VAN DERZWAARD. Over de bruikbaarheid van verschillende sub-

straten voor de Azaleateelt.
Vakbl. Bloemisterij 16 (1961)111.
In eenproef werd de geschiktheid vangrove „tuinturf"engrove turfmolm metdie van
het normale substraat naaldengrond bijvier variaties inbemesting vergeleken. Hetbleek
dat tuinturf als vervangingsmiddel vannaaldengrond perspectieven biedt, mits op de
juiste wijze wordt bemest.
ARNOLD B I K , R.,Defysische gesteldheid van potgronden.
Vakbl. Bloemisterij 16 (1961)191.
Als het belangrijkste fysische kenmerk vaneen potgrond wordt de vochtkarakteristiek
beschouwd. Structuurverbetering vaneenpotgrond kanworden bereikt door toevoeging
van geschikt organisch material (b.v.„tuinturf"). Hierdoor wordt hetvochtvolume vergroot, hetgeen enerzijds hetgevaar voor zoutschade verkleint enanderzijds eenzwaardere
voorraadbemesting mogelijk maakt. Een grond:waterducht-verhouding van 15:55: 30
bij pF1,5wordt v»or een potgrond ideaal geacht.
ARNOLD B I K , R.Descheikundige toestand van een potgrond.
Vakbl. Bloemisterij 16 (1961)295.
De scheikundige toestand vaneenpotgrond wordt bepaald door gloeirest- enkeukenzoutgehalte, pH,gehalte aanorganische stof enbemestingstoestand. Erworden methoden ter
verbetering aangegeven.
ARNOLD B I K , R. Über die Eisenchlorose beiTreibhausrosen in Aalsmeer u n d die mit
Eisenchelatdüngung erzielten Resultate.
Schweiz. Gärtnerzeitung 64 (1961)113.
De oorzaakvan ijzergebrek van kasrozen teAalsmeer ismeestal eente hoog kalkgehalte
van debodem. Eengift van5gChel 138Feof Chel 330Feperplant bleek het ijzergebrek opteheffen. Nadebemesting metijzerchelaat werden bijderozenna3à4maanden
hevige verschijnselen van mangaangebrek waargenomen. Dit ongunstige neveneffect
kan menvoorkomen door nadetoediening vanijzerchelaat geregelde bladbespuitingen
met een0,5% oplossing vanmangaansulfaat uitte voeren.
BOEKEL, P . Optreden van kanker in fruitbomen.
Fruitteelt 51 (1961)217.
Een onderzoek naar deoorzaak vankanker infruitbomen inGroningen en Frieslandgaf
aanwijzingen, dat hoge grondwaterstanden indewinter alsvoornaamste oorzaak moeten
worden gezien.Hetisaannemelijk datonder dergelijke omstandigheden de vruchtbomen
door slechte aëratievan degrond last ondervinden.Hetisniet onmogelijk dat dergelijke
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moeilijkheden ook ontstaan bij slechte structuur van oppervlaktelagen, hoewel dit op
dezepercelen geenrol speelde. Ook van een te dichte opbouw van of storende lagen in het
profiel was in dit geval geen sprake.
BOER, T H . A. DE, and T H . J. FERRARI, Agricultural and pedological indication of grassland survey units.
Neth. J. A g r i c Sei. 9 (1961) 61—70.
Er wordt verondersteld dat de door de eerste schrijver voor Nederland opgestelde vegetatiekarteringseenheden eenzekere landbouwkundige en bodemkundige waarde hebben,
die tot uitdrukking komt in een rangschikking naar deverzorgingsgraad ennaar de mate
van watervoorziening. Dit is nagegaan in twee objecten van onderzoek in zandgebieden.
Het bleek dat devegetatiekarteringseenheid een maat is voor de opbrengst, de gebruikswaarde en de vochtvoorziening en in mindere voor de bodemvruchtbaarheid.
BOON, J. VAN DER. De aardbei en het kopergehalte van zandgrond.
Fruitteelt 51 (1961) 1129, Groenten en Fruit 17 (1961) 497.
De aardbei Jucimda vertoont in het tuinbouwgebied Zundert weliswaar geen uiterlijke
verschijnselen van kopergebrek, maar toch is gebleken dat de opbrengst door een tekort
aan koper wordt verlaagd. Het Cu-Aspergillus-getal is te laag, wanneer het beneden 3 mg
per kg droge grond ligt.Bij een telaagkopergehalte zalin het voorjaar 50kg kopersulfaat
per ha oppervlakkig door de grond moeten worden gewerkt.
BOON, J. VAN DER. Een driejarige bemestingsproef bij appels op zandgrond.
Fruitteelt 51 (1961) 1006, 1007, 1010.
Appelsoplichtezandgrond meteenmatighumusgehaltezijnzeergevoeligvoor magnesiumgebrek. Door kalibemesting wordt het magnesiumgebrek onmiddellijk verergerd. De
bestrijding van het gebrek door bemesting met magnesiumsulfaat heeft pas na enige
jaren effect. Om een gezond gewas te kunnen telen moet MgO-Na Clin de grond hoger
zijn dan 110 d.p.m. en de K20/MgO-verhouding lager dan 0,6. In het blad is een K a O/
MgO-verhouding van 6 de hoogste, waarbij juist nog geen magnesiumgebrek optreedt.
BOON, J. VAN DER, en J. BUTIJN. Invloed van bodemfactoren op Jonathan M XVI,
onderzocht volgens de proefplekkenmethode.
Meded. Dir. Tuinb. 24 (1961) 44-53.
Dit onderzoek oprivier-enzeeklei kon slechtsvoor een klein deel dewaargenomen variatie in opbrengst aan de hand van de invloed van de bodemfactoren verklaren. Andere
factoren, zoals meeldauw, hadden de opbrengst ook duidelijk beïnvloed. Op rivierklei
lag degunstigste,standplaats voor Jonathan opniet telichte,maar ookniet tezware ondergrond. De stand van de boom was duidelijk gecorreleerd met het stikstofgehalte van de
bladeren die in het begin van juni bemonsterd waren (optimaal gehalte 2,5—2,7%) en
met het stikstofgehalte van degrond. Debovengrond van een zwart gehouden boomgaard
moet in juni ten minste 25 d.p.m. in water oplosbare nitraatstikstof bevatten. Op zeeklei werd de opbrengst gunstig beïnvloed door een hoger humusgehalte van de grond en
een lage grondwaterstand in de zomer. Het optimale kaligehalte van de grond in de
laag0-20 cm wasvoor lichte grond lager dan 0,02%, voor zware grond omstreeks 0,04%.
De opbrengst nam af met een hoog fosfaatgehalte. Er moet nog worden nagegaan of dit
een causaalverband is.De aantasting door kanker was ernstiger op gronden met een laag
humusgehalte en bij grote verschillen tussen de grondwaterstand in zomer en winter.
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IJzer-en mangaangebrek kwamen op kalkrijke gronden voor. Bij een Fe-cijfer in de grond
van 3, 8 d.p.m. of hoger werd geen ijzergebrek aangetroffen.
BOON, J. VAN DER, en J. BUTIJN. Opbrengst van Jonathan M XVI en vruchtbaarheid
van de grond.
Fruitteelt 51 (1961) 376-377.
Populaire samenvatting van het voorgaande artikel.
BROESHART, H., and J. C H . VAN SCHOUWENBURG. Early diagnosis of mineral deficiencies by means of plant analysis.
Neth. J. Agric. Sei. 9 (1961) 108-117.
Er wordt aangetoond dat gewasanalyse bij zeerjonge haver (18-25 dagen) een duidelijke
indicatie geeft voor gebreksverschijnselen van N, P, K en Mg.
BRUIN, P . The Indian science congress.
Bull. Intern. Soc. Soil Sei. no. 18 (1961) 13.
Bespreking van de lezing van prof. N. R. Dhar ter gelegenheid van de opening van het
48e Indian science congress te Roorkee over de stikstofvoorziening dergewassen inverband met de organische-stofhuishouding van de grond. De suggestie wordt gedaan het
internationale onderzoek opstikstofproefvelden uit tebreiden tot andere klimaatgebieden.
BRUIN, P . Onderzoek aan het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid.
Landbouwvoorl. 18 (1961) 52-54
Inleiding tot de voordrachten gehouden ter gelegenheid van de vergadering van Rijkslandbouwconsulenten op 18 en 19 mei 1960 te Groningen.
BURG, P . F. J. VAN. De magnesiumvoorziening van grasland; 1. moeilijkheden en
en mogelijkheden.
Stikstof 3 (1961) 219-227.
Door een magnesiumbemesting kan het magnesiumgehalte van gras verhoogd worden.
Als men echter ten volle van een magnesiumbemesting wil profiteren, moet de kalivoorziening zeker niet groter zijn dan nodig isvoor een optimale opbrengst. De kalibemesting
moet aan de norm van het grondonderzoek worden aangepast; dan kan het magnesiumgehaltevanhet grasworden opgevoerd doormiddelvan magnesiumhoudende meststoffen.
BURG, P . F. J. VAN. Stikstofbemesting van grasland.
Landbouwvoorl. 18 (1961) 124-129.
Bij graslandproeven moet men factoren die van invloed zijn op de groei bestuderen in
verschillende groeistadia. Omdezestadiatebepalenisdevaststelling van maaitijden noodzakelijk. Bij een korte groeiperiode en lage opbrengsten is de stikstofreactie gedurende
het gehele seizoen nagenoeg gelijk. Bij een lange groeiperiode daarentegen is de stikstofreactie in het voorjaar het hoogst; dankrijgt men dus meer grasvoor elkekg stikstof.
De stikstofreactie wordt zeer versterkt door een optimale watervoorziening. De verdeling
van de voorjaarsgift over een vroeger en een later stadium werkt ongunstig op de
opbrengst.
BURG, P . F. J. VAN. Stikstofbemesting van grasland; 2. invloed van de hoeveelheid en
het tijdstip van een stikstofbemesting op de weidevroegheid in het voorjaar.
Stikstof 3 (1961) 187-194.
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Bij lage stikstofgiften ishet tijdstip van de voorjaarsbemesting (maart) van minder belang dan bij hogegiften (160-240kg stikstof per ha).In het laatste geval moet men vroeg
bemesten, eind februari begin maart. Dan is de kans op stikstofverliezen niet groot meer.
Een gedeelde stikstofgift inhet voorjaar werkt slechter dan „alles vroeg", maar beter
dan „alles laat".
Stikstofbemesting bevordert de weidevroegheid, vooral bij vroege toediening. Te vroege
giften, b.v. laatin het najaar ofvroeg in het voorjaar zijn wegens de hoge stikstofverliezen
niet aante raden.
BURG, P .F. J.VAN. Stikstofsoorten en -hoeveelheden op pootaardappelen.
Voorichting enonderzoek in noordelijk Friesland (1961) 134-138.
Bij twee stikstofproeven bij pootaardappelen van het ras Bintje werd geen verschil gevonden in opbrengst en afrijping tussen een bemesting met kalksalpeter en kalkammonsalpeter. Een hoeveelheid van 180 kg stikstof per ha gaf de hoogste opbrengst. Deafrijping werd echter reeds bij een gift van 150 kgsterk vertraagd.
BURG, P .F .J. VAN, and G.H .ARNOLD. Late top dressing ofnitrogen oncereals.
Proceed. Nat. Acad. Sei. India, section A31 (1961) 157-164.
De invloed van een late overbemesting is o.m. afhankelijk van de voorjaarsgift. Bestuderingvan het effect van eenlatebemesting behoort dan ook bij verschillende hoeveelheden
stikstof in het voorjaar te geschieden. Menkan het risico van legering door een hoge voorjaarsgift verkleinen door een gedeelte ervan te geven als het gewas ± 2 5 cm hoog is. Een
late overbemesting mag men echter nimmer op de voorjaarsgift bezuinigen. Late overbemesting inde vorm van een bespuiting met ureum geeft tengevolge van verbranding
lagere opbrengsten dan late overbemesting met kalksalpeter.
DELVER, P . , en A. P . H I D D I N G . Plaatgronden.

Fruitteelt 51 (1961) 1110-1111, 1130-1131.
Plaatgronden bestaan uit een dunne klei-ofzavellaag op zand. Deproduktie en de kwaliteitvan fruit op deze grondenblijven sterk achter ten gevolgevan deondiepe beworteling
(40-60 cm) en het geringe vochtleverende vermogen van deze gronden. De hoeveelheid
beschikbaar vochtbij veldcapaciteit bedraagt b.v. slechts80-90 mm en somszelfs minder.
Bovendien vindt in dezomer geen capillaire aanvoer van vocht uit het grondwater plaats.
Er worden mechanische methoden tot verbetering van deze gronden en de resultaten die
men ervan mag verwachten, besproken. Het mengwoelen tot 70à90 cm diepte blijkt een
effectieve en voor de fruitteelt goedkope methode tot verbetering tezijn.
D I J K , H. VAN. Samenstelling en eigenschappen van de organische stof in de grond.
Bodemkunde (*s-Gravenhage 1961) 59-66.
Na eenglobaal overzicht vande huidige stand vanhetchemische humusonderzoek,
waarbij nader wordt ingegaan op de betekenis van deC/N-verhouding, worden de verschillende wegen genoemd, waarlangs de organische stof de bodemvruchtbaarheid beïnvloedt.
D I J K , H. VAN, enH .E. TER HAAR. A Polarographie study of the oxidation of some
polyhydroxybenzenes with atmospheric oxygen.
Rec. Trav. China. Pays-Bas 80 (1961) 1207-1210.
Als bijdrage tot de studie van de vorming van huminezuren in de grondwerd het reactieverloop van de oxydatie van enkele polyhydroxybenzenen met luchtzuurstof polarogra27

fisch vervolgd en gedeeltelijk opgehelderd. Een belangrijke conclusie is,dat bepaalde
enzymen en kleimineralen niet alleen de snelheid, maar tevens het verloop van de reactie
kunnen beïnvloeden.
FERRARI, Th. J. Bodemvruchtbaarheid en assortiment van mengmeststoffen in Nederland.
Landbk. Tijdschr. 73 (1961) 876-888.
Er werd nagegaan welk assortiment nodig zou zijn, indien de bemesting in Nederland
op basis van het grondonderzoek geheel met mengmeststoffen zou worden uitgevoerd.
Daarbij bleek dat het huidige assortiment onvoldoende is om aan een dergelijke vraag te
voldoen. Deverschuiving en de uitbreiding zouden voornamelijk naar meer kaliarme en
fosfaatarme mengmeststoffen moeten plaatsvinden. Verder is een grotere variatie in
NP- en NK-mengmeststoffen gewenst.
FERRARI, T H . J. Sile et philosophus esto.
Landbk. Tijdschr. 73 (1962) 155-157.
Een kritiek op de door Doorenbos onder „Scientia amabilis" in hetzelfde tijdschrift
gemaakte vergelijking tussen het Duitse en het Nederlandse landbouwkundige onderzoek
en hun onderzoekers.
GROOTENHUIS, J. A. Invloed van gescheurde kunstweiden op het produktievermogen
van zavelgronden.
Stikstof 3 (1961) 242-252.
Beschrijving van proeven ter vaststelling van het stikstofeffect van gescheurde kunstweiden op erna verbouwde aardappelen. Het bleek niet mogelijk de grootte van de mineralestikstofgift, nodig ter verkrijging van de maximale opbrengst na gescheurde kunstweide,
met voldoende nauwkeurigheid tevoren vast te stellen.
HARMSEN, G. W. Einfluss von Witterung, Düngung und Vegetation auf den Stickstoffgehalt des Bodens.
Landw. Forsch. 15. Sonderh. (1961) 61-73.
Overzicht van het onderzoek naar de meteorologische factoren die de mineralisatie van
stikstof bepalen. Bevriezing van de grond bleek weinig invloed te hebben. De invloed
van de neerslag tijdens de winter was echter zeer duidelijk. Er wordt voorgesteld op verschillende bodemtypen standaardpercelen aan te leggen, waar de verplaatsing van de
oplosbare stikstof door regen en door capillaire opstijging kan worden vervolgd. Op de
verkregengegevenszoueenprognosevandestikstofbemesting gebaseerd kunnen worden.
Tenslotte wordt de invloed van de regen in de zomer besproken.
HARMSEN, G. W. Microbiologie van de grond.
Bodemkunde ('s-Gravenhage 1961) 16-27.
Overzichtvan devoor delandbouwbelangrijkefacetten vandemicrobiologievande grond.
Besproken worden betekenis en functie der microben in de grond, bepalingvanaantal en
activiteit der microben, opbouw en afbraak van humus, rizosfeer, stikstof huishouding
en activiteit der microben, mineralisatie van stikstof en de selectievan superieure stammen van wortelknolletjesbacteriën.
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Bepaling van de afschuifspanning van grond in natuurlijke ligging

Batterij lysimeters ter bepaling van de stikstof balans van grasland

HENKENS, C H . H. Grepen uit het onderzoek over sporenelementen.
Landbouwvoqrl. 18 (1961) 60-64.
Bespreking van de middelen ter bestrijding van tekorten aan sporenelementen. Bij de
inzaaivan grasland moet de grond een hoger kopergehalte dan4bezitten(bepaald volgens
de salpeterzuurmethode). Dit komt neer op een kopergehalte van tenminste 7 mg per
kg droge stof in het gras. Er wordt gewezen op de moeilijke verticale verplaatsing van
koper in de grond. Een korte uiteenzetting van het nut van grondonderzoek op koper,
kobalt, mangaan en borium besluit het artikel.
HENKENS, C H . H. Invloed van borium op aardappelen.
Landbk. Tijdschr. 73 (1961) 838-847.
De daling van het onderwatergewicht van aardappelen door zware kalibemesting bbjkt
niet het gevolg tezijn van relatief boriumgebrek. Bemesting met borium doet bij aardappelen op gronden met een niet zeer laag boriumgehalte het onderwatergewicht dalen. De
opbrengst kan opdergelijke gronden door boriumbemesting eveneens dalen.Erwerd geen
invloed van de boriumbemesting op de schurftaantasting geconstateerd (in de literatuur
worden dergelijke gevallen wel beschreven).
HENKENS, C H . H.Koperbepalingen op bouwland; de waarde van chemische bepalingsmethoden in vergelijking met de Aspergillus niger-methode.
Versl. Landbk. Onderz. 67. 10 (1961) 28 blz.
De doeltreffendheid van de complexon-, de salpeterzuur- en de Aspergillusmethode ter
bepaling van koper in grondmonsters isvrijwel gelijk. Van deze drieverdient de salpeterzuurmethode de voorkeur, daar deze sneller kan worden uitgevoerd. De grenswaarden
voor de verschillende methoden worden vermeld.
HENKENS, C H . H. Sporenelementen in de praktijk.
Veevoeding 12 (1961) 16.
Een op de praktijk gericht artikel over kobalt, waarin wordt gewezen op de lage kobalttoestand van de zandgronden en de wijze waarop deze op peil gebracht kan worden.
HENKENS, C H .H. Zinkovermaat op bouwland.
Landbk. Tijdschr. 73 (1961) 917-926.
De oorzaak van de slechte groei van landbouwgewassen langs enkele riviertjes in NoordBrabant en Limburg is overmaat aan zink afkomstig van zinkfabrieken. Het verschijnsel
treedt ook op langs rijwielpaden verhard met sintels uit deze fabrieken. De symptomen
van zinkovermaat bij bieten en haver worden beschreven. Een flinke bekalking verlaagt
het zinkgehalte van de planten sterk, waardoor de schade wordt opgeheven. De verticale
verplaatsing van sink is niet groot. Daarom zal diepploegen in bepaalde gevallen aanbeveling verdienen.
KOLENBRANDER, G. J. Resultaten van het organische-stofproefveld op de proefboerderij
„Zegveld" van 1951-1959.
10 Jaren Proefboerderij Zegveld 1950-1960 (Utrecht 1961) 57-62.
Het doel van dit proefveld is de invloed van dunne mest, stalmest,toemaak en bagger op
de botanische samenstelling van dezode na te gaan. In de afgelopen 10jaar is met de toepassingvan uitsluitend kunstmest de hoedanigheidsgraad van de grasmat uitstekend ge29

handhaafd. De verschillen tussen de kunstmest- en de stalmestobjecten zijn zo gering,
dat zij van geen betekenis zijn. Toemaak en bagger vertonen de tendens een hoger opbrengstniveau teweeg te brengen dan de andere objecten. Waarschijnlijk is de grotere
toevoer van organische stof de oorzaak hiervan.
KOLENBRANDER, G. J. Uitspoeling van stikstof.
Fruitteelt 51 (1961) 602-603.
Het lijkt moeilijk goede kriteria te vinden voor het begrip „uitspoeling", daar een deel
van de diep ingespoelde meststof door capillaire opstijging toch nog ter beschikking van
de plant kan komen. De invloed van een besproeiing, de zwaarte van de grond en de
grootte van de stikstofgift op de uitspoeling wordt gedemonstreerd aan de hand van de
resultaten van twee lysimeters en vier praktijkpercelen. Een permanente begroeiing
(gras), zware grond en kleine stikstofgiften ( ± 3 0 kg stikstof per ha) zijn een garantie
voor te verwaarlozen stikstofverliezen door uitspoeling.
KORTLEVEN, JAC. De betekenis van organische bemesting voor grond en gewas.
Bodemkunde ('s-Gravenhage 1961) 67-75.
Bespreking van het verloop van het humusgehalte onder invloed van de toediening van
organisch materiaal uitgedrukt in een logaritmische formule, envan de invloedvan het
humusgehalte op de produktiviteit van de grond. Verder wordt aandacht besteed aan de
middelen ter verkrijging vaneen optimaal humusgehalte en derentabiliteit van bemesting
met organisch materiaal.
KORTLEVEN, JAC. Organische stof en humus.
Landbouwvoorl. 18 (1961) 130-135.
Een op de praktijk gericht artikel dat dezelfde onderwerpen behandelt als de voorgaande
publikatie.
LANDE CREMER, L. C. N . DE LA. Stikstofwerking van overjarige stalmest.
Landbk. Tijdschrift 73 (1961) 366-370.
Ondanks de lage C/N-verhouding is de stikstofwerking van overjarige stalmest gering.
De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat de nog aanwezige stikstof grotendeels in moeilijk
aantastbare humusverbindingen is vastgelegd. De gemakkelijk opneembare stikstof gaat
waarschijnlijk gedurende de bewaring door vervluchtiging en/of uitspoeling verloren.
Met hoge giften overjarige stalmest voert men grote hoeveelheden in water oplosbare
zouten aan de grond toe, die vooral uit kalium en natrium bestaan. Door een chemische
analyse alleen is de aard van overjarige stalmest moeilijk te karakteriseren.
PAAUW, F. VAN DER. Cyclical variations of crop yields induced by weather through the
intermediary of the soil.
Trans. 7th Intern. Congr. Soil Sei. (Madison) 3 (1960) 481-487.
Uiteenzetting van de theorie dat de invloed van het weer op opbrengsten en bemestingseffecten in belangrijke mate door bemiddeling van de grond tot stand komt.
PAAUW, F. VAN DER. Cyclische schommelingen van bodemvruchtbaarheid en opbrengst
onder invloed van het weer.
Landbouwvoorl. 18 (1961) 118-123.
Een op de praktijk gerichte weergave van twee artikelen in het Landbouwkundig Tijdschrift 73 (1961) 22-30 en 622-631.
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PAAUW, F. VAN DER. Invloed van afwisselende droge en natte tijdvakken op de kalitoestand van grasland.
Landbouwvoorl. 18 (1961) 782-786.
Aan de hand vaa gegevens van een voorheen op de proefboerderij te Heino gelegen kaliproefveld wordt aangetoond dat langdurige te natte of te droge perioden een belangrijke
invloed hebben op de kalitoestand van grasland. Dezeinvloed overtreft dievan grote verschillen in bemesting zelfs aanzienlijk.
PAAUW, F. VAN DER. Ritmische opbrengstschommelingen en hun oorzaak.
Landbk. Tijdschrift 73 (1961) 22—30.
Op verschillende grondsoorten is een golfvormig verloop van de opbrengsten van vele
gewassen geconstateerd. Bodemfactoren, zoals pH, P-getal en K-getal,vertonen overeenkomstige schommelingen. Het blijkt dat beide verschijnselen in verband kunnen worden
gebracht met hetverloop van deregenval. Er zijn vrij regelmatige afwisselingen vantamelijk lange droge en natte perioden voorgekomen. In de droge perioden verbetert de
vruchtbaarheid geleidelijk en stijgen de opbrengsten; het omgekeerde gebeurt in natte
perioden. Detheorieisontwikkeld datvariaties van de opbrengsten onder invloed van het
weer in belangrijke mate tot stand komen door tussenkomst van de grond.
PAAUW, F. VAN DER. Ritmische variaties van bemestingseffecten in de loop van de jaren
onder invloed van het weersverloop.
Landbk. Tijdschrift 73 (1961) 622-631.
De geleidelijk tot stand komende golfvormige veranderingen van de bodemvruchtbaarheid dieworden veroorzaakt door een cumulatieve werkingvan hetweer,hebben eveneens
golfvormig variërende effecten op bemesting met fosfaat en stikstof en op de verschillen
in kalktoestand tot gevolg.
Na langdurige natte perioden neemt demeststofbehoefte toe,na droge weeraf. De reactie
op dekalktoestand istegengesteld. Verschillende gewassen reageren op gelijke wijze.
PAAUW, F . VAN DER. Stabielere landbouwproduktie door beheersing van de invloed
van het weer op de grond.
T.N.O.-Nieuws 16 (1961) 373-376.
De instabiliteit van de produktie is een groot nadeel. De regenval in de voorafgaande
winter heeft grote invloed op de hoeveelheid beschikbare stikstof. Langdurig te natte of
te droge perioden verlagen resp.verhogen de vruchtbaarheid. Door de stikstofbemesting
aantepassen bij deregenvalin dewinter en door passende maatregelen ten aanzienvande
langdurige inwerkingvan het weer op deopbrengst iseen grotere stabilisatie te verkrijgen
op een hoog opbrengstniveau.
PAAUW, F. VAN D E » . Stikstofbehoefte in het komende jaar op bouwland.
Bodem no. 43i(1961) 21-24 en verschillende landbouwbladen.
Naar aanleiding van de grote in najaar en winter gevallen hoeveelheid regen wordt geadviseerd aan de gewassen een extra hoeveelheid stikstof te geven.
PAAUW, F. VAN DER. Wichtigkeit des leichtlöslichen Bodenphosphats in Hinsicht auf
die Anwendung von Rohphosphaten.
Ber. Intern.Stjudienges.Phosphatfragen 3. Intern.Kongr.1958(Biarritz1961)66-73.
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De bruikbaarheid van moeilijk oplosbare fosfaten wordt waarschijnlijk bepaald door de
eigenschappen van de grond. Middelmatig voorziene gronden met relatief hoog gehalte
aan in water oplosbaar fosfaat komen het meest voor bemesting met ruwe fosfaten in
aanmerking. Er wordt besproken op welke wijze aan de resultaten van het grondonderzoek een aanwijzing kan worden ontleend op welke gronden deze fosfaten het best gebruikt kunnen worden.
PEERLKAMP, P . K., and P . BOEKEL. Moisture retention by soils.
Versl. en Meded. Comm. Hydrol. Onderz. T.N.O. no. 5 ('s-Gravenhage 1961)
122-139.
Hydrostatischebeschouwingoverhetvochtin degrondopbasisvandepotentiëleenergie.
Overzicht van de meetmethoden voor de bepaling van de pF-kromme envan de vochtspanning in de grond ter plaatse, van de factoren die de pF-kromme bepalen, en van haar
gebruiksmogelijkheden.
PIETERS, J. H. Gevoeligheid van grasland voor vertrapping.
Landbouwvoorl. 18 (1961) 377-383.
Bij een in 1956op 240 graslandpercelen in de Friese Wouden uitgevoerd onderzoek werd
de mate waarin de grasmat onder bepaalde omstandigheden kan worden vertrapt, in een
schaal vastgelegd. De gevoeligheid voor vertrapping bleek te worden beheerst door het
regime van het grondwater met daarnaast invloeden van humus- en slibgehalte van de
zode.Aangaande demeest gewenstegrofheid vanhetzandvoor debezandingvan een voor
vertrapping gevoelige zode werd geen uitsluitsel verkregen.
PRUMMEL, J. Verslag van een serie fosfaatproeven op ijzerhoudende gronden.
P.A.W. Gestenc. Versl. Interprov. Proeven no. 82 (1961) 14 blz.
Van een seriefosfaatproeven in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant bleek alleen de
grond van deproeven in Overijssel fosfaat vastteleggen(sterkijzerhoudende gronden met
eenlaagP-citr,lageP-citr:P-totaal-verhoudingensterkeachteruitgang van P-citr na voorraadbemesting).
Kalk en stalmest geven geen duidelijke vermindering van de vastlegging. Voor deze gronden is men aangewezen op een geregelde ruime fosfaatbemesting.
ROORDA VAN EYSINGA, J. P . N. L. Beoordeling van de fosfaattoestand van diluviale
zandgrond voor de teelt van kropsla in het voorjaar onder glas.
Versl. Landbk. Onderz. 67.6 (1961) 24 blz.
Op 43 percelen is de invloed van fosfaat op de opbrengst en het gehalte van het gewas
nagegaan. Er werden verschillende methoden voor de bepaling van fosfaat vergeleken.
Giften tussen 0 en 20kg dubbelsuperfosfaat perare bleken optimaal. De resultaten van
de fosfaatbepaling van de grond door middel van extractie met water bleken het best
gecorreleerd met de fosfaatgehalten van het gewas. Hierbij bleek dat zwak zure extracten
eenbasisvormden voor het beste adviesvoor de optimalebemesting met fosfaat.
ROORDA VAN EYSINGA, J. P . N. L. Problemen met ijzerhoudend sproeiwater in de groenteteelt onder glas.
Meded. Dir. Tuinb. 24 (1961) 641-644.
Ijzerhoudend sproeiwater kan een bruine aanslag op glas veroorzaken en zwartkleuring
van delen van de tomatenplant. Deze moeilijkheden kunnen worden voorkomen door
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het kiezenvan dejuiste sproeiinstallatie. Het glaskan vanaanslagwordenontdaanmeteen
middel op basis van stannochloride. Verbranding vanslakanworden voorkomen door
kalk ofpolyfosfaat aanhetsproeiwater toete voegen.
ROORDA VAN ESINGA, J. P . N .L.Toepassing vanijzerchelaat ter bestrijding van ijzergebrek bij fruit op kalkrijke lössgrond.
Fruitteelt 51 (1961) 755-756.
Er zijn proeven genomen met Fe-EDDHA (ChelFe138) om toteen voor de praktijk geschikte toepassièg tekomen. Afhankelijk van dematewaarin chlorose optreedt, moet 51
van een 0,1 à0,2% waterige oplossing perma boomspiegel worden verspoten. De nawerking was gunstig.
SCHUFFELEN, A. C , A. MULLER and J. C H . VAN SCHOUWENBURG. Quick-tests for soil

and plant analysis used by small laboratories.
Neth. J. Agric. Sei. 9 (1961) 2-15.
Demethoden vangrond- engewasanalyseingebruik bijhetLaboratoriumvoorI^andbouwscheikunde te Wageningen worden besproken. Er wordt hierbij gepoogd antwoord te
geven op de vraag in hoeverre deze methoden bruikbaar zijn voor kleine laboratoria.
SCHOUWENBURG, J. C H . VAN. Comparison of methods forthedetermination ofcalcium
in plant material.
Neth. J. Agric. Sei. 9 (1961) 181-187.
Vergelijking en bespreking van de uitkomsten van calciumbepalingen met permanganaattitratie,vlamfotometrie en complexometrie. Hiertoewerden 19gewassen droogofnat (met
zwavelzuur-perhydrol ofsalpeterzuur-perchloorzuur) verast ofmet zoutzuur geëxtraheerd.
SLUIJSMANS, C.M. J. Verslag van deinterprovinciale kalk-stalmestproefvelden opgrasland (serie 65).
P.A.W. Gestenc. Versl. Interprov. Proeven no. 86(1961) 11blz.
In tweemeerjarige veldproeven kon geen invloed van stalmest op het effect van bekalking
van grasland worden aangetoond. Deindringing van kalk inde zodelaag bleek niet sterk
door hetgebruik van stalmest teworden beïnvloed.
SLUIJSMANS, C.M.J. Werkwijze enresultaten van het magnesiumonderzoek.
Landbouwvood. 18 (1961) 55-59.
Hierin wordt eön indruk gegeven van dewerkwijze, diebij het magnesiumonderzoek op
bouwland is geVolgd. Debelangrijkste resultaten worden vermeld. Er wordt aandacht
besteed aan devragen inwelke gevallen een bemesting metmagnesium gewenst is, hoeveel enwelke raagnesiummeststof gegeven moet worden enhoede magnesiumtoestand
van hetbouwland in Nederlandis.
SLUIJSMANS, C. M. J., en K. BOSKMA. K-Mg-Na-proeven met voederbieten op zandgrond (voorlopig rapport van serie 29-1960).
P.A.W. Gestenc. Versl. Interprov. Proeven no. 84 (1961) 13 blz.
Alsvoortzettingvaneenin 1958begonnenonderzoeknaardekali-,magnesium-ennatriumbehoefte van voederbieten opzandgrond werd in 1960 een nieuwe serie proefvelden op-
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gezet.Erwerden gegevensverkregen over dehoeveelheid kalinodigvoor de maximale opbrengst en voor demaximale winst. Het effectvannatriumbemestingwerdvergeleken met
dat van een kalibemesting. De kaliwerking van stalmest kon worden vastgesteld op4kg
K , 0 per ton.
SLUIJSMANS, C. M. J., G. P . W I N D en L. C. STRUYS. Bekalking van de ondergrond.

Landbouwvoorl. 18 (1961) 624-631.
Aan dehand van deresultaten van enkele vak- en veldproeven opzand-endalgrond werd
aangetoond datdekalktoestand van de laag onder debouwvoor van grote betekeniskan
zijnvoor deopbrengst van degewassen. Door bekalking vaneenzureondergrond steegde
opbrengst van bieten, zomergerst, haver enstoppelknollenmet 10tot20%. Heteffect trad
zowel bij slechte als bij goede kalktoestand van de bouwvoor op.
WiERSUM,L.K.Utilization ofsoilby the plant root system.
Plant and Soil 15 (1961) 189-192.
Onttrekking van voedingsstoffen aan degrond door wortels zal alleen over zeer korte afstandplaatsvinden,voorzover mentemaken heeft met grotendeelsinonopgeloste toestand
aanwezige ionen. Door gebruik van gegevensuitdeliteratuur over het totale worteloppervlak kan het volume aan intensief benutte grond berekend worden. Voor een normaal gewas te velde is minder dan5 %vandegrond direct bijdevoeding betrokken, behalve
voor overwegend inoplossingvoorkomende ionen.Indien destructuur gunstig is, behoeft
beperking van het voor beworteling beschikbare volume dus geen bezwaar te zijn.
WISSELINK, G.J. Een vijftienjarige proef met stalmest enstoppelgewassen op humeuze
zandgrond te Heino.
Versl. Landbk. Onderz. 66.17 (1961) 79 blz.
Deinvloed wordt nagegaan van verschillend intensieve bemesting met stalmest ende verbouwvannietvlinderbloemige stoppelgewassen (zowelafgeoogst alsondergeploegd) opde
vruchtbaarheid vaneen oude esgrond bij eenvastevruchtopvolging vanaardappelen, rogge enhaver. Degemiddelde effecten van deorganische bemestingen opdeopbrengsten
op destikstofbehoefte vandegewassen werden vastgesteld, terwijl tevens deinvloed op
verschillende bodemvruchtbaarheidsfactoren werd nagegaan. Aan de hand hiervan wordt
een beschouwing gegeven over dewaarde endetoepassingvan stalmest en groenbemesting op humeuze zandgrond.
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SUMMARY OF IMPORTANT RESULTS.

Research in soil physics was especially concerned with structure and moisture relationships. Methods for application in research on soil cultivation were developed.
Onaccount ofyield differences recorded between three different regions in the north
of the Netherlands their physical soil conditions were compared, as well as the factors
which have influence on these conditions. It turned out that certain measures have a
strong effect on structure. An unfavorable influence is effected by a large tractor park,
deep ploughing inthefall for winterfurrow and intensive spring cultivation. On parcels
withwinter cereals a better structurewas noted than on thosewith spring cereals.This
difference can be ascribed to the early and shallow cultivation in autumn and to the
omission of a cultivation in spring.
Liming had a favorable effect on the structure of experimental fields on heavy clay,
but onlight clay soils the effect was small.The yields in 1960and 1961were, however,
not influenced by an improvement of soil structure.
According to investigations in the wind-tunnel repeated application of paper pulp
to the soilbad afavorable influence on its liability to suffer from wind erosion, without
being fully protective, however.
The most promising of twenty anti-soil-blowing materials seems to be application of
asphalt-emulsion in combination with a agent promoting soil wetting.
An investigation ontheinfluence ofthenature ofthe soil onthe occurrence of nightfrost showed that at contents of organic matter higher than 30% the volumes of pores
and air become so great that the chance of night-frost occurring increases very much.
This phenomenon could be explained theoretically.
In behalf of soilcultivation research a method for the characterization ofthe internal
structure with regard to the dispersion of solidsand air space in the seed-bed has been
developed, which can also be applied in potato-ridges. With a newly designed reliefmeter the average height of the soil surface of a field plot can be read off directly.
Measurements showed that in 1960 farmers using horses had a better soil structure
than farmers using tractors. Ploughing alwaysbrought about ahigher pore volume and
moisture content than the use ofa cultivator.
A physico-chemical insight into the composition of the soil solution is obtained by
determination of the equilibrium constants of the kationic exchange reactions CaNa, Ca-K and Mg-Na on Winsum-illite.The values found are constant with widely differing concentrations and changing proportions of the kations.
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By means of the formula indicating the relation between the annual supply of organic matter and the humus content of the soil,a discrimination between the amounts
of inert and digestible humus proved to be possible.
In aerated soil suspensions the non humificated organic matter is digested within
10-14days.Onlyafter severalmonths thisisthecasewithrealhumus,wherebythe inert
fractions are left.
With the aid of a newtechniquethe excretion of considerable quantities of organic
matter by plant rootscould be demonstrated.
Dryingsoilatlow temperature andfreezing stimulatebacteriallifeonlyweakly;drying
at higher temperature effects a strong but short increase of activity and an accelerated
digestion of organic matter.
Standardization ofpeatsand peat-productsto beused inagriculture and horticulture
has been dealt with in international collaboration.
Organic manures of good quality are obtained by mixing town refuse compost with
black peat or the same substance after having been thoroughly frozen.
The so-calledresidualeffect oforganicmanuring,measuredasayield difference under
conditions of optimal nitrogen supply by means of chemical fertilizers, is strongly dependent on weatherconditions.Formostcropsapositiveresidual effect of green-manuring and ploughed ley wasfound in the dry year 1959.This was not the case in the wet
year 1960,when organic manuring even effected yield depressions of some crops. Also
in 1961no residual effect wasfound. The favorable effect of a previous legume on crop
yields also appears only in dry years, while in wet years a slight depressive effect is
noticed.
<.
The results of nifce experimental fields on sandy soils over a period of nine years
showed that a combination of farmyard manure,legumes and chemical fertilizers effected yield increases of about 6-10% with regard to mere chemical fertilizing. This
corresponds with an increase of proceeds of 150 guilders per ha annually. It could be
calculated that 20par cent ofthe organicmatter supplied isleft ashumus inthe topsoil.
The stock of nitrogen present in the total soil profile plus the nitrogen gradually becoming availableby(conversion of soilorganicmatter are of primeimportancefor plant
nutrition. As a consequence data obtained on the amount of nitrogen released during
incubation or the amount of mineral nitrogen extracted from topsoil by means of ionexchange membranes fail to characterize completely the nitrogen supplying capacity
of a soil.
The migration of nitrogen in the soilin relation to rainfall and soil characteristics is
being investigated.
Lysimeter research confirms that on grassland only small amounts of nitrogen are
lost by drainage except in cold and very rainy periods when there is no uptake by the
grass.
InvestigationsonthemosteconomicwayofUrningheavyseaclayledtothe conclusion
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that an application of about 5000 kg of GaO per ha once in ten years is necessary to
maintain optimum pH. Heavier of frequent light dressings result in greater losses of
lime by leaching.
In 1961liming of an acid sandy subsoil enhanced barley yields but had no effect on
potatoes.
The potash supply of potatoes on river clay is regulated by potash content, claycontent andlime status ofthe soiland withrainfall. Takingthesefactors into account there
isnoneed togrant a specialmeaning tothe potash fixation capacity ofthe soil.
Soil testing on magnesium alone is not sufficient to predict the magnesium content
of grass. Other factors, e.g. nitrogen content of the grass,nitrogen fertilization, potash supply and botanical composition of the sward are of the sameor even greater importance. Fertilization with 100-150 kg of MgO as kieserite per ha results into a considerable increase of the magnesium content.
Magnesium present in dolomitic liming materials has a slower effect on arable- and
grassland than that in kieserite.
In consequence of faster leaching of nitrate nitrogen better results in early or very
earlydressingsongrasslandareobtained withsulphateofammoniathanwithammonium
nitrate-limestone or calcium nitrate.
A new method for the determination of the content of water soluble phosphate of
the soil resulting in about similar values on different soil types (clay, sand etc.) has
been technically improved.
Theeffect ofnaturalphosphate onpotatoesiscompletely determined bythe degree to
which it is solublein the soil solution. In the case of mustard the non soluble part contributes considerably to the nutrition.
Spraying peas with a phosphate solution at the beginning of flowering results in an
increase of the phosphate content of the grains to values above the critical limit of the
cooking quality as contrasted to the effect of top-dressing.
Soilfertility istoahighdegreesubject totheinfluence oftheweather.The differences
in the reactions of crops on fertilization with nitrogen, phosphate, potash and lime occurring from year to year can for a great part be ascribed to changes of soil fertility
effected by rainfall. An advice on nitrogen feztilizing based upon winter rainfall and
theamount ofnitrogen determined inthe profile, hasbeen giventhelast few springs.A
similar advice isalso given for the potash dressing.
Description of the root system has reached a high degree of accuracy and contributesimportant data to many investigations, e.g. the comparison of good and bad spots
inoatsonreclaimed peaty soils,organicmanuring ofleek,soilcultivationand sprinkling
effects onpotatoesand sprinkling on grassland.
The development of the root system in relation to sudden transitions of soil density
has been studied in artificial soil profiles in cylinders.
In model experiments it was found that a coarser soil structure resulted in sparse
38

rooting.Thislessdensely branched root systemstillhasthecapacityfor normal uptake
ofthe mobile nitrate, but phosphate uptake isrestricted asthe greater part oftheavailable stock is more or less tightly bound and immobile.
An investigation has been started to obtain quantitative information on the importance of the amount of ions sucked towards the root surface by transpiration of the
plant onuptake.Theroot iscomparedwithan evaporating unit inwhichion-exchangers
are used to trap the absorbed salts.
Biological tests hare been used to evaluate the specific effect of the total of soluble
organic substances in soil samples.
The small vertical migration of copper in the soil prevents its sufficient uptake by
grass, sothat heavy dressings are necessary.
Relative boron deficiency did not result in a decrease of the starch content of potatoes.
Damage to crops caused by an excessofzincasa result of brook-water contaminated
by refuse of zinc-wotkscan be counterbalanced by liming.
Molybdenum absorption is influenced by phosphate, both when phosphate is taken
up bytherootsand whenitissprayed onthecrop.Thusphosphateappearsto influence
molybdenum metabolism.
"Entrapping" of silica in the iron-chelate Fe-DTPA diminishes the leaching of iron
and increases its stability. To a great extent it prevents manganese deficiency. With
roses the most harmonious supply of manganese and iron is obtained by the use of
Mn-DTPA, which in the soil is partly converted into Fe-DTPA.
Amounts of Fe-EDTAand offerrous sulphate wereadded to water cultures to obtain
equivalent growth of plants on both solutions. Six times as much iron was absorbed
from the chelate. The chelate fed plants showed a much higher peroxydase-activity.
Contrary, however, the concentration of yellowand green foliar pigments and catalaseactivity were higher when ferrous sulphate was supplied.
Aspecificandexactdetermination oflargeaswellasofminutequantitiesof magnesium
has been developed, which permits to estimate five gamma of magnesium within a
variation of less than three per cent.
The investigation of the manganese status of Dutch and German holocene depositsin
connection with mud transport and soil genesis have been finished.
Atpresent the assortment of mixed fertilizers in the Netherlands does not comply
with the ratios advised on the basis of soil testing. An extension to mixtures poor in
potash and in phosphate is desirable from the point ofviewof soil fertility.
The interaction between substrate and fertilization in flower growing in pots and
tablets is of great importance. Substrates rich in peat-dust or frozen-through black
peat are suitable far Cyclamen, Pelargonium and Gloxinia, but need a plentiful addition of nitrogen. Carnations in tabletswitha mixture of 5parts of frozen-through black
peat and 1part of clay gavea 10percent higheryieldthanwithamixture ofthe reverse
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composition. Farmyard manure is an important source of supply of nitrogen whichis
gradually released, for carnations.
Fertilization research in fruit-culture is still more directed to the nitrogen supply
of the soil. Nitrogen increases yields by enlarging the number of flower-buds and by
better fruitset. Highnitrogen dressingsreduce yieldwhen potash supply is insufficient.
Trees cultivated with grass strips in between suffer little from nitrogen and moisture
competition of the sod. Under grass nitrogen penetrates less deep into the profile and
is earlier depleted than in the strips of bare soil. Injection of a nitrogen solution into
the soil does not result in sufficient nutrition. A larger amount of available nitrogen is
achieved by fertilizing the rows of the trees only than by fertilizing the whole field.
In a clean-cultivated orchard iron deficiency is liable to occur both on river- and on
sea-clay soils.The severity of this deficiency and the ironcontent oftheleavescorrelate
with the contents of bicarbonate and of carbonate of lime in the soil.
Bitter pit in Cox's Orange Pippin apples is decreased by spraying five times with a
1% solution ofcalciumlactate.Sprayingwithpotassiumandmagnesium salts enhanced
the incidence.
For the cultivation of young vegetable plants in soil blocks ample variation in the
proportion of black peat and peat dust is admissible. The mere use of one of these
materials brings about difficulties, however.
The quality of tomatoes still improves by higher potash fertilization, when yields
already diminish.
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