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De formatie vanhet personeel wasop 1januari 1958214personen (hiervan 15vacatures), alsmede 7 schoonmaaksters, 7 losse T.N.O.-krachten diein 1958afvloeiden en
13 andere losse krachten (grotendeels voor rekening van derden).
Op 31 december 1958 was de formatie 211 personen (hiervan 11 vac), alsmede
7 schoonmaaksters en 15 losse krachten (grotendeels voor rekening van derden).
Voorhulpbijdeverzorgingderproefvelden waseenaantalseizoenkrachten indienst.

De wetenschappelijke staf bestond opdegenoemde data uitresp. 33en33leden
(hiervan resp.3en1vac).Per1januari 1958traden indienst de scheikundige drs. W.
VAN DRIEL en de landbouwkundige ir. A. E. R. MES,indeloop van het jaar de bioloog
drs. G. JAGER en de tuinbouwkundige ir. K. S. SIPMA.
HUISVESTING EN PROEVEN

Een plan van wensen voor de nieuwbouw kwam gereed. Stappen werden gedaan om de voor de bouw benodigde grond te kopen.
De windtunnel ter bestudering vanhet probleem der winderosie werd in bedrijf
gesteld.
Ten behoeve van hettuinbouwkundige bemestingsonderzoek werd teBaflo een kas
gehuurd en in gebruik genomen.
De tasruimte vanhetproefbedrijf „De Kunstmestakker" te Nagele werd alsaardappelbewaarplaats ingericht. De aardappeloogst derdrie organische stofbedrijven kan
hierin met luchtkoeling worden bewaard.
Het aantal proefvelden, behalve de proeven op de proefbedrijven, bedroeg 375
(224 meerjarige, 151eenjarige). Hiervan waren 78 op grasland gelegen. De totale
oppervlakte der proefvelden was90ha (23haaardappelen, 13.5ha haver, 24.5hagras),
waarvan 25ha (100proefvelden) vanHedel uit werden verzorgd. Het totale aantal
veldjes bedroeg 16585. Voorts werden 51potproeven (met3926 potten) en22 vakproeven (met841vakken) genomen.
BELANGRIJKE ACTIVITEITEN

Geregeld overleghad plaats met de directeuren van het Proefstation voor de groenteteelt indevolle grond teAlkmaar envan datvoor debloemisterij teAalsmeer envan
de Proeftuin noord-Limburg te Venlo over de werkprogramma's deraldaar gedetacheerde onderzoekers. Ophetlaboratorium voor landbouwscheikunde vande Landbouwhogeschool te Wageningen werd gastvrijheid verleend aan een gedetacheerde
landbouwscheikundige, dievandaar uitsteun verleent aan de laboratoria van de proefstations voor de tuinbouw. Het contact met het Wageningse laboratorium werd ookop
andere wijze verstevigd.
In samenwerking met het Centraal Stikstof Verkoopkantoor werden weer uitgebreide onderzoekingen over destikstofvoorziening dergewassen endewerking van
verschillende meststoffen verricht.
Overleg methetBedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek enmet de
landbouwvoorlichtingsdienst leidde totdevervanging van P-citr door hetP-AL-getal
alsbasisvoor defosfaatadviezen en tot deinvoering van het K-getalvoor kleibouwland.
Het gebruik vanveen in detuinbouw endebeschikbaarheid vaneenhiervoorgeschikt produkt vroegen de aandacht.
De aanlegvan de stikstof- en vruchtopvolgingsproefvelden ininternationaal verband

had een vlot verloop. Veel schriftelijk contact en ook bezoeken ter plaatse waren nodig
om alles in goede banen te leiden.
Er werd een nieuwe lijst van meststoffen, behorende bij het Meststoffenbesluit,
van kracht; de hierin opgenomen aanvullingen en verbeteringen zijn voornamelijk
door samenwerking tussen het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht en het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid tot stand gekomen.
Er is overleg geweest over een reglementering op het gebied der meststoffen, zowel
in Benelux- als in O.E.E.C.-verband.
In het kader van het contact tussen universiteit, instituten van onderzoek en industrie isdeeerstereeks colloquia (op een ervan sprak drs. H. VAN DIJK over „zwelling
en krimp bij veengronden") in het voorjaar beëindigd en in de herfst voortgezet met
een tweede serie, eveneens onder leiding van prof. dr. J. F. ARENS.
Bezoek werd ontvangen van vertegenwoordigers van C.S.V.K., M.E.K.O.G. en
B.P.M, ter bespreking van bodemvruchtbaarheidsvraagstukken. Dit werd gevolgd
door een excursie naar de M.E.K.O.G. te IJmuiden, waar tussen een aantal stafleden
van dit bedrijf en van ons instituut van gedachten werd gewisseld over de toepassing
van meststoffen.
De contacten met de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. en met
de Afdeling Wiskunde van de Landbouwhogeschool, die van groot nut zijn voor de
ontwikkeling van ons statistische onderzoek, werden voortgezet.
De samenwerking tussen de onderzoekers van het instituut werd bevorderd door
staf- en afdelingsvergaderingen (op een stafvergadering werd o.m. het woord gevoerd
door ir. W. C. VISSER van het I.C.W. te Wageningen over „opbrengstwetten; hun
betekenis voor onderzoek en voorlichting") en door bijeenkomsten van commissies en
werkgroepen.
In talrijke vergaderingen van verenigingen en commissiesin Nederland werden door
de onderzoekers voordrachten over de resultaten van hun werk gehouden.
Ir.J. VAN DER BOON woondehet 15einternationale tuinbouwkundige congres te Nice
bij; dr. P. K. PEERLKAMP, ir. H. KUIPERS en ir. P. BOEKEL een symposium over
bodemstructuur te Gent (waar zij tevens voordrachten hielden); drs. P. BRUIN met
verschillende medewerkers de conferentie van de commissies II en IV van de Internationale Bodemkundige Vereniging te Hamburg (drs. H. VAN DIJK, dr. ir. G. W.
HARMSEN, dr. F. VAN DER PAAUW en dr. L. K. WIERSUM hielden er voordrachten);
dr. F. VAN DER PAAUW, dr. P. K. PEERLKAMP en ir. C. M. J. SLUIJSMANS de jaarvergaderingvan deDuitseproefstations teMünster (waarzijtevensvoordrachten hielden);
dr. ir. T H . J. FERRARI een seminar van de O.E.E.C. over „economie optimum fertiliser
consumption" te Parijs (met voordracht); dr. F. VAN DER PAAUW het congres van de
Association Internationale d'Etudes Phosphatières te Biarritz (met voordracht); en
ir. H. KUIPERS een conferentie over grondbewerking te Stuttgart (met voordracht).
Voorts werden studiereizen gemaakt door dr. J. J.

SCHUURMAN

naar Hannover

(conservering van bodemprofielen), door dr. ir. G. W. HARMSEN naar Denemarken
(met de werkgroep klaverrijke grasmengsels), door ir. C H . H. HENKENS naar Duitsland
(gebreken aan sporenelementen in het veld), door ir. R. ARNOLD B I K , ir. J. VAN DER
B O O N en drs. H. VAND I J K naar Duitsland (samenstelling van potgronden), door
ir. R. ARNOLD B I K en ir. J. C. VAN SCHOUWENBURG naar Denemarken (tuinbouwkundig
onderzoek), door ir. J. VAN DER BOON naar Duitsland en Oostenrijk (gebruik van venen
in de tuinbouw) en door ir. L. C. N . DE LA LANDE CREMER naar Versailles (bemesting
met stro).
Dr. ir. T H . J. FERRARI maakte een rondreis naar Duitsland en Oostenrijk in verband
met de internationale proefvelden.
Dr. J. J. SCHUURMAN woonde als regeringsvertegenwoordiger in december de
Pacific-visserijconferentie te Colombo bij.
Er werden 47 buitenlandse bezoekers ontvangen. Hiervan waren dr. J. HAGIN
(Israel) en dr. A. SZEMBER (Polen) gedurende enkele maanden als gast werkzaam;
een groep van 7 Joegoslavische landbouwkundigen bezocht het instituut in F.A.O.verband.
K O R T OVERZICHT VAN HET WERKPROGRAMMA

Vermelding van in een jaar verkregen uitkomsten kan bij de lezer een onsamenhangende indruk wekken. Daarom gaat een schets vooraf van de ontwikkeling van het
onderzoek dat in 1958 tot de daarna te vermelden resultaten heeft geleid.
Taak van het

instituut

Het doel van het onderzoek is aan te geven, hoe de bodemvruchtbaarheid van onze
cultuurgronden kan worden behouden en verbeterd en op welke wijze grond en
gewassen moeten worden bemest.
Om dit doel te bereiken wordt onderzoek verricht over aard, werking en wisselwerking van de factoren, die de vruchtbaarheid van de grond bepalen. De invloed van
bemesting en grondbewerking wordt hierbij uitvoerig bestudeerd. Er zijn de laatste
jaren flinke vorderingen gemaakt. Het aantal factoren, dat in studie werd genomen,
is steeds groter geworden. Naast het onderzoek over de kalk-, fosfaat- en kali- en in
latere jaren ook over de magnesiatoestand van de grond is veel werk verzet om de
stikstofhuishouding van de grond te vervolgen, de betekenis van de sporenelementen
vast te leggen en de fysische en biologische eigenschappen van het groeimilieu te
analyseren. Men denke hierbij aan grootheden als structuur, vocht- en luchthuishouding, kwantiteit en kwaliteit van de organische stof.
Adviesschema
gewassen

voor bemesting op basis van grondonderzoek.

Bemestingsbehoefte

der

Het bemestingsbeleid voor kali, fosfaat, kalk en magnesia op bouw- en grasland kan

thans in een voor het gehele land uitgewerkt adviesschema voor bemesting worden
aangegeven. Er wordt dieper ingegaan op die gevallen, waar nog onopgeloste vraagstukken bestaan, zoals de kalibemesting in de veenkoloniën, op de rivierkleigronden
en in de Zuiderzeepolders en die van hooi- en weiland. Belangrijk is de instelling van
de optimale verhouding tussen bodemvoorraad en verse bemesting, waarbij de wijze
van toediening van de meststof (breedwerpig, rijenbemesting, bespuiting) ook in
beschouwing wordt genomen.
De talrijke resultaten, die bij de toetsing van grondonderzoek en bij het veldonderzoek in het algemeen zijn verkregen, maken het mogelijk de bemestingsbehoefte
der afzonderlijke gewassen vast te stellen. Wij wijzen hierbij op de verschillende
kalk-kali-eisen van aardappelen, bieten en granen, op de magnesiabehoefte van de
gewassen en op de onderscheiding der gewassen ten opzichte van hun fosfaatbehoefte.
Het onderzoek naar de voeding der gewassen wordt verdiept door de studie van de
ionenopneming bij bouwlandgewassen en gras in onderlinge wisselwerking en in
afhankelijkheid van de toestand van de grond. Hierbij komen kwaliteitsproblemen
zowel bij bouwlandgewassen en gras als bij tuinbouwgewassen aan de orde.
Sporenelementen
Bij het onderzoek van de sporenelementen (koper, mangaan, borium, molybdeen,
kobalt) is gestreefd naar een overzicht van de bestaande toestand der gronden. Vervolgens is de bestudering van de specifieke eisen van de gewassen ter hand genomen.
De mangaanhuishouding van de Heigronden wordt uitvoerig onderzocht. Het probleem van voorraad- en verse bemesting blijkt ook hier belangrijk. Bij de waardering
van de kopertoestand van grasland worden moeilijkheden ondervonden, die in het
belang van veterinaire problemen om oplossing vragen. Een uitspraak over de boriumtoestand van de zandgronden is urgent.
De resultaten van grondonderzoek naar sporenelementen worden in kaart gebracht.
Een vergelijking tussen gebieden kan op het mogelijk vóórkomen van afwijkingen bij
gewassen wijzen en voor de veevoeding van belang zijn.
Ook gebreken betreffende sporenelementen bij tuinbouwgewassen worden onderzocht, zoals ijzerchlorose bij bloemen en fruit. Chelate verbindingen worden bij de
bestrijding gebruikt.
Tuinbouwkundig onderzoek
De bemestingsvraagstukken in de tuinbouw betreffen kwaliteit, „vroegheid" en
opbrengst der produkten. Zo werden kwaliteitsmoeilijkheden bij spruitkool, knolselderij, uien en fruit aan de orde gesteld en wordt nagegaan, in hoeverre bemesting en
behandeling van de grond hiervoor een oplossing kunnen geven. Voor sla en tomaten
wordt in het tuinbouwgebied van noord-Limburg het bemestingsbeleid voor de
hoofdvoedingselementen kritisch beschouwd.
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De tuinbouwproblemen worden als regel in de verschillende cultuurcentra onderzocht. Aan het instituut te Groningen worden enkele algemene vraagstukken centraal
gesteld, proeven in aansluiting aan die in de tuinbouwcentra opgezet en wordt specialistische steun bij de oplossing van verschillende moeilijkheden gegeven. Zo is de
voeding van de plant in afhankelijkheid van de vochtvoorziening in studie genomen.
Op het gebied van de behandeling van de grond wordt vooral specialistische hulp
verleend bij onderzoek over organische stof- en stikstofhuishouding. Met de bestudering van het proces der rijping van tuinbouwgronden is een begin gemaakt.
Het onderzoek naar de samenstelling van potgrondmengsels wordt door de laboratoria
in Groningen gesteund.
De verschillende kleine laboratoria, die ten dienste van het tuinbouwkundige
onderzoek werkzaam zijn, ontvangen van een aan het Laboratorium voor Landbouwscheikunde te Wageningen gedetacheerde landbouwscheikundige steun bij de controle
en ontwikkeling van analysemethoden. Er worden methoden speciaal voor het gebruik
in kleine laboratoria ontwikkeld.
Meststoffen
De meststoffen, die voor land- en tuinbouw op de markt komen, worden zo nodig
op hun waarde onderzocht. Het meststoffenbesluit vraagt hierbij allereerst naar
mogelijke schade, die een nieuwe meststof tengevolge zou kunnen hebben. De plaats,
die de meststoffen in onderlinge vergelijking bij het gebruik innemen, eist vaak een
omvangrijk onderzoek. Wij noemen in dit verband de verschillende fosfaat-, magnesiaen kalkmeststoffen. Bij de beoordeling bieden naast opbrengstbepaling grond- en
gewasonderzoek steun.
Organische bemesting en organische-stofhuishouding van de grond
Vooropgezet zij, dat de onderzoekingen over organische bemesting en organischestoftoestand nauw verbonden zijn met die over de stikstofhuishouding van de grond
en de bodemstructuur. Bij de opzet van veldproeven wordt hiermede rekening gehouden. Deze zijn er op gericht dit complex in zijn componenten te ontrafelen. De
internationale samenwerking bij de behandeling van deze bodemvruchtbaarheidsvraagstukken is vermeldenswaard.
Een belangrijk vraagstuk op het gebied van de organische bemesting is de vaststelling van haar optimale intensiteit. Dit wordt te velde nagegaan op meerjarige
proefvelden inverschillende delen vanhet land, opdeproefboerderij Dr.H.J. LOVINKhoeve in de Noordoostpolder en op drie bodemvruchtbaarheidsbedrijven in dezelfde
polder. Een studie over de samenhang tussen de hoeveelheid organische stof die
gemiddeld jaarlijks aan de grond wordt toegediend, en het gehalte bij intreding van
een evenwicht tussen opbouw en afbraak komt daarbij tevens aan de orde. De bepaling
van de kwaliteit van de organische stof in de grond en in meststoffen is in onderzoek.

Van de nevenwerkingen die organische meststoffen uitoefenen op devoeding van de
gewassen, wordt vooral de betekenis van delangzaamter beschikking komende stikstof
bestudeerd. Over de waarde van stadsvuilcompost, stalmest, groenbemesting enz. is
reeds veel onderzoek verricht. Fysiologisch onderzoek naar de specifieke werking van
organische stoffen op de groei en de vertakking van wortels en op de opneming van
voedende bestanddelen is gaande.
Stikstof huishouding van de grond en stikstofvoorziening van de gewassen
Bij de bestudering van de stikstofhuishouding van de grond gaat het vooral om de
bepaling van het niveau van de gemineraliseerde stikstof en over de snelheid van
mineralisatie in de loop van het jaar. Verschillende bodemtoestanden en weersomstandigheden doen hierop hun invloed gelden. Het zou van veel belang zijn een voorspelling te kunnen doen over de stikstofbehoefte der gewassen in het komende jaar.
Hiermee iseen begin gemaakt opbasisvän de regenval in dewinter. Deze studie vormt
eenonderdeelvanhet onderzoek betreffende schommelingen vanjaarlijkse opbrengsten
in verband met weer en bodem en over nivellering daarvan door bemesting.
Bij de directe stikstofvoorziening van de gewassen staat het probleem van gedeelde
giften resp. overbemesting in verband met de stikstoftoestand van de grond in het
middelpunt der belangstelling. Ook voor grasland blijkt de deling van de voorjaarsgift
van belang, waarbij een gedeelte vóór en de rest bij het begin van de groei wordt
toegediend. Met behulp van lysimetersen potproeven wordt het gedrag van de stikstof,
van de herfst af op verschillende tijden aan gras toegediend, vervolgd. Kennis omtrent
de beweging van de stikstof in de verschillende bodemlagen in afhankelijkheid van de
weersomstandigheden is eveneens van belang.
Bodemfysisch onderzoek
Het bodemfysische onderzoek heeft betrekking op bodemstructuur, vocht-, luchten warmtehuishouding en grondbewerking.
Het laboratoriumonderzoek ontwikkelt zich parallel aan dat in het veld. De voornaamste methoden ter bepaling van de bodemstructuur betreffen de poriëngrootteverdeling, consistentiegrenzen en aggregatie naast de visuele beoordeling. Bij de lichte
gronden is de bestendigheid tegen verstuiving, die met behulp van een windtunnel
wordt bepaald, belangrijk. De structuur van kleigronden wordt in het bijzonder beïnvloed door organische-stoftoestand, Ca-ionenconcentratie van het bodemvocht, veroudering en bewerking van de grond. De invloed van de bodemstructuur op de groei
van het gewas wordt o.a. bestudeerd door van structuurregelaars gebruik te maken.
Deze laatste worden daarbij tevens op hun bruikbaarheid getoetst.
Een systematische studie over de invloed van fysische en biologische bodemeigenschappen op de vochttoestand van de grond is van belang. Er is een begin gemaakt

met de warmtehuishouding van de grond ter ondersteuning van elders verricht onderzoek voor de landclassificatie in de tuinbouw.
Bij het onderzoek over grondbewerking wordt gelet op de invloed op de structuur
en op de samenhang tussen structuur en groei der gewassen. Meetmethoden worden
ontwikkeld,zoalsdebepalingvan deruwheid envandehoogtevanhet grondoppervlak.
De belangrijkste grootheden zijn verdichtbaarheid, cohesie en afschuifspanning van
de grond in afhankelijkheid van het vochtgehalte. Veel aandacht vragen de invloed
van de voortschrijdende mechanisatie op de structuur en de verzorging van de grond
ter voorkoming van verval.
Streekonderzoek
Het aantal vruchtbaarheidsfactoren, dat te velde en op het laboratorium in studie
is genomen, is zo groot dat thans een poging kan worden gewaagd de bestaande grote
verschillen in groei en opbrengst in een landbouwgebied te verklaren, middelen ter
verbetering aan te geven en de orde van grootte van het resultaat te berekenen. Hiervoor werd een speciale veldmethodiek ontwikkeld, die in combinatie met statistische
methoden voor de bewerking van de resultaten tot vruchtbare uitkomsten heeft geleid. De gegevens der regionale bodemvruchtbaarheidsanalysen in de Gelderse Vallei
(haver en gras) en in de Friese Wouden (gras) zijn in bewerking. Deze methode heeft
het ook mogelijk gemaakt de betekenis van moeilijk te variëren factoren voor de
bodemvruchtbaarheid (waterhuishouding, profiel enz.) te leren kennen.
Het behoeft geen betoog, dat de ontwikkeling van het statistische onderzoek noodzakelijk is bij behandeling van ecologische problemen, waarbij men met vele in de
natuur optredende variaties en wisselwerkingen te maken heeft.
Wortelonderzoek
Door middel van het morfologische wortelonderzoek wordt gestreefd naar inzicht
in gebreken in profielbouw en waterhuishouding van de grond en ook in de betekenis
van bemestingswijzen. Onderzoek wordt verricht te velde en in betonnen ringen met
regelbare waterstand. De betekenis van het wortelbeeld bij de beoordeling van de
bodemstructuur is in studie genomen. Bij deze vraagstukken is de kennis van de
beworteling der gewassen in volkomen ongestoorde profielen noodzakelijk. Dit wordt
voor land- en tuinbouwgewassen en voor afzonderlijke grassen nagegaan.
Een fysiologisch onderzoek is gaande over de invloed van factoren op vertakking
en werkzaamheid van het wortelstelsel. Omgekeerd kunnen nog onbekende werkingen
uit het gedrag der wortels worden afgeleid. In dit opzicht wordt aandacht aan de
eventuele specifieke betekenis van organische meststoffen besteed.
Microbiologisch onderzoek
Tenslotte verricht ook het microbiologische onderzoek een functie bij de oplossing

van allerlei problemen. Een uitgebreid onderzoek naar de verbetering van de Rhizobium-stammen voor de enting van leguminosen nadert zijn voltooiing. Dit is eveneens
het geval met het onderzoek over bereiding, bewaring en gebruik van stalmest en gier.
Microbiologische methoden ter bepaling van sporenelementen worden vergeleken
met chemische. De aandacht is thans vooral gericht op opbouw en afbraak van organische stof in de grond en op de stikstofhuishouding (zieook boven). In dit verband
wordt een studie gewijd aan processen in de rizosfeer.
RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

(1958)

Bemestingsadviezen op basis van grondonderzoek
Een belangrijke consolidatie van bemestingsschema's voor de advisering op basis
van grondonderzoek kwam tot stand. Deze ging gepaard met enkele veranderingen in
de analysetechniek en in de wijze van weergeven van de resultaten.
De lang gebruikte P-citr-methode werd na uitvoerige toetsing vervangen door de
P-AL-methode volgens EGNÉR-RIEHM-DOMINGO. Hierbij wordt de grond in plaats
van met citroenzuur, met een buffermengsel geëxtraheerd, dat uit ammoniak, azijnzuur
en melkzuur is samengesteld. De methode is veel eenvoudiger en heeft een rationele
wijziging in de gangvan de bepalingen van het Bedrijfslaboratorium mogelijk gemaakt.
De invoering biedt ook in landbouwkundig opzicht voordeel.
Het fosfaatadvies kon worden vereenvoudigd en aangepast aan de behoefte der
gewassen.
Het voor kleibouwland in het vorige jaar ingevoerde kaligetal is voor praktische
toepassing bruikbaar gemaakt. Het kaliadvies voor fabrieksaardappelen op de veenkoloniale gronden blijft berusten ophet kaligetal,maar dehoeveelheden zijn gewijzigd.
Een uitgebreid proefveldmateriaal is in bewerking.
Nieuwe adviesschema's voor bekalking van bouwland zijn gereed gekomen, waarbij
naar het bouwplan wordt onderscheiden. Ook de normen voor grasland werden opnieuw vastgesteld.
Een adviesbasis voor magnesium op zandgrond, voorlopig overwegend ingesteld op
bemesting van aardappelen, werd opgesteld.
De voorbereiding van de vervanging van de microbiologische koperbepaling op
bouwland volgens de methode met Aspergillus niger door een chemische bepaling
met verdund salpeterzuur is praktisch voltooid. Dezelaatste isnauwkeuriger en is voor
massaonderzoek aan het Bedrijfslaboratorium beter geschikt. De methode is landbouwkundig getoetst en bleek aan de eisen te voldoen. Er is nog geen bruikbare methode voor de bepaling van koper in grond op grasland, waarmee verband tussen de
kopergehalten van grond en gewas wordt gevonden.
Stikstof
De bepaling van de hoeveelheid minerale stikstof wordt bij vele proeven verricht
10

en verschaft vaak inzicht in de problemen. Enkele resultaten mogen gememoreerd
worden. De horizontale verspreiding van stikstof is gering, maximaal 15 cm. De
verticale beweginggaatin dezomer bij met aardappelen beteelde zandgrond niet dieper
dan ca. 50 cm, zelfs niet in regenrijke perioden. Bij verbouw van haver wordt bij normale stikstofbemesting alle oplosbare stikstof zosnel opgenomen, dat na halfjuni niets
meer aangetoond kan worden. Hoe dieper de ontwatering van een zware kleigrond is,
deste meer stikstof wordt gemineraliseerd, ook in de bouwvoor. In Boskoop bleek een
diepere ontwatering de mineralisatie van de organische stof in de grond sterk te stimuleren. Een veengrond bij Sloten leverde zeer hoge gehalten aan oplosbare stikstof in
voorjaar en begin zomer, hetgeen karakteristiek is voor alle venige en sterk humeuze
gronden. Een vergelijking der stikstofmineralisatie in jonge en oude kassen en in het
terrein buiten de kassen te Naaldwijk leverde sprekende uitkomsten: de oude kas had
verreweg de hoogste stikstofrijkdom en de snelste mineralisatie, de grond buiten de
laagste. Bij vergelijking tussen het gras-mulch-systeem en het zwart houden van de
grond in boomgaarden kwam uit de gevonden gehalten aan oplosbare stikstof duidelijk
naarvoren,hoezeerhet gras degegeven stikstof opneemt, zodat erweinigaan debomen
ten goede komt. De praktijkervaring, dat vroeg bemesten (in januari) gunstig is, werd
bevestigd. De opneming door het gras is dan het zwakst en de inspoeling door de
regen het hoogst, zodat de boomwortels van de stikstof kunnen profiteren.
De lysimeterbatterij met regelbare grondwaterstand functioneert naar wens. Er is
beemdlangbloem ingezaaid. In het ruststadium van het winterhalfjaar blijkt gras wel
stikstof op te nemen en naar het blad te transporteren.
De door een groenbemesting met stoppel-hopperupsklaver aan de grond van de
Noordoostpolder (LoviNK-hoeve) geleverde hoeveelheid stikstof blijkt zelden hoger
te zijn dan 200 kg/ha. Dit onderzoek wordt uitgebreid tot andere groenbemestingen
en kunstweiden.
Overbemesting met stikstof op granen (behalve haver) had in alle gevallen een
gunstig effect op de opbrengst. De verschillende stikstofsoorten verhielden zich in dit
opzicht als volgt: ks : kas :ur (vl.) : ur (vast) = 1 :0.89 :0.88 :0.73. Op het moment
van overbemesting bleek praktisch geen oplosbare stikstof meer in de grond aanwezig.
Bespuiting metureum kan beschadiging van het gewas veroorzaken. Het is niet zozeer
deconcentratieals welde hoeveelheid ureum die „verbranding" veroorzaakt. Bij deling
van de stikstofgift op granen moet de voorjaarsgift zeker niet te laag worden genomen.
De in de paragraaf over „streekonderzoek" genoemde serie stikstofhoeveelhedenproefvelden met haver had tot resultaat dat bij haver door de stikstofbemesting te
delen, geen hogere opbrengst is te verkrijgen. In beide gevallen werd gemiddeld
dezelfde maximale opbrengst bereikt, bij alleen voorjaarsbemesting met 75 kg en bij
gedeelde bemesting met 100 kg stikstof. Het verhes in opbrengst ten gevolge van de
deling was het grootst op de arme, het kleinst op de rijke gronden.
Het uiteindelijke resultaat van de proeven met gespreide stikstofgiften op aard11

appelen is negatief. Aan enkele anti-Fytofthora-bespuitingen bij aardappelen werd
ureum toegevoegd. De opbrengsten bij de lage voorjaars-stikstofgiften (tot 60 kg N)
worden hierdoor verhoogd. Bij hogere giften treedt een waarschijnlijk door ernstige
bladbeschadiging veroorzaakte depressie op. Late overbemesting met stikstof in vaste
vorm of als bespuiting had een gunstige invloed op het herstel van door nachtvorst
afgevroren aardappelen, maar de opbrengstvermeerdering was gering.
De behoefte aan stikstof blijkt op de meerjarige N-proefvelden bij rogge en, voorzover het geringe aantal waarnemingen een conclusie toelaat, ook bij haver bepaald
te worden door de in dewinter gevallen neerslag. Na natte winters is het effect van stikstof groot. Tussen de neerslag en de opbrengst bestaat een zeer significante correlatie.
Gepoogd zalworden in de toekomst een verwachting over de stikstofbehoefte op grond
van de in de voorafgaande winter gevallen neerslag te geven.
Fosfaat
Naast de hierboven vermelde onderzoekingen is veel aandacht gegeven aan het in
warm water oplosbare fosfaat (P-getal).Een serie veldproeven opzandgrond bevestigde
de reeds vroeger en ook dit jaar in potten verkregen gunstige resultaten met deze
methode. Er zijn ook aanwijzingen verkregen dat het P-getal op kleigrond voldoet.
Een nieuwe bewerking van vroeger op zandgrond verkregen resultaten leverde echter
geen voorkeur voor P-getal boven P-citr resp. P-AL op. Duidelijke aanwijzingen zijn
verkregen dat de uitkomst van grondonderzoek na voorafgaande voorraadbemesting
anders moet worden beoordeeld dan zonder een dergelijke bemesting. Een toetsing
van de elders in Europa veel gebruikte dubbellactaatmethode volgens EGNÉR-RIEHM
(in Duitsland in monsters van onze proefvelden bepaald) toonde, dat deze over het
algemeen in landbouwkundig opzicht de mindere is van P-AL.
De bewerking van de resultaten der in interprovinciale samenwerking genomen
serie fosfaattoestanden-hoeveelheden-proefvelden op bouwland is gereed gekomen.
Vers toegediend fosfaat werkte gemiddeld bijna viermaal zo goed als eerder gegeven
fosfaat. Het verkregen materiaal is van grote waarde voor een voorgenomen studie
over de economische kant van de fosfaatbemesting.
In een serie van 14 proefvelden in noord-Friesland met pootaardappelen als proefgewas bleek, dat op kalkhoudende gronden het gebruik van fosfaatammonsalpeter
ontraden moet worden. Deze resultaten bevestigen die van vroeger onderzoek. In de
praktijk wordt hieraan te weinig aandacht besteed.
Proeven met fosfaatammonsalpeter (fas) in kleine korrels(„prils") op haver hebben
aangetoond, dat dit produkt een veel betere werkingvertoont dan korrelfas (handelsprodukt).Dit moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan de kleinere korrelgrootte
van het geprilde produkt. In potproeven was de werking van geprilde fas praktisch
gelijk aan die van superfosfaat.
Een serie van elf proefvelden op ijzerhoudende madelanden is aangelegd ter bestudering van de fosfaatfixatie van deze gronden.
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Kali
De door voorraadbemesting met kali op fixerende kleigrond verkregen verbetering
van de kalitoestand blijkt slechts van korte duur. Door extracties van grondmonsters
met zoutzuur van stijgende sterkte kan een goed beeld worden verkregen van wat er
met de kali in de grond gebeurt. Dit onderzoek is van groot belang voor een oordeel
over de rendabiliteit van voorraadbemesting met kali.
Het z.g. kalifixatiegetal geeft weliswaar aanwijzingen over de kalibehoefte van Heigronden, maar voor normale gevallen blijkt deze behoefte ook afgeleid te kunnen
worden uit K-HC1en het gehalte aan afslibbare delen. Er is nog geen zekerheid verkregen, of aan genoemd getal nog een aparte waarde toegekend moet worden bij zeer
kaliarme, fixerende rivierkleigronden.
Late bemesting met kali en in sterkere mate bespuiting van het bladoppervlak had
bij aardappelen op rivierklei en op zandgronden een gunstig resultaat.
Een statistische bewerking der resultaten van een uitgebreide potproef met gronden
van verschillende kleigebieden gaf een samenhang tussen de K-, Mg- en Na-gehalten
van grond en gewas, die over het algemeen door directe bemestingsproeven bevestigd
wordt. De uitkomsten zijn van belang voor een fysiologische onderscheiding ten aanzien van de opneming van ionen door enkele landbouwgewassen.
Het verloop van de kalitoestand van grasland is gedurende het gehele seizoen bestudeerd. Tegen de verwachting bleek de kalitoestand ook bij weiden te dalen.
NPK-mengmeststoffen
MengmeststofFen zijn vergeleken met de bestanddelen afzonderlijk, zowel bij breedwerpig uitstrooien als bij rijenbemesting. Het gunstigste effect is verkregen met de
mengmest8tof bij rijenbemesting. Dit moet voor een deel worden toegeschreven aan
de plaatselijke toediening van het fosfaat, daar N en K afzonderlijk in rijen toegediend
niet gunstig werkten, en voor een ander deel aan de samenvoeging van N, P en K.
Ook bij breedwerpige bemesting was de mengmeststof nog iets beter.
Kalk
*
De invloed van bemesting met stalmest op de pH-opbrengstkromme kan zeer
verschillend zijn; het pH-effect kan zowel verminderen als versterkt worden. Verse
bekalking bleek een geringer effect op bieten te hebben dan de pH-stijging zou doen
verwachten. De effecten van verschillende kalkmeststoffen (kalkmergel, cacaoafvalkalk
„organo" en gemalen ongebluste kalk „lanbomakal" in twee fracties) werden in een
potproef vergeleken.
Inverband met de studie over de kalkverliezen uit bouwvoor en graszode bij stikstofbemesting is een potproef uitgevoerd, waarbij o.a. verband gelegd wordt tussen het
basenoverschot in het gewas en de verandering van de pH van de grond. Spinazie had
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een groter basenoverschot dan gras; in overeenstemming hiermee daalde de pH van
de grond sterker.
In samenwerking met andere instanties is een onderzoek gaande over de invloed
van grondsoort en kalktoestand op de houdbaarheid van aardappelen. Dit onderzoek
is opgezet, aangezien een duidelijke correlatie van de houdbaarheid met het calciumgehalte van de aardappel werd gevonden, waarop in het vorige jaarverslag werd gewezen.
Bij een enquête in de veenkoloniën bleek, dat het aantal percelen met te lage pH
afneemt, maar met te hoge pH stijgende is.
Bij geregelde mangaanbemesting leden stamslabonen bij pH-KCl < 4.0 aan mangaanvergiftiging. Bij gelijktijdige bemesting met magnesia waren desymptomen lichter.
Bij hoge pH trad mangaangebrek op,waarbij geen duidelijk antagonisme met magnesia
werd waargenomen.
Magnesia
Aan de vaststelling van bovengenoemde adviesbasis voor magnesiabemesting is een
samenvattende bewerking van proefveldresultaten voorafgegaan (115 proefvelden met
123 proefjaren met aardappelen). Er was een duidelijke samenhang tussen het magnesiumgehalte van de grond en het bemestingseffect. Bintje was iets minder gevoelig
voor gebrek dan Voran en Libertas. De reactie op magnesia wordt iets groter bij lage
pH, maar dit effect kan over het algemeen bij de waardering van het MgO-gehalte wel
verwaarloosd worden. De invloed van kali op de magnesiumreactie was niet groot,
behalve bij zeer laag MgO-gehalte van de grond. Het humusgehalte bleek voor de beoordeling van het MgO-gehalte zonder betekenis.
De magnesiumwerking van fijngemalen magnesiakalkammonsalpeter bleek in een
potproef bijna gelijk aan die van kieseriet.
Sporenelementen
Bij het onderzoek over koper volgens de salpeterzuurmethode zijn grenswaarden
voor haver en zomertarwe vastgesteld. Niet alleen verschillen deze gewassen belangrijk
in koperbehoefte, maar er bestaan bij zomertarwe ook rasverschillen;Peko is b.v. zeer
behoeftig, terwijl de vroeger veel verbouwde rassen Blanka en van Hoek veel minder
gevoelig voor kopergebrek zijn.
Een kobaltkaait van Nederland kwam gereed. De invloed van kobaltbemesting op
het gehalte van de grond is in studie.
De moeilijkheden met de bepaling van molybdeen volgens de Aspergülus-methode
zijn overwonnen.
Bij een bezoek aan Duitsland bleek, dat molybdeengebrek daar op hetzelfde type
grond als in ons land (rivierleem?) veel heviger optreedt. Bij granen, bieten en andere
gewassen werd molybdeengebrek waargenomen.
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Bij proeven met radioactief mangaan bleek dat deze stof zich in het blad alleen van
beneden naar boven verplaatst, niet naar omlaag of zijdelings. Om bij bespuiting de
gebreksverschijnselen volledig te doen verdwijnen moet de gehele plant geraakt
worden.
Na voorraadbemesting met mangaan handhaaft het gehalte aan reduceerbaar
mangaan zich in een potproef al gedurende enkele jaren op een constant peil. Op het
proefveld met bieten in de Wieringermeer heeft voorraadbemesting met mangaansulfaat goed voldaan.
Bij het gebruik van mangaan als gidselement bij het onderzoek naar de genese van
kleigronden bleek, dat het gesedimenteerde materiaal vaak uit een mengsel van vers
slib en elders losgewoeld materiaal bestaat. Nieuwe aanwijzingen werden gevonden
voor een rechtstreeks slibtransport van het Delta- naar het Waddengebied en voor
de sterkere invloed van de IJssel op de wording van de Noordoostpoldergronden dan
op die van oostelijk Flevoland.
Tussen de mangaantoestanden van duinzanden en diluviale zandgronden bleek geen
principieel verschil te bestaan.
Het onderzoek naar de invloed van metaalchelaten werd zowel in fundamentele als
praktische richting voortgezet. Polarografisch werd de chelaatbinding van mangaan,
ijzer en koper bestudeerd. Verdunde huminezuuroplossingen bleken in het alkalische
gebied de ionen van zware metalen tegen uitvlokking te beschermen. Door vervanging
van tweewaardig door driewaardig mangaan in chelaten werden stabielere complexen
verkregen. Methoden ter kwantitatieve bepaling van Fe-138 in grond en van het gehalte aan Fe-DTPA in handelspreparaten werden ontwikkeld. Bij een potproef met
appelonderstammen en kasrozen (Roselandia) bleek bestrijding van door koolzuur bij
pH-KCl4.5-5.2 geïnduceerde ijzerchlorose met de ijzerchelaten Fe-138en Chel330 Fe
niet mogelijk. Naast ijzerchlorose traden vergiftigingsverschijnselen op, in mindere
mate bij toenemende stabiliteit van het chelaat. Op proefvelden in zuid-Limburg over
de bestrijding van ijzergebrek bij appels en peren door bemesting met ijzerchelaten
bleek na een half jaar het Fe-138 grotendeels verdwenen.
In verband met het „blauwen" van Hortensia's werd de opneming van aluminium
door de plant bestudeerd. Bij haver kon geen verschil in opneming van aluminium
uit aluin, kryolieth of Al-EDTA worden geconstateerd. De groei werd door de eerste
verbinding matig, door laatstgenoemde sterk geremd.
Er is een begin gemaakt met een biochemisch onderzoek betreffende de ijzerhwshouding in de plant, speciaal in verband met de toediening van kunstmatige ijzerchelaten. Als proefplant is de roos gekozen, terwijl voor oriënterende experimenten
Hortensia wordt gekweekt. Er is een methode uitgewerkt om zeer kleine hoeveelheden
ferro- en ferri-ionen semi-kwantitatief van elkaar en van ijzer in chelaten te scheiden
met behulp van papierelektroforese.
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Tuinbouwkundig onderzoek
Bij het tuinbouwkundige bemestingsonderzoek werd nauw samengewerkt met de
tuinbouwproefstations te Alkmaar en Aalsmeer en met de proeftuin te Venlo.
De verschillende kleine, ten dienste van de tuinbouw werkzame laboratoria ontvangen steun van een aan het Laboratorium voor Landbouwscheikunde te Wageningen
gedetacheerde landbouwscheikundige bij de controle en ontwikkeling van analysemethoden.
Speciaal voor het gebruik in deze kleine laboratoria worden methoden ontwikkeld.
Voor een snelle destillatie van micro-hoeveelheden ammoniak werd een apparatuur
ontworpen, die goed voldoet. De storing van de vlamfotometrische natriumbepaling
in met HCl verkregen gewasextracten door verontreinigingen met dit element is op te
heffen door gebruik van Thermax-glas of polyethyleen, dat met salpeterzuur is gereinigd. Toevoeging van complexon III elimineert de storing door CaC0 8 van de
mangaanbepaling met formaldoxime. Het bleek mogelijk kleine hoeveelheden calcium
complexometrisch te bepalen.
Bloementeelt. Terwijl anjers in het eerste teeltjaar meteendruppelbevloeiing met
een osmotische concentratie van 1 atmosfeer de beste resultaten hadden gegeven,
werden inhet tweedejaar geenverschillen gevondentussen gietenen druppelbevloeiing
met oplossingen van resp. 0.5, 1.0 en 2.0 atmosfeer. Een bemestingsproef bij anjers
toonde aan, dat deze gunstig reageerden op hoge stikstofgiften. De daling van grondanalysecijfers tijdens de teelt door uitspoelingsverliezen was groot.
Het door toediening van kalk kunstmatig opgewekte ijzergebrek in rozenzetlingen
(var. Roselandia) was drie weken na toevoeging van drie soorten chelaat geheel verdwenen. Deze chelaten werkten even goed.
In een proef met cyclamen betreffende de samenstelling van potgrondmengsels bleek
de gunstige werking van de gebruikte bestanddelen in de hierna genoemde volgorde
af te nemen: molm uit de Westeinder plas, Haarlemmermeer-klei, turfstrooisel,
zwartveen en bladaarde. In hoeverre deze volgorde een gevolg is van het pH-effect
(de cyclamen groeiden het beste bij de hoogst voorkomende pH van 7.0), moet nader
worden onderzocht.
Fruitteelt. In een N-K-Ca-Mg bemestingsproef op zandgrond trad ernstig Mggebrek op. Kalibemesting verergerde de kwaal; bemesting met bitterzout onderdrukte
het gebreksverschijnsel niet geheel. Er kon met schattingscijfers geen invloed van
stikstofbemesting en bekalking resp. bemesting met gips worden aangetoond. Het
percentage „boomstip" bij Cox's Orange Pippin nam toe met de stikstof- en met de
kalibemesting. Het percentage stip verminderde bij de objecten kalkmergel en gips.
Een literatuurstudie gaf geen aanwijzingen, dat door bespuiting met een ureumoplossing een hogere opbrengst verkregen kan worden dan door bemesting alleen.
Eigen proeven stemmen evenmin hoopvol.
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In zuid-Limburg werd met toediening van chelaat bij het optreden van ijzergebrek
in juni een duidelijke onderdrukking verkregen. In Zeeland werd ijzergebrek door
chelaten niet opgeheven.
Groenteteelt. Op humushoudende, slibhoudende zandgrond te Venlo werden de
hoogste opbrengst en de beste kwaliteit van knolselderij verkregen bij de hoogste
pH-trap (pH-KCl = 5.9), indien de pH-verhoging gedeeltelijk of geheel met magnesiet
tot stand werd gebracht.
Voor voorjaarssla onder glas werd bij gedurende twee jaar genomen fosfaatbemestingsproeven als kritieke grenswaarde gemiddeld op zandgrond een P-Al-cijfer van
150 gevonden. In aansluiting op deze proef werd de fosfaatwerking van stalmest
bestudeerd. De werkingscoëfBciënt van het fosfaat in koemest met stro bleek ± 50 %
te bedragen. Bij het gebruik van champignonmest is er daarentegen een versterkte
behoefte van de sla aan kunstmest-fosfaat, waaraan voldaan moet zijn om de gunstige
werking van de champignonmest volledig tot zijn recht te doen komen.
Op de humushoudende, slibhoudende zandgrond te Venlo bleek augurk de grootste
reactie te geven op fosfaatbemesting.
Voor een goede kwaliteitsopbrengst van tomaat was een hogere kalibemesting
noodzakelijk dan voor de maximale opbrengst in kg. In een met chloorpicrine ontsmette kas werd met zwavelzure kali ondanks de daarmee gepaard gaande gloeireststijging van de grond een hogere opbrengst verkregen dan met tertiair kaliumfosfaat.
Op de veldjes zonder kali was de opbrengst aan kwaliteitsprodukt duidelijk lager.
Vroege aardappelen reageren op lichte kleigrond duidelijk gunstig op bemesting
met kali,wanneer het kaligehalte van de grond beneden 0.025 % is gedaald. Bij hogere
kaliniveaus van de grond werkte kalibemesting in 1957 niet, maar in 1958 nog wel
opbrengatverhogend.
Bij de verwerking van de gegevens van het proefplekkenonderzoek bij aardbei te
Zundert werd een interactie gevonden tussen het vochtbergend vermogen van het
profiel en de grondwaterstand in juli in hun invloed op de opbrengst.
Op geestgrond nam de opbrengst aan bloemkool toe met toenemende giften stalmest
en stikstofmeststof, maar de kwaliteit nam af. De beste resultaten werden verkregen
met 0.7-1.1 ton stalmest per are in combinatie met 3kg kas per are,later gevolgd door
tweeoverbemestingen met stikstof.Voorandijvie waseenietshogere stalmestgift beter.
Stadsvuilcompost op veengrond gaf bij spinazie en bloemkool geen beter resultaat
dan de kunstmestgift alleen, en bij andijvie zelfs een slechter resultaat, waarschijnlijk
als gevolg van een verminderde beschikbaarheid van het fosfaat. Van de andere organische meststoffen, verteerde stalmest, koemest zonder stro en kippemest, waslaatstgenoemde de beste.
Met zwavel behandelde stadsvuilcompost gaf op veengrond nog slechtere resultaten
dan onbehandelde compost. Een extra fosfaatgift van 10 kg superfosfaat per are compenseerde de slechtere werking.
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Op zure geestgrond werkte cacaoafvalkalk gelet op de invloed daarvan op de pH van
de grond niet beter bij peen dan kalkmergel, terwijl zij als organische meststof sterk
achterbleef bij de dubbele hoeveelheid stalmest.
Bemestingswijzen
Bij stamslabonen, die in verband met de mechanische pluk op een grote rijafstand
waren verbouwd, was het effect van rijenbemesting zevenmaal zo goed als dat van
breedwerpige bemesting, terwijl een belangrijk hoger produktieniveau werd verkregen
(bij laag en normaal P-AL-getal en bij laag P-getal). In tegenstelling met deze gunstige
resultaten gaf toediening van fosfaat of van kali in rijen bij sla en andijvie geen of
slechts weinig voordeel ten opzichte van breedwerpig uitstrooien van de meststof.
In samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie te
Wageningen werd onderzoek verricht betreffende de strooiregelmaat van kunstmeststrooiers. Het bleek, dat een centrifugaalstrooier onder voor deze machine gunstige
omstandigheden goede resultaten kan geven. Bij de schotelstrooier is nauwkeurige
afstelling belangrijk. Oneffenheden in het terrein hebben een ongunstige invloed op de
regelmaat.
Organische stof
Het onderzoek naar de organische-stofhuishouding van de grond betreft de waardering van de nevenbestanddelen, welke in de organische meststoffen voorkomen, de
bestudering van zowel het korte-duur als het langjarige effect van de organische bemesting op grond en gewas en het onderzoek naar de hoedanigheid van de organische
stof in de verschillende meststoffen en in de grond.
De proeven betreffende het tempo van opnemingvan stikstof uit stalmest en kalkammonsalpeter resp. ook andere stikstofmeststofsoorten en de invloed daarvan op de
aardappel zijn beëindigd. De eerste publikatie der resultaten over „De stikstofvoeding
van de aardappel door middel van stalmest en van kunstmest" verscheen in de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen, terwijl twee andere ter perse zijn. Het
is vermeldenswaard, dat de werking van stalmest niet in alle opzichten door periodiek
gegeven kunstmest kan worden nagebootst. Er wordt voortgegaan met de publicering
der resultaten.
In 1958 vertoonden de beide lopende proeven met papierpulp, een materiaal dat
zelf geen stikstof bevat, fraaie effecten. De ene proef met aardappelen als derde gewas
na de toediening van de pulp bleek reeds in het stikstofleverende stadium te verkeren,
zodat het object met de hoogste pulpgift de beste stand vertoonde. In de andere proef
met aardappelen als tweede gewas, waarbij door de omzettingen in de grond nog
stikstofbinding plaats greep, was juist het omgekeerde het geval.
De publikatie „Proeven met stadsvuilcompost II - Invloed van stadsvuilcompost
op de grond" kwam in concept gereed. Deze is het vervolg op de reeds verschenen
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publikatie, die over de invloed van deze compost op de gewassen handelde. In de
oudste potproef met stadsvuilcompost (11e proefjaar) treedt nog steeds een sterke
reactie van rode klaver op compost op; in de andere pot- en bakkenproeven was dit
evenwel niet of in mindere mate het geval. In de proef met stadsvuilcompost-rioolslibmengsels gaf rioolslib aan de compost een hogere waarde, zich uitende in een 20 %
hogere opbrengst. Rioolslib alleen gaf de hoogste opbrengst. De verschillen konden
door extra bemesting met stikstof worden opgeheven.
Het boekje, dat een samenvatting zal geven van alle facetten van de stalmest- en
gierhuishouding, is in concept praktisch gereed.
Uit een oriënterend onderzoek verricht over de invloed van afvalwater van de
aardappelmeelfabriek „Onder Ons" te De Krim (O.) op grond en gewas bleek, dat de
gebruikers werken met een produkt waarvan men de bemestende waarde van de
verschillendebestanddelen niet of slechtsten delekent. Een proef te Veelerveen leerde,
dat de werkingsgraad van de stikstof in het vruchtwater in dit jaar 60 % bedroeg.
Het onderzoek naar de gewenste intensiteit van organische bemesting in bedrijfsverband werd voortgezet op 19 proefpercelen, 5 proefbedrijven en 4 proefvelden. In
het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van de belangrijke resultaten van één
dezer proefvelden, nl. van het 15jaar oude stalmest-stoppelgewassenproefveld op oude
esgrond te Heino. De resultaten van negen proefjaren van het bodemvruchtbaarheidsproefperceel op de proefboerderij „De Kooyenburg" te Rolde leren o.a. dat, in geld
uitgedrukt, de besparing aan kunstmest vermeerderd met de opbrengstverhoging van
de gewaseen,per ton stalmestƒ 9.— heeft bedragen. Het onderploegen van de stoppelgewassen gaf uit een oogpunt van bemesting en opbrengsten der gewassen een voordeel
vanƒ 180.—per ha. Dit bedrag isechter lager dan de waardealsveevoer, zodat het niet
verantwoord is de stoppelgewassen onder te ploegen, als men ze kan benutten als veevoer, waarbij de ondergrondse delen nog van betekenis voor de bodemvruchtbaarheid
zijn.
De drie organische-stofbedrijven te Nagele in de Noordoostpolder gaven geen opvallende verschillen. De piasvorming op de kunstweiden van de „de Wisselweide"
berokkent in natte zomers veel schade. Naar dit probleem, dat zich op vele bedrijven
in de Noordoostpolder voordoet, wordt een onderzoek ingesteld.
Bij de proefvelden met vlinderbloemige groenbemesters op de proefboerderij
Dr. H. J. LoviNK-hoeve valt het telkens weer op, dat van de na de groenbemesting
verbouwde proefgewassen suikerbieten verreweg het meest profiteren van de vlinderbloemige stikstof. Het is welzeker, dat men in de praktijk het stikstofeffect van ondergeploegde klavers,in het bijzonder van hopperupsklaver voor suikerbieten onderschat,
waardoor te grote giften kunstmeststikstof worden gegeven.
De door dr. ir. M. OOSTENBRINK op het graanvruchtwisselingsproefveld van de
proefboerderij gesignaleerde Paratylenchus-aaltjes hebben bij zomergerst geen aantoonbare nadelige invloed op de opbrengst uitgeoefend. Dit was waarschijnlijk wel het
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geval bij de Pratylenchus-aaltjes in hun invloed opstrolengte en opbrengst van wintertarwe.
Bij alle vier hoofdgewassen van bovengenoemd proefveld blijken verschillen in
voorvrucht in belangrijke mate tot uiting te komen in verschillen in stikstoftoestand
van de grond.
Bij het onderzoek naar de kwaliteit van de organische stof in grondmonsters van het
oude stalmest-stoppelgewassenproefveld op oude esgrond te Heino bleek, dat toediening van stalmest op den duur resulteert in een verlaging van de koolstof-stikstofverhouding en in een verhoging van het gehalte aan huminezuren, van het vochtbindend vermogen resp. ook van de koolzuurproduktie en van de stikstofmineralisatie.
Het doorvriezen van huminezuren bleek de waterdampsorptie te verhogen. Deze
sorptie neemt eveneens toe door verhoging van de temperatuur. De voorlopige resultaten van het onderzoek naar de bruikbaarheid van zwartveen voor de tuinbouw zijn
gunstig. Het doorvriezen van dit veen, waarbij het z.g. smoesdveen ontstaat, is hierbij
een belangrijke factor.
Bodemfysisch onderzoek
Het belang van de z.g. vochtkarakteristiek (verband tussen vochtgehalte en binding
van het vocht in de grond) wordt steeds meer onderkend. Men denke hierbij aan de
bepaling van de voor de plant beschikbare hoeveelheid vocht en aan beschouwingen
over de vochtbeweging in de grond. Tevens wordt deze kromme waarvan de vorm
bepaald wordt door de poriëngrootte-verdeling, als een karakteristiek voor de bodemstructuur gebruikt. Debepalingvanhet vochtgehalte bij pF-waarden t/m 2is belangrijk
verbeterd door het gebruik van een bak zeer fijn zand met regelbare „waterstand".
Grotere onderdrukken, die voor metingen in het traject pF 2-3 nodig zijn, konden
worden ingesteld, indien een laag kaolien op het zand werd aangebracht.
Bij zware gronden blijkt een in bodemkundig opzicht slechte structuur gepaard te
gaan met een minder goede groei der gewassen, terwijl op zavelgrond een sterke verbetering in de structuur in velegevallen een minder gunstige invloed heeft. Zowerd in
1958 op de zavel in Hornhuizen met zomertarwe (evenals met koolrapen in 1957) de
hoogste opbrengst verkregen op de dichtste structuur. Dit laatste houdt waarschijnlijk
verband met gelijktijdig plaats grijpende veranderingen in vocht- en stikstoftoestand
van de grond. Bij de zwaardere gronden blijkt de concentratie van de bodemoplossing
aan Ca-ionen van grote betekenis te zijn voor de fysische eigenschappen van de klei.
De structuurverslechtering van ontkalkte Heigronden moet in hoofdzaak aan een
sterke afneming van de hoeveelheid oplosbare Ca-ionen worden toegeschreven. Voor
nader inzicht in dit probleem zijn proefvelden aangelegd te Zuurdijk in 1957, te Berlikum en Drieborg in 1958 en te Oudkarspel en Middelstum in 1959.
Op zware humusarme zeeklei kan de structuur door grote giften stadsvuilcompost
en zuiveringsslibcompost worden verbeterd. Witte kool reageerde zeer gunstig op deze
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Invloed van een structuurregelaar op de structuur van een lichte zavelgrond
gefotografeerd na de winter (0 = onbehandeld, K = behandeld).

B
Invloed van de dichtheid (volumegewicht) van de ondergrond op de wortelontwikkeling van haver
A, B en C 0—25 cm vol. gew. 1.24
A
25—75 „ „
„ 1.24
B
id.
„
„ 1.38
C
id.
„
„ 1.52
(bij C zijn de wortels door het spoelen iets uitgezakt; in werkelijkheid lagen de benedenste wortels hier nog
geheel in de losse grond).

verbetering van de structuur. Gemalen, doorgevroren zwartveen (smoesdveen) en turfmolm verbeterden in een oriënterende proef de structuur aanzienlijk, ruw zwartveen
niet.
De structuurregelaars Krilium en Aerotil en in mindere mate Agrilon bleken ook in
het zesdejaar na toediening nog een duidelijkeinvloed opde structuurvan verschillende slibhoudende gronden te hebben.
Flotal gaf, evenals gips, het eerste halfjaar een structuurverbetering door verhoging
van de hoeveelheid oplosbare zouten. Schuimaarde werkte in dit opzicht minder sterk,
maar langer (de concentratie van de bodemoplossing aan Ca-ionen is na toediening
van schuimaarde hoger dan na bekalking met kalkmergel). Zeer grote stalmestgiften
bleken echter (door sterke verhoging der K-ionenconcentratie) ongunstigvoor de structuur van kleigrond.
Uit eenonderzoek naar het verband tussen devoor deplant in debodem beschikbare
hoeveelheid vocht en enkele elementaire eigenschappen van zandgronden uit de
Gelderse Vallei en Noord-Brabant bleek, dat het U-cijfer van het zand en het gehalte
aan organische stof een belangrijke invloed hebben. Het is (nog) niet mogelijk voor alle
zandgebieden met behulp van één algemeen geldende formule de hoeveelheid beschikbaar vocht uit de mechanische samenstelling af te leiden. Soortgelijke onderzoekingen
vonden plaats bij Limburgse en bij mariene zandgronden.
De resultaten van vochtmetingen met behulp van nylonelementen waren nog niet
bevredigend. Aan het eind van het jaar werd in de Rottegatspolder een proef genomen
met nucleaire vochtmeting, waarvoor de Grontmij. met haar neutronenapparatuur
medewerking verleende. De resultaten stemden hoopvol.
Het verstuivingsonderzoek kreeg betere mogelijkheden, doordat eind februari de
windtunnel in gebruik kon worden genomen. In tegenstelling tot de ervaringen in
Limburg bleek toepassing van het anti-stuifmiddel „Stabilose" op bollengrond bij
de eerste proeven geen succes. Naar de oorzaken wordt een onderzoek ingesteld.
Bijhet grondbewerkingsonderzoek werd o.a. getracht door samendrukkingsmetingen
in het laboratorium en op het veld de verdichting van de bodem door het rijden van
landbouwmachines en haar afhankelijkheid van verschillende eigenschappen van de
grond te bepalen. Er werden zekere wetmatigheden gevonden. De draagkracht van de
grond bij pF 1.9 bleek bij 35 % slib een minimum te bezitten, hetgeen in overeenstemming is met ten behoeve van het structuuronderzoek verrichte metingen van de
consistentie. De verdichting door landbouwmachines bleek zich doorgaans tot de
bovenste 10 cm te beperken; de daaronder liggende grond is reeds zo dicht, dat geen
verdere verdichting verwacht kan worden. Het ploegen onder goede en slechte omstandigheden gaf geen duidelijk verschil in oppervlakteruwheid. Er werden metingen
verricht op drie paarde- en drie overigens vergelijkbare gemechaniseerde bedrijven.
De verschillen in dichtheid lijken niet groot. Bij een proef over de natuurlijke regeneratievankunstmatigverdichtegrond bleeknaéénjaarvanherstelnoggeen sprake.
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Ploegen van zware zeekleigrond in de herfst met eggen in het voorjaar gaf voor het
aanslaan van geplante rode kool de gunstigste omstandigheden in vergelijking met drie
andere grondbewerkingen. Ploegen in het voorjaar, gevolgd door eggen, was het
slechtste.
Streekonderzoek
Een verdere analyse der gegevens van het vruchtbaarheidsonderzoek in de Friese
Wouden heeft naar voren gebracht, dat de kali- en fosfaattoestand van de grond, het
humusgehalte en de grondwaterstand in het bijzonder van belang zijn voor de bruto
grasproduktie. De keileemlaag van 40 cm beneden maaiveld en dieper is van geen of
weinig belang. Uit het rendementsonderzoek blijkt, dat het gemiddelde rendement van
de jaarproduktie aan gras (1955-1957) bij 63 % ligt; natte jaren reageren ongunstig.
De gemiddelde netto ZW-opbrengst is 3800 kg per ha.
De factor „gevoeligheid van de zode voor vertrapping" is vrijwel altijd groot op
percelen met een gemiddelde grondwaterstand (mei-november) kleiner dan 40 cm
beneden het maaiveld en meestal klein bij grondwaterstanden dieper dan 80 cm,
terwijl daartussen vooral de factoren totaal zandgehalte en humusgehalte hun invloed
doen gelden.
Evenals in de Gelderse Vallei wordt ook in de Friese Wouden bij een grondwaterstand van 80 cm het hoogste kaligehalte in het gras gevonden. Dit gehalte is slechts
zwak positief gecorreleerd met het kaligehalte in de grond, sterk positief met het
stikstofgehalte en sterk negatief met het magnesiumgehalte van het gras.
Volgens de resultaten van de 36 stikstofhoeveelhedenproefvelden van het internationale bodemvruchtbaarheidsonderzoek is de stikstofreactie (verschil in opbrengst
tussen optimale bemesting met stikstof en geen stikstof) van haver in 1958op derivierleemgronden van noord-Limburg groot geweest, nl. gemiddeld over alle proefvelden
1400 kg korrel per ha (spreiding 240-2800). Vermoedelijk wordt de grootte van de
reactie voornamelijk bepaald door de hoeveelheid stikstof, die de grond zelf levert.
Dit blijkt o.a. uit het feit, dat er een nauwe correlatie bestaat tussen de stikstofreactie
en de opbrengst zonder stikstof verkregen. Dit is echter niet het geval ten aanzien van
de stikstofmineralisatiegraad van de grond.
Wortelonderzoek
Het onderzoek naar de beworteling van tuinbouwgewassen op zandgrond te Paterswolde werd voortgezet. Er wordt thans beschikt over de wortelbeelden van ongeveer
zestig gewassen;van een groot aantal werd de beworteling in verschillende groeistadia
vastgesteld. Groei en wortelontwikkeling van vier grassoorten (Engels raai, veldbeemd,
ruwbeemd en timothee) werden in gresbuizen met vijf grondsoorten bestudeerd
(zware klei, zavel, loss, humeus zand en glaszand). De morfologie van het wortelstelsel
van vijftien bonenrassen werd periodiek onderzocht in verband met het probleem van
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de invloed van mechanisch schoffelen op de beschadiging der wortels.
Uit een proef met zomertarwe, Engels raai, veld- en ruwbeemdgras, die op dezelfde
profielen en onder gelijke omstandigheden werden gekweekt, bleek dat de vochtonttrekking uit degrond door degrassoorten inhet beginstadium van degroei duidelijk
verschilt. Bij zomertarwe was de vochtonttrekking op 25juni reeds duidelijk merkbaar
tot een diepte van 70 cm, terwijl toen de invloed van Engels raaigras tot 50 cm ging.
Bij veldbeemd- en ruwbeemdgras was op 10 juli nog nauwelijks sprake van vochtonttrekking uit de grond.
Met behulp van betonnen ringen werd studie gemaakt van de invloed van bemesting
van de ondergrond op de groei van zomertarwe en Engels raaigras, op de wortelontwikkeling en op de vochtonttrekking in de verschillende lagen. Er werd een aanwijzing verkregen, dat bemesting van de ondergrond vooral een voordeel is voor de
voedselvoorziening van het gewas, wanneer de bovengrond aan uitdroging onderhevig
is.
In samenwerking met het Bodemkundig Laboratorium van de Noordoostpolderwerken te Kampen en met de Landaanwinningswerken van de Rijkswaterstaat te Baflo
is een onderzoek lopende over de landbouwkundige waardering van bodemprofielen,
waarbij eveneens van betonnen ringen met regelbare waterstand wordt gebruik
gemaakt.
Het onderzoek van enkele factoren, die vertakking van wortels kunnen induceren,
werd afgesloten. Van de afzonderlijke ionen is nitraat het sterkst werkzaam. Hierop
volgen kalium en fosfaat, terwijl calcium en magnesium bij het induceren van zijwortelvorming minder effectief zijn en sulfaat het minst werkzaam is. Zowel klei als
humus oefenen eenstimulerende invloed uit opdevertakking.Thanswordt de methode
van steriele weefselkweek ontwikkeld, waarmee de specifieke invloed van verschillende
bodembestanddelen resp. meststoffen op de wortelgroei kan worden bestudeerd en
omgekeerd uit de groei van het weefsel tot de aanwezigheid van een specifieke werking
geconcludeerd kan worden.
Enkele oriënterende metingen betreffende de kationenuitwisselingscapaciteit van
wortels gaven uitkomsten, die met elders verkregen waarden overeenstemmen. Bij
wortels van verschillende soorten planten werd gevonden, dat de helft van het wortelstelsel die kalium-ionen moet opnemen uit een milieu waarin deze grotendeels adsorptief gebonden voorkomen, steeds een hogere uitwisselingscapaciteit heeft dan de helft
van het wortelstelsel die alleen anionen in geadsorbeerde toestand aangeboden krijgt.
Het hiermee aangetoonde adaptief zijn van dit uitwisselingsvermogen biedt steun aan
de opvatting dat deze eigenschap een wezenlijke betekenis heeft bij het reguleren van
de opneming van ionen.
De veronderstelling, dat zelfs een zeer dichte beworteling toch nog maar met een
gering percentage van de grond in voldoende innig contact is om hieruit de geadsorbeerde voedingsionen te kunnen gebruiken, kreeg steun in een oriënterende proef.
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In met fosfaat genomen proeven over de ionenabsorptie door afgesneden wortels
waarbij met radioactief fosfaat wordt gewerkt, bleek dat in verschillende gronden zeer
veel fosfaat moet worden toegevoegd, voordat men een opneming ervan kan constateren.
Slechts incidenteel werd onderzoek verricht over de invloed van aëratie op de
wortelgroei. De apparatuur voor de meting van de aanvoerdiffusie van zuurstof in de
grond kwam gereed. Met oriënterende metingen werden hoopvolle resultaten verkregen.
Microbiologisch onderzoek
De selectie van de meest effectieve Rhizobium-stammen voor erwten en Vicia-bonen
werd afgesloten. De verschillen bleken in deze groep niet groot. Devijf beste stammen
worden in reine cultuur aangehouden en in deentstof voor de praktijk als mengcultuur
afgeleverd.
Bij de veldproeven 1958 met bovengenoemde stammen bleek op kalkhoudende
kleigrond ook zonder enting een volledige knolletjesbezetting op de wortels op te
treden. Op diluviale zandgrond echter ontwikkelden de wortelknolletjes zich zonder
enting slechts langzaam. In de opbrengst was echter geen nadeel van het weglaten der
enting op deze matig zure, goede zandgrond te zien.
Het resultaat van 1957, dat een vers ontgonnen heidegrond een nog onbekende,
in water oplosbare stof zou bevatten, die de lupine-Rhizobia onderdrukt en de vorming
van wortelknolletjes verhindert, werd bevestigd. Na ontginning spoelt deze stof binnen
een jaar uit. In proeven in potten kon de schadelijke stof ineens worden uitgewassen;
daarna vormen zich op de lupinewortels de knolletjes zelfs zonder enting gemakkelijk.
Ter bepaling van het vermogen cellulose te ontleden, werden methoden uitgewerkt
met gebruik van massieve cellulosedraden (z.g. HEKMANs-draden) en ook van cellofaanvellen. Beide werkwijzen geven goed reproduceerbare en duidelijke uitkomsten.
Er is begonnen met een onderzoek betreffende de activiteit van de microflora in de
rizosfeer van plantenwortels. Dit onderzoek staat in verband met de organische-stofen stikstofhuishouding van de grond.
VERSCHENEN PUBLIKATIES
ARNOLD BIK, R., Die Bedeutung von Eisenchelaten für den Zierpflanzenbau.

Gartenwelt 50 (1958) 255-256.
Bij tal van bloemisterijgewassen is ijzerchlorose een veel voorkomend en lastig
verschijnsel, dat zowel aan de opbrengst als aan de kwaliteit van het produkt
afbreuk doet. De oorzaak is in verreweg de meeste gevallen een te hoge pH van
de bodem of het substraat (z.g. lime-induced iron chlorosis). In het algemeen
reageren potplanten met Fe-chlorose gunstig op een gift van 25-50 ml 0.5 %

24

Chel 330 Fe-oplossing. Rozen vereisen een hogere gift, nl. 2.5-5 g Chel 330 Fe
per plant in opgeloste toestand (conc. 0.5 % ) .
ARNOLD B I K , R., Vergelingsverschijnselen bij Lilium auratum. Vakbl. Bloemisterij 13
(1958) 117.
Hevige chloroseverschijnselen bij L. auratum konden worden geïdentificeerd als
ijzergebrek. De oorzaak bleek een te hoge pH van de grond ("lime-induced
chlorosis"). De gebreksziekte werd afdoende bestreden door begieten met 500 ml
0.1 % Chel 330 Fe-oplossing per plant. Na drie weken waren de planten gezond.
ARNOLD B I K , R., Druppelbevloeiing en haar mogelijkheden voor de bloementeelt I
en II. Vakbl. Bloemisterij 13 (1958) 339 en 367.
Druppelbevloeiing heeft 2 toepassingswijzen: a. als gemechaniseerde watervoorziening, b . als gecombineerd water-meststoffendistributiestelsel. Druppelbevloeiing waarborgt een gelijkmatige watervoorziening en gaat niet gepaard met
structuurbederf van de bodem. Voor de teelt van anjers heeft deze methode het
voordeel, dat de bovengrondse delen niet nat worden. Dit is vooral van belang
bij de bestrijding van bodemziekten. In een proef, waarbij de onder b genoemde
toepassingswijze werd vergeleken met de normale teeltwijze, werd een hogere
opbrengst verkregen van 10 % t.o.v. de controle. Een dringend probleem bij
druppelbevloeiing is nog het veelvuldig verstopt raken der leidingen en druppelstoppen.
ARNOLD B I K , R., IJzerchlorose bij Bouvardia en haar bestrijding. Vakbl. Bloemisterij 13
(1958) 729.
Sterke vergeling van het blad gepaard met achteruitgang in groei, werd waargenomen bij een zomerteelt van Bouvardia var. Rosalinde. Behandeling met
Chel 330 Fe en Chel 138 Fe had een afdoend effect. Bladbespuiting met mangaansulfaat scheen de gebreksziekte te verergeren.
B O E K E L , P., De betekenis van geadsorbeerde en oplosbare kationen voor de structuur
van kleigronden. Landbouwk.T. 70 (1958) 775-789.
De intrinsieke bodemstructuur van kleigronden, gekarakteriseerd door hun
consistentie, wordt niet alleen bepaald door de aard van de geadsorbeerde kationen,
maar onder normale omstandigheden vooral ook door de concentratie van de
Ca-ionen in de bodemoplossing. Voor de actuele structuur van onze kleigronden,
gekarakteriseerd door poriën- en luchtvolumina, aggregatie en visuele beoordeling,
blijkt deze concentratie eveneens van grotere betekenis dan de aard van de
bezetting van het adsorptiecomplex (pH). Maatregelen, die de Ca-ionenconcentratie in de bodemoplossing aanmerkelijk verhogen, zoals bemesting met gips of
schuimaarde, hebben daarom een gunstiger invloed op de bodemstructuur dan
een behandeling met kalkmergel, waarbij deze concentratieverhoging geringer is.
BOON, J. VAN DER, Beschouwing over het spuiten met voedingsstoffen in de fruitteelt.
Fruitteelt 48 (1958) 530-531.
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Kritisch overzicht van de voor- en nadelen van het spuiten met voedingsstoffen
in de fruitteelt, mede in verband met de werking van de normale wijze van toediening van de meststoffen, het bemesten.
BOON, J. VANDER,Bespuiting met stikstofmeststoffen in de fruitteelt, in het bijzonder
met ureum. Landbouwdoc. 14 (1958) 1107-1110 en 1112-1116.
Aan de hand van een literatuurstudie wordt geconcludeerd dat voor de fruitteelt
niet het bewijs is geleverd, dat door bespuitingen met stikstofmeststoffen een
hogere opbrengst kan worden verkregen dan door bemesting alleen. Welkan de
fruitteler door bespuiten met ureum de stikstofvoeding van de plant beter dan
door alleen te bemesten aanpassen aande groei en vruchtdracht vaneenboom en
zo de invloed van weersomstandigheden in gunstige richting beïnvloeden.
BOON, J. VAN DER,enJ. BUTIJN, Relatie tussen deouderdom vaneenappelboom en zijn
afmetingen en opbrengst; onderzoek verricht bij het ras Jonathan M X V I op
zeeklei. Meded. Dir. Tuinb. 21 (1958) 35-39.
Het verband tussen afmetingen en opbrengst van het ras Jonathan M X V I op
zeeklei met de ouderdom van de boom werd bepaald. Het kennen van deze
samenhang kan zijn nut hebben voor het opstellen van plantschema's, voor
proefnemingen in de fruitteelt en voor bedrijfseconomisch onderzoek.
BOSKMA, K., Het effect van kalkammonsalpeter op de p H van de grond. Stikstof
no. 20 (1958) 276-280.
Bij een statistisch onderzoek in proefveldmateriaal vanzand- en dalgronden werd
gevonden, dat kalkammonsalpeter na enige tijd een duidelijke verhoging van de
p H veroorzaakt. Het pH-verhogend effect van 100 kg kalkammonsalpeter komt
gemiddeld overeen met dat van 8 kg CaO.
BURG, P . F. J. VAN,De overbemesting van granen door middel van ureumbespuiting.
Stikstof no. 20 (1958) 182-188.
Op 11 proefvelden met granen (w. rogge, w. tarwe, z. tarwe, w. gerst en haver)
werd een late overbemesting met stikstof door middel van een ureumbespuiting
vergeleken met die in de vorm van (gestrooide) kalkammonsalpeter en ureum
(prils). Hoewel in alle gevallen een gunstig resultaat werd bereikt, blijkt ureumbespuiting minder effect te hebben (voor 20 resp. 40 kg stikstof per h a : 5.9 en
8.1 %) dan bemesting met kas of ureumprils (voor deze beide gemiddeld voor
20 resp. 40 kg stikstof per h a : 6.2 en 9.0% ) .
Beschadiging („verbranding") vanhet gewas wordt opgegeven alsde voornaamste
oorzaak van dit geringere effect. Het optreden van verbrandingsverschijnselen
maakt een ureumbespuiting voor de praktijk ook niet aantrekkelijk.
BURG, P . F . J. VAN, en G. H. ARNOLD, De betekenis van magnesiakalkammonsalpeter

als magnesiummeststof. Landbouwvoorl. 15 (1958) 280-292.
De resultaten worden gegeven van een groot aantal proefvelden op magnesium-
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aime zandgronden. Op verschillende werd de werking van mgkas gedurende drie
jaren vervolgd. Grondonderzoek bleek hierbij een onontbeerlijk hulpmiddel.
De directe magnesiumwerking van mgkas is gering. Dit produkt is daarom ongeschikt om een bestaand magnesiumtekort onmiddellijk op te henen.
In dejaren volgend op het jaar van toediening geeft mgkas een zekere nawerking.
Gebruikt men ieder jaar mgkas i.p.v. gewone kas, dan blijft de oorspronkelijke
magnesiumtoestand van de grond gehandhaafd. Dit is van belang voor percelen,
die zich op de grens van magnesiumgebrek bevinden.
FERRARI, T H . J., Voedselvoorraad in de grond. Het milieu van onze gewassen, 29-35
('s-Gravenhage, Min. van Landb., 1958).
Algemene beschouwingen toegelicht met voorbeelden over de betekenis van de
chemische vruchtbaarheid voor groei en concurrentiekracht van de plant.
FRANKEN,A.A.,en J. P. N. L. ROORDA VANEYSINGA, Bewortelingsdiepte vanasperge;
een onderzoek op stuifzandgrond en enkele andere grondsoorten in noordLimburg. Meded. Dir. Tuinb. 21 (1958) 491-494.
De grote massa van de wortels van asperge werd aangetroffen op 20-60 cm diepte.
GERRETSEN, F. C., Sporenelementen in stadsvuilcompost. Mededelingenblad V.A.M.
13. 2 (1958) 3-5.
GERRETSEN, F. C., en W. A. C. CAMPEN, De bepaling van huisbrandkool in stadsvuilcompost, Chem. Weekbl. 54 (1958) 155-156.
Stadsvuilcompost bevat eenzekerehoeveelheid onverbrande resten huisbrandkool,
die in wintercompost zelfs tot 30 % kunnen uitmaken. In verschillende landen
werd tot voor kort het gehalte aan organische stof bepaald door de compost te
verbranden, waarbij men ook de huisbrandkool-resten als organische stof meerekent en men dus tot veel te hoge organische-stofgehalten komt. Daar het van
groot belang is deze bestanddelen van de (nuttige) organische stof te kunnen
onderscheiden, werd een methode uitgewerkt, die dit mogelijk maakt. In principe
komt de methode erop neer, dat men gebruik maakt van de resistentie van huisbrandkool tegen chemicaliën, waarin eiwit, humus, lignine, hemicellulose en
cellulose oplossen. Men houdt dan as en huisbrandkool over en bepaalt het laatste
bestanddeel door het residu te verassen.
Deze publikatie is het resultaat van een samenwerking tussen het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid te Groningen en het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht.
GROOTENHUIS, J. A., Dreigende inflatie van ons bodemkapitaal? Jaarversl. Rijkslandbouwvoorld. Zeeuws-Vlaanderen 1958 (voordracht).
GROOTENHUIS, J. A., Vruchtopvolging en stikstofbehoefte. Van Zee tot Land no. 26
(1958) 97-105.
Over het algemeen bleken granen als voorvruchten voor granen te leiden tot
lagere opbrengsten dan die, welke na andere voorvruchten zijn verkregen. Door

27

verhoging van de stikstofgift na de voorvruchten granen is gebleken dat dan
graanopbrengsten bereikt kunnen worden, die op vrijwel hetzelfde niveau liggen
als die na andere voorvruchten worden bereikt. De invloed van een bepaalde
voorvrucht op de graanopbrengsten kan van jaar tot jaar aanzienlijk uiteenlopen.
Zo bleken suikerbieten in 1954verbouwd, een buitengewoon gunstige voorvrucht
te zijn geweest voor granen in 1955.De suikerbieten daarentegen die in 1953 op
het proefveld aanwezig waren, uitten zich als een slechte voorvrucht voor de in
1954 verbouwde granen. De in de grond aanwezige en beschikbaar komende
bodemstikstof (vooral vlinderbloemige stikstof) kan onder bepaalde omstandigheden (1957) leiden tot relatief hoge graanopbrengsten. Zonder stikstoftrappen
op vruchtwisselingsproefvelden is de interpretatie van de verkregen opbrengstverschillen niet of onvoldoende mogelijk.
HARMSEN, G. W., Enkele beschouwingen over de aantastbaarheid van humus, speciaal
in de jonge gronden van Wieringermeer en Noordoostpolder. Van Zee tot Land
no. 26 (1958) 14-25.
De grote stikstofbehoefte van de gronden van Wieringermeer en Noordoostpolder
wordt verklaard door een grote bestendigheid van de humus in deze gronden aan
te nemen. Deze bestendigheid is ook experimenteel aangetoond. Het is echter nog
moeilijk in te zien hoe onder anaërobe omstandigheden op de zeebodem zulke
bestendige humus kon ontstaan.
HARMSEN, G. W., Verbouw van lupinen op heideontginningen. Landbouwvoorl. 15
(1958) 657.
Zowelin de praktijk alsbij proeven isgebleken, dat kort na de ontginning lupinen
op heidegrond niet met succes kunnen worden geënt wegens de aanwezigheid van
een stof, schadelijk voor de wortelknolletjesbacteriën. De praktijk wordt daarom
gewaarschuwd in het eerste jaar na de ontginning lupinen niet te enten. In het
volgende jaar is de schadelijke stof uitgespoeld en kan worden geënt. Het eerste
jaar moet men met stikstof bemesten.
HENKENS, CH. H., Sporenelementen. Plattelandspost 14. 10 (1958).
Over de bemesting met borium, koper, mangaan en molybdeen op bouwland.
HENKENS, CH. H., The trace element boron; the state of research in the Netherlands.
Neth. J. Agric. Sei. 6 (1958) 183-190.
Overzicht van het onderzoek dat in Nederland is verricht met betrekking tot het
sporenelement borium (33 literatuurverwijzinged).
HENKENS, CH. H., The trace element manganese; the state of research in the Netherlands. Neth. J. Agric. Sei. 6 (1958) 191-202.
Overzicht van het onderzoek dat in Nederland is verricht met betrekking tot het
sporenelement mangaan (54 literatuurverwijzingen).
HENKENS, CH. H., Voorkómen van kwade harten in erwten door bespuiting met
mangaansulfaat. Landbouwvoorl. 15 (1958) 262-265.
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Er wordt een beschrijving gegeven van de proefvelden, aangelegd om te bepalen
wanneer en hoe vaak gespoten moet worden om kwade harten bij erwten te voorkomen.
Het heeft geen zin bespuitingen met mangaansulfaat ter bestrijding van kwade
harten uit te voeren, voordat het gewas in bloei staat. De beste bespuitingstijd is
als het gewas in volle bloei staat. Het verdient aanbeveling de bespuiting op het
eind van de bloei te herhalen, daar de kans op succes dan groter wordt. Indien
men een ernstige aantasting verwacht is deze tweede bespuiting noodzakelijk.
Ook bij herhaalde bespuitingen blijft de kans bestaan, dat het gewenste effect niet
bereikt wordt.
HENKENS, C'H. H., De waarde van de koperbepalingen met Aspergillus niger op bouwland. Versl. Landbouwk. Onderz. 64. 3 (1958) 26 blz.
Verslag van de proefvelden, die met haver en tarwe werden aangelegd om de
waarde van het koper-Aspergillusgetal (kopergehalte van de grond in mg/kg
bepaald met behulp van de schimmel Aspergillus niger) na te gaan.
Als gevolg van een tekort aan koper treedt reeds opbrengstverlies op zonder dat
symptomen van kopergebrek te zien zijn. Voor het onderkennen van kopergebrek
is daarom grondonderzoek nodig.
Bij haver kan opbrengstverlies door een tekort aan koper optreden als het koperAspergillusgetal kleiner dan of gelijk is aan 2, terwijl bij tarwe ook bij een koperAspergillusgetal = 3 nog verlies kan optreden.
Er zijn aanwijzingen, dat het humusgehalte en de pH van de grond van invloed
zijn op de mate van kopergebrek. De invloed is echter gering en werd niet steeds
gevonden.
Het kopergehalte van het loof kort voor het te voorschijn komen van aar of pluim
en het kopergehalte van de korrel geven geen aanwijzing over de mate van kopergebrek.
Een invloed van de koperbemesting of van de kopertoestand van de grond,
bepaald door middel van Aspergillus niger op het hl-gewicht en het 1000-korrelgewicht werd bij zomertarwe niet gevonden. Een bemesting van de grond met
25kgkopersulfaat/ha vermindert het opbrengstverlies sterk, terwijl een bemesting
met 50 kg kopersulfaat in de meeste gevallen geheel in de behoefte voorziet.
HENKENS, CH. H., Wel of niet spuiten tegen mangaangebrek. Landbouw en Plantenziekten (1958) 152-153 (voordracht).
KUIPERS, H., Machinesporen. Fruitteelt 48 (1958) 610-611.
De ongerustheid over de invloed van de mechanisatie op de dichtheid van de
grond wordt in zoverre door het onderzoek gerechtvaardigd, dat in de praktijk
reeds op diepten van ongeveer 10 cm dichtheden worden aangetroffen, die onder
natte omstandigheden tot luchtgebrek aanleiding kunnen geven. Deze dichtheden
nemen bij berijden van het land nauwelijks toe. Wel treden dan in de bovenste
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10 cm verdichtingen op tot een zelfde dichtheid wordt bereikt alser onder voorkomt. De invloed van druk, belast oppervlak, vochtgehalte van de grond en
grondsoort op de verdichting is summier aangegeven.
LANDE CREMER, L. C. N. DELA,Dunne mest. Landbouwvoorl. 15 (1958) 484-493.
Overzicht van produktie, bewaring, bereiding en samenstelling van dunne mest
en van de wijze van toediening en de hulpmiddelen bij de verwerking van deze
mest. Deze methode vanmestverwerking levert eenorganische meststof van evenwichtige samenstelling op,is arbeidsbesparend en leent zich goed voor mechanisering. Verspuiting van de mest, zoals in Duitsland en Zwitserland geschiedt, is
onder Nederlandse omstandigheden nogniet economisch. De oorzaak hiervan ligt
in de import van praktisch alle onderdelen van de installatie, waardoor de investeringskosten te hoog worden. Deze moeilijkheid kanvoorlopig alleen omzeild
worden door gezamenlijke exploitatie vande installatie door verschillende boeren
of door een intensiever gebruik, b.v. door toepassing van beregening.
MEBIUS, L. J., Bepaling van cellulose en daarnaast indirect van huisbrandkool in
compost van stadsvuil. Chem. Weekbl. 54 (1958) 711-715.
Na voorbehandeling van het monster met het reagens van Scharrer-Kürschner
wordt cellulose direct titrimetrisch bepaald met behulp van chroomzuur. Aanwezigheid van huisbrandkool stoort daarbij niet. Uitgebreid met een gloeiverliesbepaling in het monster na eenzelfde voorbehandeling, wordt ookhet gehalte aan
huisbrandkool gevonden.
NAGELS, W., en J. P . N . L. ROORDA VAN EYSINGA, Vijf jaren bemestingsproef in een

warenhuis met sla, tomaten en bonen. Meded. Dir. Tuinb. 21 (1958) 350-366.
Bij sla gaf stikstof maar vooral fosfaat een duidelijk gunstige reactie. Bij tomaat
waren stikstof, fosfaat en kali van grote betekenis. Stalmest gaf bij tomaten een
duidelijk effect.
PAAUW, F .VAN DER,Anpassung derDüngung andieWitterungsverhältnisse. Verhandl.
der II. und IV. Kommission der Intern. Bodenk. Gesellschaft (Hamburg) Bd. II
(1958) 78-82.
Op meerjarige stikstofproefvelden bleek een verband tussen de grootte van de
neerslag tijdens de voorafgaande winter en de reactie der gewassen op stikstof.
Na droge winters isdeopbrengst reeds zonder stikstofbemesting hoog enhet effect
van bemesting betrekkelijk gering in tegenstelling tothet gedrag na natte winters.
De mogelijkheid bestaat de stikstofbemesting aan te passen aan de in de winter
gevallen regen, wattot belangrijke opbrengstvermeerdering en tot nivelleringvan
jaarlijkse opbrengstverschillen zal kunnen leiden.
PAAUW, F. VANDER,Bemesting metfosfaat op grasland metzeer lage en metzeer hoge
fosfaattoestand. Landbouwvoorl. 15 (1958) 92-96.
Bij zeer fosfaatarm grasland is zware fosfaatbemesting niet lonend wegens de
slechte of matige conditie vande zode. Zeer fosfaatrijk land blijkt gemiddeld nog
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ietsopfosfaat tereageren, zodat eenlichte fosfaatbemesting steedsverantwoord is.
Grasland
en graslandprodukten, 15-27 ('s-Gravenhage, Min. van Landb., 1958).
Overzicht van de waarde van grondonderzoek op grasland, toegelicht aan de hand
van resultaten en adviezen. Het onderzoek naar fosfaat- en kalitoestand heeft meer
resultaat opgeleverd dan dat over kalk, magnesia en sporenelementen.
PAAUW, F. VAN DER, De invoering van het K-getal op kleibouwland. Landbouwk. T. 70
(1958) 737-748.
De beschikbaarheid van kali staat op kleigronden onder invloed van uitwisselbare
kali, kalktoestand en gehalte aan afslibbare delen. Deze drie invloeden worden in
één getal tot uitdrukking gebracht. Beschreven wordt hoe men tot dit getal is
gekomen en wat hiervan de landbouwkundige waarde is. Een advies is toegevoegd
als richtlijn voor de bemesting met kali.
PAAUW, F. VAN DER, Relations between the potash requirement of cropsand meteorological conditions. Plant and Soil 9 (1958) 254-268.
Op een meerjarig K-proefveld (1935-1949) op zavelgrond werden duidelijke correlaties gevonden tussen de weersomstandigheden tijdens de groeiperiode en de
reactie van enkele gewassen op kalibemesting. In droge jaren was de beschikbaarheid van bodemkali geringer en het effect van bemesting groter. Natte jaren
leidden tot overmaat aan kali en oogstdepressies. De invloed is waarschijnlijk het
grootst tijdens de opkomst en de eerste ontwikkelingsstadia.
PRUMMEL, J., Rijenbemesting met fosfaat bij peulvruchten en maïs. Landbouwvoorl.
15 (1958) 83-91.
Peulvruchten en maïs blijken zeer gunstig op rijenbemesting met fosfaat te reageren. Eenzelfde opbrengst wordt verkregen door bij rijenbemesting bij peulvruchten met % deel van de hoeveelheid meststof te bemesten als bij breedwerpige bemesting nodig is; bij maïs bedraagt dit % deel (bij andere gewassen
ongeveer de helft). Rijenbemesting geeft bovendien een hoger opbrengstniveau,
dat niet bereikt wordt door een normale hoeveelheid meststof breedwerpig uit te
strooien.
PRUMMEL, J., Genezing van kaligebrek bij aardappelen door bespuiting of overbemesting in een laat stadium. Landbouwvoorl. 15 (1958) 237-241.
Bij ernstig kaligebrek als gevolg van droogte was herstel door overbemesting in
vaste vorm of bespuiting snel merkbaar. Bespuiting gaf betere resultaten dan
bemesting van de grond met een even grote hoeveelheid.
SLUIJSMANS, C. M. J., De behoefte van zomergerst aan magnesium. NaCoBrouw
Jaarboekje 22 (1958) 42-51.
Uit de uitkomsten van 9 proefvelden op veenkoloniale en zandgronden met in
totaal 13oogstjaren werd gevonden, dat zomergerst in korrelopbrengst gevoeliger
voormagnesiumgebrek is dan aardappelen. De opbrengst van het stro was minder
PAAUW, F. VAN DER, Bemesting van grasland op basis van grondonderzoek.
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gevoelig dan dievan de korrel.Bemesting met magnesium verhoogde 1000-korrelgewicht en hl-gewicht.
SLUUSMANS, C. M. J., Bemesting van grasland met magnesiumzouten in verband met
het optreden van kopziekte. Stichting C.L.O.-controle, Wetenschap voor de
praktijk (1958) blz. 71.
Is deverhouding van kalium tot de somvan calcium en magnesium dejuiste norm
om kopziekte-gevaarlijk gras te onderscheiden van niet gevaarlijk gras, dan biedt
eenbemestingvanhet grasland met magnesium weinigperspectief als bestrijdingsmiddel tegen kopziekte. Een dergelijke bemesting verhoogt het magnesiumgehalte van het gras slechts weinig, terwijl het calciumgehalte verlaagd wordt.
De genoemde verhouding wordt slechts zwak beïnvloed.
SLUIJSMANS, C. M. J., De reactie van de biet op kali-kalkverhoudingen in de grond;
verslag van een interprovinciale serie kali-kalkproefvelden. Versl. Landbouwk.
Onderz. 64. 7 (1958) 34 blz.
Volgens de resultaten van een serie kalk-kaliproefvelden is de hoeveelheid kali,
die door bieten per eenheid droge stof wordt opgenomen, vrijwel onafhankelijk
van de kalktoestand van de grond. De aan bieten te geven kalibemesting behoeft
dusniet aan dekalktoestand te worden aangepast, integenstelling tot aardappelen,
waarbij de kalktoestand een belangrijke invloed heeft op de opneming van kali.
Bieten vragen op alle grondsoorten een hoge kalktoestand. Tussen rivierklei en
zeeklei is geen kenmerkend verschil in de samenhang tussen pH en opbrengst.
Door toepassing van stalmest wordt deze samenhang niet duidelijk beïnvloed
(alleen op rivierklei nagegaan).
WIERSÜM, L. K., Density of root branching as affected by substrate and separate ions.
Acta Bot. Neerl. 7 (1958) 174-190.
Met behulp van speciaal ontwikkelde methoden kon worden aangetoond, dat
nitraat het meest werkzame ion is bij het induceren van een rijke vertakking der
wortels. In werkzaamheid volgen hierop kalium en fosfaat, dan calcium en magnesium, terwijl sulfaat maar een geringe werkzaamheid vertoont. Tevens kon
worden bevestigd dat contact met klei of humus bevorderlijk is voor het optreden
van eenrijke vertakking. Ditlaatsteverschijnsel komt vermoedelijk tot stand door
de hoge concentratie van de aan het oppervlak van deze colloïden geadsorbeerde
ionen.
WIERSUM, L. K., Influence of water content of sand on rate of uptake of rubidium-86.

Nature 181. 4602 (1958) 106-107.
Bij een lage concentratie van het ion in het zand is de opneming van Rb-86door
afgesneden wortelstukjes sterk afhankelijk van de vochtigheid van het medium.
De aanvoer door diffusie is beperkend en deze aanvoer zal toenemen naarmate
meer poriën met water zijn gevuld. Is de Rb-concentratie in het zand zohoog, dat
in de onmiddellijke omgeving der wortelstukjes voldoende zout is om de behoefte
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gedurende de proefduur te dekken, dan is de snelheid van de Rb-absorptie onafhankelijk van het vochtgehalte van het zand.
WIERSUM, L. K., Ionenopname en -transport. Landbouwk. T. 70 (1958) 327-333.
Overzicht van toepassingsmogelijkheden van isotopen bij het onderzoek op het
gebied van absorptie van minerale voedingsstoffen en het transport ervan in de
plant.
WIERSUM, L. K., Velocity of nutrient uptake by excised roots as governed by the soil
solution. Verhandl. der II. und IV. Komm, der Intern. Bodenk. Gesellschaft
(Hamburg) Bd. II (1958) 169-173.
Onderzocht werd de snelheid van absorptie van de ionen H 2 P07 5 Rb + , Fe + + + ,
N0^enCa + + inafhankelijkheid vandebeschikbaarheid.Alsregelstijgt deopneming
met toenemend vochtgehalte van het substraat, daar deaanvoerdiffusie beperkend
is. Pas boven een bepaald kritisch niveau, waarbij de voorraad ionen vlak om de
wortel heen in de behoefte kan voorzien, is de absorptie onafhankelijk van het
vochtgehalte van de grond. Naarmate de grond een bepaald ion sterker bindt,
moet hiervan meer worden toegevoegd om het kritische niveau te overschrijden.
RAPPORTEN

Van de talrijke rapporten, welke op beperkte schaal onder belanghebbenden werden
verspreid, worden hier slechts genoemd de jaarverslagen van de resultaten in 1957
verkregen op de verschillende proefvelden van de proefboerderij Dr. H. J. LOVINKhoeve en voorts:
„Gulle-verspuiting; verslag van een studiereis naar de zuid-Duitse en Zwitserse Güllegebieden",doorL.C.N.DELALANDE CREMERen H. R. POELMA(LL.R., Wageningen).
„Verslag van een 15-jarige proef met stalmest en stoppelgewassen op een oude esgrond te Heino", door G. J. WISSELINK.
„Root development, water uptake and growth of spring wheat and perennial ray
grass on three profiles", door J. J. SCHUURMAN.
„DeovergangvanP-citr naar P-AL", door F. VANDER PAAUW, B. VAN LUIT en J. Ris.
„Verslag van de proeven van het I.B. op de proefboerderijen te Borgercompagnie
en Emmercompascuum", Verslag der proefboerderijen Bc.en Ec. over 1957,164-198.
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SUMMARY OF IMPORTANT RESULTS

Fertilising advisory schemes based on soil testing were consolidated. This was
connected with some changes of methods of analysis. So the P-AL method according
to EGNÉR-RIEHM-DOMINGO (which has replaced the former P-citric acid method),
as well as the new K-number for arable land on clay soils already mentioned in the
report 1957 have come into practical use. The phosphate advice was adapted to the
need of the different crops.
Phosphate soluble in warm water (P-number) turns out to be a good measure of
phosphate availability on sandy soils.
New advisory schemes for the Urning of arable land at which different crop rotations
were taken into account, and for the dressing of magnesia on sandy soils (for the
present especially for potatoes) were established.
The replacement of the microbiological copper determination on arable land according to the Aspergillus niger method by a chemical one with diluted nitric acid as
extractant hasbeen nearly completed. The copper determination on grassland has been
abolished since no relation could be detected between the copper contents of soil and
grass.
The amount of mineralnitrogen inthe soilwasdetermined in many experiments and
provided often insight into different problems. So comparing the grass mulch system
with clean cultivation in orchards it could clearly be shown that the grass takes up the
nitrogen applied, leaving only a small amount available to the trees. The practical
experience that an early fertilisation (in January) is favourable, was confirmed the
uptake by the grass being weakest, the washing in by the rain into the layers under the
turf highest at that time.
Top dressing with nitrogen or spreading of the nitrogen dressing over two or more
applications respectively had in all cases a favourable effect on the yield of cereals
(except oats). The need of nitrogen on long term experimental fields with rye appears
to be mainly determined by the rainfall in the preceding winter. It will, therefore, be
tried to base a forecast about the need of nitrogen of the soil on the rainfall in the
preceding winter.
The results of phosphate dressing experiments on plots with different phosphate
status on arable land show that phosphate applied recently has on an average nearly
four times as good an effect as phosphate given in the previous year.
Prilled nitrophosphate showed in field experiments with oats a much better phos-
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phatic effect than the same fertiliser in granulated form, which must probably be
ascribed to the smaller size of the prills. In pot experiments the phosphatic effect of
prilled nitrophosphate was nearly as good as that of superphosphate.
By means of extraction of soil samples with hydrochloric acid of various concentrations it waB possible to get an insight into what happens to potash in clay soils differing
in their potassium fixing capacity. This investigation matters to decide whether
building up a reserve supply of potash in the soil will pay.
The variation of the potash status of grassland has been studied during the whole
season. Contrary to expectation the potash status declined with grazing.
Top dressing and even more so spraying ofthe leaf surface with potash had afavourable result with potatoes on river clay and sandy soils.
The influence of fertilisation with farmyard manure on the pH-yield curve iserratic;
the pH effect may decrease as well as increase. Fresh liming had a smaller effect on
sugar beet than the pH increase would do expect.
Theresults of more than a hundred magnesia fertilisation experiments with potatoes
revealed a clear relation between the magnesium content of the soil and the effect of
fertilisation. The influence of the pH on this effect was small. Potash hardly influenced
the magnesium effect except when the magnesium content of the soil was very low.
Once a surplus amount of manganese in the soil has been built up, the content of
reducable manganese in a pot experiment proved to remain on a constant level during
a couple ofyears. On an experimental field with sugar beet on clay soil such a building
up of a reserve by means of manganese sulphate dressings appeared also feasible.
Research on the effect of metal chelates was continued. Methods were developed for
the determination of Fe-138 in soil and of the Fe-DTPA content of commercial products. In field experiments for the control of iron deficiency with apple and pear trees
by means of Fe-138 the latter was no more detectable in the soil half a year after its
application.
Lime induced iron chlorosis of rose seedlings (var. Roselandia) disappeared three
weeks after dressing with three different kinds of iron chelate. With fruit trees it was
not always possible to control iron deficiency with chelates.
A method has been worked out for the separation by paper electroforesis of minute
quantities of ferrous, ferric and chelated iron.
On French beans planted at great row distance placement of phosphate fertiliser
had an effect seven times as high as that of broadcasting. A much higher yield level
was hereby obtained. Placement of phosphate and potash on lettuce and endive had
scarcely any advantage over broadcasting of the fertilisers.
Organic matter research included evaluation of the effect of minor constituents of
organic fertilisers, short term and long term effects of organic manuring on soil and
crop and investigation of the quality of organic matter in different soilsand fertilisers.
The experiments concerning the rate of uptake of nitrogen from farmyard manure
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and from nitrolime and other nitrogenous fertilisers and their effect on potatoes have
been completed; the results will soon be published. It should be mentioned that the
effect of farmyard manure could not in every respect be imitated by artificial fertilisers
applied periodically.
Long term quantitative experiments on organic manuring in farming have been
performed. Hereby farmyard manure and catch-crops could be evaluated, the latter
as well ploughed in entirely as after cutting. On the experimental "Dr. H. J. LOVINK"farm in the Northeasternpolder (former Zuiderzee) it is noticeable how the crops
cultivated after legumes, especially sugar beets, are stimulated by the leguminous
nitrogen. In agricultural practice the nitrogenous effect of ploughed in clovers, particularly black medic, for sugar beet certainly is undervalued. The crop rotation experimental field with cereals on the same farm gives important data on the development of nematod-populations and on the influence of the preceding crop on the
nitrogen status of the soil.
Freezingof humic acids proved to increase their water vapour sorption capacity
which was also the case after exposing them to higher temperatures.
The significance of the "moisture characteristic" (relation between moisture content
and moisture tension in the soil) becomes ever more recognized. The form of this
curve,which depends onthe pore sizedistribution inthe soil,isnowused asa characteristic of the soil structure. An investigation of the relation between the available
moisture percentage and some elementary physical properties of sandy soils has shown
that the specific surface (U-number) of the sand and the organic matter content have
an important effect upon this relation. It is, however, not (yet) possible for all sandy
regions to derive the amount of available moisture from the mechanical analysis by
means of one, generally valid, formula.
In heavy soils a bad structure always results in a lessfavourable growth of the crops
while on more sandy soils a significant improvement of the structure often turned out
as unfavourable in this respect.
The soil conditioners Krilium and Aerotil and to a lessextent Agrilon appeared still
to have an obvious effect on the structure of silt containing soils even in the sixth year
after their application.
Research in soil cultivation wasaimed at the determination ofsoilcompactionby the
wheels of farm machinery and vehicles and its dependence on different soil properties.
Compression measurement in the laboratory and in the field had to be performed.
Certain strict relations could be established.
On grassland the damage of the turf caused by the foot-prints of the cattle was
found to be nearly always considerable when the average water-table (May-November)
is less than 40 cm below the surface, and generally small when this depth is greater
than 80 cm. Between 40 and 80 cm sand and humus contents are important factors
hereby.
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The morphology of the root system of 15bean strains was investigated periodically
with regard to the (problem of the) influence of mechanical hoeing on damage of the
roots.
The method of steriletissue culture isused to study the specific influence of different
soil constituents on root growth and also to conclude from the growth of the tissue to
the presence of a specific effect.
The adaptivity of the cation exchange capacity of roots was proved. Hereby support
wasgiven to the viewthat this property is essential for the regulation of the uptake of
ions.
With the apparatus for the measurement of oxygen diffusion in the soil promising
results have been obtained.
It wasconfirmed that a newly reclaimed heath soil seems to contain a still unknown
water soluble compound suppressing the lupin Rhizobia and preventing the formation
of root nodules. After reclamation this compound is leached from the soil within a
year.
While in the first year of cultivation carnations with trickle irrigation had shown the
best development ona nutrient solution withan osmoticpressure of 1atm, no differenceswerefound inthe second yearbetween wateringand trickle irrigation with solutions
of 0.5, 1 and 2 atm respectively.
An extensive research is going on about the most favourable composition of potting
soil mixtures for vegetables and flowers.
Investigations ofthe fertiliser requirements of vegetable crops on soils with different
fertility levels are continued. On humus and silt containing sandy soil with magnesite
dressing the highest yield and the best quality of celeriac were obtained at the highest
pH level (pH-KCl 5.9). For a good quality of tomatoes a higher potash dressing was
necessary than for getting maximum yield in kilograms.
Investigations were initiated on the presence of compounds in town refuse compost
detrimental to vegetable crops.
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