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INSTITUUT VOOR BODEMVRUCHTBAARHEID (Institute for Soil Fertility)
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tel. (05900) 30845

DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERZOEK EN HET SAMENSTEL VAN
PROJECTEN AAN HET INSTITUUT VOOR BODEMVRUCHTBAARHEID

De samenstelling van het werkprogramma op basis van projecten moet worden
onderscheiden van de wetenschappelijke opbouw van het instituut. Het werkprogramma wordt bepaald door de ontwikkelingen die in de praktijk gaande zijn. Het
wetenschappelijke stramien van ons bodemvruchtbaarheidsonderzoek beïnvloedt de
aanpak vanhet onderzoek. Deverdeling van het werkprogramma in projecten houdt
het gevaar in dat men, vooral in wetenschappelijk opzicht, door de bomen het bos
niet meer ziet. Wij beogen met deze inleiding van het jaarverslag allereerst enig inzicht te geven in de ontwikkeling van het onderzoek om vervolgens groepen van
projecten zote rangschikken dat een overzicht wordt verkregen van het werkterrein
van het instituut en van de mate waarin de verschillende onderzoekingen hun voltooiingnaderen.
Wetenschappelijke opbouw
De richting van onderzoek aan het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB)
kan in wetenschappelijk opzicht een ecologische benadering van het bodemvruchtbaarheidsvraagstuk worden genoemd. Het begrip 'ecologie' wordt dan zeer ruimopgevat. Het gaat hier omde bestudering van de groei van de cultuurgewassen in relatie tot het complex factoren waardoor deze groei wordt bepaald. Hierbij komt de
beperking dat wij onsoverwegend met bodemkundige factoren bezighouden en met
de beïnvloeding daarvan door bemesting en weersomstandigheden. Er wordt naar
gestreefd deverschilleningroeidergewassenvanplaats tot plaats enook die tussen
de achtereenvolgende jaren (deinvloed van het weer op de grond) te verklaren uit
deinvloedvanbodemvruchtbaarheidsfactoren. Terwijl de'ecologie'alsregelbeschrijvend van aard is, is het onderzoek aan het IB in sterke mate kwantitatief gericht.
Gebruik van moderne mathematische methoden en hulpmiddelen maakt de bewerkingvanderesultaten vandenaarhunaard 'multivariabele' onderzoekingen mogelijk.
Het onderzoek wordt in onderlinge samenhang verricht te velde, in vakken en
potten, en op de laboratoria. Er worden metingen verricht die in onderling verband
aan eenbeschouwing worden onderworpen. De methoden van bepaling worden naar
hun geaardheid onderscheiden in chemische, fysische en biologische. Hierbij moeten
ook zeker nog de visuele schattingen worden genoemd die in kwantitatief geijkte
schalen worden ondergebracht. De factoren die op deze wijze met getallen worden
gewaardeerd, kunnen worden onderscheiden in invloeden die direct of indirect voor
het planteleven vanbelang zijn, dezg.onafhankelijke factoren, enin de effecten die
dezeteweegbrengen,dezg.afhankelijke factoren.
Het gaaterbijdit ecologischgeaardeonderzoek indeeerste plaats omde factoren

die naar hun invloed ennaar hun uitwerking wezenlijk van belang zijn, kwantitatief
te waarderen. Wij hebben eigenlijk te maken met karakteristieke momentopnamen
vanprocessen diezichindeplant of inhet gewaseninde omgevingwaarin degroei
plaatsvindt,afspelen. Het blijkt zeermoeilijk tezijn dezekarakteristieke grootheden
reproduceerbaar kwantitatief tebepalen. Wij hebben allereerst met de heterogeniteit
van het materiaal te maken, waardoor aan de bemonstering hoge eisen worden gesteld, en verder vooral ook met allerlei neveninvloeden die bij de bepaling van belang zijn. Wij noemen het onderzoek dat zich hiermee in het bijzonder bezighoudt
in ons vakjargon wel bodemvruchtbaarheidschemie, resp. -fysica en -biologie, waarmeeeenonderscheid wordt gemaakt metbodemchemie,resp.bodemfysica enbodembiologie. Bij deze laatstgenoemde vakwetenschappen gaat het vooral om de wetenschappelijke beschrijving en verklaring van de processen die in de grond plaats grijpen.
Het spreekt vanzelf dat voor de keuze van de bovengenoemde bodemvruchtbaarheidsfactoren en van de kwantitatief te bepalen eigenschappen van het gewas a
priori wel enig begrip nodig is van de processen die aan de werking en uitwerking
van deze factoren ten grondslag liggen. Bovendien blijkt het ter voorkoming van
uitholling van onzekennis noodzakelijk ons a posteriori inzicht te verschaffen in de
wezenlijke betekenis van de vormen van samenhang tussen de factoren. Wij worden
hierbij in het bijzonder gesteund door de bodemkundige en biologische vakwetenschappen Omgekeerd kunnen aanderesultaten vandezevakspecialistische onderzoekingenweerkarakteristieke factoren worden ontleenddieter toetsingophun waarde
voorland-entuinbouwworden doorgegeven.Wijbehoeven maar tewijzen opdebetekenis van depF-waarde,dievan bodemfysische zijde werd geïntroduceerd, om het
belang vandeze studies tedoen inzien. Overigens wordt hieromtrent verwezen naar
groep D van de in dit jaarverslag opgenomen uiteenzetting 'Ontwikkeling van het
samenstel van projecten van onderzoek aan het IB'.De ontwikkeling van het onderzoek is uiteindelijk zo, dat men van een functionele samenhang tussen deze beide
wetenschappelijke 'verkeers'-richtingen moet spreken. De controverse die in de wetenschappelijke wereld omtrent de aanpak van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek
wel eens naar voren komt, is daarmee teruggebracht tot een accentuering van deze
aspecten op elk moment dat dit nodig is en voor elk doel dat men zich stelt. Wij
hopen echter met deze uiteenzetting duidelijk te hebben gemaakt dat er met recht
van eenbodemvruchtbaarheidswetenschap kan worden gesproken waaraan een eigen
'methodologie'niet kanwordenontzegd.
Het karakter van toepassing van het onderzoek
Het behoeft geenbetoog dat het bodemvruchtbaarheidsonderzoek een 'toegepaste'
wetenschap moet zijn. De hiervóór geschetste opbouw van het onderzoek is zelfs in
sterkematebeïnvloeddoordeeisvantoepassingvanderesultaten. Immersvoorvan
nature arme gronden waarvan de vruchtbaarheid moest worden opgebouwd, envoor

deinstellingvandeoptimale bemestingstoestand van allegronden was devoornaamste vraag,welkebodemvruchtbaarheidsfactoren door bemesting moesten worden beïnvloed, hoe en met hoeveel. De laatste tijd komt in het bijzonder de vraag naar
voren, hoe wij bij onze zware mechanisatie en onder de in ons klimaat plaats grijpende sterkewisselingen van het weerde grond in eengoede structuurtoestand kunnen houden, waarbij het om factoren als organische bemesting en organische-stofgehalte, kalktoestand en waterhuishouding gaat. Het was ons streven voor al dezebodemtoestanden karakteristieke waarden te vinden. Methoden van bepaling werden
uitgewerkt, waarvan de toetsing te velde plaats greep. De 'toetsing van het grondonderzoek' verschafte een fundament voor de bepalingen die aan het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek voor de praktijk werden uitgevoerd.
Het gebruikelijke 'grondonderzoek' kan a posteriori in zijn ontwikkeling een tak
van het algemenebodemvruchtbaarheidsonderzoek worden genoemd. Het gaat daarbij inhetbijzonder omdemogelijkheid voor éénperceel op een bepaald moment een
bemestingsadvies te kunnen geven. De grote moeilijkheden die hieraan waren verbonden, hebben aan deze mogelijkheid wel eens twijfel doen rijzen. De moeilijkheden werden gelukkig telkens weer overwonnen. Er moet echter met nadruk op worden gewezen dat, voor het geval de bezwaren te groot zouden zijn gebleken, daarmeeniet derichting van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek op basis van de kwantitatieve waardering van factoren van de baan zou zijn geweest. Dit onderzoek kan
nl. richtlijnen voor de bemesting en de behandeling van de grond ten behoud van
een goede toestand verschaffen. Dergelijke algemene adviezen voor de verzorging
van de grond worden gesteund door de resultaten van het onderzoek betreffende
plantevoeding.Wij kennen deze algemene richtlijnen ook thans. Men denke aan het
advies voor stikstofbemesting dat in het vroege voorjaar wordt verstrekt, resp. aan
de richtlijnen voor de deling van de stikstofgift al of niet met gebruikmaking van
CCCen aande keuze van de vruchtopvolging in verband met devoorziening van de
grond met organische stof waaraan thans steeds meer aandacht wordt geschonken.
Bij deze richting van ons onderzoek zou een enquêtering, resp. regelmatige controle
betreffende defeitelijke toestand indelandbouw behoren,waaropwijhierna ingaan.
Deevaluatie vanderesultaten van onderzoek
Schematischgezienzijnerbijdeorganisatorische opbouw vanonsonderzoek twee
belangrijke grensvlakken, nl.de grens tussen het vakspecialistische onderzoek en het
meer ecologisch geaarde bodemvruchtbaarheidsonderzoek in engere zin, en het gebiedvancontact tussen het instituut endepraktijk van land- en tuinbouw envan de
meststoffenindustrie. Wat het eerste grensvlak betreft zal er steeds op gelet moeten
worden dat er tijdig aanderesultaten van onderzoek van de vakspecialisten factoren
worden onttrokken die ter toetsing aandeland- en tuinbouwkundigen worden doorgegeven. Het tweede grensvlak heeft vooral betrekking op de wisselwerking tussen
het instituut en de land- en tuinbouwvoorlichtingsdiensten en ook de landbouw-

kundige vertegenwoordigersvandemeststoffenindustrieën, zowelvoor elke industrie
afzonderlijk alsverenigdinhetLOBB (Landbouwkundig OverlegBemestingsbeleid).
Omditcontact gaathet indezeparagraaf inhet bijzonder.
De wisselwerking tussen het IB en de praktijk wordt als zeer belangrijk ervaren
nu het bodemvruchtbaarheidsonderzoek in de loop der jaren is uitgegroeid tot een
stelsel waarmee nagenoeg het gehele gebied van de vruchtbaarheid van de grond
wordt bestreken. Dit betekent dat dit onderzoek te maken heeft met een belangrijk
deelvan debedrijfsvoering, nl.de verbetering enhet behoud van de vruchtbaarheid
van degrond eneenoptimalebemesting vande gewassen met het oogop kwantiteit
enkwaliteit. Het IB staat daarbij alsinstituut niet opzichzelf.De steedsvoortschrijdende specialisatie heeft weliswaar tot gevolg gehad dat het bodemvruchtbaarheidsonderzoek in engere zin aan het IB is geconcentreerd, maar ook aan de Stichting
voor Bodemkartering (Stiboka) en het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) worden resultaten van onderzoek verkregen die op de vruchtbaarheid vande grond betrekking hebben, omvan de ruim opgevatte bodembiologie
nogmaarniet tespreken.Bovendien kunnen aanhet onderzoek van de instituten die
zich meer met de diepere lagen van de bodem bezig houden, factoren worden ontleend die in het schema van onderzoek aan het IB hun plaats kunnen vinden. Het
komt, zoals reeds eerder is opgemerkt, aan op een gecoördineerde toepassing der
resultaten. De hiervóór beschreven ecologische geaardheid van het onderzoek brengt
met zichmeedat niet alleen adviezen voor bemesting enbodembehandeling aanboerenentuindersindividueel vanbelangzijn, maarookdat landelijke en streeksgewijze
overzichten stimulansen terverbeteringvan detoestand inhouden enopnieuwvragen
aan het onderzoek stellen. Zo mogen wij ons erover verheugen dat het Ministerie
van Landbouw en Visserij, de meststoffenindustrieën en het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek het in onderlinge samenwerking mogelijk hebben
gemaakt dat de ontelbare gegevens van laatstgenoemd laboratorium jaarlijks zullen
worden bewerkt. Voor het ministerie treden hierbij de consulentschappen in algemenedienst actief op.Het kanniet anders,of ook het onderzoek krijgt hieruit voor
zijn programmeringnuttige aanwijzigen.
Het behoeft geenbetoog dat iedere tak van onderzoek zijn punten van aanraking
heeft met aan andereinstituten verricht onderzoek. De invloed van het 'wetenschappelijke klimaat' op de richting en de aanpak van het onderzoek voorkomt dat er in
belangrijke matevan doublures zal kunnen worden gesproken. Overigens ishet vanzelfsprekend dat er voor dit doel steeds onderling contact moet zijn. De bestudering
der verkregen resultaten in onderlinge samenwerking is een eerste vereiste om tot
een efficiënte evaluatie ten dienste van de praktijk te komen. Hoewel wij in dit opzicht op het meer bodemkundig geaarde onderzoek de nadruk hebben gelegd, verliezenwijgeenszinsuit hetoogdaterookandererichtingenvanonderzoek zijnwaarvan de aan één instituut verkregen resultaten niet op zichzelf staan. Wij noemen in
dit verband nog het gebied van onderzoek naar de invloed van meteorologische factoren opdegroeider gewassen endedegehelebedrijfsvoering beïnvloedende vruchtopvolging.Watheteerstevoorbeeldbetreft gaathet omdeverweving van de directe
8

invloeden van het weer op de gewassen en de indirecte invloed via de grond. Het
risico van jaar tot jaar in verband met de weersomstandigheden speelt in land- en
tuinbouweenbelangrijke rol.Het gaathieromverschilleninoogstopbrengst meteen
factor \Yi à 2. De vondst dat het weer vooral via de vruchtbaarheid van de grond
invloed kan hebben op de groei der gewassen, geeft het perspectief dat een hierop
gerichte advisering van bemesting en bodembehandeling dit risico zou kunnen verminderen. Het noemen van het voorbeeld van de vruchtopvolging vindt zijn rechtvaardiging in het groeiende aantal vragen dat door de praktijk over dit uiterst complexevraagstukwordt gesteld.
Tenslotte eenopmerking over deeconomischebetekenis van de resultaten van het
onderzoek voor de bedrijfsvoering. Het technische onderzoek moet de bouwstenen
leveren voor economische beschouwingen. Er was hieromtrent reeds samenwerking
tussen het IB enhet Landbouw Economisch Instituut. Over het algemeen kan worden gesteld dat de systematiek van het onderzoek de economische betekenis daarvan
waarborgt, wanneer er maar voldoende aandacht wordt besteed aan de evaluering
dergevonden resultaten.
Het samenstelderprojecten
In het begin van deze uiteenzetting werd reeds opgemerkt dat de ontwikkeling
van lijnen van onderzoek wel moest worden onderscheiden van wat heden ten dage
onder projecten wordt verstaan. Deze laatste zijn voor een instituut van toegepast
onderzoek min of meer op zichzelf staande, voorgenomen onderzoekingen met een
welomschreven doelstelling, vergezeld van een, zomogelijk economische, motivering
en een korte aanduiding over de te gebruiken hulpmiddelen en te volgen werkwijze.
De 'ontwikkeling van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek' werd niet van huis uit,
dus van hogeschool of universiteit, meegekregen. Deze 'methodologie' is al doende
gegroeid en later bewust verder ontwikkeld. Men zou a posteriori deze ontwikkelingéén groot project kunnen noemen, maar zou het begrip project dan toch geweld
aandoen.
Dehuidigeprojecten zijn, zoalsreeds werd opgemerkt, in hoofdzaak samengesteld
uit de problemen die zich in de praktijk voordoen. De keuze wordt beïnvloed door
deveranderingen diezichin land- en tuinbouw voordien. Zo vraagt het schaarser en
duurder worden van de arbeid en de daaruit volgende vereiste vereenvoudiging om
wijzigingen in het bemestingsbeleid (wijze van toediening, vaste werkschema's, gerichte meststofkeuze, schema's van bemesting voor de gehele vruchtopvolging) en
stelt devoortschrijdende mechanisatie hoge eisen aan de structuur van de grond. De
toelaatbaarheid van zeer eenvoudige vruchtopvolgingen wordt aan de orde gesteld.
De steeds verdergaande intensivering van de weidebouw vraagt een voortdurende
begeleiding door onderzoek. De verbetering van de kwaliteit der produkten vraagt
een onderzoek dat steeds dieper moet graven om effect te sorteren, hetgeen zowel
voor tuinbouw alsvoor akker- enweidebouw geldt. De intensieve tuinbouwculturen

hebbenbehoefte aandesamenstellingvan substraten enaaninformatie overdedaarbij behorende en daarvan ook afhangende bemesting. De kennis van de materialen
waaruit deze substraten worden samengesteld, is een eerste vereiste. Dit laatste is
eveneens van belang wanneer men bij herontginningen en profielverbeteringen te
maken krijgt met nieuwe mengsels van bodemmaterialen. Zozou men kunnen doorgaan. Het zal duidelijk zijn dat een uiteenzetting over de ontwikkeling van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek in het algemeen een geheel andere systematiek vraagt
dan een introductie van de thans lopende projecten van onderzoek. In het hierna
volgende overzicht is gepoogd een dergelijke introductie van praktische zijde te benaderen en daarmee meer begrip te wekken voor wat er in het instituut omgaat.
Hoe het ookzij,het gebied van onderzoek waarmee wij te maken hebben isboeiend
uit een wetenschappelijk oogpunt en stimulerend door het praktisch nut dat het afwerpt.
P. BRUIN
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ONTWIKKELING VAN HET SAMENSTEL VAN PROJECTEN VAN ONDERZOEK AAN HET INSTITUUT VOOR BODEMVRUCHTBAARHEID
Methet hiervolgendeoverzicht wordtbeoogd eeninzicht tegeven indevoortgang
van het onderzoek, waarbij er vooral op wordt gelet in hoeverre de resultaten reeds
in de praktijk kunnen worden toegepast, resp. wanneer dit kan worden verwacht.
Achtereenvolgens worden dus verschillende stadia van onderzoek beschouwd. Er
wordt begonnen met de onderzoekingen waarvan de resultaten reeds in de praktijk
doordringen (A). Daarna volgen resultaten van onderzoek die nog in de hierbij
betrokken commissies moeten worden besproken (B). Vervolgens komt de toetsing
vannieuwefactoren enobjecten aan debeurt (C). Tenslotte hebben delaatste twee
categorieën betrekking op het vakspecialistische onderzoek en wel op de wisselwerking tussen dit onderzoek en de landbouw- resp. tuinbouwkundige toetsing (D) en
hetvakspecialistische onderzoekoplangeretermijn (E).
Wij hebben in dit overzicht niet naar volledigheid gestreefd. In de plaats van afgeronde'projecten' worden meestal'objecten' vanonderzoek genoemd.
A. Onderzoekingen waarvan de resultaten reedsin de praktijk doordringen
1. Het kalktoestandsonderzoek
Degroeiende belangstelling van depraktijk voor het behoud van een goede structuur heeft ons gedwongen op korte termijn een nieuw bekalkingsadvies voor Heigronden te ontwerpen, waarin zowel de resultaten van kalkproefvelden als die van
onderzoekingen overdestructuurzijn verwerkt.
2. Het magnesiumonderzoek opbouwland oplichte gronden
Volgens de mening van de Rijkslandbouwconsulent voor Bodem en Bemesting en
overeenkomstig eigen inzicht bestaat er behoefte aan bemestingsadviezen, die het de
boer mogelijk maken een bemestingspolitiek voor een lange reeks van jaren uit te
stippelen. Een dergelijk advies is voor de magnesiumvoorziening op bouwland op
lichtegrondvrijwel gereed.
3. Onderzoek naar hettijdstip van stikstoftoediening aan granen
Deresultaten vanhet onderzoek overdeling vandeN-gift, verkregen aanhet IBS,
bij deDirectie IJsselmeerpolders, aanhet PAW enhet IB zijn in een concept-advies
verwerkt. Dit advies wordt nog één of twee jaar aan nieuwe proefvelden getoetst,
maarisintussen aandeRLVDterbeproevingdoorgegeven.
4. Onderzoek over hetgebruik van CCC in granen
De resultaten van dit vrij recente onderzoek vinden in bepaalde gebieden van ons
land (hetzuidwesten) reedsruimetoepassing.
11

5. Onderzoek overhetgebruik van vloeibareNH3
Detoepassingishetexperimentele stadium reedsgepasseerd.
6. Onderzoek over hetverloop van hethumusgehalte van degrond
De RLVD maakt, zij het nog op beperkte schaal, gebruik van onze gegevens om
organische-stof balansen op te stellen. Hierbij gaat het om de hoeveelheden organischestof dieinde vorm van wortels en stoppels, groenbemesting, stalmest, compost
in de vruchtopvolging inde grond worden gebracht en om de humusopbouw en -afbraakcoëfficiënten, dezg.'K'-waarden indeformule vanKortleven.
7. Onderzoek overdeinvloedvanmeststoffen opdekalktoestand vande grond
Dit reedsafgesloten onderzoekheeft zijnneerslaggevondenin tabellenindeLandbouwgids, internationaal in de Benelux-wetgeving inzake meststoffen. Uit Duitsland
komenvragenlos.Het kalkbureau maakt dankbaar gebruikvan deresultaten, andere
industrieën aanvaardenze.Eenenkeleindustrieheeft kritiek.
8. Onderzoek overdestikstofbemesting van grasland
Het onderzoek hierover heeft geleid tot een sterke toeneming van de N-gift. Misschien ishet beter te stellendat uit het onderzoek (niet alleen van het IB) isgebleken dat hoge N-giften verantwoord zijn. Er grijpt een begeleiding met onderzoek
plaatsvandenogsteeds toenemendeintensivering (tijdstip vanbemesting,opneming
vanP,K,Ca,MgenNa,spoorelementen).
9. Onderzoek overdeMg-voorziening van grasland
Onderzoek van o.a. het IB heeft geleid tot een procentueel sterke toeneming van
het gebruik van kieseriet en magnesammon op grasland. De enige jaren geleden gepubliceerde adviesbasis voor Mg-bemesting van grasland op lichte gronden vindt
toepassing,maaropwelkeschaaldit gebeurtisonbekend.
10. Onderzoek overdebemestingswaarde vanstro
Detoepassingbegintopgangtekomen.
11. Onderzoek overspoorelementen
De sanering van koper- en kobalt-tekorten van bouw- en grasland op zandgrond
komt thans eerst recht opgang.Toediening van molybdeen isin de landbouw alleen
voor incidentele gevallen van belang, in de tuinbouw voor sommige gewassen. Overigens is het voor tuinbouw van belang te kunnen aangeven hoeveel molybdeen aan
eenperspotresp.aanpotgrond moetworden toegevoegd; ditisinonderzoek.
Meststoffen die spoorelementen bevatten, worden geregeld op hun land- en tuinbouwkundige waardeonderzocht.
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12. Fosfaatmeststoffen
De vereiste oplosbaarheid in water en korrelgrootte van fosfaatammonsalpeter is
doordeindustrie toegepast.
13. Antistuif'middelen
Aangemelde middelen ter bestrijding van verstuivingen worden geregeld, o.a. met
behulp van de windtunnel, getoetst, de juiste dosering wordt bepaald en methoden
van toedieningworden ontwikkeld.
14. Stikstofbemesting en weersomstandigheden
De verstrekking van adviezen opdit gebied wordt verbeterd en, zo mogelijk, uitgebreid. Over het algemeen en speciaal in het veenkoloniale gebied wordt met deze
adviezenrekeninggehouden.
15. Meetmethoden bijhetonderzoek overgrondbewerking
De ontwikkeling van deze meetmethoden heeft het mogelijk gemaakt in samenwerkingmethet ILR het resultaat vanwerktuigen envan wijze van grondbewerking
kwantitatief vastteleggen.
16. Tuinbouwkundigbemestings- en bodemvruchtbaarheidsonderzoek
Deorganisatievandit onderzoek (stationering van onderzoekers in deverschillende centra van culturen) brengt met zich mee dat de resultaten van (het lopende)
onderzoekgeregeld wordendoorgegeven.Wij latenhieromtrent eenglobaaloverzicht
volgenbetreffende deresultatenvandelaatstejaren.
Bloemisterij. De teelt van azalea onderging in Nederland een sterke uitbreiding.
Door onderzoek washet mogelijk adviezen te geven over het te gebruiken substraat
en de daarbij behorende optimale bemesting. Het gietwater voor azalea mag niet te
veelchloorbevatten.
Voor potplanten werd aangetoond, dat de bemesting moet worden aangepast aan
bet substraat. Meer turfmolm of tuinturf in het potgrondmengsel, hetgeen de cultuur tengoedekomt,vraagt eenzwaardere stikstofbemesting.
De anjer vraagt een zware stikstofbemesting, zowel gelet op de groei als op de
bloei.
Het nut van de langzaamwerkende stikstofmeststoffen is in de bloemisterij onder
glasbeperkt.
Ijzergebrek in rozen etc. is goed te bestrijden met ijzerchelaten. Aandacht moet
daarbij wordenbesteed aandemangaanvoorziening.
Groenteteelt. Defosfaatbehoefte van slaen andijvie isgroot. In ruilverkavelingsgebiedenmetprofielverbetering treedt sterkefosfaatfixatie op.Veelfosfaat moetdan
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worden gegeven.Mengen van fosfaat met tuinturf vermindert de vastlegging.Bloedmeelbijslalevertgeenvoordelen t.o.v. kalkammonsalpeter.
Een ruime stikstofbemesting bij tomaat houdt over het algemeen geen gevaar in
voordekwaliteit envermindert deaantastingdoorBotrytis.
Alskomkommer zwaar,zoalsindepraktijk gebruikelijk, van organische bemesting
wordtvoorzien,iserweinigofgeenkunstmestgift nodig.
Voor deberekening van de benodigde hoeveelheid water om de kas door te spoelen,iseenformule ontwikkeld.
Fruitteelt. Het gewenste tijdstip van stikstofbemesting in de fruitteelt is afhankelijk van de zwaarte van de grond. De beschikbaarheid van stikstof is op een bepaaldmoment gewenst voorhetverkrijgen vandebestegroei,bloei en vruchtzetting.
Door ureumbespuiting laat in het seizoen kan de stikstofvoorziening van het gewasworden opgevoerd.
Injectie vanstikstofoplossing indefruitteelt heeft geenzin.
Ijzergebrek indefruitteelt istebestrijden met chelaat.Demaatregel isechter nog
niet economisch verantwoord.
Stip in appels is te bestrijden door bespuiting met oplossing van calciumzouten.
Desamenstelling vanblad envrucht iseen maat voor de kans van optreden van het
ziektebeeld.
Algemeen. Tuinturf legt stikstof niet in een voor de plant belangrijke mate vast.
B. Onderzoekingen diezich aankondigen voorbespreking indedaarvoor bestaande
commissies voordesamenstelling van adviezen
1. Onderzoek over hetverloop van dekalitoestandop kleigrond-bouwland
De bedoeling iseen bemestingsadvies, geldig voor een lange periode op te stellen
(zieA2).Gehoopt wordtditbinnen eenjaargereed tehebben.
2. Onderzoek over hetverloop van dekalktoestandopzand- en dalgrond
Er wordt gestreefd naar de opstelling van richtlijnen voor de zg. onderhoudsbekalking (vergelijkbaar met A2 en BI). Ook voor dit onderwerp hopen we binnen
éénjaargereed tezijn.
3. Onderzoek overdefosfaatbemesting op bouwland
De resultaten vanvroegere fosfaatproefvelden worden gebruikt voor de opstelling
van een fosfaatbemestingsadvies op basis van een nieuwe P-bepalingsmethode. Indien de technische bepalingsmoeilijkheden overwonnen zijn, lijkt een half jaar voldoendevoor devoorbereiding vandeadvisering.Denieuwe P-watermethode zaleen
overzicht van de fosfaattoestand van het gehele land verschaffen en aanwijzen, waar
nogmoeilijkheden bestaan.
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4. Onderzoekoverdecalcium-resp. fosforgehalteninhetgras
Over de invloed van bodem-, bemestings- en andere factoren op deze verhouding
kunnen thanskwantitatieveuitsprakenwordengedaan.
5. Onderzoek overdemagnesiumbemesting van grasland
Er wordt gewerkt aan de samenvatting van een serie van 60 proefvelden, waaruit
richtlijnen voor de verschillende grondsoorten zullen voortvloeien. Dit kan binnen
éénjaargerealiseerd zijn.
6. Spoorelementen
Het onderzoek naar een adviesbasis voor bemesting van bieten met borium wordt
over eenjaar afgesloten. Er zaldan indedesbetreffende commissie over dezeadviesbasismoetenwordenoverlegd.
De resultaten van het gemeenschappelijk met het Bosbouwproefstation uitgevoerde onderzoek over kopergebrek resp. zinkovermaat bij dennen en sparren worden
doorgenoemdproefstation geëvalueerd.
7. Bemesting van tuinbouwgewassen
Verdere uitbreiding van de basis van een bemestingsadvies voor N, P en K bij
groentegewassen onder glas.Er heeft voor de verschillende centra van tuinbouwcultuur onder glas een vergelijking van methoden van grondonderzoek met de daarbij
behorendebemestingsadviezenplaatsgegrepen.
Een commissie van overleg voor de opbouw der adviezen werd onlangs samengesteld.
8. Bemesting van tuinbouwgewassen op landbouwgronden op basisvan grondonderzoek
Het groteverschiltussenbemestingvangewassen inland-en tuinbouw noopteaan
dehand van eendaarvoor samengesteld overzicht, tot nader onderzoek. De hiervoor
samengestelde commissie koos spruitkool, spinazie en stamslabonen als objecten van
onderzoek,
9. Bemesting enbodembehandeling inde fruitteelt
De resultaten van het onderzoek betreffende bodembedekking i.v.m. vochtvoorziening,stikstofbemesting enstructuur beginnen hun wegnaar depraktijk te vinden.
10. Bodemstructuur
Een concept adviesschema werd in eerste instantie samengesteld betreffende de
eisen die eengoede structuur van klei-enzavelgronden stelt aan de voorziening van
degrondmetorganischestof,dekalktoestand endewaterhuishoudkundige toestand,
mede gelet op degranulometrische analyse van de grond. Dit onderzoek is thans ter
toetsing en ter verdieping (invloed van fijnzandfractie en waterhuishouding) verplaatstvanhetnoordennaarhetzuidendeslandsopkleienlössgronden.
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De mangaantoestand, vooral van grasland, vraagt in het licht van het verkregen
inzicht nader onderzoek.
Overmaat bicarbonaat in de bodemoplossing (slechte ontwatering) blijkt een belangrijke oorzaak van het optreden van ijzergebrekssymptomen te zijn. Toetsing van
deze relatie, in het bijzonder voor de fruitteelt, is noodzakelijk.
De bestrijding van ijzergebrek met ijzerchelaten vraagt om een economische beschouwing van de toepassing.
Met het onderzoek naar de optimale toediening van spoorelementen aan veenprodukten is begonnen.
Vergelijking van gewassen en rassen t.a.v. de behoefte aan spoorelementen.
5. Toepassing van specialistisch onderzoek bij optredende ziekten, zoals T-ziekte,
Cox-ziekte in de Noordoostpolder
6. Invloed van stomen op de grond
Dit onderzoek gaf reeds als resultaat de invloed van de ontstane overmaat aan
mangaan en ammoniumstikstof op de tulpvorming bij sla.
7. Kwantitatieve samenhang tussen de vruchtbaarheid van de grond en profielkenmerken, in het bijzonder met betrekking tot de optimale stikstofbemesting
De specialistische onderzoekingen die hiervoor allereerst worden vereist zijn: mineralisatie in afhankelijkheid van lucht, temperatuur en vocht - de migratie van stikstof in afhankelijkheid van regenval en verdamping - kritische beoordeling van debepaling van de 'b'-waarde in de formule van Mitscherlich (bodemstikstof) - beeld
van de beworteling.
8. Morfologisch wortelonderzoek
Geregeld onderzoek van het wortelbeeld in het bodemprofiel.
Vergelijking tussen kunstmatige en natuurlijke profielen wat betreft beworteling
en opbrengst. De in betonnen ringen met kunstmatige profielen verkregen resultaten
blijken overeen te komen met de resultaten van natuurlijke profielen (Noordoostpolder, Westpolder in Groningen).
Vaststelling van het verband tussen wortelontwikkeling en opneming van water
en mineralen en bovengrondse groei.
De methoden van onderzoek zijn in een aparte uitgave in het Engels beschreven.
Het onderzoek kan op aanvraag van en in onderling overleg met collega's van het
IB en van elders worden verricht ter ondersteuning van vele onderzoekingen op bodemkundig gebied (doordringbaarheid van bodemlagen, diepte van beworteling en
wortelbeeld i.v.m. de bemesting van de ondergrond).
9. Zuurstofvoorziening van de wortels
Dit onderzoek wordt zowel te velde (het vraagstuk van de verslemping en van
de bodemstructuur bij land -en tuinbouwgewassen) als met behulp van laboratorium18

onderzoek (allereerst voor tulpen) verricht. Verschillende resultaten ten dienste van
debeoordelingvan'probleem'-grondenwerden reedsverkregen.
10. Oriënterende beoordeling vanstoffen en afvalstoffeni.v.tn. het meststoffenbesluit
Velemicrobenpreparatenwerden beoordeeld en alsregel te licht bevonden.Structuurregelaars blijken i.v.m.het te bereiken effect althans voor de landbouw vaak te
duur te zijn. 'Langzaam werkende' stikstofmeststoffen worden volgens standaardmethoden onderzocht. Schadelijke nevenbestanddelen in afvalstoffen worden opgespoord (cacaoafvalkalk moest vóór gebruik worden doorlucht - het onderzoek naar
schadelijke bestanddelen in stadsvuilcompost VAMbij sommige tuinbouwprodukten
isnoglopende).
11. Oorzaken van verschil inopbrengst tusen oudeennieuwe dalgrond
De nieuwedalgrond brengt ongeveer 10 à 15% minder op. De aanvankelijk vermoedeinvloedvaneentekort aansiliciumisvermoedelijk overschat.
12. Invloedvan het weer opdevruchtbaarheid van degrond
Analyse van de bodemvruchtbaarheid door bestudering van in de tijd, onder invloedvanhetweer,optredende veranderingen.
13. Organische bemesting in bedrijfsverband, ondersteund door meer gespecialiseerdeproefopzetenspecialistische bepalingen
Dit onderzoek geschiedt opdedrie organische-stofproefbedrijven te Nagele,op de
miniatuur organische-stofproefvelden te Marknesse (Dr. H. J. Lovink-hoeve) en op
verschillendeveeljarige proefvelden ophumus-zandgronden enklei-en zavelgronden.
Verschillende resultaten betreffende groenbemesting zijn direct bruikbaar voor praktischedoeleinden.Er wordt reeds eniginzicht verkregen in het ontstaan van het zg.
resteffect enindejaarinvloeden.
14. Nieuweontwikkelingen op hetgebied van de mathematische statistiek (zieook
C6)
De moderne rekenapparatuur (computers) maakt toepassing van deze ontwikkelingenmogelijk (multifactorieel onderzoek).
15. Economie vande bemesting
Hieroververschenenreedseentweetalmededehngen.
16. Verbetering van deanalysemethode bijgewas en grondonderzoek
Versnelling van het onderzoek, grotere nauwkeurigheid en vooral betrouwbaarheid met behulp van fysische en colorimetrische meetmethoden worden beoogd. Er
wordt ookaandachtbesteed aandeautomatisering.
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E. Vakspecialistische onderzoekingen waarvan praktische resultaten oplangere termijnzijnte verwachten
1. Onderzoek betreffende de rizosfeer
De kwantitatieve bepaling van de uitscheiding van koolstof- en stikstofverbindingen door verschillende gewassen wordt allereerst beoogd. Daarna volgt onderzoek
naar de samenstelling vandezeuitscheidingen en hun eigenschappen. Met dit onderzoek kan eenbijdrage worden geleverd aan een door verschillende instituten geëntameerd onderzoek over vruchtopvolging en bestrijding van parasitaire ziekten.
2. Onderzoek naar deinvloed van uitwendige factoren (drogen, bevriezen, stomen,
steriliseren doorantiseptica)op de eigenschappen van de grond en de microflora
3. Humusbalans indegrond met behulpvan door"C gemerktebestendige humus
4. Samenhang tussenreologische eigenschappen vandegrond en bodemfactoren
Dit maakt het mogelijk tot een gefundeerd adviesschema voor grondbewerking te
komen.
5. Fysisch-chemische studievan dewording van destructuur van de grond
6. Beweging van ionen indegrondnaarde wortel
Dezebeweging is bepalend voor de samenstelling der ionen aan het worteloppervlak.Ditvraagstukzalwiskundigworden gesteund.
7. fysiologischenbiochemisch onderzoek inaansluiting opde bestrijding vanstip
bijappels, vanziekten bijde tomaaten ter verbetering vande bewaarkwaliteit
vanpootaardappelen
Transport vancalcium indeplant, redistributie van ionen in de plant, invloedvan
dechemischesamenstellingopdebestendigheid dercellen.
Devochthuishouding wordt bijdit onderzoek betrokken.
8. Internationaal bodemvruchtbaarheidsonderzoek
De centralebewerking van ± 250 stikstofhoeveelhedenproefvelden van acht centra in Europa nadert zijn voltooiing. Rondweg 20 veeljarige bemestingsproefvelden
met vaste vruchtopvolging zijn verspreid in het gematigde klimaat van Europa gelegen.

20

Onderzoek op zaaibedden van uiteenlopende fijnheid op een zware zavel in de Noordoostpolder.
Investigation on seed beds of varyingfineness on a silty clayloam in the Northeast Polder.

Bodemfysisch onderzoek: het nemen van ongeroerde monsters voor het bepalen van de verhouding
waarin vaste, vloeibare en gasvormige delen in de grond voorkomen.
Soil-physicalresearch: taking undisturbed samples to determine the ratio of solid, liquid, and
gaseous constituents insoils.

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK IN 1966

De taak van het instituut is het bestuderen van aard en werking van factoren die
de vruchtbaarheid van de grond bepalen en invloed ondergaan van bemesting en
grondbewerking. Het onderzoek vindt plaats te velde, in vakken en potten, en in
de laboratoria. Terwijl men reeds ver gevorderd is bij de interpretatie van de verschillen in groei der gewassen van plaats tot plaats, wordt thans ook onderzoek verricht met betrekking tot de verschillen in de tijd die door de weersomstandigheden
worden bepaald. Het onderzoek heeft betrekking op akker- en weidebouw en op de
verschillende teelten in de tuinbouw.
Fysisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek
Bij de bestudering van de fysische factoren gaat het vooral om de lucht- en vochthuishouding van de grond en de stabiliteit van de structuur. De verkregen resultaten
maken het mogelijk tot advisering op het gebied van het behoud en de verbetering
van de structuur van de grond over te gaan.
De structuur van de klei- en zavelgronden in noordelijk Groningen was in 1966 structuur
tamelijk slecht, iets slechter nog dan in 1965. In Noord-Holland werd op gronden
met een betrekkelijk hoog humusgehalte toch nog veel verslemping waargenomen.
De fijnheid van de zandfractie speelde hierbij een belangrijke rol. Veel verslemping
bleek een gevolg van onvoldoende ontwatering.
Een bewerking der resultaten van het in de periode 1957-1963 op een bekalkingsproefveld te Nieuw-Beerta verrichte structuuronderzoek bevestigde het belang der
handhaving van een hoge kalktoestand voor de structuur en de bewerkbaarbeid van
de grond. Voor de inbouw van de structuureisen in het adviesschema voor bekalking
van zware klei- en lichte zavelgronden is het moeilijk een bevredigend compromis
te vinden tussen de resultaten die aan de pH-opbrengstkromme worden ontleend en
de hogere eisen die actuele structuur, bewerkbaarheid en verslemping stellen. De
gipsproefvelden, aangelegd door de voorlichtingsdienst, gaven door de geringe regenval na de inzaai in het geheel geen verslemping te zien, zodat de invloed van calciumsulfaat niet kon worden nagegaan.
Op enkele bezandingsproefvelden in Friesland waren de bezande objecten bij
bouwland na de winter sterker verslempt en hadden een lager luchtgehalte dan de
niet bezande. In de zomer waren de verschillen in luchtgehalte gering of zelfs omgekeerd. Bezanding gaf bij aardappel en gras een 15 à 20 % hogere opbrengst, waarvoor echter meer stikstof nodig was, terwijl de aantasting der aardappelen door
schurft toenam. Bijbieten werd geen opbrengstverhoging geconstateerd.
Erwten bleken in het algemeen een luchtgehalte van de grond van meer dan 20
vol. % te vragen voor een goede groei en opbrengst. De lage opbrengsten op ver21

schillendepercelen inbepaalde jarenbleken samen te hangen met een grotehoeveelheidneerslaginmeienjuni,slechteontwateringenonvoldoendebemesting.
Gladiolen bleken op zavelgrond bij een luchtgehalte (bij pF 2) boven 20 vol. %
een ca. 50 % hogere opbrengst te geven dan wanneer het luchtgehalte 2 vol. %
lagerwas.Zestellendushogeeisenaandefysische bodemtoestand.
Uit gegevens in de literatuur over verbruik van zuurstof en produktie van koolzuur in de grond werd het met lucht gevulde poriënvolume berekend, dat voor een
voldoende gasuitwisseling van het wortelstelsel vereist wordt. Dit volume hangt af
van het bewortelingspatroon en van de grondsoort, maar bleek in grote lijnen overeen te stemmen met het gehalte dat op proefvelden als voldoende werd gevonden.
GrondBij het onderzoek van de grondbewerking is het gebruik van grondmechanische
bewerking metingen in de bouwvoor ombodemstructuren te voorspellen die door grondbewerking onder verschillende omstandigheden veroorzaakt worden, nog nieuw. Dientengevolge vroegdeverdere ontwikkeling van de apparatuur waarmee afschuifspanning
en samendrukking worden gemeten, ookdit jaar veel aandacht. Een vergelijking van
empirisch gevonden en berekende waarden van afschuifspanning en conusweerstand
brachten enkele onvolkomenheden in de laboratoriumapparatuur aan het licht, die
ten delekonden worden opgeheven.De snelheid van afschuiving bleek van grote invloed op de afschuifspanning, terwijl bij het afschuifapparaat voor veldgebruik ook
dewrijving tussenmetaalengrond eenrol speelt.Naeenoriëntering teWageningen,
VölkenrodeenMünchenwerd eenontwerp gemaaktvoordegrondtrogophetnieuwbouwterrein,waarinondergeconditioneerde omstandigheden bestudeerd kanworden
hoeeigenschappen entoestand vandegrondophet resultaat vaneengrondbewerking
invloedhebben.
Ophet grondbewerkingproefveld Pr Lov 7te Marknessewerden het pootbed van
aardappelen endeopbouwvan aardappelruggen bestudeerd. Devermindering van de
hoogtevandeze ruggen door bezakking in deloopvan het groeiseizoen was aanzienlijk. De opbrengst van erwten was op dit proefveld teleurstellend. Er waren grote
opbrengstverschillen tussen de objecten door verschillen in het doorlatend vermogen
vandegrondvoorwater diebijgrondbewerkingzijn ontstaan.
Door machinaal spitten werd op het grondbewerkingsproefveld IB 682 te NieuwBeerta eenbetere structuur endaardoor een gunstiger stikstofhuishouding verkregen
dan door ploegen. Haver en zomertarwe hadden ter verkrijging van eenzelfde stroopbrengst op het gespitte object 20kg/ha minder stikstof nodig dan op het geploegde. De verschillen in korrelopbrengst bij overeenkomstige stikstofgiften waren gering.
Gegevens over de samenhang tussen benodigde trekkracht en afschuifspanning
werden in samenwerking met het ILR verzameld op proefvelden te Westmaas,WijnandsradeenNieuw-Beerta. Laatstgenoemdproefveld (IB 683) gaf aanwijzingen dat
deze relatie sterk afhankelijk kan zijn van het vochtgehalte van de grond. Verder
bleekhierbij weerdat ploegen ophet koolzure-kalklozedeel veelmoeilijker is (meer
wielslip, slechte bestuurbaarheid van de trekker) dan op het bekalkte deel. Op het
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eerstgenoemde gedeelte werd 15à 20 % meer trekkracht vereist en werd een slechter resultaatverkregen.
Bij het onderzoek over de bestrijding van verstuiving werd vooral aandacht be- Versteed aan het gebruik van drijfmest en aan het verband tussen het gehalte van de rt^*1™*
grond aanorganischestof endegevoeligheidvoor stuiven.
Op vakkenproeven met tulpen te Breezand en Haren (Gr.) bleken bij een mulch
van drijfmest minder spruiten boven te komen en was de lengte der planten bij de
groei kleiner dan bij een stro-dek. Een dikkere laag drijfmest gaf een kleiner aantal
bovengekomen spruiten enbij de groteredoses werd kort voor de oogst van debollen bruinkleuring en afsterving vande wortels waargenomen. In hoeverre dit laatste
door een overmaat aan stikstof inde grond wordt veroorzaakt, zalnader worden onderzocht. Door regenslag bleek de drijfmest zich met het onderliggende zand te vermengen,terwijl op objecten zonder gewasin eendrogeperiode scheuren in het drijfmestdek optraden. Laatstgenoemd euvel bleek te kunnen worden voorkomen door
dedrijfmest metgehakseldstrotevermengen.
Metingen indewindtunnel aangrond van het voormalige compostproefveld IB 10
te Meldersloo gaven de bij een ander proefveld al gevonden onverwachte tendentie
van een negatieve correlatie tussen gehalte aan organische stof van de grond en kritiekewindsnelheid.Misschien spelenverschillen indeaardvandeorganische stof der
verschillendeobjecten eenrol.
Anorganische bemesting
Het onderzoek van chemische bodemfactoren houdt nauw verband met de verstrekking van bemestingsadviezen op basis van grondonderzoek en met de beoordelingvan meststoffen.
Op het gebied van de kalktoestand van de grond leidde de samenvatting van de Kalk
met granen op loss verkregen gegevens tot de conclusie dat wintertarwe, rogge en
haver op deze grond slechts weinig reageren op verschillen in pH. De in de adviesbasis als optimaal aangegeven pH is voor deze gewassen voldoende hoog. Op rivierklei blijkt voor een bepaalde verhoging van de pH meer kalk nodig dan tot dusver
is aangenomen. Voor de op zeeklei benodigde kalkgiften om hoge pH-waarden te
bereiken, zijn nieuwe richtlijnen opgesteld. De invloed van de kalktoestand van de
ondergrond is volgens de meeste proeven minder groot dan die van de bouwvoor,
maarincidenteeldaaraan gelijk.
Veel aandacht werd besteed aan de vernieuwing van de basis voor fosfaatadvie- Fosfaat
zen.BijtoepassingvandenieuweP-water l:40-methode (wijde extractieverhouding)
voor routineonderzoek doen zichnog moeilijkheden voor. Troebele filtraten kunnen
wordenbestreden door gebruik vaneen apparaat, waarin 50 grondsuspensies tegelijk
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worden gefiltreerd volgens het principe van de fles van Mariotte (eliminering van
het 'morsen') en door paraffinering van de rand van het filter (tegen het overkruipen van de vloeistof ). In sporadische gevallen wordt troebeling opgeheven door toevoeging van kristallen keukenzout.
Alle nog voorhanden grondmonsters van pot- en veldproeven die voor toetsing
van de nieuwe methode geschikt waren, zijn bij het onderzoek betrokken. In alle
gevallen bleek de waardering van de fosfaattoestand sterk verbeterd t.o.v. bestaande
methoden. Er kan van een voor bouwlandgronden in Nederland algemeen bruikbare
methode worden gesproken. Voor grasland wordt het onderzoek voortgezet.
Het is in een vakkenproef opnieuw gelukt een gunstige invloed van een goede
structuur op de fosfaatvoorziening van het gewas aan te tonen.
Te lage Ca/P-verhoudingen in het gras kunnen vooral nadelig worden bij voedering met jong gras op intensief gevoerde bedrijven.
Kau

Het onderzoek naar het verloop van de kalitoestand op bouwland op kleigrond
maakte voortgang. Binnen afzienbare tijd kunnen richdijnen voor een bemestingsbeleid op lange termijn worden opgesteld.
De resultaten van alle tot nog toe genomen proeven over het tijdstip van toediening van kalimeststoffen werden samenvattend bewerkt. Er is geen bezwaar tegen
kali op zeeklei reeds in de herfst toe te dienen. Op rivierklei en zandgrond heeft toediening in het voorjaar de voorkeur, maar op de laatste grondsoort heeft ook de bemesting in de herfst nog een behoorlijke kaliwerking. Schade door chloor in chloorhoudende kalimeststoffen, indien voor aardappelen gebruikt, kan worden beperkt
door vroegtijdige toediening. Indien vóór oktober gegeven, veroorzaken deze meststoffen weinig of geen schade.
Van in het voorjaar op grasland toegediende kali vindt men bij één keer maaien
en verder weiden na één jaar gemiddeld slechts ongeveer 10 % in de zodelaag terug.
Bij deze gebruikswijze van het grasland heeft de kalibemesting dus op korte termijn
geen grote invloed op de kalitoestand van de grond. Het in de adviesbasis gemaakte
onderscheid in waardering van de kalitoestand van grasland op zand- en kleigrond
werd door nieuwe gegevens bevestigd.
De normen voor de kalibemesting van aardappelen op bouwland in de Noordoostpolder zijn na een bewerking van alle beschikbare proefvelden gewijzigd.

stikstof

Het onderzoek betreffende de stikstoftoestand van de grond en de stikstofvoorziening der gewassen staat in het middelpunt der belangstelling.
Het optimale tijdstip voor toediening van stikstof aan graslandin het voorjaar ligt
waarschijnlijk bij het begin van de groei. Dit tijdstip is met behulp van de gemiddelde etmaaltemperaturen behoorlijk te schatten. Toevoeging van onkruiddodende middelen aan vaste meststoffen biedt voor grasland perspectief.
De resulaten van het lysimeteronderzoek betreffende de stikstofhuishouding van
grasland tonen steeds duidelijker aan dat kunstmeststikstof die in het voorjaar vroeg
wordt gegeven, feitelijk nooit zo sterk wordt uitgespoeld dat hij verloren gaat. Wel
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kan deze stikstof in een laat en vochtig voorjaar aanvankelijk zo diep inspoelen, dat
hij voor de eerste snede moeilijk toegankelijk wordt. Pas in de tweede snede komt
hij tot zijn recht. Dit compenseert uiteraard niet het verlies in de eerste snede. Daarom is het aan te bevelen in zulke jaren later in het voorjaar nog een overbemesting
te geven. Dit geldt vooral voor blijvend grasland op zandgrond.
De verticale verplaatsing van oplosbare stikstof in de grond onder invloed van
de waterbeweging kon bij buizen die met gronden met zeer uiteenlopend waterhoudend vermogen waren gevuld, bij niet te hoge grondwaterstand goed met de formule
van Van der Molen worden beschreven.
Bespuiting van granen met CCC per vliegtuig had een even goed effect als per
veldspuit.
Een verschillende werking van stikstof op de opbrengst van aardappelrassen die
volgens de rassenlijst een verschillende behoefte aan stikstof zouden hebben, kon
niet worden vastgesteld. Verschil in uiterlijk van het loof zegt niet voldoende over
de N-behoefte van de rassen.
Vroege injectie van vloeibare ammoniak was in het natte voorjaar van 1966 ongunstiger dan injectie kort voor het zaaien of poten. Injectie met behulp van de
schudeg en ploeg gaf goede resultaten. Op grasland waren de eerste gegevens, verkregen met een speciaal voor grasland ontwikkelde machine, niet gunstig.
De opbrengstdepressie van aardappelen ten gevolge van magnesiumgebrek hangt Magin sterke mate af van het tijdstip waarop de groei door afsterving of rooiing wordt ""»slum
onderbroken. Hoe vroeger dit tijdstip, des te geringer de schade. Bespuiting met
magnesiumsulfaat bleek ook dit jaar weer effectiever te zijn dan een in vaste vorm
toegediende meststof.
In 1966 is een onderzoek begonnen naar de zwavelbehoeftc van de Nederlandse zwavel
gronden. In een potproef met zandgronden van verschillende herkomst bleek de
mate van zwavelgebrek goed te correleren met het sulfaatgehalte van de grond. De
zwavelgehalten van de grond lopen sterk uiteen.
Het onderzoek van spoorelementen betreft vraagstukken in land-, tuin- en bos- Spoorbouw.

elementen

In een potproef met bieten werd een goede correlatie gevonden tussen het boriumgehalte van de grond en het voorkomen van hartrot. De correlatie tussen het boriumgehalte van het blad en hartrot is echter veel beter. Aardappelen reageerden op dezelfde gronden niet, wortelen volgens de bij bieten verkregen maatstaf. Wortelen met
boriumgebrek hadden vaak een gespleten penwortel. Er was een vrij duidelijke samenhang tussen de boriumgehalten van grond en blad. Snijmais reageerde in dit
natte jaar niet op de proefvelden. Evenmin werd een reactie van asperge gevonden.
In een potproef met verschillende granen en graanrassen werden grote verschillen
in gevoeligheid voor kopergebrek gevonden. De gevoeligheid neemt toe in de volg25

orderogge,haver, gerst, tarwe.Ook tussen haver-, tarwe-engerstrassen werdengroteverschillen gevonden.
Op eenproefveld waaropin 17jaar 360 toncompost is toegepast, werd bij bieten
in een jong stadium schade waargenomen als gevolg van zinkovermaat. Het zinkgehalteinhetbladbedroegzelfs 555d.p.m.
In een potproef met populier is gevonden dat de reactie op kalk en fosfaat tot
1000 kg P 2 Os/ha op de 'probleemgrond Someren' zeer gunstig is. Met behulp van
chemisch gewasonderzoek werd nagegaan, wat de invloed is geweest op de opneming en distributie van spoorelementen. Zowel in wortel, stengel als blad werden
de koper-, mangaan-, ijzer- en zinkconcentraties gedrukt door stijgende hoeveelheden fosfaat.
Op Wieringermeer- en griendgrond uit de Biesbosch was een bemesting naar 160
kgMnO/ha (55 % Mn),eenjaareerdergegeven,voldoendeommangaangebrek van
haver te voorkomen; een belangrijke vermeerdering van de opbrengst werd verkregen.
In vergelijking met 1965tradinhet afgelopen jaarindetuinbouwin het algemeen
veelminder ijzergebrek op,alsgevolgvan een geringere hoeveelheid regen in hetbegin van het groeiseizoen. De te droge weersomstandigheden waren storend bij de
bestudering op het proefveld te Nieuw-Beerta van de invloed van de grondwaterstand op de bicarbonaatgehalten in de bovengrond (een overmaat bicarbonaat kan
ijzergebrek induceren). Een zeer lichte Fe-chlorose in de bieten trad alleen bij de
hoogste grondwaterstand (40 cm) op. De ziekte kon met het chelaat Fe-EDDHA
wordenbestreden,waardoor echterlichtmangaangebrekwerd geïnduceerd.
In een boomgaard te Arum, waar ijzergebrek en kanker in sterke mate samengaan, werd dit jaar naast ijzer-chelaat Fe-EDDHA ook Mn-DTPA toegediend, waardoor de inductie van Mn-gebrek werd voorkomen en de kanker ook efficiënt werd
bestreden (sporadisch optreden van topkanker bij debehandelde, veel kanker bij de
onbehandelde bomen). Behandeling met beide chelaten gaf een opbrengstverhoging
vanca. 12 %.
In dezelfde boomgaard was de aantasting van pruimebomen door loodglansziekte
bij toediening van Mn-DTPA veel geringer, al kon deze niet geheel worden voorkomen.
Chemisch onderzoek
Biochemie

Het biochemisch onderzoek op het gebied van spoorelementen betreft de opnemingdoor endewerkingvan ijzerchelaten indeplant.
Kunstmatig veroorzaakte wortelbeschadigingen bij tomateplanten bleken een sterke verhoging van de ijzeropneming uit chelaten teweeg te brengen, evenredig met
de mate van beschadiging. IJzerdeficiënte planten met onbeschadigde wortels gaven
echter bij toediening van extreem hoge ijzerconcentraties niet bij alle onderzochte
Fe-chelaten een verhoging. De waargenomen verschillen in opneming van ijzer uit
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chelaten tussen chlorotischeengezondeplanten kunnen dan ook niet verklaard worden door'lekken'inhet wortelstelsel.
Wortels van ijzerdeficiënte planten gevoed met Fe(II)-sulfaat blijken gedurende
eenhalf tot achtuur nade toediening aanzienlijk meer ijzer te accumuleren dan vergelijkbare wortels die het element in de vorm van chelaat krijgen toegediend. De
ijzerconcentratie in de zwaarste fractie (celwanden, kernen) blijkt bij voeding met
FeS04 regelmatig toetenemen,terwijl dezebij Fe-EDTA reeds na 1 ^ uur constant
blijft. De ijzerconcentratie van de in water oplosbare fractie is bij de Fe(II)-sulfaat
hoger dan bij de Fe-EDTA.Het gaat hierbij o.a. omde vraag of de intensieve accumulatie van Fe uit FeSOé in de wortels betekenis kan hebben voor de Fe-voeding
vandeplant.
De invloed van de worteltemperatuur op de opneming van ijzer uit chelaten is
nog niet geheel duidelijk. Het ijzergehalte neemt niet (zoals het fosfaatgehalte)
evenredigmetde worteltemperatuur toe.Het isvan praktisch belang de invloed van
Jicht en temperatuur te bestuderen, omdat ijzergebrek in de praktijk veelal optreedt
alstemperatuur enlichtintensiteit hoogzijn.
Enige spoorelementen worden op hun pedogenetisch en bodemchemisoh karakter Bodemonderzocht,
chemie
Het onderzoek betreffende de mobiliteit van spoorelementen (Fe> C u > Co>Mn)werduitgebreid methetelementzink.
Voor het Rijn- en Eemsestuarium bleek het gedrag van zink in de onderzochte
verse afzettingen geheel overeen te komen met dat van koper, d.w.z. dat deze elementen bij transport van slib stroomafwaarts na ijzer het snelst in het omringende
waterinoplossinggaan.
Evenalsijzergaatkoperinorganischeverbindingen verloren.
Door gebruik te maken van het specifiek koperbindende chelaat triethyleentetramine werd aangetoond dat de activiteit van koper-organische verbindingen het
grootst isindiegedeelten van dedelta, waar deverliezen aan dit element het meest
optreden. De aard vande organische stoffen die actief zijn ten aanzien van de spoorelementen, kon nader worden gekarakteriseerd door extracties met primaire aminen
van hoogmolecuulgewicht met aansluitend absorptiespectrografie en circulaire chromatografie. De desbetreffende organische verbindingen hebben een fenolkarakter.
De consequenties van de mobiliteit van spoorelementen voor de cultuurgronden
endedaaropgroeiendegewassenwerdenin de Rijn- en deEemsdelta nagegaan voor
het element koper.Dedalingen in kopergehalte zeewaarts kunnen bij Rijn- enEemsafzettingen leiden tot marginale en zelfs submarginale omstandigheden voor deplantevoeding. In dit verband verdienen in het bijzonder Noord-Friesland, Noord-Groningen,Oostelijk FlevolandendeDollardpolders deaandacht.
De extremen t.a.v. de mobiliteit van koper komen in deEemsdelta op kortere afstand voordanindeRijndelta alsgevolgvan een grotere agressiviteit van deorganischestof vandeEems.
In verband met ongunstige resultaten bij de verbouw van rijst in de Wageningen27

polderinSuriname werd opverzoek van dezijde van deLandbouwhogeschool medewerking verleend bij grondonderzoek in deze polder. In de bovenste profiellagen
werden marginale mangaangehalten geconstateerd, terwijl tevens de Fe/Mn-verhoudingen extreem hogewaarden bereiken. Dit wordt veroorzaakt door zeer sterke uitspoeling vanmangaan naarde ondergrond alsgevolgvan intensieve omzettingen van
deorganischestof.
Analyse

Op analytisch-chemisch gebied werd o.a. aandacht besteed aan de bepalingen van
P, S,Ca,Fe,MnenCl.
Tendelegeschiedden dezeonderzoekingen in het kader vandewerkgroep 'Comité
Inter-instituts d'Étude des Techniques Analytiques du Diagnostic Foliaire'. Tevens
werden voor verschillende binnen- en buitenlandse instanties analytische problemen
behandeld.
Erwerd eenvoorschriftenbundel uitgegeven over debepaling van de verschillende
mineralebestanddelen in plantenmateriaal.
Organische bemesting enorganischestof
Met betrekking tot het onderzoek over organische bemesting en de voorziening
van de grond met organische stof, waarvan de resultaten over het algemeen pas na
een reeks van jaren werden verkregen, kan het volgende worden opgemerkt.
De kaligehalten in de natuurlijke mest zijn de beide laatste jaren weer verder
gedaald.De normendie gehanteerd worden bij het gebruik van meststoffenbalansen,
zullen moeten worden aangepast. Kali uit dunne mest blijkt, volgens verwachting,
even goed te werken alsuit kunstmest. De afzetmogelijkheden voor overtollige mest
in de champignoncultuur zijn gering. De afzet in de vorm van gedroogde mest ontwikkelt zich gunstig. Toediening van goed gemengde dunne mest over vorst of
sneeuwveroorzaakt geen verbrandingsverschijnselen.
Degegevens van vakproeven wijzen eropdat organische stof in de vorm van stro,
stalmest en luzernemeelevenveel bijdragen aan de opbouw van humus in de grond,
alleen het tempo waarin dit gebeurt, verschilt. Jaarlijks onderploegen van stro op
zandgrond geeft geengevaar voor te losworden van degrond. Organische bemesting
hadeengunstigeffect oppercelenmetT-ziekte.
Er lijkt enige lijn te zijn in het effect van groenbemesting op het bij optimale
stikstofbemesting bereikbare opbrengstniveau van suikerbieten opHeigrond. In droge zomers is dit effect meestal positief, in natte zomers is er meer kans op een negatief effect. Bij aardappelen kan groenbemesting gunstig werken door langer groen
blijven vanhetloof,maardanmoethiervan worden geprofiteerd doorextra aandacht
teschenkenaandebestrijdingvanPhytophthora.
De resultaten van drie potproeven met snijmoes als proefgewas ter bepaling van
dewaardevanmengselsvan stadsvuilcompost VAMende drie veensoorten tuinturf,
zwartveen enbolster konden ter versterking van debetrouwbaarheid worden samen28

A

B

De invloed van bemesting met borax op de ontwikkeling van maiskolven (potproef). A: zonder
borax. B: met borax.
The effect of borax application on the development of cobs (pot experiment). A: with borax.
B: without borax.

B
Electronenmicroscopisch beeld van een deel van een cel van een gezonde tomaat (B) en van een
cel met Ca-gebrek (A). Karakteristiek voor de cel met Ca-gebrek is de afbraak, die plaats heeft
gehad in membranen en organellen.
Electron-microscopical picture of a part of a healthy tomato fruit cell (B), and of a cell with
severeCa-deficiency (A). Characteristic for the Ca-deficientcell is the break-down of membranes
and organells.

gevoegd. Ongemengd had compost wel,veen geen invloed op de verse opbrengst.
Bijdedrogeopbrengst washeteffect vanveen sterkerdandatvancompost.Compost
verhoogde en veen verlaagde daardoor de verhouding vers/droog (en het vochtgehalte) inhetgewas.Namengingwerdbijdeverseopbrengst eenvrij sterkepositieve
interactietussendebeidecomponenten verkregen.Dezewasafwezig indedrogestof.
Binnen deproeven (de resultaten werden niet geëxtrapoleerd) werden de hoogste
opbrengsten verkregen bij 800gramperpot = ± 250tonperhavanmengselsmet
een mengverhoudingvanongeveer50%compost-50 %veen.Erwerd geenverschil
geconstateerd tussen tuinturf enzwartveen.Ookwerd geen enkel verschil gevonden
tussen mengingvoorennadefermentatie. Hetblijkt bijdebeoordeling vandewaarde van dergelijke mengsels noodzakelijk de nodige trappen en/of herhalingen aan
tebrengen terverkrijging vaneenbetrouwbaar resultaat.
Veel tijd werd besteed aanhetopstellen enformuleren vandeeisen voor veenen
de daarvan afgeleide produkten voor gebruik indetuinbouw. Deze eisen zijn nu opgenomeninhet meststoffenbesluit.
Onderzoek vanmonsters vanhet veen uit Vinkeveen laat zien, dat de kwaliteit
achteruit gaat door te kort laten liggen en niet doorvriezen. Het zg.'stort' vanhet
Nord-Süd Kanalkomt chemischovereen metturfstrooisel, maarblijkt fysisch ernogalvanaftewijken.
Het blijkt datdeingewikkelde enbewerkelijke bepaling vanorganische stof,exclusief huisbrandkool, kan worden vervangen door de simpele organische-stofbepalingvolgensWalkleyandBlack.
Een aanvullend onderzoek naar de adsorptie en immobilisatie van toegediende
anorganische stifstof door tuinturf toonde duidelijk aan,datde aanvankelijk vastgelegde stikstof vrij gemakkelijk werd geremmeraliseerd, zodat voor de praktijk de
tijdelijke immobilisatievangeenbetekenisis.
Er werd geen markant verschil gevonden wat betreft binding van organische en
minerale stof tusen oudeennieuwe bouwvoor vanveenkoloniale grond (Borgercompagnie).Ookbijdeoudebouwvoor bleek minder dan0,1% organische stof gebonden te zijn door de minerale delen (zwaarder dan s.g. 2,0). Een irreversibele indroging vanveen onder debouwvoor vandiep bewerkte grond konvoorlopig niet
worden aangetoond.Beidelaatstejarenhaddenechternattezomers.
Het isin grond niet gelukt tot eennauwkeurige bepaling van 'inerte' organische
stof tekomen.Ditwasinstadsvuilcompost welmogelijk. Overgangen tussen aantastbaarorganischmateriaalen'humuskool' spelenhierbij misschienparten.
De composteringvanhetmet14C gemerkte plantenmateriaal isvoltooid. In overleg methet ITAL wordt nu eenionisatiekamer met bijbehorende itnpulsversterker
opgebouwd voor het tellen vanhet 14CÛ2 inhet aeratiesysteem vandeproef.Ook
wordt eeninrichting gemaakt voor deverkleining enhomogenisering vanhetradioactievemateriaalzondergevaarvoorvormingvanstof.
Bijeenbeschouwingvanhetorganische-stofgehalte enhetC/N-quotiënt vanoude
graslanden envanwisselweiden opde proefboerderij te Heino bleken de gevonden
verschillengeringtezijn.Opéén uitzonderingnableekdegedetailleerde bodemkaart
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van deze proefboerderij, globaal genomen, te corresponderen met verschillen in
C/N-quotiënt en aantastbaarheid vandeorganische stof.Het moeilijkst mineraliseerbaarbleek deorganischestof vandezwarteessen (enkeerdgronden).
De stabiliteit van de binding van metaal-ionen aan huminezuren werd vergeleken
met die van de binding aan chelaatvormende organische zuren (o.a. aan amino-triazijnzuur = Complexon I). Bij pH 6 waren beide ongeveer even groot. Bij lagere
pHneemtdezestabiliteit sterk af.
Microbiologisch onderzoek
Het overige chemisch-microbiologische onderzoek heeft vooral betrekking op de
rizosfeer en op de omzettingen van stikstof en organische stof in de grond.
Kiiosfeer

Ten gebruike bij het rizosfeeronderzoek is het gelukt enkele moeilijkheden bij de
analytische bepaling van de zeer geringe hoeveelheden organische stof (C), organischestikstof enammoniakale stikstof op telossen.Daardoor kunnen nubenaderingswaarden vandezestoffen indewortel-exudatenwordenbepaald.
Uit de voorlopige bepalingen blijkt in steriele cultures van planten (waarbij voedingsoplossing door het wortelmilieu percoleert) per week en per pot 100 à 200
jug a-amino-stikstof teworden afgescheiden, naast ammoniak-stikstof. In niet steriele
kweek in kunstgrond zonder organische stof vond men afhankelijk van plantesoort
enkweekduurperpot 30-200jugorganischestikstof.

Afbraak
organische
stof

Bij de bestudering van de invloed van drogen en van bevriezen van grond op de
afbraak van organische stof werden drie gronden betrokken, nl. een mariene zavel
(pH 7,4; organischestof 2,5 %; Nt 0,15 %), een esgrond (pH 5,1; organischestof
5,8 %; Nt 0,2 %) en een bovengrond van gemengd bos (pH 3,8; organische stof
52 %: Nt 0,99 % ) . Vooral het afsterven van een groot deel van de biomassa bleek
de resultaten te beïnvloeden. Deze biomassa heeft een laag C/N-quotiënt. Daardoor
wordt in gronden met veel biomassa door ingrepen als bevriezen en drogen aan de
lucht de mineralisatie van stikstof relatief groter dan de mineralisatie van koolstof.
Onder invloed van drogen aan de lucht (30°C) was bij alle gronden een winst aan
gemineraliseerde stikstof te constateren t.o.v. de onbehandelde grond. Bij de zandgrond en debosgrond was ook de C-mineralisatieverhoogd; bij de zavel is geen significant verschil gevonden in deze proeven. Herhaaldelijk bevriezen en ontdooien
en langdurig bevriezen gaf geen verhoogde C-mineralisatie; een verlaging trad op
onderinvloedvanfrequent bevriezen enontdooien bijesgrond,bosgrond endezavel.
Een verhoging van de N-mineralisatie trad alleen op bij de aan biomassa rijke bosgrond; de esgrond gaf een geringe stijging, doch de zavel een verlaging te zien. Bij
de laatste grond kwam echter ook een C/N-verhouding van het gemineraliseerde
substraat voor, die lager was dan die van de onbehandelde grond, hetgeen duidt
op mineralisatie van een substraat met een hoog stikstofgehalte (biomassa). Deze
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waarnemingenwerden gesteunddoor tellingenvanbacteriën, schimmelsenactinomyceten.
Bij drogen in de stoof, stomen of chemisch steriliseren van grond wordt niet alleendegrotemassavandelevendematerie gedood,maar ookallecysten.De nieuwe
microflora is dan van een geheel andere samenstelling indien herinfectie van buitenaf uitgesloten is.Bovendien wordt door hetdrogenbij hoge temperatuur of door het
stomen ook de humus beïnvloed, zodat dan geheel andere verschijnselen optreden.
Voor een goed begrip van de resultaten betreffende de samenhang tussen de stik- |it.Ikstof:
stofmineralisatk onder gestandaardiseerde laboratoriumomstandigheden en die te satte**'"
velde bleek het noodzakelijk goed georiënteerd te zijn over de standaardafwijking
van de bepaling te velde i.v.m. de heterogeniteit van de grond. Deze blijkt zo groot
tezijndat alleenwaardekanwordengehecht aandegrotelijn.
Bij het onderzoek over ontstaan enbestrijding van aardappelschurft bleek beregening, maar alleen in de periode van knolzetting, gunstig te werken. Mangaan blijkt
geen in het oog springende factor te zijn. Opvallend grote verschillen in mangaangehalte van de grond werden soms aangetroffen zonder dat de schurftaantasting
daarop reageerde. De schurftaantasting reageerde slechts in twee gevallen op een
bemesting met mangaan en wel vooral indien in twee achtereenvolgende jaren met
MnSOéwerdbemest (± 350kg/ha).Overigensverkreegmennergenseenpositieve
reactie. Ook bij de potproef, waarbij de mangaanbemesting voor of na de knolzettingsperiode werd gegeven, verkreeg men geen reactie op de schurftaantasting; het
mangaangehahe in knol en schil werd merkbaar verhoogd door de bemesting nade
knoÉetting.

Aardappelschurft

Plantevoeding
Het onderzoek betreffende plantevoeding en fysiologie zocht verklaringen op het Fysiologie
gebiedvandemineralevoedingvandeplanten.
De problemen van neusroten stip zijn moeilijk te ontwarren. Bij stip wordt dit
nog bemoeilijkt, doordat het zieke weefsel niet gemakkelijk vrij geprepareerd kan
worden.
De verdeling van de elementen ijzer, mangaan en borium die, evenals calcium,
slecht doorhet floëem getransporteerd worden,bleek bij de tomaat niet met dievan
laatstgenoemd element overeen te stemmen. De verdeling wordt dus door verschillendefactoren beïnvloed.
Dagelijksdroogzettenvantomateplanten hadweiniginvloedophet calciumgehalte
van devruchtenvermoedelijk evenmin ophet percentage neusrot. Gehalten aancalcium in de top van de tomaat kunnen sterk wisselen; de schommelingen hangen
waarschijnlijk samenmetdetemperatuur.
De ongunstige invloed van een tekort aan calcium op membraanstructuren heeft
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tot gevolg dat calciumarme cellen minder bestand zijn tegen wateronttrekking.
Calciumrijk en -arm weefsel werd electronenmicroscopisch vergeleken. Dit onderzoek is voorlopig nog gericht op het vinden van bruikbare fixatiemethoden.
Ether doet het neusrot toenemen. Het is bekend dat deze stof de membranen
meer doorlatend maakt.
Bij uien die in watercultuur bij verschillende Ca/K-verhouding groeiden, werd het
plasmolyseverschijnsel bestudeerd. Ondanks een geringe reproduceerbaarheid werd
toch de aanwijzing verkregen, dat de plasmolyse bij geringer Ca-gehalte sneller verloopt.
Mobiliteit van op het blad van de tomaat toegediend radioactief calcium blijkt
alleen op te treden als relatief veel is opgenomen.
Wortelan erzoe

weer

De voor de studie over de betekenis voor de opneming van de aanvoer van ionen
j o o r ^ w o r tels aangezogen water gemaakte proefopstelling voldoet goed. Er
werd gevonden dat het aangevoerde kalium vrijwel volledig door het wortelstelsel
van in zand gekweekte tomaten werd opgenomen. De absorptie van fosfor door de
plant wordt door de aanvoer beperkt.
In een nieuwe proef over de opneming van stikstof uit diepere bodemlagen kon
duidelijker dan in een vorige proef worden aangetoond dat wortels voedingsstoffen
met een normale activiteit absorberen, zolang de aëratie nog groei toelaat.
Een voor de studie van het wortelstelsel van de tulp ontworpen proefopstelling
werd eerst nog met uien beproefd. Het blijkt mogelijk de aëratie van de wortels
sterk te variëren.
In een appelboomgaard bleek diep ingespoelde stikstof nog te worden opgenomen
door ter plaatse tot ontwikkeling gebrachte wortelstelsels van zaailingen.
De wortelontwikkeling blijkt reeds in een vroeg stadium op verschillen in profiel
te reageren. Vaste grond beperkt de groei. Dit komt ook tot uiting in gewicht en in
aantal kroonwortels. Hieraan parallel verlopen verschillen in bovengrondse groei,
zoutopname en verdamping. Verschillen in wortelgroei lopen iets vooruit op verschillen in opname.
Bij verbouw van aardappelen op herfstruggen is de wortelontwikkeling anders dan
op voorjaarsruggen, maar er werd geen invloed hiervan op de opbrengst gevonden.
De toeneming van het wortelgewicht van raaigras bij zwaardere stikstofbemesting
berust gedeeltelijk op een grote aantal kroonwortels en bijwortels Ie orde.
De resultaten verkregen met kunstmatige profielen in vergelijking met de praktijk
in 1956-1965 zijn samengevat. Onder droge weersomstandigheden is in een Noordoostpolder-profiel een zavellaag van tenminste 60 cm dikte nodig, dikker is beter.
Een hoge grondwaterstand (—60) is alleen onder zeer droge omstandigheden gunstig. Onder normale of natte omstandigheden is een diepere stand gunstiger.
Bij lichte zavel in de Westpolder zijn zavellagen van minstens 80 cm nodig. De
weersgesteldheid heeft de grootste invloed bij lichte en zware profielen.

meJ.

De geleidelijke veranderingen van de opbrengsten van landbouwgewassen in de
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loopderjarenwordeninverband gebracht met wijzigingen indehuishouding van de
organische stof onderinvloed van het weer. De gemiddelde stikstofopneming van
steeds dezelfde op de meerjarige N-proefvelden verbouwde gewassen die onder bepaalde voorwaarden als een index vande omzetting van organische stof kan worden
beschouwd, verloopt nl. parallel aan de regenverdeling. Het verschijnsel wordt zowel op bouwland als op grasland gevonden. De werking van organische meststof
lijkt eveneensparallel telopen aandeomzettingen van organische stof vande grond.
Dehypotheseisgesteld dat vooralde fluctuaties in deomzetting van organische stof
ten grondslag liggen aan de alom waargenomen golvingen van de opbrengsten.
De in de winter gevallen neerslag blijkt op een twintigjarig proefveld te Borgercompagnieeenzeer hoogpercentage vandevariantie van deopbrengsten van zonder
stikstof verbouwde granen te kunnen verklaren (tot 87 % ) . Bemesting met stikstof
heeft hierop eennivellerende invloed. Toch isdeinvloed van de winterregen ook bij
normale stikstofbemesting nog duidelijk herkenbaar (rogge). Ook bij aardappelen
kan soms een invloed worden vastgesteld. Dit gewas is echter sterker afhankelijk
van gemineraliseerde stikstof, zodat de invloed van overwinterde stikstof minder
vaakduidelijkis.
De resultaten vanhet stikstofhoeveelheden proefveld ophet herontginningsproefveld te Borgercompagnie toonden duidelijk aan, dat onbehandelde veenkoloniale
grond die in drogere jaren steeds achterbleef bij gediepploegde, in een natte zomer
even goedeuitkomsten gaf. Gediepploegde grond met behoud van bouwvoor gaf het
beste resultaat.

Mathematischestatistiek
Deontwikkeling vandemathematische statistiek iseen machtig wapen bij de ontwarring van multifactoriële vraagstukken die onvermijdelijk samenhangen met de
ecologischegeaardheidvanonsonderzoek.
Een onderzoek over de samenhang tussen deuitkomsten van eenaspect-analyse en
de analyse metde padcoëfficiënten werd verricht. Uit een vergelijking van modellen
enuitkomsten vande analyses kon een aantal regels voor de opstelling van modellen
worden afgeleid. Verder kwam een in de literatuur nog niet beschreven draaiingsprincipenaarvoren,dat identificatie van deaspecten geeft: deze'caumaxdraaiing' beoogt decausaleduidingzogroot mogelijk temaken.
De studie over het opstellen van een statistische toets op de samenhang binnen
een reeksvanopeenvolgende waarnemingen werd afgebroken, omdat de kans opeen
praktischbelangrijk resultaat teklein was.Een moeilijkheid bleek de definiëring van
geschikte alternatievehypothesen tegeven.
Degegevensvaneenin 1947uitgevoerdonderzoek naar de magnesiumvoorziening
vanaardappelen indeGroningse enDrentseVeenkoloniën werd met behulp van aspect-analyse, gevolgd door caumaxdraaiingen, en van regressie-analyse opnieuw bewerkt. Met deze bewerking werd getracht een verklaring voor de verschillen in op33

brengst tussen de proefplekken te vinden. Tevens werd de landbouwkundige betekenis van de zg.vochttrap - de door Stiboka gemaakte schatting van de vochtvoorziening door het profiel - nader getoetst. De meest belangrijke factoren bleken te
zijn: kalivoorziening,vochttrap,pootdatum enbouwvoordikte.
Bemesting inde tuinbouw
Het tuinbouwkundig onderzoekhadbetrekking opdebloemisterij,de groenteteelt
ende fruitteelt.
Bioemis"

jjet voornaamste project voor de bloemisterij betreft de studie over de invloed
van de wisselwerking van de samenstelling van de potgrond en de bemesting op de
groeivandeplant.Het bleekdatbij regelingvandevoedingvolgenshet doorstroomprincipe (steeds bijdruppelen van een voedingsoplossing) de samenstelling van de
potgrond tocheenspecifieke invloedheeft opdeopbrengst.
De groei van azalea bleef achter door onvoldoende leverantie van stikstof, wanneer alleen met moutkiemen wordt bemest. Naarmate de azalea later wordt getopt,
is de stikstofbehoefte groter en het daarbij behorende optimale stikstofgehalte van
het blad hoger. Azalea met als substraat tuinturf reageerde vooral op de toediening
vanstikstof,ingeringemateopfosfaat ennietopkali.
Een goedebeworteling vanbegoniastek en een goede opkomst uit zaad van begonia en cyclamen bij gebruik van turfstrooisel als substraat vereist de toevoeging van
1,5 gkoolzurekalkperlitermateriaal.
De beste kwaliteit van potchrysant en cyclamen kon niet worden verkregen wanneer uitsluitend een voorraadbemesting van een langzaamwerkende, synthetische organische stikstofmeststof werd gegeven. Overbemesting met ammoniumnitraat bij
potchrysant bleekdaarbij noodzakelijk, terwijl bij cyclamenkan worden volstaan met
alleenlatergegevenbemestingmet ammoniumnitraat.

Groente-

Ophet gebiedvandegroenteteelt werdenverschillende,opzichzelf staande onderzoekingen verricht. Dunne mest ('Schiedammer') had een zeer duidelijke stikstofwerking bij sla, zodat een gift kunstmeststikstof overbodig was als 1500 1dunne
mestper arewasgegeven.Het optreden van'rand' in slawerd zowelbevorderd door
kunstmest alsookdoororganischemest.
Het in verteerde stalmest of dunne mest aanwezige fosfaat was bij tomaat werkzamer dan een even grote hoeveelheid fosfaat als kunstmest toegediend aan een fosfaatarme duinzandgrond.
Het percentage door botrytis afgevallen tomatevruchten werd, zoals ook vroeger
is gevonden, door hoge stikstofgiften verminderd. Kalibemesting daarentegen had
hierop geen invloed. Ook organische bemesting ging aantasting door botrytis tegen.
Een stikstofbemesting van 10 kg kalkammonsalpeter per are was optimaal voor
augurken onder glas.Hogere giften gaven aanvankelijk groeiremming; de vruchten

teelt
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waren donker gekleurd (een gunstig effect), maar bitter (een ongewenst neveneffect).
Stadsvuilveencompost had geen overtuigend gunstige werking op de opbrengst
vanaardbeienonderglas.
Het gemiddeldevruchtgewicht vankomkommers kanlaagzijn,zoweldoor eentekort als door een overmaat aan stikstof. Op een goed bemeste kasgrond op klei is
bemesting met stalmest voldoende. Toevoeging van kunstmeststikstof kan dan tot
een onvoldoende uitgroeiing van devruchten leiden. Bodemverwarming door middel
van warm water in kunststofbuizen kan het arbeidsintensieve telen op broeiveur of
strobalen misschienvervangen; eenproef hiermeeslaagde.
Het onderzoek in de fruitteelt had zowel op bemesting als op bodembehandeling Fruitteelt
betrekking.BijbewaardeCox'sOrangePippin trad eerder 'bruin' vlak onder deschil
op alsveel stikstof was gegeven.Stip en'zacht' werden door bespuiting met kalksalpeter in het seizoen tegengegaan, vooral voor de tweede pluk van James Grieve. In
het tweede proefjaar werd voor het eerst met een eenmalige boraxbespuiting een
zwakpositief effect opdebewaarkwaliteit verkregen.
De grassen kropaar, engels raai en beemdlangbloem zijn sterke stikstofconcurrenten voor de boom. Veldbeemd, struisgras en ruwbeemd zijn minder sterk concurrerend.Klaverindegraszodevermindert deconcurrentie duidelijk. Bemesting met stikstof onderdrukt deklaver echter sterk, maar gaat ook onkruid tegen en bevordert de
dichtheid van de zode. Peren Conference reageerden reeds zeer gunstig als rondom
de stam een betrekkelijk kleine oppervlakte grond vrij van begroeiing werd gehouden.
Bomen zijn in de winter beter tegen wateroverlast en zuurstoftekort bestand als
ze goed van stikstof zijn voorzien, zij sterven minder af. Een late bemesting in het
voorafgaande jaarwerktindit opzichtnogbeter daneenvroege.
Bespuitingin het najaar met een tweeprocentige ureumoplossing gaf het volgende
jaar een donkerder gekleurd blad, beterevruchtzetting en een hogere opbrengst. Op
deze wijze kan de voedingstoestand van de boom nog op peil worden gebracht.
Vroegebemesting innovember had door uitspoeling van de stikstof door deovervloedige regenval in december 1965een minder goed resultaat. Gemiddeld over zeven proefjaren gaf de bemesting in februari bij Golden Delicious op rivierklei het
besteresultaat,opdevoetgevolgddoorbemestingindecember.
De bemesting in februari werkte beter als er nadien voldoende regen viel; de
bemestinginnovemberschoot tekort alsdewinterregenszwaarwaren.
IJzerchlorose in peren kon niet doelmatig met een ijzerhoudend polyflavenoïdeprodukt worden bestreden. De bladkleur verbeterde, maar de verbanding was bij
bespuitingtesterk.Toevoegingaandegrondhadgeenresultaat.
Bomen met 'Cox's'-ziekte in de Noordoostpolder hadden een kleiner wortelstelsel
en veel dode wortels, waarschijnlijk een gevolg van luchtgebrek. Het drogestofgehalte van het ziekeblad was hoger en het gehalte aan minerale delen lager door ophopingvankoolhydraten.
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BELANGRIJKE ACTIVITEITEN
Publikaties
De belangrijkste activiteit is, gelet op de taak van het instituut, het verrichten van onderzoek.
Een apart gedeelte van dit jaarverslag 'Resultaten van het onderzoek in 1966' wordt hieraan gewijd. De verspreiding en tot waarde brenging van de resultaten zijn activiteiten die onmiddellijk
daarop volgen. In 1966 kwamen 94 publikaties gereed, waarvan 42 van meer algemeen wetenschappelijke aard in buitenlandse tijdschriften (inclusief de in Nederland verschijnende bladen
Netherlands Journal of Agricultural Sciene en Plant and Soil). Bovendien werden 41 rapporten
samengesteld die op beperkte schaal, gericht werden verspreid. Wij beschouwen als lezerskringen
van de publikaties het wetenschappelijke onderzoek, het onderwijs en de voorlichting, zowel van
landbouw alsvan industrie. Artikelen in publikatieorganen van de praktijk van land- en tuinbouw
waren gering in aantal. In 1966bedroeg het aantal9.

Voordrachten
De resultaten vanonderzoek worden ook verspreid door het houden van voordrachten. Op bijeenkomsten vandewetenschappelijke staf, waarbij ook gasten vanaanverwante instituten en proefstations en van Universteit en Landbouwhogeschool worden uitgenodigd, resp. op afdelingsvergaderingen, werden 19 voordrachten door eigen leden en 5 inleidingen door daartoe genodigden gehouden.Delaatstgenoemde zijn:
Dr. ir. J. SCHELLING (Stiboka), 'Aard en opbouw van het systeem van bodemclassificatie'.
H. DE BAKKES (Stiboka), 'Enkele voorbeelden van nieuwe namen voor oude gronden'.
Ir. N.M. DE Vos (PAW), 'Europese aspecten van de bakkwaliteit van tarwe', aangevuld door
een inleiding van dr. ir. K. Dilz (IB) over 'Invloed van stikstof op de bakkwaliteit van tarwe'.
Dr. ir. D. E. VAN DER ZAAG (Rijkslandbouwconsulent in algemene dienst, hakvruchten), 'De
groei van aardappelen'.
Ir. P. KNOPPIEN (Rijkstuinbouwconsulentschap Hoorn), 'Problemen van organische bemesting
bij degroenteteelt indevolle grond'.
Leden van de staf hielden 52 voordrachten in den lande voor onderzoekers van instellingen
van onderzoek, voor leraren bij het landbouwonderwijs, voor bijeenkomsten van assistenten van
de voorlichtingsdienst en in commissievergaderingen. Voor landelijke bijeenkomsten van uitgebreidere aard werden 4 inleidingen gehouden. Hierbij zij tevens vermeld dat dr. F. VAN DER
PAAUW enkele colleges hield voor biologische studenten van de Rijksuniversiteit te Groningen
met als thema 'De vruchtbaarheid van de grond'. Dr. L. K. WIERSUM gaf een paar colleges over:
'Transport enredistributie vancalcium indeplant'. Dr.J. J. SCHUURMAN gaf degebruikelijke cursus over Visteelt aan de Landbouwhogeschool. Lezingen voor de praktijk van land- en tuinbouw
zijn uiteraard geringer in aantal, maar dit bedroeg toch nog28op het gebied van anorganische en
organische bemesting, bodemstructuur en bodembehandeling.
Voordrachten welke in het buitenland en op internationale bijeenkomsten in Nederland werden
gehouden, voor eendeelopuitnodiging (aangeduid met *) zijn:
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G. H. ARNOLD.

A late topdressing in winter wheat by an aerial spray of urea. (Third Intern. Agr. Aviation
Congr., Arnhem.)
R. A R N O L D B I K .

*Influence of substrate and nitrogen on quality of azaleas. (Congr. Intern. Potash Inst.,
Brussel.)
*Quality of chrysanthemums in relation to their nitrogen and phosphorus contents when
fertilized with certain slow release fertilizers. (Congr. Intern. Potash Inst., Brussel.)
P. BRUIN.

•Appraisal of the conference at Aberdeen. (Conf. Comm. II and IV Intern. Soc. Soil Sei.,
Aberdeen.)
P. F. J. VAN BURG.

Nitrate as an indicator of the nitrogen nutrition status of grass. (Tenth Intern. Grassland
Congr., Helsinki.)
Diagnosis of the nitrogen status of seed potatoes. (Third Triennial Conf. European Assoc.
Potato Res.,Zürich.)
*Ergebnise der Düngung von Acker- und Grünland mit flüssigem Ammoniak. (Jahresversammlung Landwirtseh.Untersuchungs- und Forschungsanst., Berchtesgaden.)
K. DILZ.

The effect of clipping frequency and nitrogen nutrition on regrowth of perennial ryegrass.
(Tenth Intern. Grassland Congr., Helsinki.)
TH. J. FERRARI.

*DieMethode der Pfadkoeffizienten. (Biometrische Koll., Hannover.)
Zusammenhang zwischen Aspektanalyse und Pfadkoeffizientenanalyse. (Verg. Intern. Werkgroep Bodemvruchtbaarheid, Linz.)
Ergebnisse der INV-Auswirkung. (Verg. Intern. Werkgroep Bodemvruchtbaarheid, Linz.)
•Principles of experimentation in the study of soil-crop relationships. (Conf. Comm. II and
IV Intern. Soc.Soil Sei., Aberdeen.)
A. J. DE GROOT.

Mobility of traceelements in deltas (a study of pedogenesis relevant to availability problems).
(Conf. Comm. II and IV Intern. Soc.Soil Sei., Aberdeen.)
J. A. GROOTENHUIS.

•Fruchtfolgeergebnisse mit Getreide im Nordostpolder. (Voor Duitse boeren, Bunde.)
G. JAGER.

Changes in the activity of soil microorganisms influenced by physical factors (drying-remoistening, freezing^thawing). (Koll. Dynamik der Bodenlebensgemeinschaft, Braunschweig-Völkenrode.)
L. C. N. DE LA LANDE CREMER.

Möglichkeiten und Begrenzungen in der Anwendung von flüssig Misten. (Voor bedrijfsvoorlichters in Weser/Ems, Lingen.)
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F. VAN DER PAAUW.

Die neue P-Wasser Methode in den Niederlanden. (Intern, symp. grondonderzoek, Kristianstad.)
The aspects of soil fertility in weather-crop yield relationships. (Âgroclimatol. Conf., Reading.)
Role of the organic cycle in the fluctuations of crop yields. (Conf. Coram. II and IV Intern.
Soc. Soil Sei., Aberdeen.)
J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA.

•Mineral fertilization, yield, and quality of vegetables. (Congr. Intern. Potash Inst., Brussel.)
J. J. SCHUURMAN.

•Effects of soil density on root and top growth of oats. (Intern. Symp. Soil Management,
Brno.)
C. M. J. SLUIJSMANS.

•Berücksichtigung von Nebenfaktoren bei der Bewertung des Kaligehaltes des Bodens. (Intern, symp.grondonderzoek, Kristianstad.)
Changes of the soil nutrient status. (Conf. Comm. II and IV Intern. Soc. Soil Sei., Aberdeen.)
L. K. WIERSUM.

•Studies of root system development. (Panel IAEA/FAO, Wenen.)
Hieraan zij nog toegevoegd dat dr. A. J. DE GROOT, daartoe verzocht door de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen aanwezig was op het IAEA-symposium te Wenen over 'The use of isotopes in hydrology'. Ir. K. TER HORST werd als landbouwkundig adviseur van de N.V. Grontmij
onder auspiciën van de FAO voor twee maanden uitgezonden naar de Ned. Antillen. Dr. TH. J.
FERRARI ontving een uitnodiging een hoofdvoordracht te houden op het in 1968 in Adélaïde
(Australië) te houden 9e Congres van de Internationale Bodemkundige Vereniging en te spreken
over 'The representation of the relationships of soil fertility by mathematical models'. Dr. ir. G.
W. HARMSEN ontving een uitnodiging op een door UNESCO in Parijs te organiseren colloquium
over bodembiologie te rapporteren over' 'Cycle de l'azote' ter standaardisering van methoden van
onderzoek. Dr. H. VAN DIJK tenslotte ontving een uitnodiging een voordracht te houden op het
4e Deutsch-Polnische Torf-Kolloquium in 1967te Rostock-Warnemunde (Duitsland).

Samenwerkingmet instituten, proefstationsen andere instanties
Consolidatie van resultaten van onderzoek in de vorm van stand van onderzoek, adviezen en
voorschriften geschiedt als regel in samenwerking met andere instellingen. Het betreft zowel
contacten van uitwisseling van wetenschappelijke resultaten als vooral advisering aan de praktijk
van land- en tuinbouw en aan de industrie. Een beschouwing hierover van dr. P. BRUIN werd opgenomen dnhet jaarverslag van het instituut van 1963: 'Toepasbaar maken van resultaten van onderzoek, mede in samenwerking met andere instellingen'. Tot deze categorie van activiteiten kunnen devolgendeworden gerekend.
Er vond een bespreking plaats tussen vertegenwoordigers van Stiboka, Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem en Bemesting en IB ten einde te komen tot de bestudering van de vraag in
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boeverre grootheden van het bemestingsbeleid tot dekking zijn te brengen met eenheden van bodemclassificatie. Er kon materiaal ter beschikking worden gesteld voor deze studie.
De contacten met Stiboka waren verder incidenteel tussen de onderzoekers over verschillende
onderwerpen.
De contactbijeenkomst PAW-IB tenslotte betrof de in- resp. uitspoeling van stikstof uit de
grond. Van de zflde van het IB werden vier inleidingen gehouden.
De contactgroep van het IB met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
kwam bijeen om verschillende moeilijkheden te bespreken die zich bij de toepassing van de analysemethoden alsbases voor debemesting voordoen.
De werkgroep opstelling advies inzake de stikstofbemesting van bouwlandgewassen, waarin onderzoekers van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, IBS, PAW en IB samenwerken stelde in het
najaar van 1964 een nota op 'Richtlijnen voor de stikstofbemesting bij granen' en bood deze in
1965 aan de Rijkslandbouwconsulent in Algemene Dienst voor Bodem en Bemesting aan ter verzameling van ervaring ter zake. De richtlijnen werden in 1966 niet veranderd, maar ter verkrijging
van verdereervaringaanbevolen.
De werkcommissie grondonderzoek van de landelijke adviescommissie voor grond- en gewasonderzoek kwam bijeen ter bespreking van de overgang naar de nieuwe fosfaatbepaling op bouwland, van een nieuw bekalkingsadvies voor kleigrond resp. van een nieuw bemestingsadvies voor
magnesium op zand-en dalgronden.
Onder auspiciën van de contactgroep bemesting grove tuinbouwgewassen en onder leiding van
ir. J- PRUMMEL werd begonnen met de aanleg van series interprovinciale proeven betreffende
fosfaat- en kalibetnesting van spinazie en stamslabonen. Het IB zelf legde proeven aan over de
stikstof- en kalibemesting van spruitkool.
De resultaten van het tuinbouwkundige onderzoek komen vaak door bemiddeling van de aan
de tuinbouwproefstations gestationeerde onderzoekers meer direct naar de praktijk. Zo gaf ir. R.
ARNOLD BIK, gestationeerd te Aalsmeer, een cursus voor bloemisten te Apeldoorn over potgrond
en potgrondmengsels. Overigens werden door alle gestationeerde onderzoekers voordrachten voor
de praktijk van de tuinbouw verzorgd. Dit laatste geldt met betrekking tot de akkerbouw ook
voor ir. J. A. GROOTENHUIS, die de supervisie heeft over het onderzoek op de IB-bedrijven in de
Noordoostpolder met als standplaats Emmeloord.
Dr. P. BRUIN werd adviseur van de door de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in
de Landbouw in Groningen ingestelde Bodenwruchtbaarheidscommissie. Hij hield voor de Raad
een inleiding over: 'De bodemvruchtbaarheidstoestand in Groningen en wat hieraan gedaan kan
worden'.
Met de toepassing van stikstofbemesting met ammoniak (nitrojectie) op bouwland werd door
Cebeco en N.V. Handels-en Transportmij. Vulcaan een begin gemaakt. Er werden door de technisch ambtenaar Ie kl. G. D. VAN BRAKEL verschillende voordrachten ter zake gehouden voor verenigingen van bedrijfsvoorlichting, vertegenwoordigers van Cebeco en van de C.L.M. te Meppel.
Instructiebijeenkomsten voor de specialisten Bodem en Bemesting van resp. Zuid-, West-, Oosten Noord-Nederland werden gehouden door dr. ir. P. F. J. VAN BURG en G. D. VAN BRAKEL. Ook
de toepassingvan CGCter verkorting van het stro van tarwe wint veld. Dr. ir. K. DILZ hield voor
de bond van agrarische loonwerkers een voordracht ter zake. Dr. Dilz hield ook een voordracht
voor besturen van golfclubs over de stikstofbemesting van golfvelden.
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De reeds gedurende enkele jaren gehouden bijeenkomst met de vertegenwoordigers van de
kunstmestindustrieën, verenigd in de LOBB (Landbouwkundig Overleg Bemestingsbeleid) vond
ook in 1966 plaats.Van beide zijden werden actuele onderwerpen op het gebied van de bemesting
naar voren gebracht.
Het behoeft geen betoog dat de samenwerking met het Centraal Stikstof Verkoopkantoor door
de detachering van twee onderzoekers (dr. ir. P. F. J. VAN BURG en dr. ir. K. DILZ) aan het instituut nauw is. Dit geldt ook voor de stationering van de landbouwkundige ir. IJ. BAKKER van
het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem- en Bemestingsvraagstukken aan het IB. Verder
werd de samenwerking met de tuinbouwproefstations te Aalsmeer, Alkmaar, Naaldwijk en Wilhelminadorp intensief voortgezet. Het contact met het tuinbouwproefstation voor de bollenteelt te
Lisse is groeiende. Een contact met het Laboratorium voor Landbouwscheikunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen is aanwezig door stationering van de landbouwscheikundig ingenieur J. CH. VAN SCHOUWENBURG aldaar. Verder kan in dit verband worden genoemd de samenwerking met het Waterloopkundig Laboratorium over de verplaatsing van slib, onder leiding van
dr. A. J. DE GROOT; een analist werd hiervoor aangesteld. Tenslotte werd met het Bosbouwproefstation te Wageningen samengewerkt op het gebied van spoorelementen.
Apart moet worden genoemd de samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht dat dit jaar wel zeer levendig was in verband met de voorbereiding van een meststoffenbesluit voor deBenelux.Dr. P. A. ROWAAN verzorgde dit contact voor het IB. In verband met zijn
pensionering zijn deze werkzaamheden nu overgenomen door de adjunct-directeur ir. R. REUDERINK. Het concept 'Reglementering inzake meststoffen, boderdverbeterende middelen en aanverwante waren' kwam gereed en werd o.a. bekritiseerd in een vergadering van de Nederlandse
Kunstmest Federatie. Voor speciale onderdelen, nl. op het gebied kalkmeststoffen en veenaarden;
werd dr. Rowaan op de desbetreffende vergaderingen bijgestaan door ir. C. M. J. SLUIJSMANS en
dr. H. VAN DIJK. De vergaderingen vonden plaats in Luxemburg, Brussel en 's-Gravenhage. Ook
de Commissie Meststoffenbesluit Nederland wijdde besprekingen aan dit punt.

Congressen, symposiaen bezoeken aan buitenlandse instituten
De ontwikkeling van het onderzoek ondervindt belangrijke steun van de uitwisseling van resultaten en gedachten tussen onderzoekers op nationaal en internationaal niveau. Studiereizen, het
bezoek aan symposia en congressen en ontvangst van buitenlandse collega's behoren hiertoe.
Voor bezoek resp. actieve deelneming (het houden van voordrachten) aan congressen, symposia
en colloquia zij allereerst verwezen naar het onder 'Voordrachten' vermelde. Hieraan kunnen de
volgende studiereizen en deelnemingen aan buitenlandse bijeenkomsten en andere activiteiten worden toegevoegd.
De vergadering van het 'Comité Interinstituts d'Étude des Techniques Analytiques dû Diagnostic Foliaire', waarin ir. J. CH. VAN SCHOUWENBURG een belangrijke taak vervult, werd op uitnodiging van het IB dit jaar te Wageningen gehouden en besloten met een excursie. De najaarsvergadering te Parijs werd eveneens door ir. Van Schouwenburg bijgewoond.
De redactie van de Proceedings van het in 1965 gehouden congres van de Europese graslandfederatie die door dr. i.r P. F.J. VAN BURG en de heer G. H. ARNOLD werd gevoerd, werd voltooid.
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Dr. H. VAN DIJK woonde de vergadering van de Normenausschuss Torf te Berlijn bij.
De werkzaamheden van de internationale werkgroep voor bodemvruchtbaarheid werden voortgezet. De jaarlijkse bijeenkomst vond dit jaar plaats teLinz. Dr. P.BRUIN en dr. ir. TH. J. FERRARI, resp. voorzitter en secretaris, en dr. F. VAN DER PAAUW waren op deze werkbespreking aanwezig.
Dr. ir. P. F.J.VAN BURG bezocht de Salon de la Machine Agricole inParijs en de Royal Smith,
field Show teLonden. Voorts bracht hij een bezoek aan de Fertilizer Placement Ltd. inLincoln,
woonde de vergadering bij van de Fertilizer Society in Londen en een vergadering van deze vereniging dieaan 'liquid fertilizers' was gewijd.
Dr. ir. K. DILZ bezocht het 'Symposium on the economie aspects ofthe use offertilizers' teGenève, georganiseerd door deFAO. Deheer G.D. VAN BRAKEL bezocht de fabrieken Feuet in
Frankrijk.
Dr. ir. G. Wl HARMSEN nam deel aan het internationale congres over microbiologie teMoskou.
Korte studiereizen werden gemaakt door dr. H. VAN DIJK ir. G. J. KOLENBRANDER, ir. J.P. N.
L. ROORDA VAN EYSINGA, ir. J. CH. VAN SCHOUWENBURG en dr. ir. H. A. SISSINGH naar Engeland.

Dr. ir.K.W. SMILDE bracht eveneens een bezoek aan een paar instituten in Engeland in aansluiting aan zijn deelneming aan de bijeenkomst van deCommissies II enIVvan deInternationale Bodemkundige Vereniging teAberdeen. Ir.IJ. BAKKER enir.J. PRUMMEL hielden een bespreking in Giessen (Duitsland) over de bemesting van loss en ir. K. TER HORST nam deel aan de
vergadering en de excursie van de studiekring voor weide- en voederbouw te Heverlee. Ir. C. VAN
OUWERKERK bezocht instituten inBraunschweig-Völkenrode en inMünchen. Door ir. IJ. BAKKER
en ir. C. M.J. SLUIJSMANS werd deelgenomen aan de excursie van het Landbouwkundig Bureau
voof Thomasslakkenmeel naar België. Ir.S.DE HAAN bezocht Braunschweig-Völkenrode enGöttingen. Enkele medewerkers bezochten hetinternationale symposium vandeN.V. Kali Mij.te
Brussel. Ir. J. VAN DER BOONverbond daaraan een bespreking met dr. Trecinsky te Gembloux. Tenslotte vertegenwoordigde ir. C. M.J. SLUIJSMANS het instituut op dejaarvergadering van Duitse
en Oostenrijkse instituten en proefstations resp.te Berchtesgaden en Salzburg.
Dr. P. K. PEERLKAMP nam deel aan de vergadering van de West-Europese werkgroep voor bodemstructuur te Dublin. Eind 1966 kwam het boek West EuropeanMethods for Soil StructureDeterminating gereed. De redacteur voor Nederland was dr. Peerlkamp. Deze had ook zitting in de
redactiecommissie.

Buitenlandsebezoekers
Het aantal buitenlandse bezoekers waarmee individueel van gedachten werd gewisseld bedroeg
57. Ze kwamen uit de volgende landen: Australië (6), België (1), Cambodja (1), Canada (2), Chili
(1); China (1), Denemarken (1), Duitsland (4), Engeland (6), Hongarije (1), Ierland (1), India (4),
Indonesië (1), Israël (3), Malakka (1), Nieuw Zeeland (1), Pakistan (FAO; 1), Polen (1), Portugal (1), Philippijnen (1), Thailand (1), Tsjechoslowakije (8), U.S.A. (5), Uganda (1), Zuid Afrika
(1), Zweden (1), Zwitserland (1). Hiervan bleven drie voor langere tijd, nl. een uit Portugal één
uit Belgiëen één uit Thailand.
Hierbij komen dan nog twee groepen buitenlanders: een groep deelnemers van de internationale
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bodemkundige cursus te Wapeningen en een groep hoogleraren en studenten uit Palermo. Voor
de eerste groep introduceerde dr. P. BRUIN het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en sprak ir.
C. M. J. SLUIJSMANS over 'The link between chemical soil analysis and the fertilization advice',
terwijl dr. J. J. SCHUURMAN een demonstratie met toelichting van wortelbeelden gaf. Laatstgenoemde sprak voor de Italianen over 'Wortelonderzoek van grasland in de fruitteelt'.

Ontvangst vanbezoek en excursies
Excursies en meer algemeen bezoek aan het instituut worden nooit aangemoedigd, mede in
verband met de verspreide ligging van de gebouwen met toebehoren. Het beperkt zich tot enkele
klassen met leerlingen van enkele landbouwscholen. De nieuwbouw zal hierin verandering kunnen brengen. Een uitzondering hierop maakt het bezoek aan de IB-bedrijven in de Noordoostpolder. Het aantal bezoekers aan de organische-stofbedrijven te Nagele bedroeg 140, waarvan 16
buitenlanders. De dr. H. J. Lovink-hoeve trok 260 bezoekers, waarvan 32 Franse boeren die ook
de drie bedrijven te Nagele bezochten. Voor opleiding voor proefveldassistent maakten 22 cursisten gebruik van deoutillage van de proefboerderij.
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ORGANISATIE
Het bestuur behield dezelfde samenstelling. Devoorzitter, dr.ir.H. J. MATHOT werd herbenoemd. Hetbestuur vergaderde vier maal, opresp. 14januari, 18maart, 26meien7 oktober.
Ook desamenstelling vandeWetenschappelijke Commissie vanAdvies envandeCommissie
van Beheer voor deIB-bedrijven indeNoordoostpolder (dr.H.J. Lovink-hoeve teMarknesseen
de drie organische-stofbedrijven te Nagele: de Kunstmeststakker, het Klaverland en de Wisselweide) bleef gelijk. Eerstgenoemde commissie kwam in 1966 niet bijeen. Deindividuele contacten
waren talrijk.
De voorzitter vandeWetenschappelijke Commissie van Advies, prof. dr.M.H. VANKAALTE,
woonde debestuursvergaderingen bij.Devraag is opgeworpen of de samenstelling vandecommissie weljuist is.Hetzouefficiënter zijn eenscheiding temaken tussen wetenschappelijke adviseurs voor deverschillende vakken van onderzoek aanhetinstituut enadviseurs ophetgebiedvan
programmering.
De Commissie vanBeheer kwam zesmaal bijeen, nl. op8februari, 15april, 9juni, 28juli,15
september en17november. Belangrijke punten vanoverleg hadden betrekking opdeverbetering
van demelkproduktie, opdeverbouwing vandeveestal enopvragen dievoortkwamen uitde
verandering van hetbouwplan (pootaardappelen) derdrie organische-stofbedrijven.
De samenstelling van hetbestuur endegenoemde commissies was alsvolgt:
Bestuur
dr. ir.H.J. MATHOT, voorzitter
dr. ir.L.J. VAN DIJK, secretaris

C. J. F. OOMEN

J. M. BOUDEWIJN

L. F .SCHLAMAN

ir. J. GROENENDIJK

ir. P. A. VAN STEEKELENBURG

ir. A. GROOT

ir. G. WANSINK

G. G. PÉTRIE

H. NOTEBOOM

WetenschappelijkeCommissievan Advies
prof.dr.M.H.VANRAALTE, voorzitter

ir. CH.H. HENKENS

dr. ir. L. J. J. VAN DER KLOES ; secretaris
prof.dr.ir.G.H. BOLT

prof.dr.ir. E.G. MULDER
dr. ir. B. VERHOEVEN

CommissievanBeheervoorde IB-Bedrijveninde Noordoostpolder
H. NOTEBOOM, voorzitter
ir. J. A. GROOTENHUIS, secretaris

C. J. F. OOMEN
ir. J. T. SCHUIRINGA

ir. G. J. DE JONG

Het wetenschappelijk werk dattotdetaak vanhetinstituut behoort, isverdeeld over acht afdelingen, t.w.vier voor gericht fundamenteel envier voor toegepast onderzoek:
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Afdelingen voorgeriebt fundamenteelonderzoek
Natuurkunde van de grond (hoofd dr. P.K. PEERLKAMP)
Scheikunde van de grond (hoofd dr. A.J. DE GROOT)
Plantevoeding (hoofd dr. F. VAN DER PAAUW)
Biologie van de grond (hoofd dr. ir. G. W. HARMSEN)
Afdelingen voortoegepast onderzoek
Bemesting in de landbouw (hoofd ir. C.M. J. SLUIJSMANS)
Bemesting in de tuinbouw (hoofd ir. J. VAN DER BOON)
Grondbewerking (wnd.hoofd dr. P.K. PEERLKAMP)
Regionaal- en bedrijfsonderzoek (hoofd dr. ir. TH. J. FERRARI)
De sterkte van het personeel bedroeg op 1januari 1966: 238 formatieplaatsen, inclusief de vacatures.
De samenstelling van het aanwezige personeel was als volgt: 34 wetenschappelijke krachten (inclusief directie). Bovendien 2 gastmedewerkers van het CSV en 1 gestationeerde onderzoeker van
het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem- en Bemestingsaangelegenheden. Aan de onderzoekers toegevoegd personeel: 40 middelbare krachten (techn. ambt., lab.ass., enz.), 17 lagere krachten
(landbouwk. ass., laboranten, enz.), 12 administratieve medewerkers (rekenhulpen). Veld. en Potproevendienst (incl. Algemene Dienst): 54, waarvan 9 middelbare assistenten. Overige technische
diensten (Werkplaats, Bedrijfsdienst Bedrijfskantoor, Centraal Laboratorium, Rekenkamer, Tekenkamer): 39. IB-bedrijven in de Noordoostpolder: 12. Administratief personeel (Financiële Zaken,
Personele Zaken, Typekamer, Bibliotheek): 24.
De wisseling in personeel was evenals in vorige jaren belangrijk. 31 leden vertrokken en 23
werden aangesteld. Deze wisseling betreft voornamelijk de categorie 'tussen school en huwelijk'.
In de loop van het jaar kwam de zg. A + X-formatie gereed. Met X-formatie wordt het aantal
manjaren aangegeven dat door derden wordt betaald. De samenstelling is als volgt:
Definitief in de A-formatie opgenomen
Tijdelijk worden aan de A-formatie toegevoegd
De A-formatie wordt voor 1966 bepaald op
In de X-formatie worden opgenomen

201 plaatsen
10 plaatsen
211 plaatsen
27 plaatsen
totaal 238 plaatsen

Dr. ir. F. C. GERRETSEN, oud-directeur van de micro-biologische afdeling van het IB, overleed
plotseling op 1november 1966.Dr. Gerretsen die 77 jaar oud is geworden, wijdde zich nog steeds
met enthousiasme aan onderzoek.
Dr. P. A. ROWAAN nam op de stafvergadering van 27 oktober afscheid. Zelf hield hij een lezing
over 'Ontwikkeling in de bereiding van kunstmeststoffen' en 'Gebruik van kunstmeststoffen in
Nederland'. Dr. P. F. J. VAN BURG sprak over 'Nieuwe stikstofmeststoffen, samenstelling en be-
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proeving'. Veel waardering werd naar voren gebracht voor de kundige en onbaatzuchtige wijze
waarop dr. Rowaan als wetenschappelijk redacteur zijn collega's en ons instituut van dienst is geweest, voor zijn werkzaamheden op het gebied van het meststoffenbesluit en over meststoffen, en
voor de plaats die hij innam op de vergaderingen van hoofden van de directie met vertegenwoordigende adviseurs.
De heer A. NIJDAM (eerste medewerker van de werkplaats) herdacht op 15 maart zijn 40-jarig
ambtsjubileum en ontving uit handen van de Minister van Landbouw en Visserij de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
Voorts werden op resp. 2, 19 en 24 febr., 3 en 24 maart en 1 mei de 25-jarige ambtsjubilea herdacht van de heren J. J. EEKHOF (hoofd Financiële Zaken en Materiële Zaken) D. J. C. KNOTTNERUS (landbouwkundig medewerker van de afd. Natuurkunde van de grond), B. S. HOGEVEEN
(Ie verzorger van proefveldmonsters), L. SMIT (chef Bedrijfsdienst), A. PIETERS (adj. ploegleiderchauffeur) en M. BURGERS (bedrijfsleider Lovink-hoeve).
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HUISVESTING ENPROEVEN
De nieuwbouw te Haren vorderde flink. Op 13 juli wapperde de driekleur op de hoge laboratoriumvleugel. Het wordt verwacht dat de gebouwen eind 1967 zullen worden opgeleverd, zodat de
verhuizing in de winter 1967/1968 zal kunnen plaats vinden. De gedenksteen, onthuld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het instituut, is in één der wanden van de hoofdingang gemetseld. De overgang van categorie C naar B van de veiligheidseisen voor radioactieve straling in
verband met het voornemen onderzoek te doen met radio-nucliden vroeg veel aandacht. Er werden 21bouwvergaderingen door onze contactpersoon dr. P. K. PEERLKAMP bijgewoond.
Aan het huidige ruimtetekort kon worden tegemoet gekomen door het in gebruik nemen van
het gebouw van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek, dat door opheffing
van dit filiaal vrijkwam.
Het aantal proefvelden bedroeg voor Groningen en het centrum Haren tezamen 182 met 6716
veldjes en een oppervlakte van 66 ha. Vanuit Hedel werden 46 proefvelden verzorgd, bestaande
uit 1764veldjes en met een oppervlakte van 13 ha. De onderverdeling was als volgt: 7,9 ha aardappelen, 24,9 ha granen, 3,8 ha bieten, 12,4 ha gras, 3,1 ha fruit en 1,3ha overige tuinbouwprodukten. Proeven op 12,5ha waren dit jaar 'slapend'.
Buiten dit overzicht vallen de proeven op de dr. H. J. Lovink-hoeve te Marknesse en de drie
organische-stofbedrijven te Nagele.De boerderij teHaren is in voorbereiding.
Voor de verzorging van het veldwerk werd dit jaar voor het eerst zonder seizoenkrachten gewerkt. Er werd gebruik gemaakt van de nieuwe aardappel poot- en rooimachine voor de proefvelden.
Er werden 58 potproeven met 4488 proefpotten genomen. Het aantal vakproeven bedroeg 30
bestaande uit 1491 vakken. Alle potproeven werden geconcentreerd bij de nieuwbouw te Haren.
De nieuwe installatie voor gedemineraliseerd water werd in gebruik 'genomen. Er werd gebruik
gemaakt van de nieuwe weeginstallatie. Tafels en weeginstallatie zijn in overeenstemming met
elkaar aan het instituut ontwikkeld.
De watercultures hebben in 1966een belangrijke uitbreiding ondergaan.
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PUBLIKATIES
R. ARNOLD BIK. Gevolgen van waterverontreiniging. Vakbl. Bloemisterij 21.4 (1966) 87.
Een overzicht wordt gegeven van de gevolgen van waterverontreiniging voor bloemisterijgewassen en van de maatregelen, die getroffen moeten worden om schade te voorkomen.
W. A. P. BAKERMANS en P. DELVER. Groenbemestingsgewassen. Tuinbouwgids (1967) 88-89.
IJ. BAKKER. Invloed van de neerslag in het afgelopen jaar op de kalibehoefte in het komende jaar.
Landbouwvoorlichting23 (1966) 69-72.
Volgens de resultaten van grondonderzoek was in de periode mei-augustus, 1966, gemiddeld
meer kali uit de bouwvoor verdwenen dan in dezelfde periode van de beide voorafgaande jaren. Op bouwland bedroeg dit latere verlies bij een gemiddeld kali-niveau ongeveer 20 kg
K20/ha, op grasland plin.9 kg foO/ha.
IJ. BAKKER. Moet na de grote hoeveelheid regen extra worden bemest? Leidstar 6.2 (1966) 9-10.
Ten gevolge van de grote regenlval in het afgelopen jaar zal de bovengrond in vele gevallen
armer zijn aan diverse voedingselementen dan normaal. Hoewel het niet mogelijk is nauwkeurig aan te geven hoe groot de extra verliezen zijn, wordt getracht richdijnen te geven voor
de bemesting in het komende voorjaar.
P. BOEKEL. Meer aandacht voor de structuur van de grond. Landbode 20 (1966) 978, en gewestelijke edities.
Het is gebleken dat op veleakkerbouwpercelen de structuur van de grond te wensen overlaat.
Om de oorzaak van de moeilijkheden te kunnen opsporen zal men over gegevens betreffende
de samenstelling, de ontwateringstoestand, de profielopbouw en de wijze van bewerking en
behandeling van de grond moeten beschikken. Pas dan kan worden vastgesteld welke maatregelen ter verbetering zullen moeten worden getroffen.
P. BOEKEL. De structuur van klei- en zavelgronden in verband met de kalktoestand. Landbode 20
(1966) 1001, en gewestelijke edities.
Een onvoldoende kalktoestand blijkt in vele gevallen de hoofdoorzaak van een slechte bodemstructuur te zijn. Door bekalking kan dan een belangrijke verbetering worden verkregen. Er
werd nagegaan welke kalktoestand bij verschillende gehalten aan afslibbare delen en humus
tenminste nodig is om in het algemeen verzekerd te zijn van een behoorlijke luchtvoorziening
en bewerkbaarheid en van een voldoende weerstand tegen verslemping.
P. BOEKEL. De betekenis van organische stof voor de bodemstructuur voor klei- en zavelgronden.
Landbode20 (1966) 1019, 1021, en gewestelijke edities.
Op vele akkerbouwpercelen laat het humusgehalte en de voorziening met organische stof
nogal te wensen over, hetgeen vaak een slechte bodemstructuur tot gevolg heeft. In die gevallen zal meer aandacht aan de organische bemesting moeten worden besteed. In dit artikel
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is aangegeven hoe hoog het humusgehalte moet zijn bij verschillende zwaarten en kalktoestanden ter verkrijging van een goede bodemstructuur, en op welke wijze die gehalten kunnen
worden verkregen.
P BOEKEL. De bodemstructuur van klei- en zavelgronden in verband met de ontwatering. Landbode20 (1966) 1047,en gewestelijke edities.
Er komen hier en daar nogal wat percelen voor waar de ontwatering niet in orde is.Dit heeft
tot gevolg dat de verslemping in de hand wordt gewerkt, de luchtvoorziening en de bewerkbaarheid ongunstiger worden en het opdrogen van de grond in het voorjaar wordt vertraagd.
Een goedeontwatering is daarom een eerste vereiste.
P. BOEKEL. Die Bedeutung organischer Stoffe für die Struktur schwerer und leichter Marschböden. Landwirtscbaftsbl.Weser-Ems no.51 (1966) 3104-3106.
Een Duitse vertaling van het artikel: P. BOEKEL, De betekenis van organische stof voor de
bodemstructuur van klei-en zavelgronden. Voor samenvatting zie aldaar.
P. BOEKEL. De luchthuishouding van de grond in verband met de zuurstofvoorziening van de gewassen. Bodem no.65/66 (1966) 2-9.
Tijdens de groei van de gewassen wordt door het wortelstelsel en door het bodemleven in de
grond veel zuurstof verbruikt en koolzuur geproduceerd. Om een goede groei mogelijk te
maken zal dus geregeld zuurstof moeten worden aangevoerd en koolzuur afgevoerd. Dat zal
in hoofdzaak via diffusie geschieden. Uit bekende gegevens over hoeveelheden verbruikte
zuurstof en geproduceerde koolzuur en met behulp van wetmatigheden die voor diffusieprocessen gelden kon worden afgeleid welk volume aan met lucht gevulde poriën in de grond
nodig is om die hoeveelheden gas aan te vullen of af te voeren. De op deze wijze verkregen
waarden stemmen goed overeen met die welke bij de bestudering van de relatie tussen het
luchtgehalte van de grond en groei van degewassen zijn gevonden.
P. BOEKEL en J. VAN DER BOON. Organische meststoffen. Tuinbouwgids (1967) 93-95.
P. BOEKEL and P. K. PEERLKAMP. Effects of crop and rotation on soil structure. In: H. LINSER
(Herausgeber; begründet von K. SCHARRER und H. LINSER), Handbuch der Pflanzenernäbrung und Düngung. Band II. Boden und Düngemittel. Hälfte I. Springer, Wien (1966) 289298.
Het gewas beïnvloedt de bodemstructuur zowel rechtstreeks als indirect. Rechtstreeks door
het oppervlak te beschermen tegen regenslag en winderosie en door met de wortels mechanische krachten op de grond uit te oefenen; indirect via een invloed op vochtgehalte, temperatuur en gehalte aan organische stof van de grond en een invloed op de aard van de grondbewerking. Uiteraard spelen ook de aard van het gewas en de vruchtwisseling een rol. Een
overzicht wordt gegeven van hetgeen over deze effecten bekend is.
J. VAN DER BOON. Influence of potassium sulphate on die plant nutrient content of apple leaves
and fruit. PotashRev. Subj. 16,35th suite (1966) 1-15.
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Dit iseen vertaling van het reeds eerder gepubliceerde: J. VAN DER BOON. L'influence du sulfate de potasse surla composition minérale dela feuille et du fruit du pommier. Colloq.
Européen Controle Nutr. Minérale Fertilisation, Compt. Rend., 1er, Montpellier, 1964,
145-154. Voor samenvatting zie Jaarverslag 1964, biz. 46.
J. VAN DER BOON, R. ARNOLD BIK, P. DELVER en J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA. Maatregelen

bij gebreksverschijnselen. Tuinbouwgids (1967) 90-92.
J. VAN DER BOON, R. DAS and A.C.VAN SCHREVEN. A five-year fertilizer trial with apples on a
sandy soil; theeffect onmagnesium deficiency, foliage and fruit composition, andkeeping
quality. Netb. J.Agr.Sci. 14(1966) 1-31.
In eenappelboomgaard op licht zandgrond werd eenbemestingsproef aangelegd met drie
stikstof-, drie kali-, twee calcium- entwee magnesiumtrappen, tezamen 36 objectcombinaties
vormend. De chemische samenstelling van het blad werd niet op dezelfde wijze beïnvloed door
de bemestingsfactoren alsdievan de vrucht. Magnesiumbemesting verminderde hetmagnesiumgebrek in het blad. De bewaarkwaliteit van de Jonathan appels ging hierbij echter achteruit door het groter worden van devruchten, een gevolg van het betere assimilatie-apparaat.
In laat geplukte appels kwam veel bederf voor alsveel kali werd gegeven. Stip van Cox's
Orange Pippin werd door kali enmagnesia verergerd, maar door calciumtoediening tegenge-

J. VAN DER BOON en G. J. G. RAUW. Plantgatbehandeling van vruchtbomen met fosfaat. Tuinbouwber. Groningen-Drente 20A (1966) 14-15.
In proefvelden is over hetalgemeen geen gunstige reactie vanvruchtbomen op toediening
van fosfaat waar tenemen. Dit zou een gevolg kunen zijn van het onvoldoende indebodem
doordringen van fosfaat, zodat hetdewortels niet bereikt. In eenproef op kalkhoudende
zeeklei, waarbij fosfaat tijdens hetplanten dieper in de grond werd gebracht, werd echter
evenmin een positieve reactie waargenomen.
K. BOSKMA. Velband tussen opbrengst enpHvande grond onder invloed vanbemestingmet
stalmest. Kalk, Voorlichtingsbl. no. 2 (1966) 3-12.
Aan de hand van een aantal meerjarige proefvelden isnagegaan ofderelatie tussen opbrengst
en pHvan degrond wordt beïnvloed door bemesting metstalmest. Gemiddeld wordt bij
aardappelen (verse bemesting) en granen (nawerking) geen effect van praktische betekenis
gevonden (verschillen in N-, P-en K-voorziening zijn zo goed mogelijk uitgeschakeld).Bij
bieten wordt door bemesting met stalmest degevoeligheid voor een lage pHgemiddeld iets
verkleind. Een verklaring van heteffect was niet mogelijk. Degenoemde resultaten gelden
voor omstandigheden van gemiddeld goede bemesting, zoals deze indepraktijk moet worden
toegepast.
G. D . VAN BRAKEL enG.J. POESSE. Toediening van kunstmest langs nieuwe wegen. Landbouwmechanisatie 17(1966) 79-86.
Sedert 1964 wordt inons land onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van stikstofbe-

49

mesting door middel van injecteren van ammoniak. De injectie heeft zowel voor grasland als
wintergranen niet tot het gewenste resultaat geleid. Met andere gewassen zal het onderzoek
worden voortgezet. De verschillende werktuigen die bij het injecteren in gebruik zijn, worden
in dit artikel besproken.
P. BRUIN. Bijdragen tot de discussie naar aanleiding van de voordracht van prof. ir. F. Hellinga
over 'Schets ener hogeschool'. Landbouwk. Tijdschr.78 (1966) 194 (187-196).
De leiding van de Landbouwhogeschool zou het als een richtsnoer voor haar beleid kunnen
zien de wezenlijke betekenis van de Engelse vertaling 'Agricultural University' waar te maken. De landbouwwetenschap, naar wezen verschillend van de disciplines aan de technische
hogescholen, omvat meer dan een opsomming van wetenschappen. Het is gewenst dat alle
studenten van de aanvang af met de beginselen van 'ecologisch denken' vertrouwd worden
gemaakt en in latere jaren worden ingeleid in de methodologie van het onderzoek. Volkomen
specialisatie in een natuurwetenschappelijke richting vraagt verlenging van de studieduur en
afsluiting met een proefschrift. Voor op de praktijk van de maatschappij gerichte studiecombinaties is samenwerking met instituten en instanties gewenst, waarmee de uitbreiding van
het aantal buitengewone hoogleraarschappen gepaard moet gaan.
J. BRUINSMA and J. J. SCHUURMAN. The effect of spraying with DNOC (4,6-dinitro-o-cresol) on
the growth of roots and shoots of winter rye plants. Plant Soil 24 (1966) 309-316.
Bij jonge roggeplanten veroorzaakte behandeling met DNOC een tijdelijke groeivertraging.
Deze werd gevolgd door een groeiversnelling van de spruiten en uiteindelijk een grotere opbrengst. Aangetoond werd, dat de groei van de wortels sneller herstelde dan die van het bovengrondse gewas. Verder waren de wortelgewichten hoger dan van de onbehandelde objecten. De wortels in diepe grondlagen bleven langer intact. Het lijkt aannemelijk, dat de groeiversnelling van de spruiten secondair was en werd mogelijk gemaakt door een betere opname
van voedsel uit de grond door het sterkere wortelstelsel.
P. F. J. VAN BURG. Een bespuiting van suikerbieten met ureum. Landbouwvoorlichting 23 (1966)
357-359.
In de regenrijke zomers van 1965 en 1966 werd herhaaldelijk de vraag gesteld of het nuttig
zou zijn, om suikerbieten die omstreeks juli-augustus reeds wat geel werden en tekenen vertoonden van N-gebrek, nog bij te bemesten door middel van een ureumbemesting. De resultaten van één proef in één jaar worden medegedeeld. Het is gebleken dat de ureumbespuiting slechts een gunstig effect heeft gehad op de opbrengst aan vers suikerbietenloof.
P. F.J. VAN BURG.Diagnosing the nitrogen status of seed potatoes. Proc.TriennialConf. European
Assoc.PotatoRes.,3rd (1966) 167.
Uit periodieke analyses van loof van pootaardappels bemest met verschillende N-hoeveelheden
in de vorm van kalk- of kalkammonsalpeter blijkt, dat er een verband bestaat tussen het nitraatgehalte in het loof op het moment voor het doodspuiten en de uiteindelijke opbrengst
aan knollen. Wanneer het nitraatgehalte lager dan 0,4 % is, is de N-^voorziening van het gewas onvoldoende geweest. Een gehalte boven 0,6 % geeft aan dat de N-voorziening méér dan
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voldoende tras. Dit gehalte van 0,6 % wordt daarom het kritische nitraatgehalte genoemd.
Om er zeker van te zijn dat bij de oogst een dergelijk nitraatgehalte bereikt zal worden moet
de plant begin juni (bij 10-15cm hoogte) 4 % nitraat bevatten.
P. F. J. VAN BURG. The influence of fineness on the effectiveness of phosphorus fertilizers with
particular reference to liquid phosphoric acid. Neth. Nitrogen Tech. Bull. 1 (1966) 9 pp.
Uit potproeven met haver bleek dat fosfaatmeststoffen met een hoog relatief gehalte aan in
water oplosbaar fosfaat op kalkhoudende gronden een kleinere korrelgrootte moeten bezitten
dan op zure gronden. Voor P-meststoffen met relatief weinig in water oplosbaar fosfaat is
op alle gronden een kleine korrelgrootte te prefereren. In overeenstemming met deze resultaten bleek uit een aantal pot- en veldproeven dat een fosforzuuroplossing voor kalkhoudende
grondeneen uitstekende meststof is,maar minder goed voor zure gronden.
P. F. J. VAN BURG. Nitrate as an indicator of the nitrogen nutrition status of grass. Proc. Intern.
Grassland Congr., Wth (1966) 267-272.
Er is aangetoond dat de maximum-opbrengst van gras niet kan worden bereikt als het nitraatgehalte van het gras beneden een bepaalde kritische waarde ligt. Uit gegevens van een
groot aantal proefvelden is berekend dat deze waarde ongeveer 100 mmol nitraat per kg d.s.
is. Dit geldt voor bemesting met kas en ks, maar niet voor za. Met deze kritische waarde kan
de minimale stikstofbehoefte per snede voor de verschillende typen grasland worden berekend. Het is ook mogelijk via het nitraatgehalte achteraf na te gaan of de stikstofgift in een
bepaald geval al dan niet optimaal is geweest. Het kritische nitraatniveau van gras ligt ver
beneden de gevaarlijke grens voor vee.
P F. J. VAN BUIG. De stikstofbemesting van granen. 11. De invloed van een licht overhangen
van een gewaswinterrogge op de opbrengst. Stikstof .5.49 (1966) 40-42.
Bij een proef met winterrogge werd gevonden dat het voorkómen van 'hangen' door het gewas te steunen, leidde tot een opbrengstvermeerdering van 6-8%.
P. F. J. VAN BURG. Versuchsergebnisse der Düngung von Acker- und Grünland mit flüssigen Ammoniak. Lanitvirtscb. Forsch.19 (1966) 163-182.
Het gebruik van vloeibare ammoniak op bouwland heeft dan pas grote voordelen wanneer
men voor de toediening niet aangewezen is op een korte tijd in het voorjaar. Uit bouwlandproeven is gebleken dat een toediening in de herfst alleen goede resultaten gaf na een
voldoende koude en droge winter. Zo'n winter kwam de laatste 34 jaar slechts 6 maal voor.
Op grasland wordt de zode door de injectieapparatuur nogal beschadigd. Daar is injectie pas
aantrekkelijk, wanneer een gift in één keer even goed zou werken als een regelmatige kasgift (per snede). Uit de proeven bleek, dat bij een eenmalige injectie door de eerste sneden
te veel N wordt opgenomen waardoor bij latere sneden N-gebrek optreedt. De jaaropbrengsten
waren daardoor met NH3 lager dan met kas. Bovendien was door de NHi-voeding van het
gras met NHj-injectie de kwaliteit slechter dan bij kas-bemesting.
P. F. J. VAN BURG en G. D. VAN BRAKEL. Ammoniakinjectie als methode van stikstofbemesting. 3.
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Gelijktijdige toediening vanNH3 en kasbij het poot- en zaaiklaar maken van land. Stikstof
5.52 (1966) 231-233.
In het natte jaar 1965werden een aantal proeven uitgevoerd waarbij de ammoniakinjectie
ongeveer gelijktijdig met de normale kas-bemesting werd uitgevoerd. Met ammonakinjectie
werden onder deze omstandigheden oplössgrond even hoge enop zandgrond veel hogereopbrengsten verkregen danmetde normale bemestingsmethode. Ammoniak is in het algemeen
minder gevoelig voor uitspoeling dan kas, zeker wanneer, zoals op beide zandgronden, de
omstandigheden voor nitrificatie niet gunstig zijn. Bij gelijktijdige toediening is in het natte
jaar 1965ammoniak dus duidelijk inhetvoordeel geweest.
P. F.J. VANBURG en G. D. VANBRAKEL. De toepassing van stikstofoplossingen. 1. Proeven op
bouwland engrasland in 1964en1965.Stikstof 5.51 (1966) 195-202.
Gedurende twee jaar zijn opgrasland enbouwland proeven genomen omde stikstofwerking
van N-oplossingen te bestuderen. Hiervoor werd uit Engeland een sproeimachine geïmporteerd waarmee speciaal meststofoplossingen kunnen worden toegediend. De resultaten op
grasland stemmen geheel metvroegere resultaten overeen: De stikstofwerking van ur + as
oplossing is slechter dan dievankasof van een vast mengsel van ureum en ammoniumnitraat.
Op bouwland werden met ur + asoplossing inhetalgemeen even hoge opbrengsten verkregen alsmet kas.
P. F.J. VAN BURG, G. D. VAN BRAKEL en J. H. SCHEPERS. Ammoniakinjectie als methode van stik-

stofbemesting. 2. Het effect van het tijdstip van injecteren in de herfst en in het vroege
voorjaar op deopbrengst vanzomergewassen. Stikstof 5.52 (1966) 223-230.
In de jaren 1963/1964 en 1964/1965 werden een aantal proeven uitgevoerd waarbij deinvloed vanhettijdstip vaninjectie opdeopbrengst vanzomergewassen werd nagegaan. Hetis
gebleken dat de resultaten in beide proefjaren volkomen tegengesteld waren, wat kon worden toegeschreven aanhetweer indewinter. Geconcludeerd konworden dat, wanneer op een
injectie inbegin november een droge enkoude winter, zoals inheteerste proefjaar, volgt,het
resultaat vandeze injectie goed is.Is de winter daarentegen nat en betrekkelijk warm,zoals inhet tweede proefjaar, danis het resultaat slecht als gevolg van stikstofverüezen door
inspoeling naar te grote diepte. In de praktijk zalmende herfstinjectie niet mogen toepassen omdat immers in november het weer van de komende winter nog niet voorspeld kan
worden.
P. F.J. VAN BURG, J. H. SCHEPERS en G. D. VAN BRAKEL. Ammoniakinjectie als methode van stik-

stofbemesting. 4.Resultaten vanproeven metwintertarwe. Stikstof 5.52 (1966) 234-236.
Op éénproefveld werd inhetvoorjaar ammoniak geïnjecteerd opde tarwe; op twee andere
proefvelden werd de ammoniakinjectie voor het zaaien uitgevoerd. Als vergelijkingsobject
diende kasof ks toegediend ophet normale tijdstip in het voorjaar. De injectie op hetgewas leidde tot eenernstig opbrengstverlies, in hoofdzaak alsgevolg vande 'grondbewerking'
met de injectietanden. Het injecteren van ammoniak in de herfst van 1964voor het zaaien
gaf zeer slechte resultaten, alsgevolg vanstikstofverliezen door uitspoeling, veroorzaakt door
de warme ennatte winter 1964/1965.
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P. DELVER. Grasin de boomgaard. Fruitteelt 56 (1966) 908-910.
Eisen die in boomgaarden bij volvelds- en strokenbegroeiing aan de grasmat moeten worden
gesteld worden besproken. Van in mengsels veel toegepaste grassoorten worden enkele eigenschappen genoemd. De mate van stikstofeoncurrentie die jonge vruchtbomen bij begroeiing tot
aan de stam ondervonden van verschillende grassoorten, bleken in een proef duidelijk uiteen te lopen. De concurrentie was bij Engels raaigras bv. sterker dan bij veldbeemd. Ook de
betekenis van klaver in grasmengsels wordt aangetoond.
P. DELVER. Bij het planten van fruit: bodembeoordeling, bodembehandeling. Fruitteeltblad 10
(1966) 306-308.
Bij het planten van vruchtbomen dient men vooraf na te gaan of de grond geschikt is en
aanleiding geeft tot een bepaalde rassenkeuze (profielonderzoek). Eventuele verbetering
door drainage moet eveneens worden overwogen (bestudering grondwaterregime). Ook verbetering van de grond door diepe bewerking, met eventuele ondergrondbemesting, kan van
belang zijn. Maatregelen worden besproken welke van belang zijn voor het maken van plantgaten, de behandeling van het plantmateriaal en de verzorging van de jonge aanplant.
P. DELVER. Late ureumbespuitingen. Fruitteelt 56 (1966) 1163-1165.
Het effect van late ureumbespuitingen in hoge concentraties na de pluk van vruchtbomen
berust op de grondslag van reservestikstof in het gewas. Hierdoor ontstaan in een volgend
voorjaar sterkere bloemen die een groter percentage vruchtzetting geven. Dit werd in een
proef bij drie appelrassen gedemonstreerd. De hogere vruchtzetting gaf bij Cox's Orange Pippin in volvelds gras zonder stikstofbemesting zelfs een 50 % hogere opbrengst. Verondersteld
wordt, dat het effect van de hogerge vruchtzetting door rui geheel verloren kan gaan als niet
tevens flink met stikstof wordt bemest.
K. DILZ. The effect of nitrogen nutrition and clipping frequency on regrowth of perennial ryegrass.Proc.Intern, Grassland Congr., 10th, (1966) 160-164.
In potproeven met Engels raaigras werden zoden verkregen van verschillend gewicht, N-gehalte en gehalte aan oplosbare suikers, door middel van verschillende N-bemesting en maaifrequentie. De hergroei van deze zoden bij eenzelfde N-bemesting bleek een zwakke samenhang te vertonen met de hoeveelheid oplosbare koolhydraten, maar een zeer duidelijk verband met de hoeveelheid ruw eiwit in de zode. De stikstofreserve in de zode, samen met de
stikstof opgenomen na een overbemesting, gedroeg zich als een reservebron, waaruit de stikstof uiteindelijk in een verhouding 2 : 1 werd verdeeld tussen boven- en ondergrondse delen.
K. DILZ. Enige wenken voor de stikstofbemesting van granen. Boerderij 50 (1966) 2415; en anderelandbouw/bladen.
Aan de hand van enige voorbeelden uit 1965 wordt gewezen op de mogelijkheid van een
aanvullende stikstofbemesting in stadium 6-7 (einde uitstoeling—begin schieten), de mogelijkheid van een late overbemesting tegen het einde van het schieten en de gunstige ervaringen met de ureumbespuiting per vliegtuig bij het te voorschijn komen der aren. Gunstige
ervaringen van een aanvullende stikstofgift op winterrogge worden meegedeeld. Ook voor
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zomergranen wordt besproken hoe, indien nodig, een aanvullende stikstofbemesting gegeven
moet worden.
K. DILZ. De stikstofbemesting van granen. 10.De invloed van de stikstofbemesting op het suikergehalte van haver tijdens de groei.Stikstof 5.49 (1966) 36-39.
In een potproef met haver in de open lucht werd gevonden dat, ongeacht het stikstofniveau,
het suikergehalte bij het tevoorschijn komen van de pluimen maximaal was. Afhankelijk
van de stikstofbemesting werden waarden van 20-30% in de droge stof bereikt. Er zijn redenen om aan te nemen dat het verloop van het suikergehalte in een veldgewas een soortgelijk beeld vertoont. Het hoge suikergehalte kan ertoe bijdragen dat snijhaver bij het begin
vande bloeigeschikt is om in te kuilen.
K DILZ. Stikstofbemesting van granen. 12. Het effect van het tijdstip van een bespuiting met
CCC op de stevigheid en de opbrengst van wintertarwe bij opklimmende stikstofgiften.
Stikstof 5.51 (1966) 174-187.
Op een drietal proefvelden is de invloed van CCC-toedieningstijden en stikstofhoeveelheden
op legering en opbrengst van Ibis wintertarwe onderzocht. Het beste effect van de CCCbehandeling werd verkregen bij bespuiting in de ontwikkelingsstadia 5, 6 en 7 (einde uitstoeling—begin schieten). De sterkste stroverkorting werd verkregen bij bespuiting in stadium 7. Met CCC lag het niveau van de korrelopbrengst aanzienlijk hoger dan zonder CCC.
Aangetoond werd dat CCC een aantasting door voetziekte niet tegenging maar wel de gevolgen ervan sterk verminderde. Een aantasting door Septoria werd door toepassing van CCC
en hoge stikstofgiften bevorderd. Er kan worden geconcludeerd dat op matig vruchtbare
gronden met behulp van CCC meer stikstof rendabel kan worden gemaakt. Op zeer rijke
gronden is ook in combinatie met CCC van extra stikstof geen rendabele opbrengstverhoging
te verwachten. Deze conclusies komen overeen met die van andere onderzoekers.
H. VAN DIJK. Some physico-chemical aspects of the investigations of humus. Proc. Symp. Use Isotopes Soil Org. Matter Studies, Braunschweig, 1963 —/. Appl. Radiol. Isotope Exp., Suppl.
(1966) 129-141.
In dit overzicht, dat voornamelijk is toegespitst op huminezuren, worden de volgende onderwerpen besproken: extractie uit de grond en fractionering, molecuulgrootte en -structuur,
zuurgroepenanalyse en kationenbinding.
H. VAN DIJK. Zuurgroepenanalyse en kationenbinding bij huminezuren. Proefschrift, Groningen
(1965) 175blz.
Natuurlijke zowel als synthetische huminezuren werden volgens verschillende electrometrische titratiemethoden onderzocht. Deze zuren bleken een poly-dibasisch karakter te vertonen.
De sterker en de zwakker zure groepen (vermoedelijk carboxyl- en fenolische hydroxylgroepen) konden semi-kwantitatief worden bepaald. De binding tussen metaalionen en huminezuren werd voornamelijk langs potentiometrischewegbestudeerd. Uit de verkregen titratiecurven
werd opgemaakt dat metaalhumaten gerangschikt moeten worden onder de veelkernige chelaten, waarbij de kationenbinding alleen of nagenoeg alleen plaatsvindt via negatief geladen
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liganden (—COO en —O") van de huminezuren. Aard en sterkte van deze binding en de
invloed van de pH hierop worden besproken.
TH. J. FERRARI. Prüfen mit und ohne Eingriff. Veröffentl. Landwirtsch. Cher». Bundesversuch»anst.Linz/Donau 6 (1965) 25-32.
De in de natuurwetenschappen gebruikelijke methode van onderzoek, waarbij een of meer
variabelen kunstmatig veranderd worden, heeft een aantal bezwaren, die o.a. in het landbouwkundig onderzoek sterk naar voren komen. Verandering van kennis kan ook verkregen
worden door de hypothese met gegevens te toetsen, die niet kunstmatig verkregen zijn (proef
zonder ingreep). De voordelen en de nadelen van beide methoden worden vergeleken.
TH. J. FERRARI. Die Methode der Pfadkoeffizienten. Veröffentl. Landwirtsch. Chem. Bundesversuchsanst.Linz/Donau 6 (1965) 59-66.
De modellen waarin de onderzoeker zijn hypothesen over verschillende verschijnselen legt,
zijn meestal gebaseerd op de gedachte dat een verandering van een onafhankelijke variabele
geen veranderingen in andere onafhankelijke variabelen tot gevolg heeft. Dit blijkt dikwijls
wel het geval te zijn waardoor modellen gebruikt moeten worden waarin kettingprocessen
opgenomen zijn. De methode van de padcoëfficiënten biedt de mogelijkheid deze modellen,
die niet met één vergelijking maar met een systeem van vergelijkingen beschreven moeten
worden, op te lossen.
TH. J. FERRARI. Towards a soilfertility in dimensions.Neth. J. Agr. Sei. 14 (1966) 225-238.
De historische ontwikkeling van de methodiek van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek in
het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid wordt geschetst. In tegenstelling tot de oorspronkelijke Engelse school waarbij grote nadruk op de betrouwbaarheidsberekeningen en op de
eliminatie van verschillen tussen de proefvelden werd gelegd, heeft de Groningse school
deze verschillen juist als wezenlijk beschouwd. Zij heeft methoden ontwikkeld om deze verschillen te beschrijven en te verklaren. Het onderzoek leidde tot de opvatting dat de bodemvruchtbaarheid alseen meerdimensionaal systeem bestudeerd moet worden.
B. J. VAN GOOR. Verdeling van calcium, ijzer, mangaan en borium in de onrijpe vrucht van de tomaat. Mededel.DirecteurTuinbouw 29 (1966) 525,528.
De Ca-concentratie blijkt in de vrucht van de tomaat in apicale richting af te nemen. De
oorzaak van de gradiënt die daardoor ontstaat, kan gelegen zijn in de geringe mobiliteit van
het calcium. Het lage gehalte in de apex is waarschijnlijk de oorzaak van neusrot. In dit onderzoek is nagegaan of een dergelijke gradiënt ook voor andere in de plant weinig mobiele
elementen geldt. Hiervoor zijn gekozen Fe,Mn en B.Hier blijkt echter de laagste concentratie
in het basale gedeelte aanwezig te zijn. Kennelijk spelen bij het bepalen van het distributiepatroon nogandere factoren —bv. de binding aan decellen—een rol.
C. P. VAN GOOR en CH. H. HENKENS. Groeimisvorming bij douglas en fijnspar en sporenelementen. Ned. Bosbouwk. Tijdschr. 38 (1966) 108-120; Korte Mededel. Stichting Bosbouwk.
Proefsta. 'De Dorschkamp',Wageningen,no.76 (1966).
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Groeimisvormingen bijdouglas en fijnspar komen vooral voor wanneer een tweede generatie
bos na heide is aangeplant. EenN-, P-en K-bemestingsproef wordt beschreven. De uitkomsten siervan metdievaneenchemisch gewas-(naalden-)onderzoek bij douglas hebben aannemelijk gemaakt datde groeimisvormingen eengevolg zijn vankopertekort. Nader onderzoek
zal moeten leren of na opheffing van kopergebrek andere symptomen zullen optreden, die
met een tekort aan borium enzink samenhangen.
A. T.DEGROOT. Mudtransport studies using manganese asan accompanying element under temperate andtropical climatic conditions (Western Europe, Amazon Area and Chao-Phya river
area in Thailand). Proc. Symp. (UNESCO) Sei. Probl. Humid Trop. Zone Deltas,Dacca
(1966)65-71.
Het element mangaan kangebruikt worden alsgeleidelement voor debestudering vandeherkomst en het transport van slib (fractie < 16 fi) van de rivieren via de estuaria naar de
kustgebieden. Demethode vindt toepassing zowel indegematigde klimaatzones alsindetropen. De fysische en chemische aspecten van de methode worden in detail beschreven. Een
samenvatting wordt gegeven van de resultaten van het slibbewegingsonderzoek in de kustwateren vande Noordzee. Depublikatie besluit meteendiscussie over de toepassingsmogelijkheden intropische gebieden (BraziliëenThailand).
• G. W. HARMSEN and G. J. KOLENBRANDER. Soil organic nitrogen. In: W. V. BARTHOLOMEV and
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F.E.CLARK (Editors), SoilNitrogen—Agronomy 10(1965) 43-92.
Deze publikatie is het tweede hoofdstuk in het boek over 'Soil nitrogen' en kanmetheter
aan voorafgaande en het er op volgende hoofdstuk worden beschouwd als inleidende overzichtshoofdstukken. Achtereenvolgens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op: De verhouding
van minerale en organisch gebonden stikstof; de binding van minerale stikstof door organische stof met een hoog C/N-quotiënt; de voortdurende cirkelgang van mineralisatie en
weer immobilisatie van stikstof in microbenweefsels (de zg. 'turnover'); de factoren diede
mineralisatie en wederinbouw vanstikstof beïnvloeden; derolvande rizosfeer bij deze processen,enconcurrentie tussen planten enmicro-organismen bijdeopname vanstikstof uitde
grond. In het tweede deel vanhet hoofdstuk wordt nader ingegaan op het gehalte vananorganische stikstof in diverse gronden en op de daarbij gebezigde bepalingsmethoden. Zo
kunnen de volgende paragrafen worden onderscheiden: gemiddelde gehalten in verschillende
gronden; de invloed van plantegroei op het gehalte aan minerale stikstof in de grond; de
verplaatsing vanmobiele stikstofvormen in de grond; de factoren die stikstofverliezen bepalen (uitspoeling, denitrificatie, andere vormen vanvervluchtiging, ammoniak-fixatie in kristalroosters vankleimineralen). Bijde behandeling vande methoden vanonderzoek wordt vooral naar voren gebracht de incubatiemethode voor de beoordeling vande stikstofmineralisatie
en het gebruik vanlysimeters. Aanhet slot wordt in het kort ingegaan opde consequenties
van alhetdaarvoor behandelde voor delandbouw.
CH. H. HENKENS andK.W.SMILDE. Evaluation of glassy frits asmicronutrient fertilizers. 1.Copper andmolybdenum frits. Neth. J.Agr. Sei.14(1966) 165-177.
In pot-en veldproeven werd de werking vankoper- en molybdeenfritten bestudeerd. Koper56

sulfaat bleek in potproeven een betere meststof te zijn dan de koperfritten FN 501 (8%
Cu) en FN 502 (3,2% Cu).Op proefvelden kwam de werking van 400 kg koperfrit FN
502/ha (12,8 kgCu/ha) overeen metdievan 15-20 kg kopersulfaat/ha (3,8-5,1 kg Cu/ha).
FN 501was aanmerkelijk minder effectief dan FN 502. Uit FN 501 kon ook aanzienlijk
minder koper worden geëxtraheerd met Aspergillus niger, EDTA en verdund azijnzuur dan
uit FN 502.De molybdeenfritten FN 701, FTE25 en FTE 27 bleken geen meststoffen te
zijn, althans in potproeven met bieten. De nawerking van deze fritten was iets groter dan
van natriummolybdaat.
K. TER HORST en J. LUBBERS. Verslag over 1958t/m 1962vanhet bodemvruchtbaarheidsproefperceel Pr 1227.Stichting Drentse ProefboerderijKooyenburg Marwijksoord (Rolde), Verslag no. 1(1966)42-53.
Sedert 1949 wordt ophetproefperceel Pr 1227 opdeproefboerderij 'Kooijenburg' onderzoek
verricht naar de invloed van organische bemesting op de bodemvruchtbaarheid. Deze proef
maakt deel uit vande interprovinciale proefserie no.22. In de periode 1958-1962 is gebleken datdehumusgehalten uiteen gaan lopen. Ophet object zonder organische bemesting, bij
een toevoer van 1750 kg d.o.s. (droge organische stof)/ha/jaar daalde het humusgehalte
0,6 %, ophetmetorganische mest bemeste object bij eentoevoer van4000 kgd.o.s. wasde
daling 0,23%. In 1949washethumusgehalte 6,0%. In de jaren 1949t/m 1961 werden op
dit proefveld geen opbrengstverrneerderingen verkregen door organische bemesting. In een
N-trappenproef op aardappelen in 1962gaf 30 ton stalmest en 12 ton Westerwolds raaigras 1500kg (4,1%) meer knollen, een36g (7,896) lager onderwatergewicht, en een 1100
kg (2,795) lager uitbetalingsgewicht. De stikstofbesparing van deze gift vers organisch materiaal was 190kgN.
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. Jaarverslag 1965/Annual Report 1965.Groningen (1966)
84blz.
H. KUIPERS, C. VAN OUWEKERK and G. J. POESSE. The characterization of soil structure changes

produced bytilligeoperations. Grundförbättring 19(1966) 59-75.
Het technologische effect van grondbewerking kan worden beschreven als een verandering
in homogeniteit, dichtheid en sterkte vande structuur. De homogeniteit kan worden gedefinieerd alshet minimum volume (of oppervlak) dat representatief is voor het geheel. In de
praktijk geeft dit uitgangspunt allerlei moeilijkheden en gebruikt men de variabiliteit bij
een min of meer arbitrair standaardvolume als karakteristiek. Tijdens en na het ploegen
vindt dit principe toepassing bij de bepaling van ruwheid en ophoging en van de verplaatsing vande grond in drie, onderling loodrechte richtingen. In het voorjaar worden de variatie indedikte vanhet zaaibed ende fractieverdeling vande aggregaten als karakteristieken
gehanteerd. Voorts wordt veel aandacht besteed aandebij het poten en aanaarden van aardappelen doorhetrijden over hetland veroorzaakte verliezen aanlosse grond.
L. C.N.DELA LANDE CREMER. Bemestingswaarde van stro.Landbouwgids (1967)172.
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L. C.N.DELALANDE CREMER. Bemestingswaarde vanstro in de landbouw. Landbouwvoorlichting23 (1966) 260-268.
Het verbranden zowel als het onderwerken van stro kan qpbrengstverhogend werken. De
waarde vandeashangt af van debemestingstoestand van degrond (vooral kali). Hetonderbrengen vanstro geeft over hetalgemeen eengrotere vermeerdering vande opbrengst.Om
dit 'resteffect' te verkrijgen moet vooral in de aanloopjaren op de stikstofvoorziening van
het gewas worden gelet. Deverspreiding van deasenhetonderwerken van hetstro moeten
zorgvuldig geschieden.
L. C.N.DELALANDE CREMER. Ervaringen methetonderwerken vanstro indeDuitse Bondsrepubliek. Landbouwvoorlichting23 (1966) 271-278.
In West-Duitsland heeft men eenruime ervaring methetonderwerken vanstro in bedrijfsverband. Sommige bedrijven passen dit systeem reeds 10tot 14jaar toe. Dit artikel iseen
kort verslag over een studiereis naar West-Duitsland, in september 1965gemaakt terbestudering vande praktische ervaringen dieboeren, voorlichters en onderzoekers hebbenopgedaan metdit bedrijfssysteem. Degegevens zijn ontleend aanL.C.N. DE LA LANDE CREMER, J. BOER, H. TEN BOER, J. VAN DER PLOEG en N. H. DEVos: Ervaringen met het onder-

derwerken van stro.Rappt. Inst. Bodemvruchtbaarheid, no.3 (1966).
L. C.N.DELALANDE CREMER. Gebruiksmogelijkheden vandunne mest, drijfmest, Schiedanunermest. Groenten Fruit 21 (1966) 1229.
Besproken worden de samenstelling, werking en gebruiksmogelijkheden van dunne mest in
de tuinbouw.
L. C.N.DELALANDE CREMER. Hethoeenwaarom bijhetonderwerken vanstro. Versl.Landelijke DemonstratieOogstverwerkingStro, 9aug. 1966,Wilhelminadorp (1966) 15-19.
Het nuttig effect vanhetonderwerken vanstro wordt grotendeels bepaald door dezorgvuldigheid waarmee hetonderwerken geschiedt. Omteleurstellingen te voorkomen is het daarom vanbelang iets te weten over de achtergrond vande maatregelen dietengrondslag liggen aan het onderwerken van stro.
L.C.N.DE LALANDE CREMER. Humus enorganische stof. Plattelandspost21.25 (1966) 7.
Voor het verbeteren of onderhouden vande bodemvruchtbaarheid is naast kunstmest ook
regelmatig eenorganische bemesting noodzakelijk. Totde hiervoor in aanmerking komende
Produkten behoort stro. Hiermee kanoplichte gronden hetopbrengstniveau datmetkunstmest alleen wordt verkregen met gemiddeld 6%per jaar worden verhoogd.
L. C N. DE LA LANDE CREMER. Richtlijnen voor het onderwerken van stro. Landbouwvoorlichting 23 (1966) 269-270.
Het onderwerken vanstro moet zorgvuldig geschieden wilhet opbrengstverhogend werken.
In dit artikel wordt aandacht besteed aanhethoeen waarom vanhet te voeren beleid bij
het onderwerken van stro.
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B. VAN LUIT. Invloed van de kopertoestand van de grond op het kopergehalte van gras en klaver.
Landbouwvoorlichting23 (1966) 314-318.
Op zand- en dalgronden bestaat een goed verband tussen het koper-salpeterzuurgetal van de
grond en het kopergehalte van gras en klaver. Een kopergehalte in gras van 7 mg/kg, voldoende voor een goede veevoeding, is bereikt bij kopergehalten in de grond van 1,5 tot 3,5.
Het maximale kopergehalte in gras en klaver is bereikt bij een koper-salpeterzuurgetal van
ongeveer 5.
B. VAN LUIT. Toetsing van koperslakkenbloem en kopersulfaat als kopermeststoffen op bouwland.
Landbouwvoorlichting23 (1966) 81-84.
Uit de gegevens van pot-en veldproeven is gebleken dat er geen verschil in koperwerking bestaat tussen koperslakkenbloem en kopersulfaat. Een bemesting naar 500 kg koperslakkenbloem/ha was voor tarwe niet altijd voldoende om in het jaar van toediening opbrengstverliezen door kopergebrek te voorkomen. Een duidelijk verschil in werking van beide kopermeststoffen bij bemesting in najaar en voorjaar kon niet worden aangetoond. Een bemesting
naar 6 en 10 kg koper/ha was voor haver resp. tarwe voor tenminste 5 jaren voldoende.
B. VAN LuiT.Vergelijking van koperslakkenbloem en kopersulfaat op grasland. Landbouwvoorlichting23 (1966) 176-178.
Bij vergelijking van de invloed van in de titel genoemde kopermeststoffen op het kopergehalte van grond en gras is gebleken dat het verschil in koperwerking niet van betekenis was.
Het kobalt in kobaltsulfaat werkte in het algemeen sneller dan dat in koperslakkenbloem.
Het zinkgehalte van het gras werd door een bemesting met 650 kg koperslakkenbloem (bevatte 6 % Zn) per ha gemiddeld met 25d.p.m. verhoogd op zandgrond en 10 d.p.m. op kleigrond.
L. OLDENKAMP and K. W. SMILDE. Copper deficiency in Douglas fir (Pseudotsuga menziesii
[Mirb.] Franco).Plant Soil25 (1966) 150-152.
Het op verschillende plaatsen in Nederland voorkomende kromgroeien van douglas, waardoor treurvormen kunnen ontstaan en waarbij soms de eindscheut insterft door wintervorst,
wordt veroorzaakt door kopergebrek. Door misvormde bomen in het voorjaar met 75 kg kopersulfaat/ha te bemesten of door te bespuiten met een 1% oplossing werd reeds in hetzelfde
jaar een normale groei van de jonge scheuten verkregen. Bij een goede kopervoorziening bevatten eenjarige douglasnaalden meer dan 4,5 d.p.m. koper; gehalten kger dan 2,6 d.p.m.
wijzen op kopergebrek. Er zijn aanwijzingen dat kopergebrek vooral voorkomt op humuspodsolgronden. Een hoog gehalte aan in water oplosbaar of totaal fosfaat vergroot de kans
op groeiafwijkingen.
L. OLDENKAMP en K. W. SMILDE. Kopergebrek bij douglas. Ned. Bosbouwk. Ttjdscbr. 38 (1966)
203-214; Korte Mededel. Stichting Bosbouwk. Proefsta. 'De Dorschkamp', Wageningen, no.
77 (1966).
Het op verschillende plaatsen in Nederland voorkomende kromgroeien van douglas (Pseudotsuga menziesii), waardoor treurvormen kunnen ontstaan en waarbij soms de eindscheut in59

sterft door wintervorst, wordt veroorzaakt door kopergebrek. Door misvormde bomen in
het voorjaar met kopersulfaat te bemesten naar 75 kg/ha of te bespuiten met een 1% oplossing werd reeds in hetzelfde jaar een normale groei van de jonge scheuten verkregen. Bij
een goede kopervoorziening bevatten eenjarige douglasnaalden meer dan 4,5 d.p.m. koper;
gehalten lager dan 2,6 d.p.m. wijzen op kopergebrek. Er zijn aanwijzingen dat kopergebrek
vooral voorkomt op humuspodsolgronden. Een hoog gehalte aan in water oplosbaar of totaal
fosfaat vergroot de kans op groeiafwijkingen.
C. VAN OUWERKERK.Mechanisatie en bodemstructuur. Plattelandspost 22.10 (1966) 9.
Noodgedwongen wordt de structuur van de grond in steeds toenemende mate schade berokkend. Deze schade kan worden beperkt door een goede wieruitrusting en door het gebruik
van sporenlossers. Het herstel van de schade moet worden ingeleid door een grondbewerking
die erop gericht is de grond in een zodanige conditie te brengen dat de structuurverfoeterende
invloeden van het weer zo effectief mogelijk op de grond kunnen inwerken. Door gebruik
te maken van aangedreven werktuigen, zoveel mogelijk werkgangen te combineren en eventueel over te gaan tot beddencultuur kan, ondanks de vaak niet ideale uitgangstoestand, een
goede structuur van de grond worden verkregen.
C. VAN OUWERKERK. Meerjarig verslag ploegdiepteproef. Jaarverst. 1965 Stichting Landbouwproefboerderij'Zeeland', Wilhelminadorp (1966) 42-48.
Uit de opbrengstresultaten 1946-1964van een ondiep (10-15 cm) en een diep (25-30 cm) geploegde strook is gebleken dat suikerbieten gunstig reageerden op diep ploegen. Het verlies
door een lager suikergehalte wordt ruimschoots gecompenseerd door de hogere wortelopbrengst. Voor aardappelen kan op deze grond worden volstaan met ondiep ploegen. Erwten,
die bekend staan als een structuurgevoelig gewas, reageerden duidelijk gunstig op diep ploegen. Voor zomergerst en wintertarwe is de ploegdiepte vermoedelijk weinig van betekenis.
F. VAN DER PAAUW. Het begrijpen van de relatie tussen grond en plant. Inst. Bodemvruchtbaarheid, Jaarversl. 1965 (1966) 1-17.
Dit is de voordracht (met geringe wijzigingen) die werd gehouden tijdens de bijeenkomst
van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging t.g.v. de herdenking van het 75-jarig bestaan
van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. Er wordt een overzicht gegeven van het aan het
instituut verrichte specialistische onderzoek op het gebied van natuurkunde, scheikunde en
biologie. Betoogd wordt dat in alle stadia van ontwikkeling van het instituut een belangrijke
taak is verricht, die steeds in nauw verband stond met het praktisch gerichte onderzoek.
F. VAN DER PAAUW. Bestimmung des Bodenstickstoffs mittels der Ertragskurve. Z.Pflanzenernähr.
Düng.Bodenk. 113 (1966) 19-29.
De vraag wordt gesteld of uit de zg. stikstofopbrengstkromme (aangevend de relatie tussen
verschillende stikstofgiften en de verkregen opbrengsten) afgeleid kan worden hoeveel stikstof door een bepaalde grond gemiddeld aan het gewas ter beschikking wordt gesteld. Laat
men de krommen die in oogstjaren met een voorafgaande droge winter buiten beschouwing
(omdat na een droge winter nog minerale stikstof van het vorige jaar aanwezig is), dan blij-
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ken et op een bepaalde grond geen grote verschillen tussen de jaren te bestaan. De gemiddelde opbrengstkromme kan de relatie tussen toegediende stikstof en opbrengst goed karakteriseren. De bekende formule van Mitscherlich blijkt dit verband op bevredigende wijze te beschrijven. Met behulp van deze formule kan de door de grond geleverde stikstof berekend
worden. Er kon worden aangetoond dat met aardappelen op deze wijze waarschijnlijk een
betrouwbaar bedrag kan worden vastgesteld, maar dat dit bij granen te laag uitvalt. De te
geringe vorming van organische stof bij kleine hoeveelheden opgenomen stikstof is de reden
van dit te lage bedrag bij granen. Op verschillende andere foutenbronnen wordt ingegaan.
De conclusie is echter dat aan het gevonden bedrag, mits dit kritisch wordt bekeken en bepaalde voorwaarden zijn vervuld, een vrij juist beeld van de gemiddelde stikstoflevering door
mineralisatie van organische stof in de grond kan verschaffen.
F. VAN DER PAAUW. Fluctuaties van aardappelopbrengsten in de veenkoloniën tengevolge van veranderingen in de bodemvruchtbaarheid onder invloed van de regenverdeling. Landbouwk.
Ttjdschr.78 (1966) 136-142.
De cumulatie van de invloed van variaties in regenval op de vruchtbaarheid van de grond
bepaalden de opbrengsten van industrieaardappelen op proefvelden in de veenkoloniën. De
na 1949 in de praktijk waargenomen achteruitgang van de opbrengsten kon hierdoor worden
verklaard. Herstel trad op in twee droge jaren. Deze hadden gedurende enkele natte jaren
een belangrijke nawerking. De invloeden van het weer op de grond worden van meer belang
geacht ter verklaring van de opbrengstverschillen dan directe invloeden van het weer op het
groeiendegewas.
F. VAN DER PAAUW. Op bouwland dit jaar ruime bemesting met stikstof. Boerderij 50 (1966)
1186, en andere landbouwbladen.
Naar aanleiding van de zware regenval in de afgelopen winter, waardoor stikstof in opgeloste
vorm isuitgespoeld, wordt geadviseerd ruimer dan normaal te bemesten.
F. VAN DER PAAUW. De oogst 1965 en de verwachting voor 1966. Boerderij 50 (1966) 1069, en
andere landbouwbladen.
Een jaar geleden is voor de eerste maal een verwachting uitgesproken over de komende
oogst. Deze was gebaseerd op de toestand van de grond op dat moment. Uitgangspunt voor
deze voorspelling is de theorie, dat deze toestand van meer belang is voor de opbrengst dan
de weersomstandigheden tijdens de groei. Deze bodemtoestand is zelf bepaald door de cummulatieve inwerking van de weersomstandigheden in een lang voorafgaand tijdvak. De verwachting was gunstig, tenzij de weersomstandigheden zeer abnormaal zouden zijn. Proefveldresultaten in 1965 bevestigden dat inderdaad een vrij hoge opbrengst zou zijn verkregen, als
dit niet door uitspoeling van kunstmeststikstof door de zware regenval verhinderd zou zijn
geweest. De uitkomsten in de praktijk die sterk uiteenliepen, maar soms zeer goed waren,
zijn hiermee in overeenstemming. Uitspoeling van stikstof en structuurbederf waren meestal
verantwoordelijk voor slechte uitkomsten. Thans is de bodemtoestand minder goed. Er mag
niettemin voor 1966 een middelmatig resultaat worden tegemoetgezien, met vermoedelijk opnieuw eenvrij grote spreiding van de opbrengsten.
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F. VAN DER PAAUW. Prognoser för gödsling och skörd baserade pâ väderleksobservationer och
markanalys.Växt-Närings-Nytt22.2 (1966) 6-13.
Een enigszins bekorte vertaling in het Zweeds van een artikel, dat onder de titel „Voraussage
des Düngerbedarfs, und des Ertrags auf Grund von Witterung und Bodenfruchtbarkeit" is
versehenen in Landwirtseh.Forsch. 20. Sonderh. (1966) 97-105.
F. VAN DER PAAUW. Het uitzonderlijk oogstjaar 1965. Jaarlijks Overzicht Fabrieksaardappelteelt
Aardappelmeelind. Veren. Ned. Aardappelmeelind. (1966) 3741.
Het jaar was merkwaardig door de uitermate zware regenval in voorjaar en voorzomer, volgend op een betrekkelijk droog tijdvak. Dit laatste deed een goede oogst verwachten; de
grond was in uitstekende conditie Er trad veel vergeling op, zowel een gevolg van uitspoeling van stikstof als van zuurstofgebruik. Het eerste kon door aanvullende bemesting ten
dele worden verholpen. Tijdens de regen is ook uit de organische stof stikstof verloren gegaan, zodat de grond na de regenperiode minder gemineraliseerde stikstof leverde. In gevallen waarin de toestand van de grond in orde bleef en waar geen stikstofgebrek optrad,
werden goede opbrengsten verkregen, ondanks het ongunstige weer. Het belang van een
goede vruchtbaarheidstoestand van de grond blijkt hieruit.
F. VAN DER PAAUW. Verandering van het opbrengstniveau in de Veenkoloniën.Landbouwcourant
VeenkolonialeBoerenbond 63.5 (1966) 3.
Dit is een reactie op een artikel van R. Anderinga van het LEI in een eerder nummer. Deze
meende uit het verloop van de opbrengsten te mogen afleiden dat in de loop van tien jaren
een opbrengststijging van 16% had plaatsgevonden (gewogen over alle gewassen). Aan de
hand van proefveldresultaten wordt getracht aannemelijk te maken dat geen of slechts een
geringe stijging van de opbrengst is opgetreden.
F. VAN DER PAAUW. Voraussage des Düngerbedarfs und des Ertrags auf Grund von Witterung und
Bodenfruchtbarkeit. Landwirtsch.Forsch. 20. Sonderh. (1966) 97-105.
De vruchtbaarheid van de grond wordt door de inwerking van het weer (regenval) geleidelijk en cumulatief veranderd. De grote opbrengstverschillen tussen de jaren kunnen voor een
belangrijk deel door deze veranderingen van de vruchtbaarheid worden verklaard. Het is
hierdoor mogelijk op grond van het voorafgaande weer en de hierdoor beïnvloede vruchtbaarheid een verwachting uit te spreken over de komende oogst en maatregelen te beramen,
waardoor nadelige invloeden kunnen worden uitgeschakeld en gunstige beter kunnen worden
benut. Hierdoor zullen voor de landbouw nadelige opbrengstfluctuaties kunnen worden gematigd. Op het gebied van de stikstofbemesting vindt dit beginsel reeds praktische toepassing.
F. VAN DER PAAUW. Waarom natuurfosfaat als meststof voor ons weinig aantrekkelijk is.Landbouwk. Tijdschr.78 (1966) 223-226.
Aan de hand van de uitkomsten van potproeven wordt uiteengezet, dat de werking van natuurfosfaten bepaald is door de verhoging van het gehalte aan in water oplosbaar fosfaat van
de grond. Deze verhoging is echter sterk afhankelijk van de pH van de grond. Bij lage pH
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kan een goede werking worden verkregen. Bij de in Nederland minimaal vereiste pH is dit
echter onvoldoendehet geval.
P. K. PEERLKAMP. The development of water balance research in The Netherlands. Proc.Comtn.
Hydrol.Res. TNO (Versl. Mededel. Comm.Hydrol. Onderz. TNO) 12 (1966) 9-17.
Inleiding tot enkele door de Werkgroep Lysimeters TNO in november 1964 verzorgde voordrachten. Het onderzoek van de waterbalans van de bovengrond in ons land heeft thans
hoofdzakelijk tot doel de verdamping van een begroeid oppervlak te leren kennen in perioden
van enkele dagen of weken. Daar meting hiervan gedurende een voldoend lang tijdvak praktische moeilijkheden geeft, wordt op verschillende manieren getracht een wiskundig verband
te vinden met bekende meteorologische grootheden en/of gemakkelijk tebepalen factoren, om
daarmee deverdamping te berekenen.
P. K. PEERLKAMP. The influence of climate and weather upon soil structure. In: H. LINSER (Herausgeber; begründet von K. SCHARRER und H. LINSER), Handbuch derPflanzenernährung
und Düngung. Band II. Böden und Düngemittel. Hälfte I. Springer, Wien (1966) 277-288.
Op lange termijn beïnvloedt het klimaat de bodemstructuur via haar invloed op de bodemvorming. Op korte termijn oefent het weer een directe invloed uit door regen (verdichting
en verkorsting van het oppervlak, watererosie, wisseling van nat en droog), temperatuur
(vriezen en dooien) en wind (winderosie) en tevens een indirecte via de vochtigheid van de
grond bij bewerking, de plantengroei en de microbiologische activiteiten in de grond. Een
overzicht wordt gegevenvan hetgeen over deze invloeden bekend is.
I. PRUMMEL. Bemesting van enkele contractteeltgewassen. Kali7.69 (1966) 307-312.
Aan de hand van gegevens uit de literatuur en van proefveldresultaten wordt een overzicht
gegeven van de bemestingsnormen voor conservenerwten, stamslabonen, spinazie en spruitkool
op landbouwgronden. Het advies is meestal lager dan dat voor tuinbouwgronden, waarvoor enkele oorzaken worden aangegeven. In verschillende gevallen berust het advies nog op te
weinig gegevens.Om hierin te voorzien is nieuw onderzoek in uitvoering.
J. PRUMMEL. Fosfaatbespuiting en fosfaatgehalte van erwten. Peulvruchten Studie Comb., Wageningen, Meerjarenplan Onderz. Akkerbouwpeulvruchten; Verslag Achtste Jaar, 1965
(1966) 8-9.
Toeneming van het fosfaatgehalte van de erwt door bespuiting is pas van enige betekenis
indien de concentratie van de oplossing op het blad een bepaalde grens heeft overschreden.
Bij deze grens reageert het gewas zichtbaar met weefselbeschadiging (10 % oplossing van
dubbelsuperfosfaat bij 1000 1en meer per ha), waarbij opbrengstverlies door bladverbranding
optreedt.
J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA. Bemesting van kropsla onder glas met bloedmeel en kalkammonsalpeter. Versl. Landbouwk. Onderz. 681 (1966) 18blz.
De stikstofbemestingsproeven werden uitgevoerd op zestien proefvelden, aangelegd op tuinbouwbedrijven op verschillende grondsoorten. Bij laag niveau van in water oplosbare stik-
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stof in de grond gaf kalkammonsalpeter (kas) een enkele procenten zwaardere sla dan
bloedmeel; bij hoog stikstofniveau was overmaat stikstof in de vorm van bloedmeel minder
schadelijk dan kas. De optimale stikstofbemesting van kropsla met kas op basis van het stik«
stofgehalte van de grond (N-water) werd vastgesteld. Beoordeeld aan het stikstofgehalte van
de grond (N-water) na de oogst werd van de stikstof uit bloedmeel 72% teruggevonden in
vergelijking met die uit kas. Waarschijnlijk heeft in de winter geoogste sla een hoger nitraatgehalte en misschien ook een lager eiwitgehalte dan in het voorjaar geoogste sla.
J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA. Bemesting van tomaten met kali. Versl. Landbouwk. Onderz.
677 (1966) 37 bh.
Op grond van proefveldresultaten wordt geconcludeerd dat om de hoogste opbrengst te bereiken in de grond een K-water van 10 à 15 gewenst is. Voor het bereiken van de hoogste
opbrengst van goed gekleurde vruchten moet K-water 20à 25 zijn.
J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA. Cultuurtechniek en bemesting tuinbouwkundig bezien.Cultuurtech. Tijdschr.5 (1966) 185-188.
Wanneer in ruilverkavelingen teeltgronden worden gemaakt met behulp van bodemlagen uit
de ondergrond moet zwaar met fosfaat worden bemest.
T. P N. L. ROORDA VAN EYSINGA. Development of a pure peat mixture for raising plants with
blocks.Agr. Res.Rept. 668 (1965) 78 pp.
Beschrijving van proefnemingen die hebben geleid tot de ontwikkeling van een potgrond voor
het maken van perspotten voor de opkweek van plantmateriaal in de groenteteelt. De ontwikkelde potgrond bestaat uit een mengsel van gelijke volumedelen vers zwartveen en turfmolm
waaraan kunstmeststoffen zijn toegevoegd. De plantgrootte bij het uitpoten bleek van grote
invloed op de opbrengst.
T. CH. VAN SCHOUWENBURG. The routine determination of manganese with formaldoxime. Neth.
J. Agr. Sei.14 (1966) 127-130.
Wanneer mangaan wordt bepaald met behulp van formaldoxim kan de storing van ijzer met
succesworden opgeheven met KNC, waarbij dan wordt gemeten bij een golflengte van 500 fi.
]. CH. VAN SCHOUWENBURG and I. WALLINGA. The determination of microquantities of manganese
in plant material.Neth. } . Agr. Sei.14 (1966) 131-137.
Na een vloeistof-vloeistof extractie met 2-thenoyltrifluoraceton kunnen micro-hoeveelheden
mangaan in plantaardig materiaal worden bepaald met formaldoxim zonder dat storing van
andere elementen optreedt.
J. CH. VAN SCHOUWENBURG and A. D. VAN DER WEY. An unusual effect of iron in the flamephotometric determination of calcium (short communication). Anal. Chim. Acta 36 (1966)
243-245.
Bij de vlamfotometrische bepaling van Ca in een zwavelzuurmilieu blijkt Fe de gevoeligheid
te verdubbelen wanneer propaanlucht wordt gebruikt. Waarschijnlijk ontstaat in de vlam
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een Ca-Fe verbinding meteen2 : 1mol-verhouding diehetCaonttrekt aandenegatieveinvloed vanhetaanwezige sulfaat.
C. M. J. SLUIJSMANS. Effect of fertilizers on the lime requirement of the soil. Agri Digest 8
(1966) 10-16.
Er wordt eenformule gegeven voor deberekening vanheteffect vanmeststoffen op dekalktoestand vande grond, uitgaande vanhunchemische samenstelling. Het door de auteur verrichte onderzoek komt neer opeentoetsing vanvroeger door Pierre gepubliceerde gegevens.
De door hem ontworpen berekeningswijze blijkt ookvoor Nederlandse omstandigheden bruikbaar.
L. K. WIERSUM. Calcium content of fruits and storage tissues in relation to the mode of water
supply. ActaBot. Neerl.15 (1966) 406-418.
Door hetinbrengen vaneenoplossing, die zowel 45Ca alseenkleurstof bevat, in de houtvaten vande planten konde primaire verdeling van deze stoffen over de plant nagegaan worden. Het bleek dat jonge, sterk groeiende vruchten (tomaat, appel), zaden (tuinbonen) of
knollen (aardappel) weinig of geen Caen kleurstof toegevoerd krijgen. Daar bekend isdat
Ca zeer moeilijk door het floëem vervoerd wordt is het ontbreken van voldoende aanvoer
over dehoutvaten oorzaak vande relatieve Ca-armoede, die aanleiding kanzijn voor het optreden vanfysiogene ziekten (neusrot, stip, enz.). Aangezien blijkt datviade houtvaten deze
snel groeiende organen geen water instroomt, moet water wel via de zeefvaten aangevoerd
worden. Ditpleit voor eengelijktijdig vervoer vanwater, asstmilaten en diverse ionen.
L. K. WIERSUM. Thecalcium supply of fruits and storage tissues in relation to water transport.
Acta Hort. 4 (1966) 33-38.
Aangetoond kan worden, dat gedurende de periode van snelle groei der tomatevruchten
praktisch geen water viade houtvaten de vruchten binnenkomt. Alsgevolg vanhet ontbrekende watertransport langs deze baan wordt ook geen calcium aangevoerd. Aangenomen
moet worden, dathet water benodigd voor de groei der vruchten samen metde assimilaten,
N, P en K via de zeefvaten aangevoerd wordt. De K/Ca verhouding in de vruchten, die
sterk gekoppeld is aanhet optreden vanneusrot, kan verschoven worden door groei of verdamping der vruchten teveranderen.
L. K. WIERSUM, J. VANDERBOON enA.DAS.Kunnen wortels vanvruchtbomen stikstof uit diepere lagen vandegrond opnemen? Stikstof 5.51 (1966) 203-211.
In grasboomgaarden wordt stikstof vroeg indewinter gestrooid omopneming ervan doorhet
gras te vermijden. Door de winterregens wordt de stikstof naar diepere lagen verplaatst. In
een proef metonderstammen inplastic buizenisaangetoond datdewortels vanappels instaat
zijn stikstof inkleigrond op85 cmdiepteoptenemen.
J. W. WOLDENDORP, K. DILZ and G. J. KOLENBRANDER. The fate of fertilizer nitrogen on per-

manent grassland soils. In: Nitrogen andGrassland—Proc. Gen.Meeting EuropeanGrasslandFederation, 1st, Wageningen,1965 (1966) 53-76.
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In ons blijvend grasland wordt slechts 50-70% van de hoeveelheid gegeven kunstmeststikstof in de bovengrondse delen teruggevonden. De rest moet dus onopneembaar worden^ hetzij
door verliezen na uitspoeling of vervluchtiging, hetzij door vastlegging in de organische stof
van de grond.
In een lysimeter begroeid met gras zijn over een aantal jaren de verliezen door uitspoeling
nagegaan in afhankelijkheid van het tijdstip van aanwending en de hoeveelheid neerslag na
toediening. Het is gebleken dat in voorjaar en zomer, behalve bij extreem zware regenval,
geen uitspoeling plaats vindt. Stikstof gegeven in herfst en winter spoelt voor 30-60% uit.
Ongeveer 70% van de gegeven stikstof wordt teruggevonden in bovengrondse delen en drain
water, de rest moet dus door vervluchtiging en vastlegging niet beschikbaar komen. In de beschreven proeven is geen aanwijzing gevonden voor een directe vastlegging van kunstmeststikstof in de oraganische stof van de grond. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat de voortdurende toevoer van organisch plantenmateriaal van afstervende plantendelen de belangrijkste
bron is voor de ophoping van organische stof in blijvend grasland. Uit balansproeven met behulp van met N-15 gemerkte KNOs en ( N H ^ S O é toegediend aan graszoden, konden aanzienlijke verliezen door vervluchtiging worden afgeleid, die voor nitraat hoger waren dan voor
ammoniumstikstof. In modelproeven kon worden aangetoond dat er denitrificatie in de rizosfeer van levende planten plaats vindt en dat de wortels blijkbaar in voldoende mate organische substantie uitscheiden om in de behoefte van de denitrificerende organismen te voorzien.
Uit de proeven met behulp van gemerkte stikstofverbindingen is gebleken, dat van de toegediende stikstof ruwweg 50-60% in de bovengrondse delen, 10-20% in de wortels en 1020% in de grond wordt teruggevonden, terwijl de rest door vervluchtiging verloren gaat.
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RAPPORTEN
1. P. DELVER en H. G. BOMHOF. Verslag van twee bodembehandelingsproeven met appel en
peer op een veldpodsolgrond te Alphen (N. Br.).
2. Voordrachten gehouden op de contactbijeenkomst PAW-IB,Groningen 6 januari 1966.
3. L. C. N. DE LA LANDE CREMER, J. BOER, H. TEN BOER, J. VAN DER PLOEG en N. M. DE VOS.

Ervaringen met het onderwerken van stro. Verslag van een studiereis naar W. Duitsland in
september 1965.
4. P. BOEKEL en A. PELGRUM. Bodemfysisch onderzoek op enkele percelen tulpen in NoordHolland.
5. K. BOSKMA. Kalktoestand en stikstofbemesting voor conservenerwten op zand- en veenkoloniale grond.
6. K. BOSKMA. De relatie tussen pH van de grond en opbrengst, onder invloed van bemesting
met stalmest
7. B.J. VAN GOOR. Neusrot bij de tomaat (Eurocross).
8. K. BOSKMA. Benadering van de invloed van bemesting met stikstof in bedrijfsverband met
behulp van een eenvoudigmodel.
9. TH. J. FERRARI en J. MOL. Aspectenanalyse van causale modellen (padcoëfficiënten, simultane vergelijkingen).
10. J. PRUMMEL. Nitraat en oxaalzuur in spinazie in verband met de gezondheid. Literatuuroverzicht.
11. J. PRUMMEL. Jaarverslag 1965 van Pr Lov 9 - meerjarig fosfaatgroenbemestingsproefveld op
kavel S 37, akkers 31 t/m 39; jaar van aanleg 1956 (grondsoort zware zavel). Gewas zomertarwe.
12. D. J. C. KNOTTNERUS. De elfde cursus 'Het geschreven woord in de landbouwvoorlichting'
1965-1966.
13. J. VAN DER BOON. Teelt van groentegewassen in potten van verschillende grootte.
14. C. M. J. SLUIJSMANS. Invloed van kalktoestand op de opbrengsten van wintertarwe, winterroggeen haver op loss.
15. C. VAN OUWERKERK. Het grondfoewerkingsonderzoek in Braunschweig-Völkenrode en München; verslagvan een studiereis van 13tot 20juni 1966.

67

VOORDRACHTEN
G. H. ARNOLD.
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A late top dressing on winter wheat by an aerial spray of urea (Third Intern. Aviation Congress, Arnhem, maart.)

R. ARNOLD BIK.

«,,

f *

J

Gevolgen van waterverontreiniging voor de bloemisterij. (Voorlichtingsdag voor de bloemisterij, Utrecht, januari.)
Potgrond en potgrondmengsels in de bloementeelt. (Cursus voor bloemisten, Apeldoorn, februari.)
Resultaten van een stikstof-top-tijdstippenproef met azalea. (Ned. Azaleavereniging, Aalsmeer, maart.)
Kunnen anjers, rozen of andere culturen zonder stalmest worden geteeld? (Studieclub Rijsenhout, Haarlemmermeer, april.)
Keuze van meststoffen bij de bemestingsadvisering. (Contactavond met vertegenwoordigers
van de handel, Aalsmeer, mei.)
Is stalmest nog wel nodig? (Landelijke vergadering van bloemisterij-assistenten, Aalsmeer,
mei.)
Potgronden. (Tuinbouwstudieclub Midden-Nederland, Utrecht, oktober.)
Groeimedia en bemesting in de bloemisterij. (Bodemkundige specialisten Rijkstuinbouwconsulentschappen, Aalsmeer, oktober.)
Influence of substrate and nitrogen on quality of azaleas. (Congress Intern. Potash Institute,
Brussel, oktober.)
Quality of chrysanthemums in relation to their nitrogen and phosphorus contents when
fertilized with certain slow release fertilizers. (Congress Intern. Potash Institute, Brussel,
oktober.)
Resultaten bemestingsproeven met azalea. (Azaleamiddag, Aalsmeer, november.)
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IJ. BAKKER.
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Verloop van dé kalitoestand op de standaard percelen. (Landelijke vergadering van ass.-specialisten.)
Werking van fosfaathoudende kalikiezelkalk 'fosmakencica'. (Landelijke vergadering van
ass.-specialisten.)
Bemestingsbeleid. (Bemestingsdag, Eenrum.)
Samenstelling en werkingsfactoren van organische meststoffen. (Leraren van landbouwscholen.)

P . BOEKEL.

ij°*

Structuur van onze klei- en zavelgronden. (Landbouwvereniging Middelstum en Kantens,
januari.)
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Excursie met toelichting langs percelen tulpen met zware uitval. (Specialisten van de Rijkstuinbouwconsulentschappen, april.)
' •'- Betekenis van organische stof voor de structuur van klei- en zavelgronden. (Contactcomm.
Biologische Bodemverbetering, Kampen, mei.)
< V" Betekenis van de kalktoestand voor de structuur van klei- en zavelgronden. (Verg. LOBB,
Groningen, mei.)
Kalktoestand en bodemstructuur. (Verg. van ass.-specialisten van de Rijkslandbouwconsulentschappen, Maastricht, juni.)
•'
Betekenis van de dichtheid van de grond op de opkomst en groei van tulpen. (Werkgroep
Bodemkundige Onderzoekers op het Gebied van de Bloembollenteelt, Groningen, november.)
K. BOSKMA. j C :

"
-'

Bekalking van bouwland op zeeklei. (Ass.-specialisten, Maastricht, juni.)
Bekalkingsadvies voor klei en z\avel. (Commissie Bemesting Bouwland, Amersfoort, juni.)
De invloed van stikstofbemesting in bedrijfsverband. (Commissie Synthese Onderzoek Weidebedrijven, Wageningen, december.)
G. D. VANBRAKEL.

' *:
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Nitrojectie. (Voor boeren bij Hoogeveen, maart; en op Texel, mei.)
P. BRUIN.

^
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The Institùte-fof Soil Fertility. (Intern, bodemkundige cursus, Groningen, februari.)
Bij het 50-jarig jubileum van de Vereniging tot Exploitatie van Proefboerderijen in de Veenkoloniën. (Ter gelegenheid van dit jubileum, Veendam, februari.)
Bijdrage tot dediscussie naar aanleiding van de voordracht van prof. ir. F. Hellinga voor Genootschap Landbouwwet. en NILI over 'de problematiek van de studie aan de Landbouwhogeschool'. (Wageningen,februari.)
Introduction des recherches de l'Institut pour la Fertilité du Sol. (Réunion du Comité Interinstituts, Wageningen, april.)
De bodemvruchtbaarheidstoestand in Groningen en wat hieraan gedaan kan worden. (Prov.
Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Groningse Landbouw, Groningen, juni.)
Appraisal of the conference at Aberdeen. (Conf. Comm. II and IV, Int. Soc. Soil. Sei., Aberdeen, september.)
P. F.J. VANB U K .
' S'c ' ' -*• *< •.
Enkele voorbeelden van uitspoeling. (Contactverg. IB-PAW, Groningen, januari.)
Vroege stikstofbemesting op grasland in verband met de weersomstandigheden. (CLO-dagen,
Utrecht, februari.)
De stikstofbehoefte van aardappelrassen. (Consulentsohappen Assen, Veendam, Emimen,
Zwolle, Hengelo.)
De stikstofbemesting van akkerbouwgewassen. (Consulentschap Dordrecht.)
Nitrate as an indicator of the nitrogen nutrition status of grass. (Tenth Intern. Grassland
Congress,Helsinki, juli.)
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Diagnosis of the nitrogen status of seed potatoes. (Third Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Zürich, september.)
' *5~" Ergebnisse der Düngung von Acker- und Grünland mit flüssigem Ammoniak. (Jahresversammlung Landwirtsch. Untersuchungs- und Forschungsanstalten, Berchtesgaden, september.)
' *>
Nieuwe stikstofmeststoffen. (Stafverg. IB,Groningen, oktober.)
S~
Ammoniak als stikstofmeststof. (Techn. stafvergadering IB, Groningen.)
'o
Stikstofbemestingsproblemen op grasland. (Verg. specialisten voeder-en weidebouw.)
P. F. J. VAN BURG en G. D. VANBRAKEL.

/

Technische en landbouwkundige aspecten van ammoniak (4). (Instructiebijeenkomst voor de
specialisten bodem en bemestingvan resp. Zuid-, West-, Oost- en Noord-Nederland.)
P. DELVER. ^ \ V \

«f

Stikstofbemesting bij appel en peer. (Kring Zuidhollandse eilanden NFO, Rotterdam, januari.)
Achtergronden van de magnesiumvoeding van vruchtbomen. (Ass. Rijkstuinbouwconsulentschap,Goes, januari.)
Stikstofvoeding van vruchtbomen. (Kring Rijn en Amstelland NFO, Hoofddorp, januari.)
Uitspoeling van meststoffen. (Tuinbouwstudieclub, Barendrecht, februari.)
Toepassing van gewasanalyse bij het bodemvruchtbaarheidsonderzoek. (Kunstmestcolloquium,
Kesteren, mei.)
Bodembehandeling in de fruitteelt. (Werkgroep Onkruidbestrijding in de Tuinbouw, Wilhelminadorp, september.)
Stikstofvoeding van fruitgewassen. (Werkgroep voor geïntegreerde bestrijding sectie VI: Toepassing harmonische bestrijding IPO, Wilhelminadorp, oktober.)
Gras in de fruitteelt. (Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw, Kesteren, oktober.)
Stikstofvoeding en bodembehandeling bij fruitgewassen. (Kring Noord-Holland van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, Hoorn, november.)
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K. DILZ.
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Stikstofbemesting van granen. (Afd. Bemesting in de landbouw IB,Groningen, januari.)
Toepassig van CCC. (Bond van Agrarische Loonwerkers, Alphen aan den Rijn, februari.)
Invloed van stikstof op de bakkwaliteit van tarwe. (Stafverg. IB, Groningen, maart.)
Stikstofbemesting van landbouwgewassen. (Rijkslandbouwconsulentschap, Dordrecht, maart.)
De stikstofbemesting van granen. (Belgisch-Nederlandse Verenigingen van Graanonderzoekers.)
De toevoeging van spoorelementen aan stikstofmeststoffen. (Verg. Afd. Bemesting in de
tuinbouw IB,Groningen.)
The effect of clipping frequency and nitrogen nutrition on regrowth of perennial ryegrass.
(Tenth Intern. Grassland Congres, Helsinki, juli.)
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Bi(xhemie van de ijzervoorziening van de plant. (Stafverg. IB,Groningen, februari.)
Fysiologische aspecten van de bestrijding van ijzergebrek met chelaten. (Stafverg. proefstation Naaldwijk, maart.)

H. VANDIJK. \ J
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Kationenbinding van huminezuren. (Nederlandse Bodemkundige Vereniging, Wageningen,
maart.)
TH. J. FERRARI.
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Aspecten bij de hulp aan minder ontwikkelde gebieden. (Diploma-uitreiking cursus bemestingsleer, Ede, februari.)
Die Methode der Pfadkoeffizienten. (Biometrisches Kolloquium, Hannover, februari.)
Agrarisch gebruik van de grond in verband met bodemgesteldheid en landinrichting. (Inleiding op de door de Nederlandse Bodemk. Vereniging aan dit onderwerp gewijde dag, Amsterdam, mei.)
Zusammenhang zwischen Aspektanalyse und Pfadkoeffizientenanalyse. (Verg. intern, werkgroep voor bodemvruchtbaarheid, Linz,mei.)
Ergebnisse der INV-Auswertung. (Verg. intern, werkgroep voor bodemvruchtbaarheid, Linz,
juni.)
Principles of experimentation in the study of soil-croprelationships. (Conf. Comm. II and IV,
Intern. Soc.Soil Sei.,Aberdeen, september.)
Identificatie in de factoranalyse met behulp van de caumax-draaiing. (Studiekring voor Statistische Techniek, Wageningen, november.)

A. J. DEGROOT. \.a:o
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J. A. GROOTENHUIS.
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Mobiliteit van speerelementen in delta's. (Stafverg. Stiboka, Bennekom, januari, en stafverg.
IB, Groningen, februari.)
Oorzaken en bestrijding van ijzer- en mangaangebrek. (Stafverg. proefstation Naaldwijk,
maart.)
Mobility of trace elements in deltas (a study of pedogenesis relevant to availability problems).
(Conf.Comm. II and IV, Intern. Soc.Soil. Sei.,Aberdeen, september.)
Deltaproblemen. (Chemische Kring en Natuurkundige Kring Limburg, Sittard, november.)
V^ *i J

Groenbemesting. (Personeel RLVD, Zwijndrecht, januari.)
Ervaringen met verschillende groenbemesters. (Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting, Zuidland, januari.)
Fruchtfolgeergebnisse mit Getreide im Nordostpolder. (Voor Duitse boeren, Bunde, februari.)
De organische bemesting op zeekleibouwland. (RLVD,Zevenbergen, maart.)
Bouwplan en organische bemesting. (Aid. LMY, Biddinghuizen, februari, en Swifterbant,
april.)
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De drie organische-stofbedrijven bij Nagele in de Noordoostpolder. (Streekverbeteringscommissie Weiwerd-Amsweer,Meedhuizen, december.)
De organische-stofvoorziening voor onze gronden. (Verenigingen voor bedrijfsvoorlichting
in Land van Heusden en Altena en de Noordbrabantse Biesbosch, Almkerk, december.)
De drie organische-stofbedrijven bij Nagele. (LMY, afd. Tollebeek, Tollebeek, december.)
Organische bemesting op akkerbouwbedrijven. (Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting 'Goeree
en Overflakkee', december.)

S. DE HAAN.

S

Hoeveelheid én hoedanigheid van de humus in verschillende korrelgroottefracties van de
grond. (Stafverg. IB,Groningen, december.)
G. W. HARMSEN. •-,

Stikstofhuishouding van de grond in verband met uitspoeling. (Contactverg. IB-PAW, Groningen, januari.)
K. TER HORST.

Voorkieming van het bouwland met organische stof. (Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting,
Smilde, februari.)
Stikstofbemesting bij aardappelen. (PAW, afd. Akkerbouw, Wageningen, september.)
G. JAGER.

Chagens in the activity of soil micro-organisms influenced by physical factors (drying-remoistening, freezing-thawing). (Kolloquium Dynamik der Bodenlebensgemeinschaft, Braunschweig, september.)
G. J. KOLENBRANDER.

Inspoeling van stikstof. (Contactverg. IB-PAW, Groningen, januari.)
L. C. N. DE LA LANDE CREMER.
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Bemestingswaarde van stro. (Ass.-specialisten, Bennekom, januari; stafverg. IB, Groningen,
april; Contactcommissie Biologische Bodemverbetering, Kampen, mei.)
Möglichkeiten und Begrenzungen in der Anwendung von flussigen Misten. (Bedrijfsvoorlichters in Weser/Ems, Lingen, juni.)
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C. VAN OUWERKERK.
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Het grondbewerkingsonderzoek op PrLov7. (Commissie van Beheer van de Dr. H. J. Lovinkhoeve,Marknesse, september.)
Opzet en uitvoering van een vakproef over grondbewerking en bodembedekking bij tulpen.
(Werkgroep Bodemkundige Onderzoekers op het Gebeid van de Bloembollenteelt, Groningen, november.)
Oorzaken van de slechte groei van erwten op PrLov7 in 1966. (Stafverg. IB, Groningen,
december.)
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Reactie van het gewas op de uitspoeling van stikstof. (Contactverg. IB-PAW, Groningen,
januari.)
De vruchtbaarheid van de grond. (Colleges voor biologische studenten, Groningen, februarimaart.)
Voorspelling van de groeiomstandigheden van de gewassen op grond van weer en bodemtoestand. (Middelbaar personeel IB,Groningen, maart.)
Inleiding tot de nieuwe P-watermethode. (Verg. LOBB,Groningen, mei.)
Die neue P-Wasser Methode in den Niederlanden. (Intern, symp. grondonderzoek, Kristianstad, juni.)
The aspects of soil fertility in weather-crop yield relationships. (Agroclimatological Conf.,
Reading, juli.)
Role of the organic cycle in the fluctuation of crop yield. (Conf. Comm. II and IV, Intern.
Soc.Soil Sei.,Aberdeen, september.)

J. PRUMMEL.
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Kalk- en fosfaatgehalte van gras. (Verg. LOBB,Groningen, mei.)
Schade door chloorhoudende meststoffen bij aardappelen. (Specialisten Bodem en Bemesting,
Utrecht, november.)
Bemestingsonderzoek grove tuinbouwgewassen op landbouwgronden. (Verg. afd. Bemesting
in de tuinbouw IB,Groningen, december.)

'Y

J. P. N. L. ROOKDA VAN EYSINGA.
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Bemesting van sla, tomaten en komkommers. (Studieclub, Berkel en Rodenrijs, januari.)
Bemesting van slaen tomaten. (Studieclub,Monster, januari.)
Bemesting in de glastuinbouw. (Hoogste klasse van de Hogere Tuinbouwschool, Den Bosch,
maart.)
Proefresultaten. (Assistenten Rijkstuinbouwconsulentschap, Naaldwijk, september.)
Mineral fertilization, yield, and quality of vegetables. (Congr. Intern. Potash Institute, Brussel, oktober.)
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P. A. ROWAAN.
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Kunstmeststoffen en hun gebruik in Nederland. (Stafverg. IB,Groningen, oktober.)
J. J. SCHUURMAN.
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Onderzoek naar de wbrtelontwikkeling van bloembollen. (Bodemkundige Contactgroep voor
de Bloembollenteelt, Lisse,januari.)
to
Demonstratie met toelichting van wortelbeelden. (Intern, bodemkundige cursus, Groningen,
februari.)
? *•_>."" Wortelonderzoek van grasland en in de fruitteelt. (Voor een groep Italiaanse studenten, Groningen, april.)
• ^~ Invloed van de dichtheid van de grond op wortelontwikkeling, opneming van water en voe-
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dingsstoffen en bovengrondse groei van haver. (Afd. Plantevoeding en Afd. Natuurkunde
van de grond, IB,Groningen, mei.)
Effects of soil density on root and top growth of oats. (Intern. Symp. on Soil Management,
Brno, iuni.)
De invloed van de dichtheid van de grond op de wortelontwikkeling van tulpen. (Werkgroep Bodemkundige Onderzoekers op het Gebied van de Bloembollenteelt, Groningen, november.)

-o

H. A. SISSINGH.
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Mechanische hulpmiddelen bij grondonderzoek. (Verg. LOBB,Groningen, mei.)
P-water 1 : 40 methode. (Voorlichtingsdienst voor Superfosfaat, Wageningen, december.)
C. M. J. SLUIJSMANS.
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Bemesting van bouwland óp loss en klei met magnesium. (Ass. specialisten, Bennekom,
januari.)
The link between chemical soil analysis and the fertilization advice. (Intern, bodemkundige
cursus,Groningen, februari.)
Verloop van de bemestingstoestand van de grond. (Leraren van landbouwscholen, Utrecht,
maart.)
Ontwikkeling van het organische-stofonderzoek aan het IB. (Contactcommissie Biologische
Bodemverbetering, Kampen, mei.)
Een nieuw bekalkingsadvies voor zeeklei. (Verg. LOBB,Groningen, mei.)
Berücksichtigung von Nebenfaktoren bei der Bewertung des Kaligehaltes des Bodens. (Intern. Symposium grondonderzoek, Kristianstad, juni.)
Een nieuw bekalkingsadvies voor zeeklei. (Werkcommissie Grondonderzoek, Amersfoort,
augustus.)
Nieuwe opzet van een magnesiumadvies voor zand-bouwland. (Werkcommissie Grondonderzoek, Amersfoort, augustus.)
Changes of the soil nutrient status. (Conf. Comm. II and IV, Int. Soc. Soil Sei., Aberdeen,
september.)
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K. W. SMILDE.
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L. K. WIERSUM.V / ° ^
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Gebrekssymptomètr'bij tomaten. (Afd. Bemesting in de tuinbouw, IB, Groningen, februari.)
Grondonderzoek op borium in verband met de bestrijding van hartrot bij bieten. (Verg.
LOBB,Groningen, mei.)
Enige resultaten van bemestingsonderzoek in de bosbouw. (Stafverg. IB, Groningen, december.)
)

Aspecten van ecologie en fysiologie van het opnemingsproces door de wortel. (Personeel IB,
Groningen, januari.)
Transport en redistributie van calcium in de plant. (Colleges voor biologische studenten,
Groningen, januari-februari.)
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Studies of root system development. (Panel IAEA/FAO, Wenen, maart.)
Wortelgroei en aëratie van de grond. (Afd. Bemesting in de tuinbouw, Groningen, april.)
Aëratie in verband met groei en functie van aardappelwortels. (Stafverg. IB, Groningen,
december.)
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RESULTS OF RESEARCH IN 1966
It is the task of the Institute to study the nature and effect of the factors that
determine the soil fertility and hat are influenced by fertilization and soil cultivation.
Research is carried on in the field, in filled-in plots and pots, and in the laboratories.
Having made good progress in interpreting the differences in growth of crops in different places, research isnow also made concerning differences in soil fertility factors
over long periods as determined by weather factors. The research includes arable
crops and grassland, and the different horticultural crops.

Physicalsoil fertility research
In studying the physical factors the air content and water regime of the soil and
the stability of soil structure are mainly involved. The results obtained allow to give
advice in the field of conservation and improvement of the soil structure.
Sou
structure

The level of soil structure of clay and sandy clay soils in northern Groningen was
low in 1966, even somewhat worse than in 1965. On soils with a relatively
high humus content in North Holland still much slaking was observed. The fineness
of the sand fraction plays an important part here. Much of the slaking was found to
be due to insufficient drainage.
Elaborating the results of the soil-structure investigation on a liming experimental
field in Nieuw-Beerta in the 1957-1963 period confirmed the importance of maintaining a high lime status for the soil structure and workability. It is difficult to find
a satisfactory compromise between the results derived from the pH-yield curve and
the higher lime requirements of the actual structure, workability, and slaking of the
soil to be able to include the requirements of structure in the advisory scheme.
The gypsum experimental fields laid out by the Government Agricultural Advisory
Service did not show any slaking due to the little rainfall after sowing, so that it was
impossible to investigate the influence of calcium sulphate.
On some experimental fields in Friesland, where the effect of application of a
sand covering is being studied, the treated objects of arable land showed more slaking after the winter and al lower air content than the untreated. In the summer the
differences in air content were small or even reversed. Application of a sand covering on potatoes and grass resulted in a yield increase of 15-20 %; more nitrogen
was needed, however, and the seal infestation was increased. No yield increase was
recorded with beets.
Peas were generally found to require an air content of the soil of more than 20
vol. % for aprosperous growth and yield. The low yields of various parcels of land in
distinct years were found to be connected with much precipitation in May and June,
bad drainage, and insufficient fertilization.

r a ther

76

Gladioluses on sandy clay were found to yield ca. 50 % more at an air content (at
pF 2) above 20 vol. % than at a 2 % lower air content. Thus, they make great demands on thephysical soil status.
The air-filled pore space required for a sufficient gas exchange of the root system,
was calculated from literature data concerning oxygen uptake and carbon dioxide
production in the soil. This pore space depends on the root pattern and the type of
soil, but generally appeared to correspond with that found sufficient on the experimental fields.
In investigations concerning tillage the use of measurements of the mechanical m u j e
properties of the soil in the ploughed layer, to predict the soil structures caused by
tillage under different circumstances, is still new. Therefore, the further development of the apparatus, with which soil shear strength and compression are measured,
again required much attention this year. A comparison of empirically determined
and calculated values of shear strength and cone resistance revealed some imperfections in the laboratory apparatus, which could be partially eliminated. The shearing
velocity was found to have a great influence on the shear strength. Also the friction
between metal and soil plays a part with the shearing apparatus for use in the field.
After an orientation in Wageningen, Völkenrode, and Munich, adesign was made for
a soil trough on the grounds of the new building. In this trough one can study which
influence properties and condition of the soil have on the result of tillage, under
conditioned circumstances.
On the tillage experimental field Pr Lov 7 at Marknesse the planting bed of potatoes and the structure of potato ridges was studied. The decrease in height of the
ridges caused by settling during the growing season, was considerable. The yield of
peas on this field was disappointing. There were great differences in yield between
the objects because of differences in the hydraulic conductivity of the soil, which are
caused by tillage.
On the tillage experimental field IB 682 at Nieuw-Beerta a better structure and
by that a more favourable nitrogen regime was obtained by mechanical spading rather than by ploughing. Oats and summer wheat needed on the excavated object 20
kg/ha less nitrogen than on the ploughed one to obtain the same yield of straw.
The differences in grain yield at comparable nitrogen dressings were small.
Data about the relation between the tractive power required and soil shear
strength were gathered from experimental fields at Westmaas, Wijnandsrade, and
Nieuw-Beerta, in co-operation with the ILR (Institute of Agricultural Engineering
and Rationalization, Wageningen). The last-mentioned experimental field (IB 683)
provided indications that this relation may be strongly dependent on the soil-moisture content. Moreover, it was found here again that ploughing is much more difficult
on the limeless part (more slipping of the wheels, bad control of the tractor) than
on the limed part. On the first-mentioned part 15-20 % more tractive power was
required with apoorer result.
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Wind
erosion

With the research on the prevention of wind erosion attention was paid especially
to the use of fluid cattle manure and to the relation between the organic-matter content and the sensitivity to wind erosion of the soil.
In filled-in plots with tulips at Breezand and Haren (Groningen) it was found
that with a mulch of fluid cattle manure less sprouts came up and that the length of
the plants in the growing period was smaller than with a straw cover. A thicker
layer of fluid cattle manure resulted in a smaller number of sprouts, and with the
larger doses a browning and dying off of the roots was observed shortly before harvesting. To what extent the last-mentioned phenomenon is caused by a nitrogen
excess in the soil will be investigated. Heavy rainfall was found to cause the fluid
cattle manure to mix with the underlying sand. On fields without a crop cracks
occurred in the layer of fluid cattle manure. It was found thalt this could be prevented by mixing the fluid cattle manure with chopped straw.
Measurements in the windtunnel with soil of the former compost experimental
field IB 10 at Meldersloo produced the unexpected tendency - earlier found with
another experimental field - of a negative correlation between organic-matter content and critical windspeed. Perhaps the differences in character of the organic matter from the various fields play apart here.
Inorganic fertilization
Research regarding chemical factors of the soil is closely related to giving advice
on fertilizer application asbased on soil investigation and to the evaluation of fertilizers.

Lime

As regards the lime status of the soil, the gathering of data obtained with cerals
on loess led to the conclusion that winterwheat, rye, and oats react only slightly upon
differences in pH on this soil. The optimum pH as given in the advisory basis for
manuring of agricultural soil is sufficient for these crops. On river clay more lime is
found to be needed for a certain increase of the pH than was assumed thusfar. For
the lime dressings on marine clay needed to attain high pH values new directives are
dr«jwn up. The influence of the status of the subsoil is less, according to most of the
experiments, than that of the topsoil. Sometimes,however, they are equal.

Phosphate

Much attention was paid to the renewal of the phosphate advisory basis. In employing the new P-water 1:40 method (large extraction ratio) for routine research
difficulties still occur. Turbid filtrates can be prevented by using an apparatus in
which 50 soil suspensions can be filtered together, according to the principle of the
Mariotte bottle (elimination of spilling), and by paraffining the filter edge (to avoid
the liquid creeping over). In very few cases turbidity is removed by adding sodium
chloride crystals.
AU available soil samples of pot and field experiments suited to test the new me78

thod,areusedin thisinvestigation. In allcases thevaluation of thephosphate status
was found to be greatly improved with regard to the existing methods. It can be
calledaninTheNetherlandsuniversallyusablemethodfor arable soil.Theinvestigation regardinggrasslandiscontinued.
In filled-in plots it waspossible again to demonstrate the favourable influence of
agood structureonthephosphatesupplyof thecrop.
Too low Ca/P-ratios in grass can become especially detrimental to feeding with
younggrassonintensivelymanaged farms.
The investigation of the shifts in the potassium status of clay arable soil made Potaiii
progress.In thenear future it willbepossible to draw updirectives for along-range
fertilization policy.
The results of all thehitherto experiments on the moment of potash-fertilizer application were summarized. There is no objection against application of potash on
marine clay already in autumn. On river clay and sand application in spring is preferred. On sand,however,applicationinfall hasalsoareasonablepotasheffect.Chlorinedamageby chlorine-containing potash fertilizers, if used for potatoes, canbereduced byearly application.When applied before October these fertilizers causelitde
ornodamage.
Of the potash applied on grassland in spring on an average only about 10% is
found againin the sodlayer after oneyearof mowing once, and for the rest grazing.
So,with this manner of grassland utilization, potash fertilization has no great influenceon thepotassium status of the soil at short notice.The distinction in evaluation
of the potassium status of samdand clay soils drawn in the advisory basis wasconfirmed bynewdata.
After a compilation of the data of all available experimental fields the norms for
potash fertilization of potatoes on arable land in the Northeast Polder have been
changed.
The research concerning the nitrogen status of the soil and the nitrogen supply Nitrofen
of thecropsisin thecentreof interest.
The optimum moment for nitrogen application on grassland in spring is probably
situated at thebeginning of the growth period.This moment can be estimated fairly
well bymeansof average24-hours temperatures. The addition of herbicides to solid
fertilizers opensperspectives for grassland.
The results of the investigations with lysimeters concerning the nitrogen regime
of grassland demonstrate more and more clearly that nitrogen from artificial fertilizers applied in early spring, never iswashed out somuch, that it is lost completely.
In alate andhumid spring,however, it is possible that it becomes hardly accessible
for the^first cut.Notuntilthe secondcutit appears to full advantage.Of course,this
doesnotcompensatethelossinthefirst cut.In suchyears,therefore, it isrecommended togiveafurther topdressinglater in the season.This holds particularly for permanentgrasslandonsandysoils.
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It wasfound that theverticaltransport of solublenitrogeninthe soilunder theinfluence of the water movement canbe described very well with the Van der Molen
formula for tubes filled with soils of very divergent water-holding capacity, at a
not toohighgroundwaterlevel.
Spraying cereals with chlorcholinechloride (CCC) by plane had(thesame good effect asbyfield sprayer.
Differences in effect of nitrogen on the yield of potato varieties,which would
have a different need of nitrogen according to the list of varieties, could not be ascertained. Differences in outward appearance of the leaves are not sufficiently indicativeconcerningthenitrogenneedof thevarieties.
In the humid spring of 1966 early liquid-ammonia injectionwas less favourable
than injection shortly before sowing or planting. Injection by means of the shaker
harrow or plough gave good results. On grassland the first data, obtained with a
machinespeciallydevelopedfor grassland,weredisappointing.
Magnesium

The depression inpotato yields asa results of magnesium deficiency depends toa
high degree on the moment of growth interruption by dying of lifting. The earlier
this moment, the smaller the loss. This year again it was found that magnesiumsulphatesprayingismoreeffective than application of asolid fertilizer.

Sulphur

In 1966 investigation of the sulphur need of Dutch soils started. In aport experiment with sandy soils from different origin the degree of sulphur deficiency was
found to correlate well with the sulphate content of the soil. The sulphur contents
of thesoilarewidelydiverging.

Minor
elements

The minor-elements research concerns problems in agriculture, horticulture, and
forestry.
In a pot experiment with beets a good correlation between the boroncontent of
the soil and the occurrence of heart rot was found. The correlation between boron
content of the leaves and heart rot is, however, better. Potatoes did not react on
the samesoils,carrots accordingto the rules found for beets.Carrots with boron deficiency often had a split tap root. There was a fairly clear connection between the
boron contents of soil and leaves. On the experimental fields fodder maize did not
reactinthiswetyear,norareactionof asparaguswasobserved.
In a pot experiment with various cereals and cereal varieties great differences in
sensitivity to copperdeficiencywere found. The sentivity increases in this order:
rye, oats,barley, wheat. Between oats, wheat, and barley varieties also great differenceswere found.
On anexperimental field, onwhichin a 17-yearsperiod 360 tons of compost have
been applied, injuries caused by zinc excesswere observed with young beets. The
zinccontent of theleavesamounted tosomuchas555p.p.m.
In apot experiment with poplars it wasfound that the reaction on limeandphosphate up to 1000kgP 2 Os/ha on the 'problem soil Someren' is very favourable. By
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means of chemical crop analysis it was investigated what the influence has been on
uptake and distribution of minor elements. The copper, manganese, iron, and zinc
concentrationsweredepressedbyincreasingphosphatequantitiesin theroots aswell
asin thestemsandleaves.
On soils from the Wieringermeer and holm soils from the Biesbosch a dressing
of 160 kgMnO/ha (55 % Mn), applied one year previously, was sufficient to prevent manganese deficiency with oats; an important yield increase was obtained.
In comparison with 1965,in 1966 generally much less irondeficiency occurred in
consequenceof thesmaller rainquantity in thebeginningof thegrowing season.The
toodryweather wasdisturbing in studying the influence of thegroundwater levelon
the bicarbonate content at the Nieuw-Beerta experimental field. A very slight iron
chlorosis in the beets only occurred at the highest groundwater level (40 cm). The
disease could be controlled with the chelate Fe-EDDHA, through which, however,
asligthmanganesedefiency wasinduced.
In an orchard at Arum, where irondeficiency and cankerare going closely together, iron chelate Fe-EDDHA aswell as Mn-DTPA were applied this year. By this,
Mn-deficiency induction wasprevented and alsothe canker wascontrolled efficiently
(sporadically occurring of top canker with treated trees, much canker with untreated ones). The treatment with both chelates resulted in a yield increase of about
12%.
In the sameorchard the infection by silver-leaf disease was strongly repelled, but
couldnotbetotallyprevented.
Chemical research
The biochemical research in the field of minorelementsconcerns the uptake and Biotheefficacy of ironchelatesintheplant.
chemistry
Artificially causedroot damageswith tomatoplants were found to produce alarge
increase, in relation to the amount of damage, of the iron uptake from chelates.
In iron-deficient plants with undamaged roots, however, not all iron chelates investigated at extremely high concentrations effected a raised content. The observed
differences in uptake of iron from chelates between chlorotic and healthy plants
consequentlycannotbeexplainedby'leaks'intheroot system.
Roots of iron-deficient plants supplied with iron(II) sulphate were found to
accumulateconsiderably more iron during the first 0.5-8 hours after the application,
than comparable roots receiving iron in the form of a chelate. With FeSC>4supply,
the iron concentration in the heaviest fraction (cell walls, nuclei) was found to increase regularly, while it remains constant after 1.5 hour already with Fe-EDTA.
Theironconcentration of thewater-soluble fraction ishigher withiron(II) sulphate
thanwithFe-EDTA.Oneof theproblemsencountered hereis,whether the intensive
accumulation in the roots of iron from FeSOé canbe important for the iron supply
of theplant.
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The influence of the root temperature on the uptake of iron from chelates is not
totally clear yet. The iron content does not increase proportionally to the root temperature (like the phosphate content does). It is of practical importance to study
the influence of light and temperature, since in practice iron deficiency often occurs
when temperature and light intensity are high.
sou
Some minor elements are investigated with regard to their pedogenetic and soilehemistry chemical character.
The research concerning the mobility of minor elements ( F e > C u > C o > Mn)
was extended with the element zinc.
In the Rhine and Ems estuaries the behaviour of zinc in the new deposits investigated was found to correspond completely with that of copper, which means that
with downstream silt transport these two elements are, next to iron, the fastest to
dissolve in the surrounding water.
Like iron, copper gets lost in organic compounds.
Byusing the specifically copper-binding chelate triethylenetetramine it was demonstrated that the activity of copper-organic compounds is greatest in those parts of
the delta, where the losses of this element occur most often. The nature of the
organic material that is active with respect to minor elements, could be characterized in more detail by extractions with primary amines with a high molecular weight,
followed by absorption spectrography and circular spectrography. The organic compounds concerned have aphenolic character.
The consequences of the mobility of minor elements for the cultivated soils and
the crops growing on it were investigated in the Rhine and Ems estuaries for the
element copper. The seaward decreases in copper content can lead to marginal and
even submarginal circumstances for the plant nutrition in the Rhine and Ems estuaries. In this connection especially northern Friesland, northern Groningen, East
Flevoland, and the Dollard polders deserve attention.
In the Ems delta the extremes with respect to the mobility of copper occur over
shorter distances than in the Rine delta, as a result of the greater agressivity of the
Ems organic matter.
In connection with bad results of the rice culture in the Wageningen Polder in
Surinam, assistance was lent in soil research there, on request of the State Agricultural University. In the upper layers of the profile marginal manganese contents were
found, while also the Fe/Mn-ratios reached extremely high values. This is caused
by heavy washing out of manganese into the subsoil as a result of intensive transformation of the organic matter.
Analysis

In the field of analytical chemistry part of the attention was paid to the determination of P, S,Ca, Fe,Mn, and Cl.
In part this research was done within the scope of the working group 'Comité
Inter-instituts d'Études des Techniques Analytiques du Diagnostic Foliaire'. At the
same time analytical problems were treated for several authorities at home and
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abroad. An instruction book on thedetermination of several mineral componentsof
plant materialwasissued.
Organicmanuringandorganicmatter
With regard to the research on organic manuring and the organic-matter supply
of the soil- of which the results were generally only obtained after a series of years
- thefollowing canbesaid.
The potash contents of natural manure decreased further in the last two years.
Thestandardsrelatingto theuseofin-andoutput balancesof nutritive elementswill
have to be adapted. Potash from liquid manure was found to be aseffective as potash from artificial fertilizers, aswas expected. The salespotential of surplus manure
in the mushroom culture is small. The sales of dried manure show a satisfactory
development. The application of well-mixed liquid manure over frost or snow does
not causescorch.
The data from filled-in plots indicate that organic matter in the shape of straw,
stable manure, andlucerne mealcontributes asmuch in all three cases to the humus
formation; only the timeneeded isdifferent. Ploughing straw into sandy soilyearly
does hot give the danger of loosening the soil too much. Organic manuring had a
favourable effect onparcelswith1-disorder.
There seems to be aconsistency in the effect of green manuring on the attainable
yield level of sugarbeets on clay soil at optimum nitrogen fertilizing. In dry summers the effect ismostly positive,in wet summers the chance of anegative effect is
greater. Green manuring canwork out favourably with potatoes by causing the foliagetoremaingreenduringalongertime.In thiscase,however,extra attentionshould
bepaidtothecontrolofPbytophtora.
The resultsof three pot experiments with cutting cabbage,to determine the value
of amixtureof town-refuse compost with the three kinds of peat: garden peat (frozenblackpeat),blackpeat, andtirr, couldbelinked, sothat the reliability of theresult was reinforced. Unmixed compost did have,unmixed peat had no influence on
thefresh yield.Withdryyield theeffect of peat wasmuchgreater than that of compost. So, the ratio fresh:dry (and the percentage of moisture) in the crops is enlarged by compost and reduced by peat. After mixinga rather strong positive interactionbetweenbothcomponentswasobtainedonthefresh yield.In thedrymatter it
was lacking.Within the treatments (the results were not extrapolated) the highest
yields wereobtained with 800 grammes per pot = approx. 250 tons per ha of mixtureswith aratioof about 50 % compost + 50 % peat.Nodifference wasobserved
between garden peat and black peat. Also no difference was found between mixing
before and after fermentation. In judging the value of such mixtures it was found
to be necessary to introduce sufficient mixing ratios and/or repetitions to get a
reliable result.
Muchtimewasspentonthedrawingup andwordingof the requirements for peat
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and the products derived therefrom for horticultural use. These requirements have
nowbeenincludedinthefertilizer regulations.
Investigation of samples from the peat of Vinkeveen shows that inferior qualities
are obtained when the period of field storage is too short and no freezing occurs.
The excavated material from the German Nord-Süd Kanal is chemically conform to
peat mosslitter,but physicallyrather different.
It is found that the complicated and laborious determination of organic-matter
content, coal carbon not included, of town-refuse compost can be replaced by the
simple organic-matter determination according to Walkley and Black. Acomplementary investigation onthe absorption andimmobilization of inorganic nitrogen applied
to garden peat clearly showed that the initially fixed nitrogen was remineralized
pretty easily, so that the temporary immobilization is of no importance in practice.
There was not found a conspicuous difference in the bond between organic and
mineral matter between the old and new topsoil of reclaimed peat subsoil (Borgercompagnie). In the old topsoil too,less than 0.1 % organic matter was found to
be bound by mineral matter (s.g. > 2.0). An irreversible drying up of peat under
the topsoil of deeply-tilled soil could not be demonstrated for the time being. The
last twoyears,however,hadwet summers.
The exact determination of 'inert' organic matter in soilwas not yet achieved. In
town-refuse compost it was possible, however. Perhaps transitions between convertibleorganicmaterialand'humuscoal'aretobeheldresponsible.
The composting of the plant material marked with 14C is ready. In consultation
with the Institute for Atomic Sciences in Agriculture a ionization chamber with an
impulse amplifier is now being built for the counting of the 1 4 C0 2 in the aeration
system of the experiment. There is also an apparatus being made for désintégration
and homogenizing of the radioactive material without the risk of dust forming.
In considering the organic-matter content and the C/N-ratio of permanent and
temporary grasslands on the experimental farm at Heino, the differences found
appeared to be small.Generalizing, it was found that, with only one exception, the
detailed soil map of this experimental farm corresponds with the differences in
C/N-ratio and convertibility of the organic matter. It was found that the organic
matter from the black sandy soils improved by long-continued manuring with heather-sodcompost ('enkeerd'soils)ismostdifficultly mineralizable.
The stability of thebond of metal ions to humic acids wascompared with that of
the bond to chelate-forming organic acids (e.g. amino-triacetic acid = Complexon
I). At pH 6 both were approximately equal. At lower pH this stability decreases
fastlv.
Microbiological research
The remaining chemical-microbiological research especially refers to the rhizosphereandtothetransformations ofnitrogenandorganicmatterin thesoil.
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Some difficulties with the analytical determination of the very small quantities of BhUoorganic matter (C), organic nitrogen and ammoniacal nitrogen, for the use with rhi- s P h e r e
zosphere research, were solved. So, now approximate values of this matter in the
root exudates can be determined.
From the tentative determinations it is found that in sterile plant cultures (where
the nutrient solution percolates through the root zone), in addition to ammoniacal
nitrogen, 100-200 (i a-aminonitrogen per week and per pot is exuded. Depending on
the kind of plants and the duration of growing, 30-200 ju, organic nitrogen per pot
was found in anon-sterileculture in artificial soilwithout organic matter.
In investigating the effect of drying and freezing of the soil on the decomposition Decomof organic matter, three soils were utilized: a marine loam (pH 7.4, 2.5 % organic position
matter, 0.15 % N t ) , an 'esgrond' (old sandy soil, improved by long-continued ma- ^"ter"116
nuring with heather-sod compost) (pH 5.1, 5.8 % organic matter, 0.2 % N t ) , and
a topsoil from mixed forest (pH 3.8, 52 % organic matter, 0.99 % N t ) . Especially
the death of a large part of the biomass was found to affect the results. This biomass
has a low C/N-ratio. Thereby in soils with much biomass the mineralization of nitrogen becomes larger than that of carbon by treatments as freezing and air-drying.
An increase of mineralized nitrogen under the influence of air-drying (30°C) with
regard to untreated soil could be ascertained. In the sandy soil and the forest soil Cmineralization was increased too; in the sandy loam no significant difference was
found during these experiments. Repeatedly freezing and thawing, and prolonged
freezing did not result in increased C-mineralization; a decrease occurred under the
influence of repeatedly freezing and thawing of 'esgrond', forest soil, and sandy loam.
An increase of the N-mineralization only occurred in the biomass-rich forest soil; the
'esgrond' showed a slight increase, but the sandy loam a decrease. In the last-mentioned soil, however, also a C/N-ratio of the mineralized substrate occurred, being
lower than that of the untreated soil. This points to mineralization of a substrate
with a high nitrogen content (biomass). These issues could be supported by countings of bacteria, fungi, and actinomycetes.
With drying in a thermostat, steaming, or chemically sterilizing of the soil not only
the biomass is killed, but also allecysts.The new microflora then has an entirely new
composition when outside re-infection is precluded. Moreover, the humus is affected too by the drying at ahigh temperature or by the steaming, so that quite different
symptoms appear.
For a clear appreciation of the results relating the nitrogen mineralization under Nitrogen
standardized laboratory circumstances to that in the field, it was found to be nee- minerauessary to be well-informed about the standard deviation of the determination in the Iati<m
field in connection with the homogeneity of the soil. This deviation is found to be so
large, that onecanonly depend on the general trend.
In the research on development and control of potato scab it was found that Potatoscab
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sprinklinghasafavourable effect, but onlyin theperiod of tuber setting.Manganese
is found to be no marked factor. Strikingly great differences in manganese content
of the soil were sometimes found, without the scab infestation reacting upon it.
Thescabinfestation reactedinonlytwocasesupon amanganesedressing,and that
especially when in two successive years MnSCu was applied (approx. 300 kg/ha).
For therest noreaction wasobtained anywhere.Alsowith thepot experiment, when
manganesewas applied before and after the tuber-setting period, one did not obtain
an effect on the scab infestation; the manganese content of tubers and peels was
markedlyincreasedbyfertilization aftertuber setting.
Plant nutrition
Physiology

The research concerning plant nutrition and physiology was aimed at giving explanations inthefield of mineralnutrition ofplants.
The problems of bitter pit and blossom-end rot are difficult to untangle. With
bitterpit thisisstillmoredifficult, becauseof thefact that thediseased tissuecannot
easilybeisolated.
Thedistribution of theelementsiron, manganese,andboron,which- likecalcium
- are difficultly transported by the phloem, was found not to correspond with that
of calciuminthetomato.So,thedistribution isinfluenced byseveralfactors.
The setting dry daily of tomato plants had little effect on the calcium content of
the fruit, and presumably an equally little one on the blossom-end-rot percentage.
Calcium contents in the tops of tomatoes can very widely; the fluctuations are probablyconnectedwith thetemperature.
The unfavourable effect of calcium deficiency on membrane structures has the
consequencethat cellspoorincalcium arelessableto survivedehydration.
Calcium-rich and calcium-deficient tissue was compared under the electron microscope.This investigation is aimed at the finding of adequate fixation methods for
thetimebeing.
Ether causes increase of blossom-end rot. It is known that ether makes the membranesmorepermeable.
With onions, growing in a water-culture at different Ca/K-ratios, the phenomenon of plasmolysiswasinvestigated. Notwithstanding asmall reproducibility, theindication was found that the plasmolysis proceeds faster at a smaller Ca-content.
Mobility of radioactive calcium applied on the leaves of the tomato, was found to
occuronlywhenrelativelymuchis absorbed.

Boot
investigation

The experiment to investigate the importance of the ionsupplyalong with water
absorbed by the roots for the uptake, proceeds satisfactorily. It was found that the
supplied potash is practically fully absorbed by the root system of tomatoes grown
in sand.The absorption of phosphorus by the plant is reduced on account of its low
supply.
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In anewexperiment on theuptake of nitrogen from deeper soillayers it could be
demonstrated more clearly than in a former experiment that roots absorb nutrients
with anormalactivity,aslongastheaerationpermitsgrowth.
An experiment designed for the investigation of the root system of the tulipwas
first tried with onions. It was found to be possible to achieve a wide range in the
aeration of theroots.
In an apple orchard deeply leached nitrogen was still found to be absorbed by
root systemsof seedlingsforced todevelopatcorrespondingdepths.
Root development is found to react already in an early stage to differences in
profile.A firm soil reduces growth. This also finds expression in the weight and
numbers of nodal roots. Parallel to this differences in sprout growth, salt uptake,
and evaporation occur.Differences in root growth run somewhat ahead on differencesinuptake.
With the cultivation of potatoes on autumn ridges the root development differs
from thatonspringridges,but noinfluence ontheyieldhasbeenobserved.
The root-weight increaseof rye grass at heavier nitrogen dressing is partly caused
byagreaternumberof nodalrootsandfirst-order secondaryroots.
The results obtained with constructed profiles compared with natural ones in
1956-1965 have been summarized. A loam layer of at least 60 cm is needed in a
Northeast-Polder profile under dry-weather conditions, a thicker layer would be
better. A high groundwater level (—60 cm) is only favourable under very dry
conditions.Undernormalorwetconditions adeeperlevelismore favourable.
With silt loam in the Westpolder loam layers of at least 80 cm are needed. The
weatherconditionshavethegreatestinfluence withlight orheavy profiles.
The gradual changes in the yields of agricultural crops in the course of years are Weather
associatedwithchanges intheorganic-matter regime undertheinfluence ofweather.
Viz. the average nitrogen uptake of always the same crops grown on the nitrogen
trial fields of manyyears' duration, which uptake canbe considered an index of the
transformation of organic matter under certain conditions, proceeds parallel to the
rain distribution. This phenemenon is found on arable land as well as on grassland.
The activity of the organic manure alsoseems to run parallel to the transformations
of organic matter in the soil.The hypothesis is suggested that especially the fluctuations in the transformation of organic matter underly the everywhere observed
fluctuations inyield.
The precipitation fallen in the winter is found to be able to explain a very high
percentage (up to 87 %) of the variance of the yields of cereals grown without nitrogen on a 20 years old trial field at Borgercompagnie. Nitrogen dressing has an
equalizing effect.
Yet the influence of winterrakiis clearly recognizable also at normal nitrogen application (rye). Sometimes potatoes too show this influence. This crop, however, is
moredependent onnitrogen mineralized during the growth period, so that the effect
ofhibernated nitrogenoften islessclear.
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The results of the nitrogen-quantities trial field on 'the recultivation experimental
field at Borgercompagnie clearly showed' that untreated reclaimed peat soil, that always lags behind deep-ploughed soils in dry years, gave as good results in a wet summer. Deep-ploughing with preservation of the topsoil gave the best results.
Mathematical statistics
The development of mathematical statistics is an important tool in the unravelling
of multifactorial problems, which inevitably are linked up with the ecological character of our research.
The coherence between the results of an aspect analysis and the analysis with
path coefficients wasinvestigated. From a comparison of models and analysis results
a number of rules for the elaboration of models could be derived. Further a- in the
literature not yet described - rotation principle came to the fore, which gives identification of the apects. This caumax rotation aims at making the causal interpretation as strict aspossible.
The study on the elaboration of a statistical test for the coherence within a series
of successive observations was abandoned, as there was little chance of a practically
important result. It appeard to be difficult to give the definitions of appropriate alternative hypotheses.
The data of an investigation of the magnesium supply of potatoes in the Groningen and Drente reclaimed peat soil areascarried out in 1947 were again processed
by means of aspect analyses followed by caumax rotation, and of regression analysis.
By this means it was tried to find an explanation for the differences in yield between the trial plots. At the same time the agricultural significance of the so-called
moisture class - the estimation of the moisture supply by means of the profile made
bij the Soil Survey Institute - was tested in more detail. The most important factors
were found to be the potash supply, moisture class, planting date, and depth of the
topsoil.
Fertilization in horticulture
The horticultural research was related to floriculture, vegetable growing, and fruit
growing.
Fioricuiture

The most important project for floriculture is the research regarding the interaction of the potting soil mixture and fertilization, and its effect on plant growth. It
was found that with nutrition conrol according to the perfusion principle (constant
drip application of a nutrient solution) the compositon of the potting soil still has
a specific influence on the yield.
The growth of azaleas was retarded by insufficient nitrogen supply, when only
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malt germs were applied. The later azaleas are headed, the greater is the nitrogen
need, and the higher is the accompanying optimum nitrogen content of the leaves.
Azaleas with garden peat as substrate reacted especially upon nitrogen application,
in a small measureupon phosphate, and not upon potash.
A good rooting of begonia cuttings and a good emergence from the seed of begonias and cyclamens with peat moss litter as substrate, requires the addition of 1.5 g
of calcium carbonate per Utre material.
The best quality of pot chrysanthemum and cyclamen could not be reached when
exclusively a stock fertilization of a slow-working synthetic organic-nitrogen fertilizer
was applied. With pot chrysanthemums top dressing with ammonium nitrate was
found to be necessary in this case, while with cyclamens it suffices to apply ammonium nitrate afterwards.
In the field of vegetable growing various single investigations were carried out. vegetable
Liquid manure ('Schiedam manure') had a very clear nitrogen effect with lettuce, growing
So, nitrogen fertilization was superfluous when 1500 litres of liquid manure per are
( = 119.6 square yards) had been applied. The occurrence of tip burn in lettuce
was advanced by fertilizers aswell asorganic manure.
With tomatoes the phosphate present in decayed stable or liquid manure was
more effective than the same quality of phosphate applied as mineral fertilizer to a
dune-sand soilpoor in phosphate.
As found earlier, the percentage of tomato fruit dropped on account of botrytis
is lessened by high nitrogen dressings. Potash dressing, on the contrary, had no influence here. Organic manuring alsocounteracted botrytis infestation.
The optimum nitrogen dressing for gherkins grown under glass was 10 kg nitrochalk per are. Heavier dressing initially resulted in growth inhibition; the fruit was
darkly coloured (a favourable effect), but bitter (an unfavourable side effect).
Town-refuse peat compost had no convincing favourable effect on the yield of
strawberries under glass.
The average fruit weight of cucumbers can be low as a result of a deficiency as
well as an excess of nitrogen. On a well-manured glasshouse soil on clay application
of stable manure is sufficient. Adding nitrogen fertilizer can cause an insufficient
development of the fruit. Soil heating by means of hot water in tubes of synthetic
material can perhaps replace the laborious growing on hot beds or straw bales. An
experiment with this method was a success.
The research in fruit growing was related to fertilizing as well as soil treatment. Fruit
With stored Cox Orange Pippin apples a browning directly under the skin occurred »rowing
sooner when much nitrogen was applied. Bitter pit and softening were combatted by
spraying with nitrate of lime in the growing season, especially before the second
picking of James Grieve. In the second experiment year for the first time a weakly
positive effect on the storage quality was achieved with a single borax spraying.
The grasses cocksfoot, perennial rye grass, and meadow fescue are great nitrogen
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competitors with trees. Smooth-stalked meadow grass (Kentucky bluegrass), bent
grass, and roughstalked meadow grass (roughstalk bluegrass) are less competing.
Glover in the sward clearly reduces the competition. Nitrogen dressing, however,
strongly suppresses the clover, but also reduces weed, and stimulates the sward
density. Conference pears already reacted very favourably when a relatively small
areaaroundthe trunk waskeptfree of overgrowth.
Trees are better resistant against water surplus and oxygen deficiency in winter,
when they have been sufficiently supplied with nitrogen; less drying occurs. In this
respect a late dressing in the preceding year has an even better effect then an early
one.
Spraying in fall with a 2 % solution of urea resulted in darker-coloured leaves,
better fruit setting, and ahigher yield inthe next year. In this way the nutrient statusof thetreecanstillbebrought tolevel.
EarlydressinginNovember had aworseresult becauseof leachingof the nitrogen
byabundant rainfall in December 1965.On an average over seven experiment years
the dressing in February gave the best results with Golden Delicious on river clay.
Second best, immediately thereafter, is dressing in December. The February dressingwasmoreeffective whenenough rain fell since application; theNovemberdressingfailed whenthewinterrainswereheavy.
Iron chlorosis in pears couldnot becontrolled adequately with a ferriferous polyflavenoid product. The colour of the leaves improved, but with spraying the scorch
effect wastoogreat.Applyingittothesouhadnoresult.
Trees with 'Cox' sickness' in the Northeast Polder had a smaller root system and
many dead roots.This is probably caused by lack of air. The dry-matter content of
the sickleaveswashigher and the mineral content lower, asaresult of carbohydrate
accumulation.
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