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Voorwoord
Het jaarverslag 1967, het eerste dat onder mijn verantwoordelijkheid verschijnt, vertoont
naast overeenkomst duidelijke verschillen met zijn voorgangers.
De verschillen zullen vooral opvallen bij het lezen van het hoofdstuk waarin de resultaten van het onderzoek zijn weergegeven. Aan dit zo belangrijke onderdeel is een ruimere plaats toegekend dan voorheen. Niet alleen hebben de onderzoekers daardoor meer
gegevens kunnen vermelden, zij hebben bovendien de gelegenheid gekregen kort in te
gaan op de achtergrond van hun werk. Ik hoop dat de leesbaarheid van het betreffende
hoofdstuk daardoor is toegenomen.
Het was in de afgelopen jaren gebruikelijk aan een met zorg gekozen onderwerp in
het verslag bijzondere aandacht te schenken. Dit is nu niet gedaan om het geheel niet te
lijvig te maken.
Ik ben er mij van bewust dat de late verschijningsdatum van dit verslag onaangenaam
aandoet. De directiewisseling en de zorgen rond de verhuizing van het instituut naar het
nieuwe gebouw en de officiële opening hebben ons parten gespeeld. Nu een normale
situatie is teruggekeerd hoop ik toekomstige verslagen ook op een meer normaal tijdstip te kunnen aanbieden.
ir. C.M. J. Sluijsmans
directeur
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Activiteiten van Bestuur en Commissies
Bestuur
Het bestuur vergaderde vijf maal en wel op 3 maart, 8 mei, 16 juni, 14 september en
17 november. De heren ir. J. Groenendijk en G. G. Pétrie bedankten als lid.
Wetenschappelijke Commissie van Advies
De commissie kwam in 1967 niet bijeen. De samenstelling ervan bleef ongewijzigd.
Commissie van Beheer van de IB-Bedrijven in de Noordoostpolder
Acht vergaderingen van deze commissie werden belegd: op 26 januari, 28 maart,
12 mei, 20 juni, 8 augustus, 5 september, 24 oktober en 22 december.

Organisatie
Ingevolge een eerder genomen bestuursbesluit werd het door vier medewerkers beheerde
onderzoek over organische bemesting verder ingekrompen. Kwam in 1965 nog 18%
van het totale budget op rekening van dit onderzoek, in 1967 bedroeg het slechts 12%.
Ten aanzien van steunverlening aan bosbouwkundig onderzoek werd een positieve beslissing genomen.
Het bestuur gaf aan de per 1 augustus 1967 in functie getreden nieuwe directeur
ir. C. M. J. Sluijsmans, richtlijnen voor het te voeren beleid. Deze houden onder andere
een accentverschuiving in naar het meer op de praktijk gerichte onderzoek en een intensivering van de samenwerking met aanverwante instituten. Voorts gaf het bestuur zijn
goedkeuring aan een in 1968 door te voeren inkrimping van de personeelsbezetting met
18 formatieplaatsen.
De afdelingen 'Natuurkunde van de grond' en 'Grondbewerking' werden samengevoegd tot één afdeling.

Personeel
De personeelsformatie voor het dienstjaar 1966 was vastgesteld op totaal 238 plaatsen,
nl. A-formatie 201, tijdelijk toegevoegd aan A-formatie 10, X-formatie (ten laste van
derden) 27 plaatsen. Hiervan waren op 31-12-1966 vacant 5 A-, 2 X en 1 TA-plaats.
Bovendien waren nog werkzaam ten behoeve van de schoonmaak- en huishoudelijke
dienst buiten de formatie) 7 personen.
In 1967 ontstonden 20 vacatures, terwijl slechts 10 nieuwe personeelsleden werden
aangesteld. 3 TA- en 6 X-formatieplaatsen werden als vervallen afgeboekt, terwijl de
14

A-formatie met 1 onderhoudstechnicus voor het nieuwe gebouw werd uitgebreid. De
stand op 31-12-1967 was derhalve:
A-formatie
Tijdelijk toegevoegd aan A-formatie
X-formatie (betaald door derden)

202
7
21
totaal

230 formatieplaatsen

Hiervan waren niet bezet 9 A-plaatsen en 1 TA-plaats, die alvast werden geblokkeerd
in verband met een aangekondigde nieuwe personeelsinkrimping voor het jaar 1968 met
18plaatsen (buiten 5oude nog in te krimpen TA-plaatsen).
De samenstelling van de bezetteplaatsen was alsvolgt:
31 wetenschappelijke krachten (inclusief directie). Boven de formatie tevens nog 2 gastmedewerkers van riet CSV en 1 gestationeerde onderzoeker van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem- en Bemestingsvraagstukken. Aan de onderzoekers toegevoegde personen: 36 middelbare krachten (techn. ambtenaren, lab.assistenten, analisten),
17 lagere krachten (landbouwk.assistenten, laboranten, enz.), 11 administratieve medewerkers (rekenhulpen). Veld- en potproevendienst: 47,waarvan 9 middelbare assistenten.
Overige technische diensten (Bedrijfsdienst, Bedrijfskantoor, Werkplaats, Centraal Laboratorium, Rekenkamer): 39. IB-bedrijven in de Noordoostpolder: 12. Administratief
personeel (Financiële en Materiële Zaken met typekamer enz, Personeelszaken, Bibliotheek, Tekenkamer):27.
Buiten de formatie nog 7 personen voor de schoonmaak- en huishoudelijke dienst.
De heer M. Bonder (verzorger veldproeven), verliet ingaande 1 april de dienst wegens
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Dr. P. Bruin nam om dezelfde reden op 16 juni in een officiële bijeenkomst afscheid
als directeur van het IB, met ingang van 1 augustus. Hierbij werd het woord gevoerd
door dr. ir. H. J. Mathot, voorzitter van het bestuur van de stichting; dr. ir. G. Bakker,
namens de minister van Landbouw, tevens namens het landbouwkundig onderzoek en de
voorlichting; ir. H. van der Molen namens de kunstmeststoffenindustrie en de praktijk
van de landbouw; de heer O. Faber namens de gemeente Groningen; de heer H. Noteboom namens de Commisie van Beheer van de IB-bedrijven in de Noordoostpolder; dr.
F. van der Paauw als vertegenwoordiger van het instituut. Voor de centrale organisatie
TNO sprak drs. H. H. Roebersen en voor de Internationale Bodemkundige Vereniging
de secretaris-generaal prof. dr. F. A. van Baren.
Tevens werd op 16 juni de benoeming van ir. C. M. J. Sluijsmans als opvolger van
dr. Bruin bekend gemaakt.
15

Aan dr. P. Bruin werd op 1 juli het ere-doctoraat in de landbouwwetenschap verleend
door de Justus-Liebig-Universität te Giessen (Duitsland).
Ir. J. van der Boon promoveerde op 8 november tot doctor in de landbouwkunde op
een proefschrift, getiteld: Analyse van de bodemvruchtbaarheid volgens de proefplekkenmethode bij een meerjarig tuinbouwgewas, de aardbei op zandgrond.
De heer P. Bouwkamp (sous-chef Pot- en Vakproevendienst) herdacht op 10 oktober
zijn 40-jarig ambtsjubileum. Bij deze gelegenheid ontving hij uit handen van de burgemeester van Haren, mr. F. W. van Ketwich Verschuur, de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Voorts werden de 25-jarige ambtsjubilea herdacht van de heren: H. E. van Caem
(chef Veldproevendienst Hedel) op 1 mei; G. J. Appelhof (chef Veldproevendienst Groningen) op 26 juni; C. W. F. Olthuis (amanuensis Centraal Laboratorium) op 1 juli;
M. Nieuwhof (boekhouder) op 4 november; ir. J. A. Grootenhuis (landbouwkundig
onderzoeker, Noordoostpolder) op 1 december.

Bezoekers
Buitenlandse bezoekers aan het IB te Groningen
Het aantal individuele buitenlandse bezoekers bedroeg 79. Ze kwamen uit de volgende landen: Australië (4), België (8), Canada (2), Denemarken (6), Oost-Duitsland (3),
West-Duitsland (12), Frankrijk (8), Groot-Brittannië (8), Ierland (3), India (1), Polen
(1), Rusland (5), Soedan (1), Tanzania (1), Thailand (1), Tsjechoslowakije (2), USA (9),
Zuid-Afrika (2), Zweden (2). De heer N. Singhabootra uit Thailand was van 1 januari
tot 1 april gastonderzoeker op de afdeling Biologie van de Grond. De heer Birago liep
een stage van 14 augustus tot 4 september als onderdeel van zijn opleiding aan de Rijks
Hogere Landbouwschool te Deventer. Voorts bracht een groep Deense studenten een
bezoek aan het IB.
Bezoekers aan de IB-bedrijven in de Noordoostpolder
Het aantal bezoekers aan de Dr. H. J. Lovinkhoeve bedroeg 245, waaronder 25 uit
het buitenland.
De drie organische-stofbedrijven te Nagele trokken 180 bezoekers, waaronder ca. 90
deelnemers van het symposium 'Nitrogen in Soil'.

Congressen, symposia en buitenlandse reizen
Op initiatief van het IB werd op 17, 18 en 19 mei in Groningen een internationaal
symposium met het onderwerp 'Nitrogen in Soil' gehouden. Het aantal deelnemers be16

droeg ongeveer 150, waarvan 65 buitenlandse en 65 Nederlandse onderzoekers van
buiten het IB. De op dit symposium gehouden voordrachten zullen worden gepubliceerd
in Stikstof, Dutch Nitrogenous Fertilizer Review, 1968, no. 12.
Op 25 januari werd door de Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs een symposium gehouden over 'Continue processen' dat werd bijgewoond door enkele medewerkers
van het instituut. Op 21 juni organiseerde de Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs een 'Strodag', waaraan door ir. L. C. N. de la Lande Cremer medewerking werd
verleend door het houden van een voordracht.
Dr. ir. K. Dilz hield een voordracht voor het Stuurstoffensymposium in Wageningen.
Verschillende onderzoekers woonden dit symposium bij.
De Nederlandse Bodemkundige Vereniging hield in Utrecht op 16 maart een bijeenkomst met als thema 'Bodem-Water-Plant', bijgewoond door veertien onderzoekers van
het IB, waarvan er twee een lezing hielden. Aan de Kunstmestcolloquia werd door verschillende medewerkers deelgenomen. De besprekingen van de Beneluxwerkgroep Kunstmeststoffen vonden plaats op 23 januari, 16 mei, 19-21 juni, 8 augustus, 18-20 september en 30-31 oktober.
Van 4-6 april werd in Wageningen een conferentie belegd door de Society for Experimental Biology. Voordrachten werden gehouden door dr. L. K. Wiersum en dr. J. J.
Schuurman.
Van 30 mei tot 4 juni werd vergaderd in Nîmes door het 'Comité Interinstituts
d'Etude des Techniques analytiques du Diagnostic foliaire', waaraan door ir. J. Ch. van
Schouwenburg werd deelgenomen.
Op 18 januari hield dr. F. van der Paauw een voordracht in Wenen voor de Oostenrijkse Bodemkundige Vereniging. Van 20 tot 23 september woonde hij het Agrarmeteorologisches Symposium te Leipzig bij en gaf ook daar een lezing. Op 27 februari sprak
dr. ir. P. F. J. van Burg in Cambridge. Hij woonde van 21-26 mei te Versailles de
Second General Meeting of the European Grassland Federation bij en bezocht de Smithfield Show te Londen van 4 tot 8 december. Dr. ir. H. van Dijk hield een voordracht
voor het 4. Deutsch-Polnisches Torf-Kolloquium in Duitsland, dat werd gehouden van
11 tot 14 april. Op 16 maart werd door dr. ir. Th. J. Ferrari een voordracht gehouden
voor het 14. Biometrisches Kolloquium te Bad-Nauheim. Evenzo voor de vergadering
van de Internationale Arbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeit te Dülmen van 23 tot
25 november. Aansluitend aan deze laatste vergadering woonde hij de Panel Meeting on
Plant Nutrition Supply, georganiseerd door FAO/IAEA te Wenen bij van 25 november
tot 3 december. Ir. J. van der Boon verzorgde een lezing in Namen voor de Journée
d'Etudes de la Ligue pomolique de Namur. Ir. IJ. Bakker nam deel aan een vierdaagse
excursie door West-Duitsland voor de specialisten van Bodem en Bemesting, welke excursie werd voorbereid door de Nederlandse Kali Import Maatschappij.
Dr. P. K. Peerlkamp woonde van 3 tot 12 juli de bijeenkomst van de West-European
Working Group on Soil Structure te Helsinki bij. Ir. J. A. Grootenhuis hield tijdens zijn
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vakantie in Tsjechoslowakije op verzoek van V. Cerny een lezing voor de staf van het
Zentralforschungsinstitut für Pflanzenproduktion te Praag-Ruzyne.
In juni werden studiereizen gemaakt naar België en Frankrijk door dr. L. K. Wiersum en naar Engeland door ir. P. Boekei. In juli en augustus twee reizen door dr. A. J.
de Groot naar Duitsland. In augustus en september naar Denemarken, Noorwegen en
België door dr. ir. K. W. Smilde. In september naar Frankrijk door ir. C. van Ouwerkerk. Naar Duitsland in oktober door dr. ir. Th. J. Ferrari en in november-december
door dr. H. van Dijk.

Samenwerking metandere instellingen
Er is een samenwerking tot stand gekomen tussen POC Drenthe, CSV en IB betreffende
het onderzoek naar de gevolgen van DD-behandeling van de grond op de stikstofhuishouding.
Tussen het Proefstation voor de Champignoncultuur te Horst (L.) en het IB is een
samenwerking ontstaan betreffende het onderzoek van substraten.
In samenwerking met het Max-Planck-Gesellschaft zal een onderzoek naar de mobiliteit van spoorelementen in de Amazonedelta worden ingesteld.
Door verschillende medewerkers werd deelgenomen aan de bilaterale besprekingen
tussen PAW-IB en IBS-IB. Met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek werden diverse bijeenkomsten georganiseerd.

Huisvesting
Van de nieuwbouw in Haren (Gr.) kwamen de laboratorium- en de administratievleugel
vrijwel gereed. Het werkplaatsgebouw bereikte het stadium van eindmontage der installaties en bouwkundige afwerking. De bouw van het kassencomplex aan de kassenvleugel
ondervond grote vertraging, o.a. door de noodzakelijk geworden wijzigingen van de isotopenkas. De verwarmingsinstallatie kwam in bedrijf, terwijl in december een begin gemaakt kon worden met de verhuizing van het grond- en gewasmonsterarchief. De planning van de inventaris vroeg nog zeer veel aandacht. De levering ervan kan pas in het
eerste kwartaal van 1968 geschieden en bepaalt in hoofdzaak de verhuisdatum. Van het
krediet, aangevraagd voor instrumentarium dat in verband met de verhuizing moet worden aangeschaft of waarvan toepassing pas door de verhuizing mogelijk wordt, kon voor
1968 helaas maar een zeer klein deel beschikbaar worden gesteld. De instituutsvertegenwoordiger, dr. P. K. Peerlkamp, woonde 39 vergaderingen betreffende de nieuwbouw
bij. Voor een nieuwe proefboerderij in Haren zijn een plan van eisen en tekeningen samengesteld.
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In verband met de verhuizing van het instituut in het voorjaar van 1968 werd een
verhuiscommissie ingesteld, bestaande uit de heren ir. R. Reuderink, dr. P. K. Peerlkamp, J. Eekhof, J. Bakker (coördinator gebouw Eemskanaal), H. W. te Giffel (coördinator gebouw Verlengde Oosterweg) en F. Riem Vis (secretaris, coördinator gebouw
Van Hallstraat).

Proeven
Veldproeven
Het aantal proefvelden in het verzorgingsgebied van Groningen bedroeg 145 met
4942 veldjes en een oppervlakte van 35,25 ha. Vanuit Hedel werden 53 proefvelden verzorgd, met 1933 veldjes en een oppervlakte van 9,75 ha. De onderverdeling was als
volgt:

aardappelen
1620 vel djes ( 6,9 ha)
granen
1690
(11,8 ha)
bieten
670
( 3,1 ha)
(16,4 ha)
gras
1170
bladspinazie
500
( 2,0 ha)
stamslabonen
450
,
( 0,7 ha)
appels
125
,
( 1,5 ha)
diverse tuinbouwgewassen (tomaat, asperge, aardbei, spruitkool) 650
( 2,6 ha)
Op de boerderij in Haren werden verbouwd: zomertarwe (3 ha), aardappelen (3 ha)
en suikerbieten (1,5 ha).
De proeven op de Dr. H. J. Lovinkhoeve te Marknesse en de drie organische-stofbedrijven te Nagele vallen buiten dit overzicht.
Pot- en vakproeven
Er werden 44 potproeven genomen met 3586 proefpotten. Het aantal vakproeven was
18, met 1141 proefvakken.
Er wordt een vereenvoudiging van de watercultures voorbereid, met het doel ze minder arbeidsintensief te maken. De planten zullen in lange goten komen te staan, in plaats
van elke plant in een aparte emmer. In deze goten zal de bemestingsvloeistof worden
rondgepompt.
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Resultaten van onderzoek

Afdeling
Bodemfysica en Grondbewerking

dr.P.K.Peerlkamp

—

Structuur
Het centrale onderwerp in het natuurkundig onderzoek van de bodemvruchtbaarheid is
de bodemstructuur, een toestandkarakterstiek even gecompliceerd als bijv. de gezondheid van een mens. Zoals de gezondheid onderzocht wordt door verschillende aspecten
ervan te bestuderen, wordt bij het structuuronderzoek kwantitatief nagegaan welke invloed verschillende in- en externe factoren op een bepaald structuuraspect hebben en
wat het effect is van de wijzigingen van zo'n aspect of van een groep van aspecten op
de opbrengst en de kwaliteit van cultuurgewassen.
Een structuuraspect waaraan in het bijzonder aandacht werd besteed, is de bewerkbaarheid van klei- en zavelgronden. Hierbij moet in dit verband gedacht worden
aan de mogelijkheid om de grond te verkruimelen, hetgeen uiteraard van de vochtigheid
van de grond afhangt. Het verschil tussen het vochtgehalte op een bepaald moment in
het veld en het in het laboratorium bepaalde vochtgehalte bij de zg. uitrolgrens bleek een
bruikbare karakteristiek te zijn voor de bewerkbaarheid van de grond op dat moment.
Is dit verschil kleiner dan nul, dan is de grond bewerkbaar; echter, hoe positiever het
verschil, hoe slechter bewerkbaar de grond.
Het tijdstip waarop de grond in het voorjaar geschikt wordt om hem zaaiklaar te
maken, is voor de praktijk van groot belang. Daarom werd aan het tijdstip waarop de
grond bewerkbaar wordt, dus aan de vroegheid van de grond, veel aandacht besteed.
Belangrijk is daarbij de vraag naar de factoren, waarvan de vroegheid afhangt en of en
hoe dezete beïnvloeden is.
Op de noordelijke klei- en zavelgronden werd dit vraagstuk bestudeerd door het verrichten van bepalingen aan de grond en het enquêteren van gegevens uit de praktijk.
Daarbij bleek o.a. dat:
(a) de vroegheid samenhangt met de kalktoestand, de ontwatering en de voorziening
van degrond met organische stof;
(b) gronden met een hoge pH eerder bewerkt kunnen worden dan die met een lage pH;
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(c) op lichte zavelgronden in het algemeen vroeg kan worden bewerkt als de grondwaterstand in het voorjaar lager is dan 1m n-m.v. en in de voorgaande winter niet hoger
kwam dan 30 cm + m.v.;
(d) op deze gronden ook de mate van verslemping en de dichtheid een invloed hebben
op de vroegheid.
Verder bleek de actuele structuur, d.w.z. de ruimtelijke opbouw van de bodem op
een bepaald ogenblik, op de Groninger klei- en zavelgronden samen te hangen met het
gehalte aan afslibbare delen, de kalktoestand, de trekkerbezetting en het aantal jaren
graan in het bouwplan.
Omdat het niet zeker is, dat de bij het structuuronderzoek in het noorden verkregen
resultaten zonder meer van toepassing zijn op de klei- en zavelgronden in het zuidwesten van het land en omdat het structuurvraagstuk van de lössgronden nog onvoldoende
onderzocht is, werd een begin gemaakt met het onderzoek naar de structuur van klei-,
zavel- en lössgronden in het zuiden van het land. In overleg met Stiboka en de landbouwvoorlichtingsdienst werden 250 waarnemingspercelen uitgezocht, waarvan verschillende gegevens werden verzameld. De structuur op de klei- en zavelgronden in het zuiden bleek dit jaar gemiddeld slechter te zijn dan die in het noorden. Vermoedelijk komt
dit doordat in het zuiden veel eerder (begin maart) werd bewerkt en ingezaaid dan in
het noorden (eind april). Ten aanzien van het gewas werd echter de indruk verkregen,
dat de voordelen van de vroege inzaai de nadelen van een wat slechtere structuur hebben overtroffen.
De structuur op de noordelijke klei- en zavelgronden bleek in 1967 aanmerkelijk beter dan diein 1965 en 1966.
Onderzoek op de bezandingsproefvelden in Friesland liet zien, dat de grond na bezanding weliswaar iets meer verslempt, maar dat de bewerkbaarheid en de actuele
structuur door de bezanding zijn verbeterd. In 1967 waren de opbrengsten aan aardappelen en wintertarwe op de bezande gedeelten hoger dan op de onbehandelde.
Gunstige effecten van organischebemesting op de structuur werden waargenomen op
de IB-bedrijven in de Noordoostpolder (structuur 'Wisselweide' en 'Klaverland' beter
dan die van 'Kunstmestakker') en op de Van Bemmelenhoeve in deWieringermeer (compostobject de beste structuur, gevolgd door object stalmest; groenbemesting en stro inwerken gaven maar weinig verbetering).
Bij verschillene gewassen werd de invloed van de bodemstructuur op de groei bestudeerd. Op een lichte zavelgrond bleek de dichtheid een duidelijk effect te hebben
op de komst en opbrengst van tulpen. Was het luchtgehalte in de laag 0-10 cm in de
winter (hier gebruikt als karakteristiek voor de dichtheid van de grond) kleiner dan 12
à 13 vol. %, dan liep de opkomst sterk terug. Vermoedelijk door de zachtere winter
en de daarmee gepaard gaande grotere activiteit van de bollen was nu een betere bodemaëratie vereist dan het voorgaande jaar (luchtgehalte in de winter tenminste 7 vol. %).
Op enkele praktijkpercelen met tulpen in Noord-Holland bleken de slechte opkomst en
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Uit de resultaten van het poefveld over grondbewerking en bodembedekking bij tulpen te Oudkarspel (IB 1168) bleek o.a.:
(a) Bij goede ontwatering geeft regelteelt hogere opbrengsten dan ruggenteelt, ondanks
de wat slechtere structuur bij regelteelt.
(b) Bij slechte ontwatering is de hoogte van het maaiveld van doorslaggevende betekenis.
De opbrengsten zijn dan meestal bij beide teeltwijzen laag, maar ruggenteelt is in
dit geval nog het meest gunstig. Afdekken met stro, huisvuilcompost, turfmolm,
Unisol of Ventifol is bij slechte ontwatering van belang; mengen van de grond met
stro, compost of turfmolm is dan af te raden.
Over het onderzoek naar de kwantitatieve betekenis van de fijnheid van het zaaibed
kwamen enkele rapporten gereed. Voor fijne zaden (Engels raaigras, suikerbieten, vlas)
moeten de aggregaten in het zaaibed 1,0 à 2,5 mm zijn, voor grovere zaden (zomergerst,
erwten) 2,5 à 5,0 mm. De verslemping, waarvoor de kans bij het fijne zaaibed het
grootst is, bleef beperkt tot de bovenste 2 à 3 mm van de grond en had voor opkomst
en eerste groei geen nadelige gevolgen.

Verstuiving
Het onderzoek over het stuiven van grond richt zich enerzijds op het verband tussen
het gehalte van de grond aan organische stof en de gevoeligheid voor stuiven (moet o.a.
het gehalte aan organische stof geven waarbij de kans op stuiven voldoende klein is),
anderzijds op het testen en ontwikkelen van methode ter bestrijding van verstuivingen,
die goedkoper zijn dan de gebruikelijke en daardoor kostenverlagend kunnen werken.
Een esgrond met 14 % organische stof bleek pas te gaan stuiven bij windsnelheden
van (herleid op 10 m hoogte) 22 m/sec en meer (windkracht ^ 10). Ter vergelijking
diene dat bij een gehalte aan organische stof van ca. 0,5% deze waarde ongeveer 7,5
m/ sec (windkracht 4 à 5) bedraagt.
Uit onderzoek in ds windtunnel aan grondmonsters van het 15 jaar oude huisvuilcompostproefveld IB 10 te Melderslo bleek dat de in deze periode totaal gegeven 360
ton compost/ha de gevoeligheid voor stuiven praktisch niet had veranderd.
Van een als anti-stuifmiddel aangediende latex-olie-emulsie bleek de opgegeven dosering te laag, terwijl het opgespoten laagje ook bij grotere doses de eerste tijd na toediening zo flexibel is, dat deze bedekking bij het optreden van kleine beschadigingen gemakkelijk door de wind wordt omgeflapt en afbrokkelt. Een dergelijke beschadiging kan
bijv. bij een kort tevoren aangebrachte bedekking door regenslag worden veroorzaakt.
Een wat oudere grondbedekking van hetzelfde middel bleek in gave toestand windsnelheden tot 25 m/sec en bij aanwezigheid van kleine beschadigingen windsnelheden
tot 19 m/sec te kunnen weerstaan. Aantasting van de bedekking door overstuivend
zand vond relatief langzaam plaats.
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Uit het onderzoek naar de mogelijkheid om drijfmest als anti-stuifmiddel te gebruiken
bleek dat deze afvalstof daarvoor niet geschikt is, vooral door het veroorzaken van
wortelbeschadiging.
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Afdeling
Scheikunde van de Grond

dr. A. J. de Groot

Het werk van de afdeling was in het afgelopen jaar in belangrijke mate aan de spoorelementen gewijd. Daarnaast werd aandacht besteed aan de macro-elementen (voornamelijk fosfaat) en aan algemeen analytisch onderzoek.

Spoorelementen
Deltaonderzoek
(a) Koper
De Cu-gehalten van het Eems- en het Scheldeslib zijn in vergelijking met het Rijnmateriaal betrekkelijk laag. In de Rijn- en de Eemsdelta nemen de Cu-gehalten van zowel
de vers afgezette slikken als van de bedijkte cultuurgronden in stroomafwaartse richting in sterke mate af (mobilisering van oplosbare Cu-organische verbindingen). Zoals
reeds vroeger werd vermeld, leidt dit tot marginale en sub-marginale Cu-gehalten van de
cultuurgronden in de benedenstroomse gedeelten van de betreffende delta's.
Bij de Eems en de Rijn is de afname van de Cu-gehalten niet alleen een gevolg van
de buitendijkse mobilisatie, doch ook van de bedijking van de sedimenten. Opvallend
is nu dat in het Schelde-estuarium na de bedijking geen Cu-verliezen optreden. Ondanks
de betrekkelijk lage Cu-gehalten van het Scheldeslib worden hier dan ook de meest
Cu-rijke cultuurgronden van ons kustgebied aangetroffen. Toch zijn de Cu-gehalten van
de gewassen niet hoog. Het niet mobiel zijn van Cu met de organische stof betekent kennelijk een geringere beschikbaarheid van dit element. Een studie over de betekenis van
Cu-organische verbindingen voor de plantevoeding verdient dan ook overweging.
(b) Zink
De Zn-gehalten in het Rijnestuarium zijn in vergelijking met de Eems en de Schelde
28

zeer hoog. Door de met Cu vergelijkbare mobiliteit nemen de gehalten delta-afwaarts
zeer sterk af, behalve in het Schelde-estuarium.
Evenals dit het geval is voor Cu, leidt de mobiliteit van Zn in de Rijn- en Eemsdelta
tot sterk verlaagde Zn-gehalten van cultuurgronden en gewassen in de benedenstroomse
gedeelten van de delta's, zoals blijkt uit tabel I. Verder blijkt dat de lagere Zn-gehalten
Tabel I
Gehalten aan totaal Zn (in d.p.m.), geëxtrapoleerd naar 100% van de fractie < 1 6 micron,
van slikmonsters en cultuurgronden in het Rijn- en Eems-estuarium, benevens de gemiddelde
Zn-gehalten (in d.p.m.) van gras en tarwe afkomstig uit deze gebieden
Grond

Gewas
gras

Rijn
Biesbosch, slik (zoet)
Biesbosch, minst gerijpte cultuurgrond
Biesbosch, sterkst gerijpte cultuurgrond
Friesland, slik (marien)
Friesland, cultuurgrond
Eems
Diele, slik (zoet)
Ditzum, slik (marien)
Ditzum, cultuurgrond

tarwe

3442
1128 ^
451 *)
404
241

—

—

—
47

—
—

747
292
137

—
—
27

—
—
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van de Eems in vergelijking met die van de Rijn zich weerspiegelen in de gehalten van
dit element in de gewassen op vergelijkbare plaatsen in de delta's (vgl. Friesland en
Ditzum).
(c) Mangaan
Tijdens vroeger onderzoek werd vastgesteld dat het wel of niet optreden van Mngebrek op estuariumgronden kwalitatief wordt beïnvloed door de organische stof
( C / N > 1 1 wel Mn-gebrek, C/N<C11 geen Mn-gebrek). Het onderzoek naar de mobiliteit van de spoorelementen heeft hierop een geheel nieuw licht geworpen. Er werd namelijk geconstateerd dat de snelheid waarmee de verliezen gedurende de rijping in het
zoete gedeelte van de Rijndelta zich manifesteren, niet voor alle onderzochte spoorelementen gelijk is.
Beschouwen we de spoorelementengehalten van de in 1927 bedijkte Dordtse Biesboschpolder dan blijken de gehalten van de gronden, waarop tijdens de monstername bij
bieten Mn-gebrek werd geconstateerd, voor een aantal elementen duidelijk hoger te zijn
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dan de gehalten van de gronden waarop de bieten geen Mn-gebreksverschijnselen vertoonden.
Naarmate de rijping van een cultuurgrond in het estuarium verder is voortgeschreden
(daling van de C/N-gehalten tot beneden 11) zijn de Zn-gehalten zover teruggelopen dat
de gehalten van de gezonde sedimenten nog slechts 40% bedragen van hetgeen in de
zieke gronden aanwezig is. Tegelijkertijd zijn de vergelijkbare Mn-gehalten slechts gedaald tot 85% (vgl. tabel II).
Tabel II
Vergelijking van de gehalten aan totaal Mn en totaal Zn van cultuurgronden uit de Dordtse
Biesbosch, waarop bieten wel en geen Mn-gebrek vertoonden
C/N
'Zieke'gronden
'Gezonde'gronden

11
11

Mnind.p.m. Zn ind.p.m.
2094
1780

1128
451

Mn/Zn
1,8
3,9

Het wel of niet optreden van Mn-gebrek kan in dit gebied nu fraai worden onderscheiden door middel van de Mn/Zn-verhouding van de grond. Bij zieke gronden bedraagt
het quotient 1,8 terwijl in de gezonde gronden, ten gevolge van een verhoudingsgewijs
groter Zn-verlies, een waarde van 3,9 wordt bereikt. Er bestaan dus duidelijke aanwijzingen dat het Mn-gebrek in de Dordtse Biesbosch wordt geïnduceerd door een grote
Zn-overmaat in de grond.
Geïnspireerd door deze waarnemingen werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd
naar de Mn-Zn-toestand van bieten in de Dordtse Biesboschpolder. Als vergelijkend object werd een aantal bietenpercelen in enkele polders in Noord-Groningen bemonsterd.
In Noord-Groningen is de Mn-toestand van de grond als zodanig maatgevend voor het
wel of niet optreden van Mn-gebrek.
De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in tabel III, waaruit het volgende
blijkt:
(1) De Mn-gehalten van de bladeren van zieke planten in beide gebieden zijn lager dan
de gehalten van de bladeren van gezonde planten.
(2) In de Dordtse Biesbosch zijn de Zn-gehalten in het blad van de zieke planten
duidelijk hoger dan de gehalten in het blad van de gezonde planten. In Noord-Groningen is dit niet het geval, de licht tot matig zieke planten bevatten zelfs minder Zn
dan de gezonde planten. Het Zn-niveau van het gewas in de Dordtse Biesbosch is
vooral voor de zieke bieten belangrijk hoger dat in Noord-Groningen.
De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat in de Dordtse Biesbosch het optreden
van Mn-gebrek wordt geïnduceerd door Zn-overmaat in de grond.

30

Tabel III
Gemiddelde Mn- en Zn-gehalten in het blad van gezonde en zieke bieten in de Dordtse Biesbosch en in Noord-Groningen
Zn in d.p.m.

Mn in d.p.m.

Dordtse Biesbosch
Noord-Groningen

gezond

licht/matig
ziek

ziek

gezond

licht/matig
ziek

ziek

26
22

19
17

16

65
55

81
45

91

(d) Onderzoek over mobiele organische stof
Bij de onderzoekingen over de mobiliteit van spoorelementen in de delta's is reeds
veelvuldig ter sprake gekomen, dat deze elementen in de vorm van metaal-organische
verbindingen uit slib in oplossing gaan. Voor laboratoriumonderzoek kunnen dergelijke
mobiele organische stoffen worden verkregen door deze onder gereduceerde omstandigheden uit slik in oplossing te laten gaan. Door indampen van deze oplossingen en behandeling met 1 N HCl kunnen hieruit de fulvozuurfracties (waaruit deze organische stof
overwegend bestaat) worden verkregen en nader onderzocht. Dit werd voor vier verschillende typen slik uitgevoerd, nl. uit Diele (zoetwatergetijdengebied Eems), Petkum
(mariene gebied Eems), de Biesbosch (zoetwatergetijdengebied Rijn) en Zwarte Haan
(mariene gebied Rijn).
De hoeveelheden fulvozuur die uit de sedimenten in oplossing gaan, alsmede de hoeveelheden gemobiliseerd Fe zijn voor het Eemsestuarium belangrijk groter dan voor
de Rijndelta (hetgeen in overeenstemming is met de grotere mobiliteit van spoorelementen in de Eems). Tevens neemt de mobiliteit per delta stroomafwaarts af. Verder bleken
de organische verbindingen uit het Eemsslik een overwegend aromatisch karakter te
hebben, terwijl die uit het Biesboschsediment van meer alifatische aard zijn
Het verschil in karakter van de organische stof van Eems- en Rijndelta wordt o.a.
aangetoond door het verloop van de potentiometrische titratiecurven van de fulvozuurfracties (fig. 1).
In het pH-gebied 2,8 — 5,4 loopt de titratiecurve van de Biesbosch minder steil dan
de curve van Diele (pH uitgezet tegen hoeveelheid NaOH). Dit betekent dat in de fulvozuurfractie van de Biesbosch meer sterk zure groepen (COOH) aanwezig zijn dan in
de fractie van Diele. In het pH-gebied 6,6 — 8,0 vertoont de curve van Diele een minder
steil verloop dan de curve van de Biesbosch. De interpretatie hiervan is, dat de fulvozuurfractie van Diele meer zwak zure groepen (OH-groepen) bevat dan de fractie van
de Biesbosch.
Hoewel de titratiecurve van Zwarte Haan een veel steiler verloop heeft dan de curven
van de Biesbosch en Diele, is het stuk van de curve tussen pH 2,8 en 5,4 op zijn beurt
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Fig. 1. Potentiometrische titratiecurven van fulvozuurfracties uit diverse slikken.
Potentiometrie titration curves of fulvic-aeid fractions from some muddy deposits.
weer minder steil dan het overeenkomstige deel van de curve van Petkum. De fulvozuurfractie van Zwarte Haan bevat dus meer sterk zure groepen dan de fractie van Petkum.
Verder konden met behulp van circulaire papierchromatografie de fulvozuren nader
worden gekarakteriseerd en de carboxyl- en fenolverbindingen van elkaar worden gescheiden. Hierbij bleek de plaats van het Fe in de chromatogrammen overwegend met
die van de fenolen overeen te komen.
Het hiervoor genoemde onderzoek beoogt niet alleen opheldering te verschaffen over
het mechanisme van het beweeglijk worden van spoorelementen in buitendijkse gebieden,
doch evenzeer bij te dragen tot het inzicht in de dynamiek van de spoorelementen in
jonge cultuurgronden.
Suriname-onderzoek
In opdracht van de Stichting Machinale Landbouw werd onderzoek verricht over de
spoorelementenhuishouding van de Wageningenpolder en de Prins Bernhardpolder.
Vroeger werd reeds vermeld, dat in deze gebieden extreem hoge Fe/Mn-verhoudingen
in de grond worden aangetroffen. Inmiddels werd vastgesteld dat ook de Zn/Mn-ver32

houdingen in de Surinaamse gronden zeer hoog zijn. Deze bereiken waarden die zelfs
de verhoudingen voor de Mn-zieke gronden in de Dordtse Biesbosch ver te boven gaan.
In de Surinaamse cultuurgronden worden deze hoge verhoudingen veroorzaakt door de
lage Mn-gehalten en niet, zoals in de Dordtse Biesbosch het geval is, door afwijkend
hogeZn-gehalten.
Teneinde een inzicht te verkrijgen in de spoorelemententoestand van de gehele Surinaamse kustvlakte is het nodig het algemene gedrag van de spoorelementen in de
Amazonedelta, waarvan genoemde kustvlakte als een uitloper kan worden beschouwd,
te bezien.
Als inleiding hierop werden door de Stichting Machinale Landbouw een aantal slikmonsters verzameld uit de Nickerie rivier, uit de monding van de Corantijn rivier en
langs de Surinaamse kust in oostelijke richting.
Het Mn-niveau van de slikken is zodanig dat de extreem lage Mn-gehalten in de
Wageningenpolder en in de Prins Bernhardpolder zeker niet kunnen worden verklaard
uit lage gehalten van het slib. Ook de abnormaal hoge Fe/Mn- en Zn/Mn-verhoudingen
in de cultuurgronden kunnen niet worden toegeschreven aan afwijkende verhoudingen
in het slib. De hoge verhoudingen in de Wageningenpolder en in de Prins Bernhardpolder worden uitsluitend veroorzaakt door de grote Mn-verliezen gedurende de exploitatie
van de cultuurgronden.
IJzeronderzoek
(a) Optredenenoorzaken van Fe-gebrek
Als gevolg van het droge groeiseizoen trad dit jaar in de fruitteelt zeer weinig Fe-gebrek op. Ook in de landbouw werd de ziekte slechts zeer sporadisch aangetroffen. Een
geringe mate van Fe-gebrek gaat doorgaans samen met een verstrekt optreden van Mngebrek. Zo werd door ons dit jaar voor het eerst bij perebomen (Quarlespolder in Zeeland) in ernstige mate Mn-gebrek geconstateerd.
In vele gevallen wordt in de fruitteelt Fe-gebrek geïnduceerd door een overmaat
aan hydrocarbonaat-ionenin het bodemvocht. Dit treedt in het bijzonder op bij onvoldoende drainage van koolzure-kalkhoudende gronden.
Het gelukte niet om op het grondwaterstandsproefveld in Nieuw-Beerta een relatie
te vinden tussen de grondwaterstand en de hydrocarbonaatgehalten van de bovengrond.
Het is mogelijk dat de verdamping en de slechte structuur van de bovengrond het capillaire waterevenwicht in de lagen verstoorden.
De genoemde relatie bleek daarentegen wel vastgesteld te kunnen worden in buizen
waarin profielen met regelbare grondwaterstand zijn aangebracht. Enkele in december
hiermee verkregen resultaten zijn weergegeven in fig. 2.
De hoogste hydrocarbonaatgehalten in de bovenlagen worden gevonden in het profiel
met de fijnste granulaire samenstelling (zavel op zand). Bij beide profielen heeft een ver33

d.p.m. HCOs
700r

600

500

400

300

•—

cl

diepte incm beneden maaiveld

Fig. 2. Hydrocarbonaatgehalten in afhankelijkheid van grondwaterstand en profieltypen.
Hydrocarbonate contents independence ongroundwater level and soil profile.
grondwaterstand (groundwater level) 60 cm
grondwaterstand (groundwater level) 110 cm
i 0— 60 cm: zavel (loam)
profielopbouw (profile):
( 60—125cm: zand (sand)

X

profielopbouw (profile):

0— 30 cm: 10%< 16«
30— 60 cm: 8% < 16,«
60—125 cm: 3% < 16^

laging van de grondwaterstand een daling van de hydrocarbonaatgehalten in de bovenste lagen tot gevolg.
(b) Biochemisch onderzoek
In het vorige verslagjaar werd geconstateerd dat wortels van ijzerdeficiente tomateplanten die ijzer(II)sulfaat toegediend krijgen, aanzienlijk meer ijzer ophopen danver34

gelijkbare wortels die met ijzerchelaten behandeld worden. Bij onderzoek van de verdeling vanhet opgenomen ijzer over de celfracties (verkregen door gedifferentieerd centrifugeren van het wortelhomogenaat) blijkt ijzer(II)sulfaat in de fractie waarin zich de
celwanden en kernen bevinden, zeer hoge concentraties te geven, terwijl bij de ijzerchelaten hetijzer gelijkmatig over allecelfracties verdeeldis.
Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat het in de wortel opgehoopte ijzer niet beschikbaar zoukomen voor debovengrondse plantedelen.
Deze redistributie is nader onderzocht door jonge, ijzerdeficiente tomateplanten een
korte tijd (1-5 uur) met ijzer te behandelen (FeSOé, Fe-EDTA, Fe-DTPA en FeEDDHA), het wortelstelsel intensief te spoelen om aanhangend, niet opgenomen ijzer
te verwijderen, en vervolgens een gedeelte van de planten gedurende 5-7 dagen op een
ijzervrije voedingsoplossing te laten groeien. De verandering in de verdeling van het
opgenomen ijzer over wortel en spruit is een maat voor de redistributie. Onder gelijke
omstandigheden wordt van het opgenomen ijzer uit FeSCk 20%, uit de drie ijzerchelaten 40% geredistribueerd. De ijzerconcentratie in de met chelaat behandelde wortels
is na een week door redistributie en door de toename van het wortelgewicht weer tot
een laagniveau teruggelopen.
Uit deze resultaten blijkt dus duidelijk dat een belangrijk deel van het in de wortel
opgehoopte ijzer binnen een week weer ter beschikking komt voor de bovengrondse
plantedelen. Het in de wortel achtergebleven ijzer is bij de ijzerchelaten onvoldoende
omeenredelijk ijzerniveau indegroeiende wortel te handhaven
Bij vroegere experimenten betreffende de aard van het opnemingsproces van ijzer
was de indruk verkregen dat de ijzeropneming niet of slechts ten dele door de stofwisseling wordt gereguleerd. Dit is bij de opneming van ijzer uit ijzerchelaten niet aannemelijk, omdat bij de binding van chelaatijzer in de wortelweefsels de zeer krachtige
metaal-chelaatbinding moet worden verbroken, waarbij energie vereisende reductie- en
chelateringsprocessen optreden.
De rol van de stofwisselingsprocessen bij de opneming van ijzer uit FeSCk en uit
Fe-EDTA is nu nader onderzocht door met verschillende middelen de stofwisseling te
belemmeren en de ijzeropneming te vergelijken met die door normale, niet behandelde
wortels (tabelIV).
Het is dus duidelijk dat de opneming van ijzer uit Fe-EDTA vrijwel geheel, en uit
FeSOé voor een belangrijk deel een 'actief' proces is, en dus stofwisselingsenergie behoeft. Dat dit in mindere mate het geval is bij ijzer(II)sulfaat wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat een deel vanhet ijzer passief op het worteloppervlak precipiteert. Eerder was al gevonden dat de celwandenfractie inderdaad een belangrijke hoeveelheid
ijzer bevat.
De ijzeropneming door de wortels van ijzerdeficiente tomateplanten kan nu als volgt
worden samengevat: Chelaatijzer wordt door stofwisselingsprocessen snel in de wortel
opgehoopt; in de daarop volgende dagen wordt het grootste deel geredistribueerd.
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Tabel IV
Invloed van stofwisselingsremmingen op de ijzeropneming door de wortel (concentratie:
5 d.p.m. Fe; opnemingsduur: 6 uur)
Fe-,apneming
in % van de normale opneming

Normale opneming
10°C verlaging van worteltemperatuur
5 seconden onderdompeling van wortel in kokend water
10-r' M DNP
)
> remstoffen
10° M natnumazide )

FeS04

Fe-EDTA

100

100

—

45

40

20

90

20

60

20

IJzer(II)sulfaat wordt ten dele op de wortel neergeslagen, de rest wordt actief in de
wortel opgehoopt. Een belangrijk deel hiervan komt weer ter beschikking van de bovengrondse delen.

Macro-elementen
Ontwikkeling van de nieuwe

P-watermethode

De reeds enige jaren in ontwikkeling zijnde nieuwe methode voor grondonderzoek op
fosfaat, zijnde een extractie met water, werd voltooid.
De aanvankelijk gebruikte 'P-water l:40'-methode viel bij de landbouwkundige toetsing reeds belangrijk gunstiger uit dan de bestaand P-AL-methode, doch bij nader onderzoek kwamen enkele bezwaren naar voren die het nodig maakten de bepaling enigszins te wijzigen.
Bekend was reeds dat dalgronden systematisch hogere uitkomsten geven dan andere
gronden van gelijke fosfaattoestand voor het gewas. Uitgebreid onderzoek over het gedrag van bodemfosfaat in gronden die veel stabiele organische stof bevatten (veen-,
heideontginnings- en dalgronden) bracht nu aan het licht dat de vochtconditie van de
grondmonsters een belangrijke invloed op de bepalingsuitkomsten heeft. Scherp drogen
van de grond verhoogt de uitkomsten, terwijl bevochtigen of lange tijd bewaren in een
vochtige atmosfeer de P-water-getallen verlaagt.
Vermoedelijk wordt door het drogen van de grond een deel van het ijzer en het aluminium in verbindingen met stabiele organische bestanddelen van de grond geïnactiveerd en kan daardoor bij de extractie een grote deel van het bodemfosfaat in oplossing
gaan. Door langdurige bevochtiging van de grond herstelt zich de fosfaatbindingsactiviteit van ijzer en aluminium, met het gevolg dat bij de extractie minder fosfaat wordt
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opgelost. Essentieel hierbij is dat voor de bevochtiging een zodanige hoeveelheid water
wordt gebruikt, dat de grond er ongeveer mee verzadigd is.
De beste samenhang tussen het P-water en de fosfaatreactie van gewassen werd dan
ook verkregen door de grond ongeveer een etmaal vóór de extractie met een geringe
hoeveelheid water te bevochtigen.
Verder bleek dat het afmeten van het grondmonster op volume landbouwkundig nog
betere resultaten geeft dan op gewicht. Bovendien heeft het afmeten op volume belangrijke, technische voordelen bij de uitvoering van de bepaling op praktijkschaal.
De methode is nu in bovengenoemde zin gewijzigd en wordt voorlopig aangeduid
als de 'P-water l:60'-bepaling. Voor gronden met een volumegewicht < 1 , 5 betekent
dit in wezen een verruiming van de vroegere schudverhouding. De uitkomst wordt uitgedrukt in y opgelost P2O0 per cm3 droge, bezakte grond en genoemd het 'Pw-getal'.
Bij de aldus verkregen bepalingsmethode werd nog de invloed van diverse bepalingscondities op de uitkomsten nagegaan. Zo werd o.a. vastgesteld dat de temperatuur tijdens de bevochtigingsperiode, tijdens het schudden en tijdens het filtreren een belangrijke invloed op de uitkomst kan hebben en derhalve goed geconditioneerd moet zijn.
Gronden met veel stabiele organische stof zijn hiervoor het meest gevoelig.
Fosfaatfixatieonderzoek
Een begin werd gemaakt met een onderzoek waarbij P-fixatie onder veldomstandigheden
op verschillende tijdstippen na de fosfaatbemesting wordt vergeleken met P-fixatie in
grondsuspensies bij een reactieduur van één etmaal. Het doel is na te gaan of een Pfixatie-waarde van een grond kan worden bepaald waarmee het effect van een fosfaatbemesting in depraktijk kan worden voorspeld.
Uitkomsten van een proef met 24 verschillende grondsoorten laten een nauwe samenhang zien tussen de P-fixatie na 6 maanden onder veldomstandigheden en die in een
etmaal in een laboratoriumproef.

Analytisch onderzoek
Het analytisch onderzoek was voornamelijk gericht op de verbetering en versnelling
van bestaande procedures.
Het tijdrovende onderzoek over de uniforme extractiemethode van Cl, vrij NOa en
vrij SO4 uit gewas vorderde goed, zodat binnenkort een snelle bepaling van deze drie
componenten in één extract mogelijk zal zijn.
Voor de bepaling van Ca werd een complexometrische referentiemethode ontwikkeld.
Verbeteringen werden aangebracht in de Fe-bepaling met orthophenantroline en in de
destructiemethode volgens Lindner-Harley voor de N-bepaling.
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Veel aandacht werd verder besteed aan de verbetering van de S-bepaling (als H2S
volgens Johnson en Nishita) in grond- en gewasmonsters (fig. 3).
Tot de vanuit Wageningen geleide uitwisselingsgroep voor analysemethoden traden
als nieuwe leden toe: The Cameroons Development Corporation, het Institut de Recherches pour les Huiles et Oléagineux te Parijs, het Instituut voor Landbouwchemie
van de Landbouwhogeschool te Osijek (Jugoslavië) de Malayan American Plantations
te Penang (Malaysia).

Fig. 3. Apparaat voor de bepaling van zwavel (als H2S, volgens Johnson en Nishita) in
grond- en gewasmonsters.
Capaciteit: 18bepalingen per dag. (Foto dr. ir. H. A. Sissingh.)
Apparatus for sulphur determination (as H2S, according to Johnson and Nishita) in soil and
crop samples. Capacity: 18samples per day.
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ras was bij 60 cm hoger, bij 100 cm gelijk aan die van het Oosteuropese. Tussen de
rassen werd bij beide grondwaterstanden geen opvallend verschil in wortelontwikkeling
vastgesteld. Wel was er een duidelijke invloed van de grondwaterstand op de habitus
van de zijwortels.
Verreweg het grootste gedeelte van de door de plant benodigde ionen bevindt zich in
het milieu op meer of minder grote afstand van de wortels. Een onvoldoende absorptie
is dus afhankelijk van het transport van ionen naar het worteloppervlak.Hiervoor komen twee processen in aanmerking, nl. diffusie over zeer korte afstand en het meegevoerd worden door het ten behoeve van de groei en transpiratie aangezogen water
(mass-flow).
De ontwikkelde proefopzet maakt het mogelijk de bijdrage die de aanvoer van ionen,
aanwezig in het aangezogen water, aan de totale voeding der plant levert, exact te berekenen. Ook kan berekend worden welk deel van de geabsorbeerde ionen door diffusie
geleverd is.
Vooralsnog wordt volgens een zo simpel mogelijk modelsysteem gewerkt. In een aantal proefseries worden tomateplanten gekweekt op een geregeld ververste en geaëreerde
voedingsoplossing en op inert zand, gedrenkt met eenzelfde voedingsoplossing. De absorptie van N, P, K en Ca en de verbruikte hoeveelheden water worden gemeten.
Ten opzichte van de absorptiesnelheid van water ( = 100) waren de absorptiesnelheden van de vier elementen uit de voedingsoplossing: Ca ± 51, N —93, P ± 146, en
K ± 192.
De op zand gekweekte planten vertoonden een normaal gehalte aan N en Ca, maar
hun gehalte aan P en K wasongeveer Vs lager dan op voedingsoplossing.
Een berekening leert dat de aangezogen hoeveelheid water in het zandsubstraat onder
de proefomstandigheden ruim in de N-behoefte kan voorzien en zelfs tweemaal de
opgenomen hoeveelheid Ca aanvoert. Voor P en K is de aanvoer onvoldoende. De
hoeveelheid opgenomen P correspondeert met de hoeveelheid voorkomende in de aangezogen oplossing. De hoeveelheid aangezogen oplossing bevat echter niet voldoende K
om de opgenomen hoeveelheid geheel te kunnen leveren. Naar schatting zou ongeveer
25% van de kalium in de planten op zand het worteloppervlak door diffusie moeten
hebben bereikt. Er zijn aanwijzingen dat in deze proeven diffusie van P een rol heeft
gespeeld. Of dit een gevolg is van de zeer lage fosfaatconcentratie, of van een invloed
van de Ca-ophoping aan het worteloppervlak, isnog niet duidelijk.

Fysiologische ziekten
Het onderzoek was voornamelijk geconcentreerd op neusrot bij tomaat en stip bij appels. In veel mindere mate kregen rand bij sla, stek bij komkommer en waterziek bij
tomaat de aandacht.
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Neusrot
Het bestaan van een verband tussen de calciumvoeding en het optreden van neusrot
vraagt om inzicht in de primaire veranderingen in de plantecel, die Ca-gebrek zo desastreus maken. Gevonden werd dat het ontstaan van neusrot samengaat met een lager
Ca-gehalte en een verhoogde permeabiliteit voor ionen van het weefsel. Behandeling
met stoffen als decenylbarnsteenzuur en ether, die de permeabiliteit verhogen, bleken
het ontstaan van neusrot te bevorderen.
Het electronenmicroscopisch onderzoek van de cellen met weinig Ca gaf nog aanvullende gegevens. Bij cellen met weinig Ca is de celwand donkerder van kleur, de
middenlamel vrijwel verdwenen en de structuur van tonoplast en mitochondriën vervaagd. Verder vloeien veel dubbelmembranen samen tot één lijn in het electronenmicroscopisch beeld.
Begint het weefsel de eerste symptomen van neusrot te vertonen, dan zien we dit alles in nog veel ernstiger mate. We zien het oplossen van de tonoplast, het destruëren van
organellen als mitochondriën en golge-apparaat en het uitlekken van stoffen uit de cellen. Wat de primaire doodsoorzaak van de cel is, werd nog niet duidelijk. Elk van deze
factoren kan het op zichzelf of in combinatie zijn.
Verschillende mogelijkheden tot bestrijding van de ziekte werden nagegaan.
Bespuiting van tomateplanten met de stof trijoodbenzoëzuur, dat de mobiliteit van
Ca zou verhogen, gaf een hoger percentage neusrot. Ook de behandeling met borax
gaf een toename. Het mechanisme van de werking van deze stoffen is nog niet duidelijk. Wel is het interessant de werking van B te vergelijken met die bij de stipziekte
van de appel. In het laatste geval werkt B, op het juiste tijdstip gespoten, vaak gunstig,
in andere gevallen echter ongunstig. Mogelijk is er een B-Ca interactie.
De transpiratie-remmer Serafon (plastic) gaf bij bespuiting op het blad minder neusrot, de totale verdamping van de planten bleef ongeveer gelijk. Het is de vraag of dit
middel zichvoor praktische toepassing leent.
De invloed van de K/Ca-verhouding in de vloeistof op de opname van Ca, K, P en
N werd nagegaan bij tomaat en zwarte nachtschade. In eerste instantie bleek een verandering van de K/Ca-verhouding een grote verandering te geven in de Ca-opname, terwijl de K-opname vrij ongevoelig was. Mogelijk kan de Ca-opname hierdoor eerder
kritiek worden.
De invloed van frequente bespuiting met calciumnitraatoplossingen van verschillende
concentratie op het optreden van neusrot en op het Ca-gehalte van de vruchten wordt
nog nagegaan.
Stip
In het kader van het onderzoek over stip werd aandacht besteed aan het calciumtransport
naar devrucht, de invloed van het weer en van bespuitingen.
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In Borgercompagnie werd een proef aangezet met appelbomen op een veenkoloniale
grond. De proef bestond uit twee delen, beide bomen van het ras Cox. Op het eerste
gedeelte zijn de bomen ca. 20 jaar oud (omgeënt en waarschijnlijk onderstam M 16),
het tweede gedeelte bestaat uit ca. 8 jaar oude bomen op onderstam M 9. Beide series
werden weer gesplitst in een onbehandelde groep en een vergelijkbare behandelde groep,
die wekelijks met 0,7% calciumnitraat werd bespoten. Wekelijks werden vruchtmonsters
en met langere tussenpozen bladmonsters genomen.
Enkele voorlopige conclusies:
(a) Het Ca-gehalte van de vruchten in mg/vrucht begint pas duidelijk te verschillen na
5-8 bespuitingen met 0,7% Ca(N03)2-oplossing. Het verschil bij de oude Cox bleef
bestaan tot de appels geoogst werden. Het gehalte van de behandelde vruchten was
toen ca. 13, van de onbehandelde 10 mg/vrucht. Het Ca-percentage berekend op
de droge stof was resp. 0,05 en 0,04. De vruchten wogen ongeveer 190 g. Bij de
jonge Cox is het verschil tussen behandeld en onbehandeld te verwaarlozen, de totale hoeveelheid Ca is 10 mg, het gehalte 0,05%. De appels wegen dan ongeveer
130 g. Om het Ca-gehalte in de vruchten aanzienlijk te doen stijgen zijn veel bespuitingen nodig. In een seizoen werden 15bespuitingen toegepast.
(b) De weergegevens geven een indicatie, dat het Ca-transport naar de vrucht tijdens
de extreem natte perioden minder snel is. Dit komt overeen met resultaten van
Australisch onderzoek.
(c) De bewaarproef gaf een duidelijk verschil te zien tussen behandelde en onbehandelde
bomen. De mate van stip werd uitgedrukt in een schaal van 0 tot 4.
De resultaten waren alsvolgt:
Oude Cox,
Oude Cox,
longe Cox,
Jonge Cox,

onbehandeld
behandeld
onbehandeld
behandeld

70%
6%
32%
6%

stip
stip
stip
stip

(gem.
(gem.
(gem.
(gem.

2,1 )
0,06)
0,8 )
0,1 )

De resultaten zijn afkomstig van een gering aantal vruchten, zodat ze alleen de
tendentie weergeven.
In de stipplekken werd kurk aangetroffen; ze kwamen voornamelijk voor in de buurt
van de vaatbundels.
Met de bespuitingen werd in deze oriënterende experimenten een aanzienlijke verbetering verkregen. Het is echter duidelijk, dat het op deze nogal zure grond moeilijk is
om alle stip te vermijden.
Hoewel met de bespuitingen enig succes werd geboekt, zal toekomstig onderzoek toch
gericht moeten zijn op de vraag of het bij bespuitingen mogelijk is meer Ca in één keer
in de vruchten te krijgen.
Waarschijnlijk zal geen fruit zonder stip te verkrijgen zijn zonder kennis van het totale
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verloop van de Ca-opname in de vrucht in een ideaal geval en een voortdurende controle
van het Ca-gehalte van de vruchten gedurende de groei. De correlaties die tussen
de weersomstandigheden en het Ca-transport naar de vruchten bestaan, zullen nader
onderzocht moeten worden.

Ontwikkeling nieuwe bepalingsmethode voor fosfaat
Het doel is geweest een methode van grondonderzoek te ontwikkelen die voor alle
grondsoorten gelijke en nauwkeurige uitkomsten geeft. Een methode, waarbij de grond
in ruime schudverhouding (1:60) met water gedurende 1uur bij kamertemperatuur hevig
wordt geschud, voldoet aan deze eis voor het bouwland.
Verdere bijzonderheden zijn dat de grond gedurende 22 uur voor de analyse voorbevochtigd wordt en dat de verhouding volumina en niet, zoals gebruikelijk, gewichten betreft. De methode is temperatuurgevoelig, zowel bij de extractie als bij de voorbevochtiging en het affiltreren.
Opgevallen was dat met waterextractie verkregen uitkomsten soms belangrijk beter
met de reactie van het gewas samenhangen dan de uitkomsten van andere methoden.
De nog in gebruik zijnde waterextractiemethode (het P-getal) voldeed soms wel goed,
maar had ook bezwaren. Alleen op zandgronden werden bruikbare getallen verkregen,
op kleigronden waren deze veel lager; de nauwkeurigheid van de analyse liet zeer te
wensen over. Toen bleek dat de verschillen tussen zand- en kleigrond voor een deel
door de wijze van uitvoering bepaald waren, is de waterextractiemethode aan een systematisch onderzoek onderworpen. Stap voor stap zijn verbeteringen aangebracht. Deze
werkwijze was mogelijk door de beschikbaarheid van een grondmonsterverzameling
van in het verleden voor de toetsing van grondonderzoek verrichte veld- en potproeven.
Wijzigingen konden dus direct aan de reactie van het gewas worden getoetst.
Het bleek dat een wijde verhouding tussen water en grond de verschillen tussen de
grondsoorten bijna deed verdwijnen, met uitzondering van veenkoloniale grond. De
laatste werd in het gareel gebracht door de toepassing van voorbevochtiging. Deze handelwijze bracht ook nog verbetering binnen de groep van de zandgronden. Het extraheren op basis van volume in plaats van op basis van gewicht gebeurt om technische redenen. Het bracht echter tevens een kleine verbetering van de methode. De methode
levert dus getallen die voor alle onderzochte grondsoorten een gelijke betekenis hebben.
Verschillen in klei-, humus-, en CaC03-gehalte, pH, fosfaat-fixerend vermogen blijken
geen of weinig invloed op de betekenis van het getal te hebben. Bij hoge gehalten aan
ijzeroer worden ietste lage getallen verkregen.
Het verband tussen dit getal en de reactie van het gewas bleek in alle potproeven
zeer goed te zijn. In veldproeven zijn ook gunstige resultaten verkregen, maar minder
als de weersomstandigheden vrij extreem waren. De nieuwe methode is niet bruikbaar
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voor grasland; hier voldoet de gebruikelijke P-AL-bepaling beter.
De methode is geschikt gemaakt voor uitvoering op praktijkschaal. Hiervoor zijn
talrijke voorzieningen nodig geweest.

Invloed vanhetweer opde bodemvruchtbaarheid
Bij enkele gewassen bleek de som van de neerslag tijdens de vegetatieperiode samen te
hangen met de opbrengsten. Het wasnu mogelijk de invloed van neerslagsommen tijdens
de groei en in voorafgaande perioden op de opbrengst met behulp van multipele regressieberekeningen afzonderlijk te bepalen. Bij haver en tarwe konden statistisch significante correlaties tussen neerslagsommen in voorafgaande perioden (november/februari
en juli/oktober) en opbrengsten worden vastgesteld. De invloed van de juli/oktoberperiode stond bij haver slechts vast op het 10%-punt. Bij haver werd slechts een zeer
zwakke invloed van de neerslag tijdens de groei gevonden, bij tarwe een sterke, zeer
significant vaststaande. Alle correlaties waren negatief, dus hoe meer neerslag des te
lager de opbrengsten.
De erwt bleek het meest gevoelig voor neerslag tijdens de groei; de invloed van de
neerslag in voorafgaande perioden was veel kleiner en statistisch niet significant.
Neerslag in een voorafgaande periode die wel op de grond maar niet op het gewas
kan inwerken, heeft dus een duidelijke invloed op de opbrengsten. In totaal kon bij de
genoemde gewassen resp. 38, 70 en 67% van de variantie van de opbrengsten door de
regensommen worden verklaard.

Diversen
De stikstofhuishouding van gediepploegde veenkoloniale grond en de oorzaken van de
nawerking van stalmest op de fosfaathuishouding van de grond, waren enkele meer
losstaande onderwerpen van studie van de afdeling.
(1) Diepploegen heeft de weerstand van de grond tegen verdroging sterk verbeterd. Als
de bouwvoor doorgeploegd wordt, gaat dit gepaard met verlies aan stikstofleverend
vermogen van de grond. Er moet zwaarder met stikstof worden bemest en het gewas is ongelijkmatiger. Blijft de bouwvoor bij het ploegen behouden, dan is het vermogen stikstof te leveren bijna even groot als van de onbehandelde grond. Het
traject waarover een goede opbrengst kan worden verkregen, is vrij breed; het gewas isminder gevoelig voor gebrek of overmaat en de stand is gelijkmatiger.
(2) De nawerking van een in het vorige jaar toegediende zware gift stalmest, resp.
tuinturf werd onderzocht. Door tuinturf werd de fosfaatvoorziening op een fosfaatfixerende zandgrond aanmerkelijk verbeterd. Stalmest had slechts een geringe na46

werking. Het effect van een 3 cm dikke turflaag was gelijk te stellen aan een bemesting met 350 kg P20s/ha. De wijzigingen in de P-reactie kunnen geheel verklaard
worden door de veranderingen die het Pw-getal (nieuwe P-methode) heeft ondergaan, onverschillig of dit door bemesting met fosfaat of met organische stof is verwerkelijkt.
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Afdeling
Biologie van de Grond

dr. ir. G .W. Harmsen
Het onderzoek van de afdeling betreft in hoofdzaak de organische-stof- en stikstofhuishouding van de grond. Onder de overige onderwerpen neemt het onderzoek over de
bestrijding van aardappelschurft de belangrijkste plaats in.

Organische stof
Aard en eigenschappen
Bij een onderzoek aan circa 150 zandgronden die lange tijd in cultuur zijn, is gebleken
dat er een positief verband bestaat tussen het percentage organische stof en de C/Nverhouding. Bij hogere C-gehalten zijn de N-gehalten nauwelijks hoger. De aantastbaarheid voor micro-organismen is bij deze gronden gemiddeld kleiner naarmate het
gehalte aan organische stof en het C/N-quotient hoger zijn, dit in tegenstelling tot de
meeste andere grondsoorten. Zo is bijvoorbeeld bij de nabijgelegen zwarte beekeerden
onder gras de organische stof kennelijk anders van aard. Het N-gehalte varieert daar
tegelijk met het C-gehalte, zodat de C/N-verhouding vrijwel onafhankelijk is van het
gehalte aan organische stof. Hetzelfde geldt voor de aantastbaarheid.
Onder invloed van organische bemesting ondergaat de C/N-verhouding op zandgronden hoogstens geringe veranderingen. Dit quotient heeft, anders dan de gangbare opvatting is, eerder de neiging in de loop der tijden te stijgen dan te dalen. Voor een juiste
bedrijfsvoering op lange termijn is het daarom gewenst stikstofrijk organisch materiaal
in de bemesting op te nemen.
Een begin is gemaakt met het onderzoek over de aard van de invloed van organische
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Stoffen op de structuur van de grond. Tot nu toe is alleen een bevestiging verkregen
van wat reeds uit de literatuur bekend was, namelijk dat Polysacchariden en uroniden
geen belangrijke rol spelen in grond waaraan geen vers organisch materiaal is toegevoegd.
Waarschijnlijk mag worden aangenomen dat elke verbreking van verklevingspunten
in de grond, die vooral ontstaat onder invloed van peptiserende agentia, tot verandering
in de consistentie leidt. Een onmiddellijk hierop volgende behandeling met calciumzouten kan de oorspronkelijke consistentie niet direct herstellen. Er kon nog niet worden
vastgesteld of dit te maken heeft met de uitschakeling of wijziging van een specifieke
invloed van bepaalde organische componenten op de consistentie.
Een poging om een bepalingsmethode voor de 'inerte' (verkoolde) organische stof in
de grond te vinden op basis van verminderde oxydeerbaarheid slaagde niet. De vermindering in oxydeerbaarheid bij het secundaire proces van inkoling lijkt gemaskeerd te
worden door de toeneming tijdens het primaire humificatieproces. Meer succes had het
zoeken naar de methode voor het scheiden van gemakkelijk aantastbare en resistente
fracties van organische stof in de grond. Na een lange en moeizame opbouw van apparatuur is een in alle opzichten bevredigende oplossing gevonden.
Het probleem van de bepaling van nuttige organische stof in stadsvuilcompost is een
stap verder gekomen. De van ouds bekende bepaling van Walkley en Black benadert
het doel verrassend goed en is veel eenvoudiger dan de conventionele methode, waarbij
het gehalte wordt verkregen door vermindering van het gloeiverlies met het percentage
huisbrandkool en het CO2 uit carbonaten.
In het raam van het fysisch-chemisch onderzoek van huminezuren werd nagegaan
of de beweerde koperfixatie aan veen inderdaad plaatsvindt. Dit verschijnsel lijkt inderdaad op te treden en wordt versterkt door irreversibele indroging van het veen.
Beïnvloeding van eigenschappen van organische stof
Bekend is dat onder invloed van partiële sterilisatie een deel van de organische stof van
de grond goed aantastbaar wordt en dat partiële sterilisatie oorzaak is van het ontstaan
van de initiële hoge afbraaksnelheid wanneer weer microbiële afbraak plaats vindt. In
het verslagjaar werd nagegaan of de gemakkelijk aantastbaar geworden fractie als zodanig persistent is bij bewaring onder steriele omstandigheden. Dat bleek in sommige
gronden niet het geval te zijn. De aantastbaarheid liep terug, vooral bij bewaring bij
kamertemperatuur in plaats van in een gekoelde ruimte. Zelfs het in luchtdroge toestand bij kamertemperatuur in gesloten flessen bewaren van grond heeft een sterke invloed op de aantastbaarheid van de organische stof. Bij vergelijkend onderzoek van verse
en jarenlang bewaarde monsters dient hiermee rekening te worden gehouden.
Het onderzoek over de invloed van drogen en bevriezen van de grond op de afbraak
van organische stof wordt afgesloten. Gebleken is dat onmiddellijk na toepassing van
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een van deze maatregelen een hoeveelheid ammonium extraheerbaar is. Deze neemt toe
met toen2mende droogtemperatuur. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid oplosbaar geworden aminostikstof.
Daar de winter 1966-1967 zacht was, werd onderzocht of het zwartveen dat als
grondstof voor tuinturf wordt gebruikt, voldoende was doorgevroren. Waar het veen in
het water lag of in lagen dikker dan 10 cm was opgestapeld was dit niet het geval. Een
bericht hierover werd verstrekt aan de landelijke vakpers.
Het werk over het stomen van grond in kassen is nu afgesloten. De hoge concentratie aan ammonium-ionen en het volledige ontbreken van nitraat als gevolg van én esn
versnelde mineralisatie van organische stikstof én een langdurige onderdrukking van
de nitrificatie, blijkt ongunstig te werken. Maar de teleurstellende ontwikkeling van
herfstsla op gestoomde en al of niet doorgespoelde grond blijkt niet alleen een gevolg
te zijn van te hoge mangaanconcentraties en te veel ammoniumverbindingen, maar
vooral van te geringe lichtintensiteit. Sommige planten, waaronder sla, vertonen een abnormale groeiwijze bij eenzijdige ammoniakale stikstofvoeding.
De voorbereiding voor het onderzoek naar de invloed van verse organischebemesting op de afbraak van bestendige humus ('priming action') is voltooid. De compostering van de eerste portie met 14C gemerkt materiaal, dat als bestendige humus zal worden gebruikt, is gereed.
Uitscheidingvanorganische verbindingendoor plantewortels
De meeste analytisch-chemische moeilijkheden verbonden aan dit onderzoek, zijn thans
overwonnen. In tegenstelling tot de op literatuurgegevens gebaseerde verwachtingen is de
hoeveelheid organische stof die onder steriele condities door de wortels wordt afgescheiden, gering. De uitkomsten bewegen zich in de orde van grootte van enkele procenten
van de bovengrondse massa van de plant, terwijl de literatuur enkele gevallen van ongeveer 20% vermeldt. Daar bij de proeven is gebleken dat bij opkweek van de plant
op een vloeibare voedingsbodem minder uitscheidingen worden gevonden dan bij
kweek op een kunstmatige grond, is het vermoeden gerezen dat de vaste, door de wortels afgestoten delen zoals zijwortels, wortelharen en epitheelcellen een grotere rol spelen naast deeigenlijke wortelexudaten dan men als regel aanneemt.
Met enigereserve kan worden aangenomen dat het C/N-quotiënt van de exudaten vrij
hoog ligt, namelijk bij ongeveer 30.
Stikstofhuishouding
Stikstofmineralisatie
Voor zandgronden die geruime tijd in cultuur zijn, is een formule ontwikkeld voor het
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verband tussen de bij incubatie gemineraliseerde hoeveelheid stikstof y (in mg per 100 g
org. stof) en het C/N-quotiënt:
log y = -1,568 log C / N + 3,582
Met toenemende C/N-verhouding neemt de hoeveelheid vrijkomende stikstof dus af.
De spreiding rond de gegeven curve is evenwel aanzienlijk, zodat voor een individueel
geval de potentiële mineralisatie niet nauwkeurig kan worden aangegeven.
Het transponeren van deze kennis naar het veld is alleen mogelijk indien de verhouding tussen de N-mineralisatie in laboratorium en veld bekend is. In de loop van de
laatste jaren is deze verhouding bepaald. Gedurende het zomerhalfjaar blijkt de Nmineralisatie in de bouwvoor circa 0,4 te zijn van die bij incubatie in het laboratorium.
Indien in het profiel ook beneden de bouwvoor organische stof aanwezig is en mineralisatie kan optreden, stijgt de verhouding tot maximaal 0,6. De geïncubeerde monsters
vertegenwoordigen dan alleen de bouwvoor, terwijl in het veld de mineralisatie in het
gehele profiel wordt bepaald. Gedurende de winter is de mineralisatie buiten uiteraard
veel lager en vaak nagenoeg te verwaarlozen.
Gehoopt werd de mineralisatie in het veld te kunnen beschrijven als functie van bodemtemperatuur en vochtgehalte. Door de heterogeniteit van de grond bleek dat nauwelijks mogelijk te zijn. Sprongen in het gehalte aan minerale stifstof in het profiel, geconstateerd bij herhaalde bemonstering, zijn door deze oorzaak soms ten onrechte toegeschreven aan werkelijke schommelingen in de activiteit van de microflora.
Uitspoeling van anorganische stikstof
Het onderzoek naar de uitspoeling van anorganische stikstof werd grotendeels afgesloten. Er werden geen proeven meer genomen. Al het in de loop der jaren verzamelde materiaal werd aan berekeningen onderworpen. Met de door Van der Molen sterk vereenvoudigde formule van Glückauf werd geen bevredigende weergave van het uitspoelingsverloop bereikt. Daarom werd de — enigszins gewijzigde —oorspronkelijke formule van
Glückauf gebruikt, waardoor goede uitkomsten werden verkregen. Zodoende is het gelukt —hoewel voor de meest heterogene zware klei- en veengronden slechts met moeite
— parameters voor de verschillende grondtypen vast te stellen. Het wordt nu mogelijk
in de praktijk voor elke omstandigheid de mate van uitspoeling te berekenen. In samenwerking met het ITAL wordt getracht deze berekeningen beter en vollediger met behulp
van een computer te verrichten.
De lysimeterinstallatie wordt, zeker voor een deel, overgebracht naar het nieuwe gebouw om de voor het opstellen van voedingsstofbalansen benodigde gegevens te kunnen
completeren.
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Bestrijding aardappelschurft
De merkwaardige waarneming van de vorige jaren, dat de aantasting wordt bevorderd
op terreinen die in het voorafgaande jaar een vastgereden structuur hebben gehad, werd
wederom bevestigd.
Bij een potproef, waarbij een zure zavel in verschillende trappen werd opgekalkt en
een kalkhoudende zavel door toevoeging van zwavelbloem werd verzuurd, bleek de
aantasting in beide gronden toe te nemen naarmate de pH hoger was. Het mangaangehalte zowel in de grond (reduceerbaar Mn) als in vlees en schil der knollen daalde
duidelijk met stijgende pH. Toch kan hieruit niet worden geconcludeerd dat de aantasting wordt teruggedrongen door stijgend gehalte aan mangaan, daar toevoeging van
MnSOé het Mn-gehalte in knol en schil sterk deed stijgen zonder de aantasting te verminderen. Uit deze en vele andere proeven blijkt steeds overtuigender dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen mangaangehalte en schurftaantasting. Beide reageren alleen vaak parallel.
Ook een verhoging der Ca-ionenconcentratie werd verondersteld van invloed te zijn
op de aantasting. Toevoeging van gips bleek echter geen invloed te hebben.
Even negatief als de bovenomschreven potproef waren ook de resultaten van pogingen lokale verschillen in aantasting op praktijkpercelen te verklaren uit het mangaangehalte. Geen verband tussen deze grootheden kan worden gevonden.
Zeer duidelijke uitkomsten werden verkregen uit de beregeningsproeven. Zonder beregening was de aantasting in dit droge jaar zwaar. Door beregening kon men echter
nagenoeg blanke knollen oogsten. Opvallend was het echter, dat het begin der beregening dit jaar langer kon worden uitgesteld dan in voorgaande jaren. Toen was het nodig
op het moment van het begin der knolvorming reeds te beregenen, nu echter kon dat
straffeloos worden uitgesteld tot 2 à 3 weken na dat moment, ondanks het droge zonnige weer in die weken. Hieruit moet worden geconcludeerd dat, ook al is beregening
gebleken een afdoend middel te zijn, wij van het wezen van de invloed ervan op de
aantasting nog niets weten.
Daar aanhoudend en herhaaldelijk beregenen voor de praktijk lastig en duur is, zal
in het komende jaar worden nagegaan hoe lang men met het beregenen moet doorgaan. Het liefst zou de praktijk willen volstaan met een eenmalige beregening. Een
schema voor proeven waarbij dit zal worden nagegaan is opgesteld.
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Afdeling
Bemesting in de Landbouw

dr. ir. K. W. Smilde
In de afdeling worden de eisen die verschillende gewassen en grasland aan bemesting
stellen, bestudeerd. Het grondonderzoek ter vaststelling van de benodigde hoeveelheden
meststof neemt hierbij een belangrijke plaats in. Tevens wordt onderzoek verricht over
de wijze en het tijdstip van toediening van meststoffen. De betekenis van organische
meststoffen voor de stikstofvoorziening van gewassen en de organische-stofbalans van de
grond wordt nagegaan. Voorts wordt speciale aandacht besteed aan het probleem van
de mestoverschotten.

Bemesting van verschillende gewassen met anorganische meststoffen
Stikstof
Het onderzoek over de optimale stikstofbemesting bij wintertarwe werd voortgezet. Door
toepassing van gedeelde giften en bespuiting met CCC werd een steviger gewas en veelal
een hogere korrelopbrengst verkregen. De ontwikkeling van luzerne onder wintertarwe
(dekvrucht), behandeld met CCC, was goed, ook bij ruime stikstofgiften.
De optimale stikstofbemesting van spruitkool op dalgrond (250-300 kg N / h a ) bleek
aanzienlijk hoger te zijn dan de in de praktijk gebruikelijke.
Bij stoppelknollen kunnen door hoge stikstofgiften, gecombineerd met een tekort aan
zonlicht tijdens het groeiseizoen, zulke hoge nitraatconcentraties ontstaan, dat het gewas
ongeschikt is om gevoederd te worden. Er zijn aanwijzingen dat bemesting met zwavel
de nitraatconcentratie verlaagt.
Ook bij spinazie kunnen tengevolge van hoge stikstofgiften hoge nitraatgehalten op53

treden. Bij opslag van het gewas in droog geoogste toestand bleek zich binnen enkele
dagen het vooral voor jonge kinderen gevaarlijke nitriet te vormen. In nat geoogste
toestand verliep dit proces veel langzamer aangezien de temperatuur dan lager bleef.
Toediening van stikstof als ammoniak (injectie in het voorjaar) gaf bij wintertarwe hogere opbrengsten dan bemesting met kalkammonsalpeter. Dit was ook het geval bij
zomertarwe indien vóór het zaaien werd geïnjecteerd. De resultaten verkregen met
ureum (ammoniumnitraatoplossingen) bij zomer- en wintertarwe, wintergerst, haver,
bieten en aardappelen waren eveneens goed.
Zwavel
Stoppelknollen reageerden in een potproef gunstig op bemesting met zwavel. Het volgende gewas, zomertarwe, gaf ook een duidelijke reactie te zien. Deze was veel minder
opvallend bij in de open lucht, aan regen blootgestelde, dan bij in een kas groeiende
planten. Het onderzoek wordt thans ook op proefvelden voortgezet.
Fosfaat
Aardappelen, bieten en erwten reageerden in tegenstelling tot granen steeds gunstig
op bemesting met fosfaat op zavelgronden (Noordoostpolder) en moeten daarom altijd
worden bemest. Bemesting in het voorjaar zal als regel op deze kalkrijke gronden bij
aardappelen betere resultaten geven dan bemesting in het najaar. Een goede fosfaattoestand van de grond (P-AL 30) kan worden gehandhaafd door 150, 60 en 90 kg
P20ö/ha te geven aan resp. rooivruchten, granen en andere gewassen bij een vruchtwisseling met 50, 40 en 10% aan deze gewassen.
De in de landbouw voor de bemesting met fosfaat geldende normen lijken te laag
voor bladspinazieen stamslabonen, geteeld op landbouwgronden. Op kleigrond kan in
de meeste gevallen voor bladspinazie 100-250, voor stamslabonen ruim 200 kg P205/ha
worden geadviseerd; opzand- en dalgrond liggen de optimale giften nog hoger.
Onderzoek over de optimale korrelgrootte van fosfaatmeststoffen heeft uitgewezen
dat bij een laag gehalte aan in water oplosbaar P2O5een fijne, bij een hoog gehalte een
grove korrel debeste werking heeft.
Kali
Bij (fabrieks)aardappelen veroorzaakt kaligebrek ernstige opbrengstdepressies. Gebleken
is dat zo nodig tot half juli nog een overbemesting kan worden gegeven, waardoor het
gewas zich vrijwel geheel herstelt. Het kaligehalte van het loof (grenswaarde 7-8% K.2O
bij 6 % N, bemonstering in juni) is een kwantitatieve maat voor het optreden van kaligebrek. Knolopbrengst en onderwatergewicht van aardappelen worden nadelig beïn54

vloed door bemesting met chloorhoudende kalizouten. De schade is groter op zand- en
dalgronden dan op zavel- en kleigronden. Op zware, kalkhoudende kleigronden treedt
meestal geen schade van betekenis op. De nadelen van bemesting met kalizout-40 worden voor een belangrijk deel opgeheven door toediening in het najaar.
Bladspinazie bleek op kleigrond sterk op bemesting met kali te reageren (giften tot
480 kg K.20/ha). De optimale kaligift voor stamslabonenwas 100-200 kg K2Û/ha op
kleigrond; op zand en dalgrond werd meestal geen reactie gevonden.
Magnesium
Om magnesiumgebrek bij aardappelen op kleigrond, dat overigens weinig schadelijk
lijkt te zijn, te voorkomen, zijn hoge meststofgiften nodig. Verder is met grondonderzoek niet goed te voorspellen of het gebrek zal optreden. Om deze redenen is de bestrijding van magnesiumgebrek door middel van bespuiting in studie genomen. Spuitoplossingen die 20-30% bitterzout bevatten, al of niet gemengd met een koper- of tinhoudend fungicide tegen Phytophthora, veroorzaakten geen verbrandingsverschijnselen.
Zaailingen van aspergebleken bijzonder gevoelig te zijn voor magnesiumgebrek. Bekalking van de grond (stuifzand, pH-KCl 4,7) tot pH 6,0 kon het gebrek grotendeels
voorkomen.
Kalk
Zomergerst, zomertarwe en suikerbieten reageerden gunstig op bekalking van de ondergrond. Dit was niet het geval bij haver en aardappelen die ook minder gevoelig zijn
voor een lage pH van de bouwvoor. Bij suikerbieten bleek bekalking van de ondergrond
meer effect te hebben bij een onbekalkte dan bij een bekalkte bouwvoor. Het effect
van bekalking van de bouwvoor was eveneens het grootst bij een onbekalkte ondergrond.
De werkingen van gekorrelde kalkmeststoffen bleef de eerste twee jaren na toediening
achter bij die van het poedervormige produkt. In het derde jaar was de werking bijna
gelijk.
Borium
Het onderzoek over de boriumbehoefte van aspergewerd voortgezet. Op enkele proefvelden verhoogde bemesting met borax de som van de diameters van de stengels per
veldje (maat voor aspergeproduktie) enigszins. In een potproef vertoonden niet met
borium bemeste planten ernstige topsterfte.
In een potproef met snijmaisvertoonden niet met borium bemeste planten symptomen
van boriumgebrek in de bladeren (enkele cm lange, evenwijdig aan de nerven lopende,
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witte streepjes); de kolven van deze planten bleven klein en vormden slechts weinig korrels.
Mangaan
In een potproef met grond uit de Wieringermeerpolder kon mangaangebrek in haver
geheel worden voorkomen door een gift mangaan overeenkomend met 50 kg Mn/ha,
als mangaansulfaat of mangaanoxyde. Dit was ook het geval bij planten bespoten met
een oplossing van mangaansulfaat of 'Rayplex' mangaan (polyflavenoïde). Op een aardappelproefveld in de Wieringermeerpolder (Rlc Schagen) kon mangaangebrek niet worden voorkomen door toediening van 100 kg M n / h a als mangaanoxyde (160 kg/ha).
Bespuiting met mangaansulfaat was daarentegen afdoende.
Diversen
In een potproef met populier op de 'probleemgrond Someren', waar onder meer sprake
is van een overmaat aan zware metalen, werd een zeer sterke reactie op fosfaat waargenomen (bij een gift overeenkomend met 1000 kg P20s/ha werd het optimum nog niet
bereikt). De concentraties van koper ijzer, mangaan en zink daalden, maar de totale
hoeveelheden van deze metalen stegen in alle organen bij toenemende fosfaatgiften. De
concentraties van koper en ijzer in de wortels waren veel hoger dan in de bovengrondse delen. Bij de hoogste fosfaatgift (1000 kg PïCWha) lag de optimale pH tussen
4,4 en 4,8, bij de laagste gift (250 kg PeOs/ha) tussen 4,6 en 5,3. Bij het overschrijden
van de optimale pH daalden zowel de concentraties als de totale hoeveelheden van de
metalen in alle organen. Bij pH 3,9 werd van het toegediende fosfaat tot giften van
500 kg P20s/ha slechts zeer weinig door het gewas opgenomen (fixatie aan zware metalen?). Bij pH 5,3 was daarentegen het verband tussen toegediend en totaal opgenomen
fosfaat vrijwel rechtlijnig. Bij de laagste pH (3,9) trad chlorose in de jongste bladeren op,
waarschijnlijk ten gevolge van vergiftiging door overmaat zware metalen.
De voorziening met spoorelementen van gewassen op veensubstraten werd in studie
genomen. Zowel op bolsterveen (Drenthe) als op doorgevrore zwartveen (De Peel), dat
sterker verteerd is dan bolsterveen, werd de droge-stofopbrengst van tomaten verhoogd
door toediening van molybdeen en koper. Verschijnselen van ernstig molybdeen- en
licht kopergebrek werden waargenomen op zwartveen indien deze voedingsstoffen niet
werden toegediend. Op bolsterveen trad alleen licht molybdeen-, maar geen symptoom
van kopergebrek op. Op geen van de veensoorten werden droge-stofopbrengsten duidelijk beïnvlosd door toediening van borium, mangaan, ijzer en zink.
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Bemesting van grasland met anorganische meststoffen
Stikstof
Op kleigrond kon de zetmeelwaardeopbrengst van 4500 kg/ha/jaar bij een gift van
150 kg N/ha/jaar, tot 6000 kg bij 450 kg N / h a / j a a r worden verhoogd. Op veengrond
bedroeg de verhoging slechts 2 kg ZW/kg N.
Een eenmalige injectie met NH3 en NH4OH (300 kg N/ha) vóór de eerste snede gaf
betere resultaten dan tweemaal injecteren (150 kg N/ha), nl. vóór de eerste en derde
snede. De laatste wijze van toedienen gaf dit jaar hogere grasopbrengsten dan driemaal
bemesten met 100 kg N als kalkammonsalpeter, ondanks de bij injectie optredende
beschadiging van de graszode.
Fosfaat
Het fosfaatgehalte van gras bleek in de eerste plaats te worden bepaald door de ouderdom, waarvoor het gehalte aan ruw eiwit als maat kan dienen, en in mindere mate door
de fosfaattoestand van de grond. Bij toepassing van het fosfaatadvies zijn de fosfaatgehalten in jong weidegras gewoonlijk voldoende hoog (0,35-0,45 % P), in hooi niet
altijd.
Kali en magnesium
Het directe effect en de nawerking van een bemesting met kieseriet zijn het grootste op
zandgrond en het kleinst op klei. Op klei -en veengrond biedt bemesting weinig perspectief. Bespuiting met een oplossing van bitterzout of 'Rayplex'-Mg op kleigrasland
bleek ook weinig effect te hebben, aangezien deze produkten bij regen snel van het gewas werden gespoeld. 'Topdressing' met technisch magnesiumoxyde verhoogde het magnesiumgehalte van gras minder dan op grond van de resultaten van anderen verwacht
kon worden. Het verschil berust waarschijnlijk op een minder zuivere bemonsteringstechniek bij ons. Bemesting met kali in het voorjaar verlaagde het magnesiumgehalte
van gras op zand- meer dan op kleigrond. Bij hoge kaligiften is het noodzakelijk preventieve maatregelen tegen kopziekte te nemen, zelfs indien het magnesiumgehalte van
gras relatief gunstig is. Bij koude en natte weersomstandigheden in het voorjaar zijn lage
magnesiumgehalten in het gras te verwachten.
Kalk
Het kalkgehalte van gras wordt nadelig beïnvloed door een ruime stikstofbemesting
(daling van het percentage kruiden en klavers), en eveneens door hoge kali- en magne57

siumgiften. Op lichte gronden zijn vooral in de nazomer lage kalkgehalten niet zeldzaam. Een voldoende aanbod van kalk is geen garantie voor een bevredigend kalkgehalte.
Spoorelementen
Bij grondonderzoek op koper-kobaltproefvelden bleek met het zeven van de monsters
(om wortelresten te verwijderen) een aanzienlijk deel van het bij de bemesting toegediende koper te verdwijnen. Waarschijnlijk zullen verschillen in kopergehalte ten gevolge van de methode van voorbehandeling van de monsters (wel of niet zeven) een
aantal jaren na de bemesting verdwijnen. Het koper, dat aanvankelijk aan de worteldeeltjes was gehecht, is dan vrijgekomen.
Gegevens van dr. Mitchell (Macaulay Institute, Aberdeen) volgens welke gras in
perioden van niet-actieve groei ('s winters) /oorfgehalten heeft die 5 tot 10 maal zo
hoog zijn als in de zomer, werden bevestigd. Er werd geen aanwijsbare stijging van het
loodgehalte van gras gevonden door bemesting met koperslakkenbloem. In een potproef
met grond van de onbehandelde en de behandelde veldjes van een compostproefveld,
waarbij in het laatste geval sinds 1949 om het andere jaar 40 ton compost/ha werd
toegediend, werd geen invloed van de compost op het loodgehalte van gras gevonden,
maar het zm^gehalte werd verdubbeld tot verdrievoudigd.

Grondonderzoek
Zwavel
Ten behoeve van het landbouwkundige onderzoek werd door de afdeling scheikunde
van de grond een methode van grondonderzoek ontworpen waarbij de monsters met water, in een bepaalde schudverhouding, worden geëxtraheerd. Hierbij is in ruime mate
gebruik gemaakt van de ervaringen verkregen bij de ontwikkeling van de nieuwe Pwaterbepaling. De methode wordt nog verder getoetst.
Kali
Het grondonderzoek op kali op 'overgangsgronden' (zavel, leem, loss, zee- en rivierklei)
werd in een meerjarige potproef op zijn waarde beoordeeld. Een eerste bewerking van de
resultaten toonde aan dat er een goed verband tussen het kaligehalte van aardappelloof en het kaligehalte van de grond bestond. Factoren als pH en gehalte aan afslibbare
delen beïnvloedden deze samenhang weinig
Onderzoek over het verloop van de kalitoestand op kleibouwland onder invloed van
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de bemesting wees uit, dat veranderingen in het K-HCl-gehalte zeer geleidelijk tot
stand komen en dat de evenwichtswaarde van deze grootheid bij een gegeven bemestingsregime toeneemt met de zwaarte van de grond. Bij eenzelfde gehalte aan afslibbare
delen is deze evenwichtswaarde op zeeklei in het zuidwesten hoger dan in het noorden.
De laagste waarden worden op loss en rivierklei aangetroffen. De kalitoestand van
grasland op kleiveen bleef volgens gegevens van meerjarige proefvelden, bij jaarlijkse
toepassing van de in de adviesbasis vermelde meststofhoeveelheden, gedurende zeker 4-5
jaar vrijwel ongewijzigd. Hetzelfde kan vermoedelijk van kleigrond worden gezegd.
Op zand- en zuivere veengronden is het onderzoek nog gaande. Het lijkt niet waarschijnlijk dat bovengenoemde uitspraak geldt indien grondonderzoek kort na een bemesting met kali wordt verricht.
Kalk
Het onderzoek over de invloed van klei- en organische-stofgehalten van de grond op de
optimale pH van kleibouwland is afgesloten. De resultaten zijn verwerkt in het nieuwe
bekalkingsadvies. Thans worden nog gegevens bewerkt over de kalkverliezen uit de
bouwvoor van zand- en dalgronden, om te kunnen aangeven hoe een optimale kalktoestand kan worden gehandhaafd.
Borium
Tussen het boriumgehalte van de grond (extractie in heet water) en het percentage door
hartrot aangetaste bieten (proefvelden), resp. de mate van hartrot (potproef) bleek een
zeer goed verband te bestaan. Ook werd een goede samenhang gevonden tussen de
boriumgehalten van grond en gewas. Als voorlopige grenswaarden kunnen worden
genoemd 0,30 en 30 dpm B voor resp. grond en gewas.

De invloed van organische bemesting op opbrengst en stikstofbehoefte van verschillende
gewassen
In 1967 heeft organische bemesting op zavel- en kleigronden bij hakvruchten uitzonderlijk gunstig gewerkt. Op een van de proefvelden was de knolopbrengst van aardappelen van het object grasgroenbemesting + stalmest reeds hoger dan van het object
zonder organische bemesting bij een gift van 200 kg N / h a . Dit blijkt uit de resultaten
van tabel V.
Op geen van de objecten was de hoogste stikstofgift voldoende om de maximale opbrengst te bereiken. Opbrengstverschillen ten gunste van organische bemesting werden
ook op de drie proefbedrijven in de Noordoostpolder gevonden. De opbrengstverschil59

Fig. 4. Vervoer van stalmest per punter (foto ir. G. J. Kolenbrander).
Stable-dung transport by punt.

profielen heeft uitgewezen dat grote hoeveelheden chloride (tot 1000 kg Cl/ha) in de
laag van 0-100 cm kunnen voorkomen. Deze accumulatie is een gevolg van bemesting
en neerslag (60-120 kg Cl/ha). Proeven waarbij 100 kg Cl/ha op verschillende diepten in het profiel werd aangebracht, toonden aan dat de nadelige invloed van chloride
het grootst was bij plaatsing in de laag 10-20 cm.
Bij gebruik van dunne mest op grasland dient er rekening mee te worden gehouden
dat de stikstof- en kaligehalten van het gras stijgen en de magnesium-, natrium- en calciumgehalten dalen naarmate de mest later in de winter wordt toegediend. Goed gemengde dunne mest over vorst of sneeuw veroorzaakt geen verbrandingsverschijnselen
op grasland, terwijl gewoonlijk ook geen verandering in de botanische samenstelling optreedt.
Het is van groot belang op de hoogte te zijn met de hoeveelheid voedingsstoffen die
in de vorm van organische meststoffen worden toegediend, om fouten in de bemesting
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tevoorkomen. Vele tijd werd daarom besteed aan de berekening van meststofbalansen op
enkele bedrijven per perceel, uitgaande van de aanvoer (kunstmest, stalmest, bijvoedering
van het vee)en de afvoer (melkhouderij- en akkerbouwprodukten).
Bovengenoemde berekeningen hebben aangetoond dat op verschillende bedrijven, rekening houdende met de toestand van de grond, de geproduceerde dierlijke mest geheel
of gedeeltelijk moeten worden afgevoerd. De mogelijkheden tot afvoer van deze overtollige mesthoeveelheden, met name de verwerking tot gedroogde mest voor kamerplanten
en gazon en toepassing in de bollenteelt (tulpen), worden bestudeerd. Gebruik van dunne
mest als dekmateriaal op tulpen bleek minder goed te voldoen.
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Afdeling
Bemesting in de Tuinbouw

dr. ir. J. van der Boon
Het tuinbouwkundige onderzoek strekte zich uit over de bloemisterij, de fruitteelt, de
groenteteelt in de open grond en die onder glas.
Een studie over de bruikbaarheid van onderzoek in de tuinbouw via de methode
met proefplekken werd afgerond met een proefschrift van dr. ir. J. van der Boon.

Bloemisterij
Aan de vraag welke invloed het door bemesting ontstane zoutniveau van de grond heeft
op de ontwikkeling van potplanten in afhankelijkheid van de soort potgrond, wordt een
diepgaande studie gewijd. De verschillen die optreden, worden deels toegeschreven aan
verschillen in zuigspanning tussen de substraten, deels aan verschillen in osmotische concentratie van het bodemvocht. In het verslagjaar werd in het bijzonder over laatstgenoemd aspect onderzoek verricht, waarbij watercultures werden gebruikt met een zoutgevoelig (gloxinia) en een zouttolerant gewas (chrysant) als testplanten. In deze proeven
werden de concentraties aan nitraat en keukenzout gevarieerd. Door chemisch gewasonderzoek werd meer kennis verkregen over de verschillen in opneming van ionen tussen beide gewassen. Een antwoord op het gestelde probleem kan echter nog niet worden
gegeven.
Voor diverse potplanten werd het onderzoek naar de optimale bemesting en de daarbij behorende rijkdom van de potgrond vervolgd. Op een tuinturf-zandmengsel werd nagegaan of zwaardere giften aan kali dan de tot nu toe gebruikelijke tot een hogere produktie leiden. Dit bleek niet het geval te zijn. Met een gift van 175 g K.20/m 3 potgrond kan worden volstaan. In een potgrond met mengsels van zand met turfstrooisel
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resp. tuinturf werd het effect van toenemende bemestingsniveaus, van voedselarm tot
zeer voedselrijk, nagegaan bij gloxinia. De voedingsniveaus werden gerealiseerd door
toenemende giften aan N, P en K. Het bleek dat het effect van het voedingsniveau op
de produktie afhankelijk is van de soort van het substraat. Dat houdt dus in dat een
kenmerk als 'normaal bemest', moet worden afgewogen tegen de soort gebruikte potgrond.
De vraag of voor de teelt van azalea op tuinturf een lichte kalktoediening bij gebruik
van zacht gietwater noodzakelijk is, kon ontkennend worden beantwoord. Welke N-,
P- en K-giften voor dit gewas bij het genoemde substraat nodig zijn, kan thans worden
aangegeven.
In het kader van het streven naar uniformiteit van potgronden van goede kwaliteit
werd een aantal potgronden van hieraan meewerkende fabrikanten onderzocht. De chemische samenstelling vertoonde (nog) een grote verscheidenheid, die zich ook openbaarde in de groei van gloxinia. De verschillen berustten in hoofdzaak op verschillen
in in water oplosbare stikstof. Planten op een potgrond met een stikstofcijfer corresponderend met de voorgeschreven normale stikstofgift, begonnen ongeveer twee maanden
na het oppotten gebrek te vertonen, die op een potgrond met een vier keer zo hoog stikstofcijfer ontwikkelden zich tot een redelijk leverbare plant. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de normen voor de gestandaardiseerde potgrond belangrijk moeten worden opgevoerd.
De betekenis van bladvoeding werd aan een nader onderzoek onderworpen. Toediening van voedingsstoffen via bladbespuiting bleek bij potplanten de voeding via de bemesting niet te kunnen vervangen. Het duidelijkst kwam dit bij de stikstofvoeding naar
voren.
Voor enkele langzaamwerkende organische stikstofmeststoffen (floranid en nitroform)
werd nagegaan, in hoeverre zij als voorraadbemesting toegediend, de overbemesting van
potplanten met stikstof kunnen vervangen. Op een mengsel van zand en tuinturf (1 op
9) werd bij chrysant gevonden dat een combinatie van dadelijk beschikbaar nitraat
(0,2 g/l potgrond als kaliumnitraat) en langzaam werkende stikstof (14 g/l potgrond)
zonder overbemesting goede resultaten gaf, maar nog niet zo goed als een overbemesting op een potgrond met een lagere voorraadbemesting aan organische stikstof. Bij
gebruik van langzaamwerkende organische stikstofmeststoffen voor chrysant moet de
pH zo hoog zijn dat de nitrificatie van het uit de produkten vrijkomend ammonium redelijk snel verloopt. Het gewas schijnt namelijk de voorkeur te geven aan nitraat.
Als nieuw onderwerp werd de bemesting van kasrozen in het onderzoek opgenomen.
De gegevenszijn nog te beperkt om uitspraken hierover te doen.
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Fruitteelt
Het onderzoek was in het bijzonder gericht op:
(a) de betekenis van gras als concurrent van vruchtbomen voor stikstof en water,
(b) de stikstofvoeding van de vruchtboom,
(c) de verbetering van de kwaliteit van de vruchten,
(d) debestrijding van ijzergebrek,
(e) het optreden van Cox'sziekte.
De betekenisvangras alsconcurrentvande vruchtboom voorstikstof enwater
De concurrentiekracht van het gras voor stikstof werd nagegaan op een meerjarig
proefveld, waarin naast elkaar een object met volveldsgras, een met grasstroken en
een zwart gehouden object voorkomen. Bij cultuur op zwarte grond is de behoefte aan
stikstof in het algemeen gering. Dit jaar bleek uit bladkleur en opbrengst aan appels op
dit object toch een lichte stikstofgift gunstig te werken, op de andere objecten was echter meer stikstof nodig. Bij volveldsgras werd het effect van breedwerpig toegediende
stikstof vergeleken met rijenbemesting. Verwacht werd dat bij de laatstgenoemde wijze
van toediening het gras minder concurrerend zou werken. Breedwerpige bemesting
bleek echter duidelijk gunstiger te zijn.
In het tweede jaar van een proef met de pererassen Conférence en Doyenne du Commice waar stikstof op de onkruidvrij gehouden boomstrook of op de strook met veldbeemd werd gegeven, bleek het effect op het eerstgenoemde object volgens verwachting
het grootst. De invloed van de bemesting op de grasstrook wijst erop dat de wortels van
de vier jaar geleden geplante bomen zich tot onder de 2 meter brede grasbaan hebben
uitgebreid. De vraag kan worden gesteld of bij het ouder worden van de boomgaard en
een verdere uitbreiding van het wortelstelsel de bemesting op de grasbaan nog meer
aan betekenis gaat winnen. In deze proef werd ook het effect van beregening op de
stikstofvoorziening van de boom nagegaan. Dit was op de stikstofvoorziening van de
boom negatief, waarschijnlijk door uitspoeling van stikstof en door een hogere onttrekking door het beter groeiende gras.
In een andere proef met de peer Bonne Louise d'Avranches werden de breedte van
de onkruidvrij gehouden boomstrook en de daarop gegeven stikstof gevarieerd. Zonder
bemesting werd de stikstofvoorziening van de bomen beter met toenemende breedte
van de zwart gehouden strook. Om bij een smalle zwarte strook (30 cm) een even
goede stikstofvoeding te bereiken als op een geheel zwart gehouden object zonder stikstof moest deze strook worden bemest naar 400 kg N/ha.
Alle genoemde proeven duiden het gras als concurrent van de boom voor stikstof.
Men kan zich dan ook de vraag stellen welke oppervlakte het gras in de boomgaard
mag innemen en hoe de ligging ten opzichte van de boom moet zijn. Een belangrijke
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bijdrage voor het vormen van een oordeel over deze vraag werd gevonden in een proef
met Beurré Hardy, waaruit bleek dat het vermogen van de boom om stikstof op te
nemen binnen het gebied van de horizontale uitbreiding van de wortels onafhankelijk
is van de afstand tot de stam.
Onderstammen zijn in verschillende mate gevoelig voor de concurrentie van gras.
In een 42 jaar oude proef met onderstammen voor Cox's Orange Pippin en Goudreinette ondervonden de onderstammen III, XI en XV de grootste last van een tweejarige grasmat, II, IV en IX de minste.
Behalve van gras kunnen de vruchtbomen concurrentie om water en voedsel ondervinden van bomen die in windrijke streken ter beschutting dienen. Uitschakeling van
deze concurrentie door het ingraven van plastic folie tot een meter diepte langs een
populierenhaag verhoogde de opbrengst van tot dan toe achtergebleven bomen met
20%.
De stikstof voeding van de vruchtboom
Diverse aspecten van de stikstofvoeding van de boom werden onderzocht. De benodigde
hoeveelheid stikstof voor lonathan en Golden Delicious op een proefveld op iets lösshoudende zandgrond was gemiddeld over 5 jaren 200 kg N / h a . Hogere giften, toegepast
in één keer in de winter, gaven een lichte groeiremming.
Meermalen is geconstateerd dat goed bemeste boomgaarden beter tegen droogte bestand zijn. De vraag kan worden gesteld of schade door droogte gedeeltelijk berust op
een tekortschieten van de stikstofvoeding. Volgens de gedachtengang van de onderzoeker
zou vroeg in de winter toegediende of geïnjecteerde stikstof zorgen voor een relatief
hoog N-gehalte in diepere profiellagen, waar de kans op uitdrogen en niet functioneren
van de wortels geringer is. Een in deze richting opgezette potproef leerde evenwel dat
de schade door droogte door verbetering van de stikstofvoeding niet kan worden teruggedrongen.
De invloed van de stikstoftoestand van de boom op de weerstand tegen verdrinking
werd onderzocht met tweejarige boompjes Golden Delicious in potten. Verdrinking gedurende twee weken tussen bloei en einde vruchtrui had een versterkte rui ten gevolge.
Inundatie na juni veroorzaakte geen directe vruchtval. Stikstofrijke planten met een
groter bladoppervlak en sterkere groei en niet dragende bomen leden meer onder de
waterlast.
Late ureumbespuitingen (5 keer 2%) gaven bij twee van drie appelrassen het volgende voorjaar een verbeterde vruchtzetting ondanks een voorjaarsbemesting van 350 kg
N / h a . Evenals een andere proef waarin appelboompjes in augustus werden bemest en
waarbij in de daarop volgende winter hogere stikstofgehalten in allerlei weefsels werden
gevonden, wijst dit resultaat op het op het nut van late N-bemesting voor de voedingstoestand van de boom in het volgende jaar.
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Op een diluviale zandgrond bleek het weglaten van kalk bij pH-water 4,3 zeer nadelig. De behoefte aan fosfaat, die voor sla groot is, nam toe naarmate meer kalk werd
gegeven.
Tomaat
Zoals reeds eerder werd waargenomen, nam ook nu door bemesting met stikstof het
afvallen van vruchten door Botrytis-aantasting in verscheidene proeven af. Ook van
organische meststoffen ging een dergelijke werking uit.
Op een diluviale zandgrond met pH-water 4,3 reageerde tomaat in opbrengst niet op
bekalking, evenmin op een zandgrond in een nieuw warenhuis met pH 5,8. Op lichte
zavel met pH 5,3 reageerde het gewas in opbrengst zelfs ongunstig. Anders was het
gesteld met het effect van de bekalking op de kwaliteit. Op de diluviale zandgrond nam
het percentage eerste soort af, maar ook het percentage vruchten met neusrot. In beide
andere gevallen werd de kwaliteit bevorderd.
De wisselwerking tussen kalk en kali op de kwaliteit van de vruchten is gecompliceerd. Zware K-bemesting geeft gewoonlijk meer neusrot en deed dit ook nu weer in
de proef in het nieuwe warenhuis, maar op de diluviale zandgrond alleen in het geval dat
veel kalk was gegeven. Waar in deze potproef geen kalk was toegediend, nam het neusrot door K-bemesting af.
Op een duinzandgrond met 1% organische stof werd ter oriëntering een N-trappenproef aangelegd. De hoogste opbrengst werd verkregen bij 18 kg kas/are.
Aardbei
De gevoeligheid voor te hoge of te lage kunstmestgiften nam bij toepassing van stalmest
in giften van 750-1500 kg/are af. Dit werd geconstateerd in een proef op rivierklei,
waar na een gift van 1500 kg stalmest kunstmeststikstof overbodig bleek te zijn. Zonder
organische bemesting werd de hoogste opbrengst bereikt bij 7,5 kg kas/are.
In de proef op rivierklei waren de aardbeien op het wachtbed verschillend met stikstof
bemest. Naderhand bleek dit duidelijk merkbaar in de opbrengst. Een gift van 10 kg
kas/are op het wachtbed was optimaal.
In een onderzoek naar de betekenis van tuinturf voor het producerend vermogen
van duinzand kwam een gunstige invloed hiervan naar voren, vooral indien de turf gemengd was met koolzure kalk.
Komkommer
Het onderzoek naar de vraag of komkommer, naast de grote hoeveelheden voedingsstoffen die uit het broeimateriaal aan het gewas ten goede komen, nog met anorganische
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zouten moet worden bemest, leverde enkele nieuwe gegevens op. Komkommers geteeld
op strobalen met een bemesting van 700 g kas en 30 g ks per baal en met toediening
van 12,5 1'Schiedammer' per strekkende meter, reageerden in stand nog gunstig op
extra kunstmeststikstof maar niet in opbrengst. Het N-watercijfer bedroeg hier aan het
begin van de teelt 14. Op een humeuze klei met een N-watercijfer 5 en met een broeiveur van 35 kg vers verkleind stadsvuil per raam reageerden komkommers wel gunstig
op toediening van kas. De hoogste opbrengst werd verkregen met een basisgift van 5
kg kas/are, gevolgd door een overbemesting van twee maal 2 kg. Bij hogere giften nam
het percentage afwijkende kwaliteit toe.
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Afdeling
Regionaal en Bedrijfsonderzoek

dr. ir. Th. J. Ferrari

De afdeling introduceert en ontwikkelt zo nodig zelf methoden voor verwerking van
waarnemingsuitkomsten, stelt modellen over bepaalde verschijnselen op ter toetsing
van hypothesen of is hierbij behulpzaam en adviseert binnen, en incidenteel buiten, het
instituut ten aanzien van keuze van proefschema's en verwerking van resultaten. De
aanpak van regionale en bedrijfsvraagstukken, die aan de afdeling zijn opgedragen,
wordt door vorengenoemde taak sterk beïnvloed.

Methoden van verwerking
De bruikbaarheid van de caumaxdraaiing toegepast op uitkomsten met aspectanalyses
verkregen, werd in een aantal multivariabele onderzoekingen nagegaan. Het blijkt
dat deze draaiing goed voldoet en beter dan andere draaiingen in staat is richtlijnen
voor een verdere bewerking te geven. De methode is o.a. gebruikt bij het hierna te
noemen internationale stikstofonderzoek, bij het onderzoek over de aardappelproduktie
in de Veenkoloniën en het onderzoek over de opbrengsten van zaadbieten in noordwestelijk Groningen.

Modellen
Een bedrijfsmodel waarin rekening wordt gehouden met de effecten van stikstofgiften
in de verschillende perioden van het groeiseizoen, werd opgesteld.
Modellen waarin de aardappelopbrengsten in de Veenkoloniën en de zaadopbrengsten
van zaadbieten afhankelijk van een aantal factoren werden verondersteld, werden uitgewerkt.
Een studie over de verplaatsing van ionen in de grond werd begonnen.
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Landbouwkundige resultaten
De bestudering van de gegevens van de acht internationale series stikstofproefvelden
werd voortgezet. De samenhangen tussen de verschillende factoren en de parameters die
een maat voor de stikstofreacties zijn, werden met aspectanalyses en caumaxdraaiingen
nader onderzocht. Als belangrijkste aspecten kwamen de volgende factoren naar voren:
pH, gehalte aan afslibbare delen, structuur, C- en N-gehalte grond, mineraliseringsgraad.
In een enkele serie bleken de diepte van de ploegzool, zaaitijd en grondwaterstand van
enige betekenis te zijn. Deze aspecten kunnen overigens de verschillen in stikstofreactie
tussen de percelen slechts gedeeltelijk verklaren.
Het onderzoek naar de verschillen in aardappelopbrengstenin de Veenkoloniën met
behulp van een in 1947 uitgevoerd onderzoek is gereedgekomen. De verschillen in opbrengst aan knollen en onderwatergewicht werden in belangrijke mate door verschillen in
kalivoorziening bepaald; de knolopbrengst nam toe, het onderwatergewicht nam af naarmate de kalivoorziening beter was. Gunstig voor de opbrengst waren verder: een ruime
vochtvoorziening, een dikke bouwvoor, vroeg poten en een bodemstructuur met weinig
fijne losse korrels. Een pH tussen 4,5 en 4,7 leverde gemiddeld de hoogste opbrengsten
op. Het onderwatergewicht werd ongunstig beïnvloed door een hoog kaligetal, een
hoog chloorgehalte en frequent telen van aardappelen in voorgaande jaren. Gezien de
mate van verklaring van verschillen in knolopbrengsten en onderwatergewichten tussen
de percelen spelen nog andere factoren een rol.
Een onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de grote verschillen in zaadopbrengsten bij de zaadbietenteelt tussen de percelen werd uitgevoerd.
De gegevens verkregen met medewerking van een zaadteeltfirma en de landbouwvoorlichtingsdienst, waren afkomstig van telers in noordwestelijk Groningen in de jaren
1961 t/m 1964. Van betekenis voor de opbrengst bleken o.a. te zijn: de datum van
uitpoten van de bietjes, het percentage misplaatsen, de tijd tussen oogsten en dorsen en
de bemesting met stikstof en kali. Met deze factoren werd maximaal 56% van de variance verklaard.
Het onderzoek naar de invloed van bemesting met stikstof in bedrijfsverband met
behulp van lineaire programmering werd voortgezet en voorlopig afgesloten. In dit geval werden de optimale plannen berekend voor een traject van bedrijfsoppervlakken om
hiermee meer inzicht te krijgen in de optredende substituties van produktiemiddelen.
Verder werd de invloed van de verdeling van de stikstofgift over het groeiseizoen bestudeerd. De verkregen gegevens leiden tot de conclusie, dat het experimenteren (simuleren) met bedrijfsmodellen in wisselwerking met het technisch onderzoek een belangrijk
hulpmiddel is bij het opstellen van het advies over de stikstofbemesting op grasland. Zo
blijkt dat het in een vaste hoeveelheid aanwezige produktiemiddel arbeid voor een groot
gedeelte bepaalt hoeveel stikstof op het grasland economisch optimaal is. Aangezien de
hoeveelheid arbeid, buiten de diensten van de loonwerker alleen met de relatief grote
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intervallen van één arbeidskracht kan variëren, kan het meer of minder volledig benutten van de beschikbare arbeid door aanpassing van de hoeveelheden stikstof en/of
grond een grote invloed op het saldo hebben. De optimale verdeling van de stikstofgiften over het groeiseizoen is afhankelijk van de beschikbare hoeveelheden en van de
prijzen van grond en arbeid. Bij grote schaarste van arbeid gaat de betere benutting van
arbeid die ontstaat door ook in de nazomer voeder te winnen, opwegen tegen de lagere
produktiviteit van de stikstof in de nazomer.
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Kennisoverdracht

I n 1 9 6 7 k w a m e n 101 publikaties gereed, w a a r v a n 3 0 v a n m e e r algemeen wetenschappelijke a a r d in buitenlandse tijdschriften (inclusief de vergelijkbare in N e d e r l a n d
verschijnende bladen als Netherlands Journal of Agricultural Sciene en Plant and Soil)
en congresverslagen. I n publikatieorganen v a n de praktijk v a n land- en t u i n b o u w verschenen 14 artikelen. Bovendien w e r d e n r a p p o r t e n samengesteld die
o p b e p e r k t e schaal w e r d e n verspreid.
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H e t boek Stalmest en gier; waarde en mogelijkheden,

d o o r ir. G . J.

K o l e n b r a n d e r en ir. L. C. N . d e la L a n d e C r e m e r zag in september
net

licht- A a n dit feit werd o p 2 2 september een persconferentie gewijd. H e t boek werd o p r u i m e schaal gratis verspreid, o.a. o n d e r de
voorlichtingsdiensten en h e t m i d d e l b a a r en hoger landbouwonderwijs.

V o o r t s verscheen h e t boek West-European
methods on soil-structure
aan de redactie w a a r v a n dr. P . K. P e e r l k a m p m e e w e r k t e .

determination,

Publikaties
G. H. ARNOLD. Het derde internationale landbouwluchtvaartcongres te Arnhem, 1966. Stikstof
5.53 (1967) 268-275.
In dit artikel wordt een aantal interessante onderwerpen vermeld die op het congres werden behandeld. Onder meer wordt ingegaan op de omvang van de landbouwluchtvaart in
de wereld en in Nederland, en op de toepassingsmogelijkheden (bestrijding van insecten en
schimmels, onkruidbestrijding, en bemesting). In ons land bedroeg in 1966 het spuitloon
per ha niet meer danƒ 28,—.
G. H . ARNOLD, P. F. J. VAN BURG, K. D I L Z and M. C. KERSSEN. A late topdressing on winter

wheat by an aerial spray of urea. Rept. Intern. Agr. Aviation Congr., 3rd, Arnhem, 1966
(1967) 67-73.
Zie samenvatting van publikatie: G. H. ARNOLD and K. D I L Z . Neth. Nitrogen Tech. Bull. 5
(1967) 28pp.
G. H. ARNOLD and K. D I L Z . Late topdressing of winter wheat by means of aerial spraying
with urea. Neth. Nitrogen Tech. Bull. 5 (1967) 28pp.
In drie opeenvolgende jaren (1963-1965) is bij wintertarwe nagegaan wat de invloed isvan
een late overbemesting van stikstof als ureumbespuiting per vliegtuig. Als vergelijking
diende een bemesting met ks toegediend door middel van een centrifugaalstrooier. In
1963 en 1965 gaf 11 kg N / h a als ureumbespuiting een even grote opbrengstverhoging
(200-300 kg/ha) als 30 kg N als ks. In 1964 werd met beide bemestingswijzen geen opbrengstverhoging bereikt. Een ureumbespuiting tijdens het te voorschijn komen van de
aren had eengroter effect dan een bespuiting vlak voor genoemd groeistadium.
G. H. ARNOLD, K. D I L Z en M. C. KERSSEN. Stikstofbemesting van granen. 13. Ureumbespui-

ting per vliegtuig; proef 1965en slotconclusies. Stikstof 5.53 (1967) 275-280.
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De in 1965uitgevoerde proef was de derde van de serie en het resultaat was een bevestiging van de uitkomsten uit 1963.Toen werd met een ureumbespuiting een opbrengstverhoging verkregen van 300-400 kg korrel. In 1965 wasdit ongeveer 300kg korrel.
Alleen in 1964 werd met ureum geen opbrengstverhoging bereikt, maar in dat jaar had
ook een bemesting met kalksalpeter geen effect. Het tijdstip van overbemesting was in
dit jaar iets vroeger dan in 1963en 1965.Een gunstig resultaat is dus niet met zekerheid
te voorspellen.
Het feit, dat op goed ontwikkelde gewassen toch een opbrengstverhoging werd verkregen
maakt het overwegen van een ureumbespuiting bij het te voorschijn komen van de eerste
aren de moeite waard. De methode is echter niet bedoeld of geschikt om een bewust te
laag gehouden stikstofbemesting in het voorjaar te vervangen.
De kosten van een ureumbespuiting per vliegtuig bedragen inclusief de prijs van de ureum ongeveer ƒ 40,—/ha. Een overbemesting met 30kg N als kalksalpeter komt altijd duurder uit, daar de meststof alleen al ongeveer ƒ 40,—kost. Hieruit blijkt, dat bij de huidige
tarweprijzen van minimaal ƒ 35,— een late overbemesting door middel van een ureumbespuiting per vliegtuig aantrekkelijk kan zijn.
O. H . ARNOLD, M. C. KERSSEN en K. D I L Z . Stikstofbemesting van granen. 14. D e werking van

een Cycocel (CCC)-bespuiting per vliegtuig bij wintertarwe. Stikstof 5.53 (1967) 280-283.
Het groeiremmiddel Cycocel (CCC)kan op wintertarwe met succes per vliegtuig worden
toegediend met de hiervoor normaal in gebruik zijnde apparatuur (30 1vloeistof/ha). Deze methode heeft een even goed effect alshet spuiten met de veldspuit.
R. ARNOLD BIK.Het belang van een goede p H in zaai- en stekmedium. Vakblad Bloemisterij 22
(1967) 517, 519.
Indien men turfstrooisel of tuinturf als zaai- of stekmedium wil gebruiken, is het voor een
goede zaadontkieming of wortelvorming noodzakelijk de p H er van te verhogen. D e benodigde gift koolzure kalk bedraagt voor turfstrooisel 1,5 kg/m 3 , voor tuinturf 2,5 kg/m 3 .
R. ARNOLD BIK.D e behoefte van Azalea aan stifstof, fosfor en kalium. Vakblad Bloemisterij 22
(1967)997.
Uit een proef met Azalea 'Ambrosius' op een substraat van tuinturf is gebleken, dat de
bloemproduktie zeer gunstig wordt beïnvloed door bemesting met stikstof. Het effect van
fosfor- en kaliumbemesting was veel geringer. Bij de optimale stikstofgift bedroeg het
stikstofgehalte van het blad 2,19%, bij de optimale fosforgift washet fosforgehalte vanhet
blad 0,18% en bij de optimale kaligift washet kaligehalte van het blad0,7%.
R. ARNOLD BIK. Stikstof-, fosfor-, en kalitrappenproef met Azalea 'Ambrosius'. Proefsta. Bloemisterij Ned., Jaarverslag 1966(1967) 40-41.
R. ARNOLD BIK. Oriënterende bemestingsproef met chrysant. Proefsta. Bloemisterij Ned., Jaarverslag 1966(1967) 51-52.
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R. ARNOLD BIK. Proef met langzaamwerkende stikstofmeststoffen bij potchrysant. Proef sta.
Bloemisterij Ned., Jaarverslag 1966 (1967) 53-54.
R. ARNOLD BIK. Proef met langzaamwerkende stikstofmeststoffen bij cyclamen. Proef sta. Bloemisterij Ned., Jaarverslag 1966 (1967) 59-61.
R. ARNOLD BIK. Het belang van een goede p H in zaai- en stekmedium. Proefsta.
Ned., Jaarverslag 1966 (1967) 128-131.

Bloemisterij

R. ARNOLD BIK en S. BROER. Oriënterende proeven met een langzaamwerkende stikstofmeststof
bij rozen. Proefsta. Bloemisterij Ned., Jaarverslag 1966 (1967) 105-106.
R. ARNOLD BIK en M. JONGKIND. Koperbemesting bij Prunus ariloba. Proefsta.
Ned., Jaarverslag 1966 (1967) 105-106.

Bloemisterij

IJ. BAKKER. De invloed van grondontsmetting met D D op de stikstofbemesting. Landbouwbanknieuws Meppel, no. 203 (21 dec. 1967) 10-11.
Gemiddeld zal de grond in het eerste jaar na grondontsmetting met D D ca. 20 kg N / h a
extra leveren. Wordt er in dat jaar een graangewas verbouwd, dan zal men voorzichtig
moeten zijn met de stikstofbemesting en wordt het toepassen van een gedeelde gift zeer
aantrekkelijk.
IJ. BAKKER. Kleigronden vragen meer kalk. Landbouwvoorlichting
24 (1967) 394-398; Kalk
Voorlichtingsblad 1967, no. 3, 3-8.
Per 1 september 1967 is voor bouwland op zeeklei een nieuw bekalkingsadvies ingevoerd.
Het advies geldt voor alle zeekleigronden met meer dan 10% afslibbaar. In tegenstelling
met vroeger is het bekalkingsadvies er niet alleen op gericht de voor de opbrengst meest
gewenste p H te bereiken. Er wordt nu ook naar gestreefd de kalktoestand van de grond
op een zodanig peil te brengen, dat bij overigens gunstige omstandigheden de grond een
goede structuur zal hebben.
IJ. BAKKER. Bemestingsbeleid bij fosfaat en kali. Landbouwgids

1968 (1967) 153-154.

IJ. BAKKER. Kalkbemesting op bouwland. Landbouwgids

1968 (1967) 155-157.

IJ. BAKKER. Mg, Cu, Bo, Mn op bouwland. Landbouwgids

1968 (1967) 158-159.

IJ. BAKKER. Motivering nieuw schema 3 voor het bekalkingsadvies van bouwland op zeeklei en
overgangsgronden tussen zand en klei. Buffer 13.1 (1967) 17-21.
In het kort wordt weergegeven waarom het bekalkingsadvies voor zeeklei gewijzigd werd
en hoe het nieuwe schema daarvoor tot stand is gekomen.
IJ. BAKKER. Enkele nadere gegevens betreffende een aantal bijzondere meststoffen. Buffer 13.5
(1967) 126-128.
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Van een aantal meststoffen welke in de landbouw slechts sporadisch worden gebruikt,
maar waarover toch zo nu en dan vragen komen werd de samenstelling gegeven. Tevens
werd iets gezegd over de werking.
J. VANDER BOON. Relation entre 'bitter-pit' et 'breakdown' des pommes et la composition
minérale de la feuille et du fruit. Fruit Belge 55.310 (1967) 9 pp.
In dit artikel worden vier factoren die verantwoordelijk zijn voor het optreden van stip
behandeld. Het uitvoerigst wordt ingegaan op de factor: het noodzakelijke evenwicht tussen kalium, magnesium en calcium. Bemestings- en bespuitingsproeven hebben aangetoond dat stip door toediening van kalium en magnesium wordt bevorderd en door calcium wordt tegengegaan. De kritieke gehalten voor blad en vrucht waarbij het optreden
van stip waarschijnlijk wordt, worden vermeld. Bespuitingen met calciumzouten kunnen
het zacht worden van de vruchten tijdens de bewaring ook gedeeltelijk tegengaan. Laat
in het seizoen spuiten werkt beter dan vroeg in het seizoen spuiten. Volgens literatuurgegevens zouden de vruchten geraakt moeten worden. In 1966 waren de bewaarresultaten
slecht, in verhouding ook bij bespoten vruchten. Dit wordt toegeschreven aan een warme
periode in begin september, terwijl de bewaarresultaten in de luchtgekoelde bewaarplaatsen ook door een warme periode in begin oktober ongunstig zijn beïnvloed.
J. VAN DER BOON. Analyse van de bodemvruchtbaarheid volgens de proefplekkenmethode bij
een meerjarig tuinbouwgewas, de aardbei op zandgrond. Proefschrift, Wageningen 1967,
214 pp.; Verslag. Landbouwk. Onderzoek. 691 (1967) 214 pp.
Het onderzoek had een tweeledig doel: (a) het toetsen van de uitvoerbaarheid van de
proefplekkenmethode bij een meerjarig tuinbouwgewas; (b) het verzamelen van meer
kennis over de eisen van het gewas om de teelt van de aardbei door een aangepaste bemesting te verbeteren. Bodemfactoren, waarvan men de invloed reeds kende, konden door
het proefplekkenonderzoek, wat de invloed op de opbrengst betreft, nader worden gekwantificeerd. Deze factoren waren o.a. zomer- en winterstand, humusgehalte, pH, P-, Ken Mg-toestand van de bouwvoor, en de dikte van de humushoudende laag. Stalmest had
een zeer duidelijk effect. Ook kwam de schadelijke invloed van ziekten sterker naar voren
dan vroeger werd vermoed. Een luwe ligging van het perceel oefende een gunstige invloed
op de opbrengst uit.
Door de intensieve studie van gewas en bodem kunnen voordien niet onderkende factoren die van invloed zijn op het gewas worden ontdekt, hetgeen in het onderhavige onderzoek het geval was met de kopervoorziening van de aardbei.
In grote lijnen gezien kan echter niet worden gesproken van een volledig succes van het
proefplekkenonderzoek bij een meerjarig tuinbouwgewas. Vele invloeden konden slechts
worden aangeduid. In het bijzonder is het niet gelukt 'correlatieve' complexen, die vroeger als bodemtypen, nu als kaarteenheden worden ingedeeld, door schematische profielbeschrijving met codering zodanig in factoren te ontleden, dat het proefplekkenonderzoek
over een wijde reeks van uiteenlopende bodemprofielen kan worden uitgevoerd.
J. VAN DER BOON. Een goede grasmat in de boomgaard door veel stikstof. Tuinbouwber.
ningen Drenthe 21.11 (1967) 69.

Gro-
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Een populaire versie van het artikel van J. VAN DER BOON in Stikstof 5.53 (1967) 248-257.
J. VAN DER BOON. Snelle opbouw van een goede grasmat in een boomgaard door hoge stikstofgiften. Stikstof 5.53 (1967) 248-257.
In een modelproef met Cox's Orange Pippin op M IX werden zeer hoge stikstofgiften
gegeven om de grasmat snel in een evenwichtstoestand te brengen met een hoog gehalte
aan organische stof in de bovengrond. Veel stikstof verhoogde (tot 1000 kg N/ha) het
organische-stofgehalte in de laag van 0-5 cm door stimulering van de grasgroei, maar bij
de hogere giften ging veel stikstof verloren. Bij niet al te intensief maaien werd bovendien
de graszode hol. De zeer hoge giften veroorzaakten geen uiterlijke verschijnselen van
schade aan de bomen behoudens een lichte groeiremming.
J. VAN DERBOON. Stikstofbemesting en groeiremming van appelonderstammen door droogte;
potproef. Stikstof 5.56 (1967) 373-380.
In een potproef met onderstammen M XI werd nagegaan of de groeiremming door
droogte gedeeltelijk wordt veroorzaakt door een onvoldoende stikstofvoorziening. Daartoe werden twee wijzen van bemesting, breedwerpige oppervlakkige en een diepere injectie
met stikstof, vergeleken. Tevens werden bemestingen op drie verschillende tijdstippen in
de winter tegenover elkaar geplaatst. Er werd echter geen duidelijk gunstig effect aangetoond van stikstof die zich tijdens de droogteperiode van mei en juni dieper in de pot
bevond. Toch wordt het niet onmogelijk geacht dat in het veld tijdens droge zomers deze
stikstof een rol van betekenis speelt. Dit zal echter alleen dan het geval zijn als de diepere
lagen beduidend langer vochtig blijven. Dit was in de potproef niet het geval.
J. VAN DER BOON. Tijdstip van stikstofbemesting. Fruitteelt 57 (1967) 1422-1424.
Het gewenste tijdstip van bemesting wordt bepaald door: (1) het moment van de grootste
behoefte van het gewas, de diepte van de beworteling en het ras (vroeg of laat rijpend);
(2) het wel of niet aanwezig zijn van een grasmat; en (3) de grondsoort (waterhoudend
vermogen, verdeling van de grootte van de poriën), vochtvoorraad op het tijdstip van bemesten, hoeveelheid neerslag na bemesten, en de sterkte van de verdamping. In een proef
met Golden Delicious op rivierklei was over 7 proefjaren de bemesting in februari het
beste, op de voet gevolg door de bemesting in december.
J. VAN DER BOON, A. DAS en A. POUWER. Het gewenste tijdstip van de stikstofbemesting voor
een boomgaard in gras op rivierklei. Stikstof 5.55 (1967) 340-350.
In een grasboomgaard op rivierklei werd het meest geschikte tijdstip van éénmalige stikstofbemesting vastgesteld. De bemesting in februari was gemiddeld over zeven proefjaren
het beste, op de voet gevolgd door de bemesting in december. De bemesting in februari
bleek speciaal gunstig te werken als er daarna voldoende regen viel, nl. 150 mm en meer
tot 31 mei. De bemesting in november schoot te kort als in de drie maanden er na meer
dan 150 mm regen viel. Een voldoende gehalte aan stikstof in het blad in augustus werd
verkregen als op 31 mei in het profiel van 0-80 cm circa 100 kg in water oplosbare stikstof per ha aanwezig was.
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K. BOSKMA. De invloed van het gehalte aan afslibbare delen en andere factoren op de optimale p H van kleigrond. Verslag. Landbouwk. Onderzoek. 692 (1967) 47 pp.
Een gezamenlijke analyse van de uitkomsten van kalkproeven op zeeklei, genomen van
1947 tot 1963, en van de uitkomsten van de proeven die Castenmiller vóór 1947 verzamelde, leverde de volgende resultaten:
De gewassen vertonen gemiddeld belangrijke verschillen in gevoeligheid voor de p H van
de grond. Bij bieten neemt de opbrengst toe tot p H ca. 7,2. Van de granen reageren tarwe
en gerst vrij sterk op verschillen in p H van de grond, haver minder. Aardappelen zijn niet
gevoelig voor een wat lage p H maar geven van p H 5,6 naar hogere p H een afneming van
de opbrengst.
Voor het verkrijgen van de hoogste opbrengsten dient tot een hogere p H te worden bekalkt, naarmate de grond een hoger gehalte aan afslibbare delen heeft. Er kan met een
lagere p H worden volstaan naarmate het gehalte aan organische stof hoger is.
De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels in het advies voor de bekalking van kleigrond verwerkt.
G. D. VAN BRAKEL. De bemesting met ammoniak in de praktijk. Stikstof 5.56 (1967) 380-384.
Een overzicht wordt gegeven van de ervaringen met ammoniakinjectie in de praktijk in
Nederland. Het is gebleken dat, evenals op proefvelden, de bemesting van de gewassen
door middel van NH3 op bouwland minstens even goede resultaten geeft als bemesting
met vaste meststoffen. De ammoniakinjectie kan alleen economisch worden toegepast in
overwegend akkerbouwgebieden met gemiddeld grote percelen en in hoofdzaak lichte
gronden. Er werd in 1967 ongeveer 5000 ha geïnjecteerd, voornamelijk in de Veenkoloniën
en de noordelijke zandgebieden. De belangstelling van de landbouwers voor ammoniakinjectie is duidelijk, vooral ook omdat deze wijze van stikstofbemesting door de loonwerker kan worden uitgevoerd. De aanvoer van ammoniak is een punt dat nog veel aandacht
vraagt.
P. BRUIN. Influence of organic matter on soil fertility and productivity. Trans. Intern. Congr.
Soil Sei., 8th, Bucharest, 1964, 4 (1967) 967-979.
Een uiteenzetting over de ontwikkeling van het onderzoek aan het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid over de optimale voorziening van de grond met organische stof. Vele
kwantitatieve gegevens over de vorming en afbraaksnelheid van organische stof in de
grond, de invloed van organische stof op de bodemstructuur en de stikstoftoestand met
betrekking tot de opbrengst worden meegedeeld.
Een bijdrage tot de oplossing van de ingewikkelde problemen samenhangende met de organische stof in de grond.
P. BRUIN and TH. J. FERRARI. International cooperation in field trials on soil fertility (Report of
the Working Committee of the 4th Commission). Trans. Intern. Congr. Soil Sei., 8th,
Bucharest, 1964, 4 (1967) 1063-1064.
Een historisch overzicht van dit onderzoek o p het gebied van bodemvruchtbaarheid,
waaraan instituten uit acht Europese landen meewerken. De stand van zaken, enkele bereikte resultaten en nog uit te voeren onderzoekingen worden besproken.
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P. F. J. VAN BURG. Relation of rate of nitrogen fertilization, seed spacing and seed size to
yield of potatoes. Neth. Nitrogen Tech. Bull. 4 (1967) 30pp.
Pootaardappelen bleken bij grotere plantdichtheid een grotere N-behoefte te bezitten.
Dit gold vooral wanneer kleine poters werden gebruikt. Het aantal hoofdstengels per ha
was positief gecorreleerd met de opbrengst, vooral wanneer het aantal stengels vergroot
was door gebruik van grotere poters.
P. F. J. VAN BURG. De stikstofbemesting van aardappelen. 2. Het toedienen van stikstof tegelijk met het gereedmaken van de ruggen in het najaar. Stikstof 5.54 (1967) 313-314.
Het is riskant om de stikstofbemesting al te geven op het moment dat het land in de
herfst op ruggen getrokken wordt. De kans dat er dan in de winter stikstofverliezen optreden door uitspoeling, is bij het Nederlandse klimaat veel te groot.
P. F. J. VAN BURG. D e stikstofbemesting van aardappelen. 3. De invloed van een bespuiting
met ureum. Stikstof 5.54 (1967) 315-316.
De opbrengst van een gewas aardappelen dat duidelijk stikstofgebrek had, werd weinig
verhoogd wanneer aan het spuitmiddel tegen aardappelziekte (Aacupra) ureum was toegevoegd. Bij een gewas dat geen stikstofgebrek vertoonde leidde de ureumbespuiting tot een
opbrengstverlaging.
P. F. J. VAN BURG, G. D. VAN BRAKEL and J. H . SCHEPERS. T h e agricultural value of anhydrous

ammonia on grassland: experiments 1963-1965. Neth. Nitrogen Tech. Bull. 2 (1967) 31pp.
Op blijvend grasland werd gedurende 1963-1965 de werkzaamheid van kas vergeleken met
die van ammoniak. Het is gebleken dat de zode door de injectietanden nogal wordt beschadigd. O p grasland is ammoniak-injectie pas aantrekkelijk wanneer een gift in één keer
even goed zou werken alseen regelmatige kas-gift (psr 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. D e jaaropbrengsten waren
daardoor met NH3 lager dan met kas. Bovendien was door de NH4-voeding van het gras
met NH3-injectie de kwaliteit slechter dan bij kas-bemesting. D e ammoniak-injectie heeft
in de intensieve graslandcultuur bij de thans beschikbare injectie-apparatuur geen toekomst.
P. F. J. VAN BURG, G. D. VAN BRAKEL and J. H. SCHEPERS. The agricultural value of anhydrous

ammonia on arable land. Neth. Nitrogen Tech. Bull. 3 (1967) 39pp.
De bemestingswaarde van vloeibare ammoniak geïnjecteerd in bouwland in november
1963 was even goed als of beter dan die van ammoniak in maart 1964,en beter dan die
van vaste meststoffen toegediend op conventionele wijze. Soortgelijke proeven een jaar
later uitgevoerd gaven vrijwel tegengestelde resultaten: hoe later de NH3-toediening hoe
beter. Het verschil tussen beide jaren is een klimaatsverschil en houdt verband met kans
op nitrificatie en uitspoeling. D e droge winter van 1963/64 waseen betrekkelijke uitzondering. In het natte voorjaar van 1965bleek NH3beter dan kas toegediend op hetzelfde tijdstip (voorjaar).
Ammoniakinjectie van wintertarwe in het voorjaar van 1964 was ongunstig ten gevolge
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van schade aan hetgewas door bewerking met deinjectietanden. D eoptimale tandafstand
bij NHb-injectie blijkt afhankelijk te zijn vangewas enN-hoeveelheid. Voor granen moet
ongeveer 30cm worden aangehouden, terwijl voor aardappelen 60 cm toelaatbaar kan
zijn.
P. F . J. VAN BURG, G. D. VAN BRAKEL en J. H. SCHEPERS. Ammoniakinjectie als methode van

stikstofbemesting. 5. Het combineren van ammoniakinjectie metde grondbewerking in
het voorjaar. Stikstof 5.54 (1967) 306-309.
Het is gebleken dathetzeer goed mogelijk ismeteenploeg of met eenschudeg ammoniak teinjecteren. Beide methoden lijken veelbelovend, deeerste voor die gronden diepas
in het voorjaar geploegd worden, detweede voor dezwaardere gronden waar de normale
methode vaninjectie vaak moeilijkheden geeft (o.a. kans op structuurbederf). Een groot
voordeel isdater door hetcombineren vande ammoniakinjectie met de grondbewerking
aanzienlijk opdekosten van ammoniaktoediening zou kunnen worden bespaard.
P. F . J. VAN BURG, G. D . VAN BRAKEL en J. H. SCHEPERS. Ammoniakinjectie als methode van

stifstofbemesting. 6.Deafstand tussen deinjectietanden. Stikstof 5.54 (1967) 310-312.
Als voorlopige conclusie kanuit eenaantal sinds 1963 uitgevoerde proeven worden geconcludeerd datbij aardappelen de injectietanden zonder veel bezwaar van30op60 cm
kunnen worden gebracht. Bijeenproef metgranen is gebleken datde afstand tussen de
injectietanden niet groter dan 30 cm moet zijn.
P. F . J. VAN BURG, G. D. VAN BRAKEL en J. H . SCHEPERS. Ammoniakinjectie als methode van

stikstofbemesting. 7.Het tijdstip van hetinjecteren inhet voorjaar; proeven 1966. Stikstof
5.55 (1967) 351-354.
In 1966 werden 3 proefvelden aangelegd waarop de invloed vanhet injectietijdstip in
het voorjaar o pde werkzaamheid vande vloeibare ammoniak werd bestudeerd. Inhet
natte voorjaar van 1966 bleek een vroege injectie, 9 tot 5 weken vóór het poten resp.
zaaien, onbevredigende resultaten te geven. D e latere injectie, 3 tot 1 weken vóór het
poten resp. zaaien, gafhogere opbrengsten dan deophetzelfde tijdstip gegeven bemesting
met kas of ks. Deze bemesting werd opeen indepraktijk gebruikelijk tijdstip uitgevoerd.
Aan dehand vanderegenvalcijfers werd afgeleid datmen zonder al te veel risico ongeveer 4weken vóór het zaaien resp. poten met devoorjaarsinjectie kan beginnen.
A. DAS. Kalksalpeterbespuitingen tegen stip helpen! Fruitteelt 57.26 (1967) 891.
In 1966 was het gunstig effect vanbespuitingen metkalksalpeter tegen stip betrekkelijk
matig. Deproefveldresultaten wijzen er echer opdat over de jaren gezien een dergelijke
maatregel zeker moet worden uitgevoerd. Vooral wanneer door nachtvorsten een matige
oogst te verwachten is.In het artikel wordt besproken hoemenhet beste resultaat zal
kunnen verkrijgen.
P. DELVER. Bladvoeding bij fruitgewassen. Groenten Fruit 22 (1967) 1568-1569.
Overzicht van detoepassing vanbladbespuitingen met hoofd- en spoorelementen en factoren welke heteffect beïnvloeden. Demeeste toepassing vindt plaats met ureum. Gezien
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TH. J. FERRARI. Versuchsauswertung nach dem Prinzip mehrdimensionaler Systeme insbesondere bei der Bodenfruchtbarkeitsforschung. Deut. Akad. Landwirtschaftwiss. Berlin, Tagungsber. 86 (1967) 85-96.
Het landbouwkundig onderzoek stuit steeds op het probleem van de wisselende en dikwijls tegenstrijdige resultaten, die bij het onderzoek van een verschijnsel verkregen worden. Beschreven wordt een methodologie, waarbij minder op het verkrijgen van gelijke
en betrouwbare resultaten gelet wordt (statistische betrouwbaarheidsberekening). De nadruk wordt daarentegen gelegd op het verklaren van deze verschillen.
Uitgangspunt is dan de opvatting, dat de meeste landbouwkundige verschijnselen als meerdimensionale systemen beschouwd moeten worden. Dit heeft bepaalde gevolgen voor
de proefopzet. Enkele voorbeelden, gebaseerd op uiteenlopende modellen, worden gegeven.
TH. FERRARI and J. MOL. Factor analysis of causal models. Neth. J. Agr. Sei. 15 (1967) 38-49.
Een aantal waarnemingen werden kunstmatig verkregen door de onafhankelijke variabelen van een model, beschreven met een systeem van simultane vergelijkingen, een aantal
waarden te laten doorlopen; op deze wijze konden de waarden van de afhankelijke variabelen berekend worden. Vervolgens werd op deze gegevens een factoranalyse toegepast,
waarvan de uitkomsten met de inhoud van het oorspronkelijke model werden vergeleken.
Het aantal aspecten is gelijk aan het aantal onafhankelijke variabelen in het model. Het
blijkt, dat het moeilijk is de uitkomsten van een factoranalyse zonder draaiing te interpreteren. Deze draaiing moet volgens de 'caumax-methode' uitgevoerd worden, waarbij elke
referentie-as op een onafhankelijke variabele gedraaid wordt; in tegenstelling met de
draaiing naar een 'simple structure', worden hier dus de afhankelijke variabelen buiten
beschouwing gelaten.
A. J. DE GROOT. Mobility of trace elements in deltas; a study of pedogenesis relevant to availability problems. Intern. Soc. Soil Sei., Trans. Comm. II & IV, Aberdeen, 1966 (1967) 267279.
Sedimenten in deltagebieden ondergaan op hun weg van de rivier via het estuarium naar
de zee veranderingen in de samenstelling aan spoorelementen door mobilisering van deze elementen als oplosbare metaalorganische verbindingen. D e mate van mobilisering
hangt af van de soort van het element (Fe^> C u > C o > Mn) en van de hoeveelheid
en de ontleedbaarheid van de organische stof Afhankelijk van de rijkdom van de desbetreffende rivier aan spoorelementen, het organische-stofregime van de delta en de afstand van de onderzochte afzetting tot de aanvoerrivier kunnen nu in gronden die binnen
de delta zijn bedijkt marginale of submarginale omstandigheden voor de plantevoeding
optreden. Voor het element koper worden hiervan enkele voorbeelden behandeld.
J. A. GROOTENHUIS. De puntjes op de i bij groenbemesting voor aardappelen. In: De Aardappel. Prov. Onderzoekcomm., Stichting Proefboerderij Zuid-Hollandsche Eilanden,
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Z.-W. Zuid-Holland (1967) 69-72.
Groenbemestingsgewassen moeten goed worden behandeld. Hiertoe behoort ondermeer
het tijdig niet te diep en vooral niet te nat onderploegen. Het onder te natte bodemom-
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standigheden onderploegen van grondbemesting — in dit geval een kunstweide — geeft gemiddeld een verlaging van de knolopbrengst van aardappelen die als eerste gewas na
de groenbemesting worden verbouwd. Het onderploegen van een kunstweide — hetzelfde
geldt voor andere groenbemesters — onder droge omstandigheden kan een belangrijke
knolopbrengst geven.
G. W. HARMSEN. Some aspects of nitrogen metabolism in soil. Trans. Intern. Congr. Soil Sei.,
8th, Bucharest, 1964, 1 (1967) 193-203.
Een overzicht is gegeven van zowel eigen onderzoekingen als van de recente literatuur
over enkele nog niet afgesloten problemen van onderzoek over de stikstofhuishouding in
de grond. De voornaamste behandelde onderwerpen waren: (1) de bevordering van de
mineralisatie van stabiele humus door toevoeging van vers organisch materiaal (zg. 'priming action'); (2) de invloed van wortelafscheidingen (rizosfeereffect); (3) de concurrentie
tussen micro-organismen en hogere planten bij de opname van minerale stikstof (immobilisatie); (4) denitrificatie in de rizosfeer. Van deze processen werd niet alleen hun uiteindelijke werking besproken, doch werd vooral gelet op de factoren, die daarbij in het
spel zijn.
CH. H. HENKENS and K. W. SMILDE. Evaluation of glassy frits as micronutrient fertilizers. II.
Manganese frits. Neth. J. Agr. Sei. 15 (1967) 21-30.
Bemesting met mangaansulfaat verhoogde het mangaangehalte van gras in de eerste
snede, maar in latere sneden was het effect vrijwel verdwenen. Mangaanfrit H Z 17 ( 2 1 %
Mn) beïnvloedde het mangaangehalte van gras niet. De beste methode ter voorkoming
van 'kwade harten' bij erwten bleek bespuiting met mangaansulfaat te zijn en wel tijdens de volle bloei en aan het eind van de bloeiperiode. De werking van mangaansulfaat (400 kg/ha) was groter dan van mangaanfrit H Z 1 (800 kg/ha). H Z 1, H Z 17 en
mangaansulfaat verhoogden de opbrengst van suikerbieten in gelijke mate. Met geen van
deze meststoffen kon mangaangebrek tijdens de gehele groeiperiode worden voorkomen.
Ook was er geen nawerking in volgende gewassen (haver, erwten).
K. TER HORST. D e stifstofbesparing voor consumptieaardappelen bij gebruik van stalmest en
de waarde van stalmest. Een samenvatting van de gegevens van het stalmest-stoppelgewassenproefveld PO 168 te Heino. Proefboerderij Heino (O.), Verslag 1966-1967, no. 34
(1967) 28-32.
G. JAGER. Changes in the activity of soil micro-organisms influenced by physical factors
(drying-remoistening, freezing-thawing). In: O. GRAFF and J. SATCHELL (Editors), Progress
in Soil Biology — Proc. Colloq. Dyn. Soil Communities Braunschweig-Völkenrode,
1966.
Vieweg, Braunschweig (1967) 178-191.
Drogen en bevriezen is in meer of mindere mate lethaal voor de biomassa van de grond.
Drogen heeft de sterkste invloed en verhoogt eveneens de aantastbaarheid van een (geringe) fractie van de dode organische stof. Dit is temperatuur-afhankelijk; de stijging van
de afbraak gaat door tot ver boven de lethale temperatuur van de biomassa. Bevriezen
beïnvloedt voornamelijk de biomassa. In grond arm aan aantastbare organische stof (en
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biomassa) —zoals de meeste landbouwgronden —heeft vriezen weinig of geen effect op
de afbraak van organische stof na ontdooien. In grond rijk aan biomassa —zoals bosgrond—versnelt vriezen de afbraak van organische stof. Drogen en bevriezen geven een
verlaagd C/N-quotiënt van de afbraak, wat wijst op mineralisatie van een N-rijke fractie
(dode biomassa).
G. J. KOLENBRANDER. Normen voor de produktie van minerale plantevoedende stoffen in
varkensmest en gier. Landbouwk. Tijdschr. 79 (1967) 359-364.
Op grond van aard, samenstelling en hoeveelheid voer die door mestvarkens wordt opgenomen, zijn normen berekend voor de produktie van minerale plantevoedende stoffen
in de door deze dieren geproduceerde faeces en gier (indirecte methode). Waar datmogelijk was,werden de resultaten vergeleken met die verkregen door directe metingen (directe methode).
G. J. KOLENBRANDER. De verplaatsing van stikstof in het profiel onder invloed van de regenval en de mogelijkheid om met behulp hiervan een overbemestingsadvies voor bouw- en
grasland te geven. Buffer 13.3(1967) 57-62.
Op brake grond zal een kunstmestbemesting zich in een met water verzadigde grond onder invloed van de regenval als een golf naar beneden bewegen. In een nat voorjaar
is het voor een boer belangrijk te weten waar hij de top van deze golf zal kunnen aantreffen om te kunnen bepalen of een overbemesting noodzakelijk is. Deze zal in het algemeen gesteld eerder noodzakelijk zijn naarmate de grond lichter, de beworteling ondieper, de grondwaterstand hoger en de N-opneming geringer geweest is. Dit geldt ook voor
grasland wanneer het voorjaar koud is en men toch vroeg over voldoende gras wil beschikken. De plaats waar de top van de golf gevonden wordt is voor verschillende grondsoorten gegeven alseen functie van de regenval.
G. J. KOLENBRANDER en L. C. N . DE LA LANDE CREMER. Stalmest

en Gier; Waarde

en

Mogelijkheden. Veenman, Wageningen (1967) 188 pp.
Een analyse wordt gegeven van het vraagstuk samenhangende met de bereiding, bewaring en toediening van stalmest. Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten van
eigen onderzoek en kwantitatieve gegevens uit binnen- en buitenlandse literatuur. De 20
hoofdstukken zijn gegroepeerd in 7 delen: (1) Algemeen gedeelte (geschiedkundig
overzicht, methoden van bereiding en mestsoorten, produktie van stalmest, omzettingen
in stalmest). (2) Gescheiden bewaring (grupstalmest, mestwater, gier). (3) Gemengde bewaring (dunne mest, loopstalmest, toemaak, kippemest). (4) Andere methoden van verwerking (drogen van mest, winning van methaangas uit stalmest, oxydatie in stabilisatievijvers en oxydatiesloten). (5) Invloed van stalmest op de bodemvruchtbaarheid (invloed
op de eigenschappen van de grond). (6) Stalmest en gier in bedrijfsverband (handhaving
van de bodemvruchtbaarheid, normen ten behoeve van de meststoffenbalans, rendement
van een bemesting met stalmest en gier). (7)Gemiddelden en normen.
L. C. N . DELALANDE CREMER. D e betekenis van het niet oogsten van het stro voor de
bodemvruchtbaarheid. Groninger Landbouwblad 45.21 (1967) 701 D - 701 E.
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Tekst van een lezing gehouden op de stro-dag georganiseerd door de Vereniging voor
Hoger Landbouwonderwijs te Groningen op 21 juni 1967. Behandeld worden: (1) argumenten die pleiten voor het niet verzamelen van het stro; (2) de betekenis van de humus
en de organische stof voor de bodemvruchtbaarheid; (3) de bemestende waarde van
stro-as en van ondergeploegd stro.
Het onderwerken van stro is niet direct noodzakelijk voor de instandhouding of verbetering van de bodemvruchtbaarheid, mits er voldoende geslaagde groenbemesters worden
verbouwd. Stro kan deze groenbemesters wel vervangen of aanvullen indien het bouwplan dit noodzakelijk maakt. Het onderwerken van stro verdient de voorkeur boven
verbranding. Het succes van het onderwerken van stro en in het algemeen van alle
organische meststoffen hangt af van de techniek van onderwerken die men toepast en
van de zorgvuldigheid die men daarbij in acht neemt.
L. C. N . DE LA LANDE CREMER. Het gebruik van mest door de eeuwen. Samen Sterk 51.8
(1967) 4-6.
Een historisch- anekdotisch verslag over het gebruik van mest.
B. VAN LUIT. Invloed van bodem- en bemestingsfactoren op het mangaangehalte van weidegras. Landbouwvoorlichting
24 (1967) 302-304.
Het mangaangehalte van gras daalt bij stijgende pH-KCl. De samenhang tussen beide
factoren is op klei beter dan op zandgrond. Bemesting met mangaansulfaat heeft alleen
een duidelijke invloed op het mangaangehalte van gras in de eerste snede. De daling van het mangaangehalte van gras bij stijgende stikstofgiften is het grootst bij
bemesting met de basisch werkende kalk- en natronsalpeter, terwijl de zuur werkende zwavelzure ammoniak het gehalte zelfs kan verhogen.
B. VAN LUIT en C H .H. HENKENS. Invloed van de kopertoestand van de grond op het kopergehalte van gras en klaver. Verslag. Landbouwk. Onderzoek. 695 (1967) 33 pp.
Uit de resultaten van een potproef en van een serie praktijkpercelen blijkt dat het maximale kopergehalte in gras en klaver bereikt wordt bij een koper-salpeterzuurgetal van 5.
Dit betekent dus dat het weinig zin heeft bij een koper-salpeterzuurgetal hoger dan 5
met koper te bemesten.
In de potproef werd een kleine invloed gevonden van pH-KCl en het gehalte aan organische stof op het kopergehalte van gras. De opneming van koper was het best tussen
pH-KCl 4,2 en 5,7. Het maximale kopergehalte werd ongeveer bereikt bij pH-KCl 4,5
à 5,0. Op gronden met een gehalte aan organische stof beneden 5% is het kopergehalte
lager, naarmate het organische-stofgehalte hoger is. Een invloed van pH-KCl en van het
gehalte aan organische stof werd op blijvend grasland niet gevonden. De pH-KCl varieerde
in het gebruikte materiaal slechts weinig, terwijl het humusgehalte op blijvend grasland
meestal hoger is dan 4 à 5 % , beneden welke waarde immers bij de potproef pas een invloed werd gevonden van het gehalte aan organische stof.
De resultaten van dit onderzoek geven het vertrouwen dat het kopergetal van de grond
een bruikbare maatstaf is voor de kopervoorziening van grasland.
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fixation of some leguminous plants. Intern. Congr. Microbiol., 9th, Moscow, 1966, Symposia (1966) 133-151.
L. OLDENKAMP en K. W. SMILDE. Kopergebrek bij douglas. Landbouwk. Tijdschr. 79 (1967)
3-6.
Het op verschillende plaatsen in Nederland voorkomende kromgroeien van douglas
(Pseudotsuga menziesii), waardoor treurvormen kunnen ontstaan en waarbij soms de
eindscheut insterft 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. VANOUWEKERK and P. SCHAKEL. Apparatus for measuring soil shear strenght in situ. J. Agr.
Eng. Res. 12 (1967) 66-70.
Met het beschreven apparaat kan van ongeroerde grond de afschuifspanning bij normale
druk nul (d.i. de cohesie) worden bepaald. Het cirkelvormige afschuiflichaam (0 10cm),
voorzien van radiale schotjes, wordt hydraulisch in de grond gedreven; ongewenste trillingen worden hierdoor vermeden. D e constructie voldoet verder aan de eis dat wrijving
van metaal over grond zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Het afschuiflichaam
wordt met de hand rondgedraaid tot afschuiving optreedt. D e hiervoor benodigde kracht
wordt afgelezen op een torsiesleutel. Het na afloop van de bepaling verwijderen van de
grond geschiedt op eenvoudige, snelle wijze. Het doen van bepalingen in diepere lagen
vereist slechts weinig grondverzet.
F. VANDER PAAUW. De grondslag voor het advies voor stikstofbemesting en voor de verwachting van de oogst. Buffer 13.3 (1967) 55-56.
De weersomstandigheden hebben, zowel op korte als lange duur invloed op de vruchtbaarheidstoestand van de grond. Het is mogelijk maatregelen te nemen, waardoor ongunstige invloeden worden geëlimineerd. Een voorbeeld hiervan is het geven van extra
stikstof na een natte winter, waarin deze stof door uitspoeling verloren gaat.
F. VANDER PAAUW. Advies voor de bemesting met stikstof en vooruitzichten voor de oogst in
1967. Boerderij 51.20 (1967) 1263; en andere landbouwbladen.
Naar aanleiding van de hoge neerslag in deze winter wordt aanbevolen ruim met stikstof te bemesten. D e sterke neerslag in de beide laatste jaren heeft de vruchtbaarheidstoestand ongunstig beïnvloed. D e vooruitzichten voor de komende oogst zijn, uit dit
oogpunt gezien, minder goed.
F. VANDER PAAUW. Anlage und Auswertung von Serienversuchen zwecks Prüfung der Bodenfruchtbarkeit. Deut. Akad. Landwirtschaftswiss. Berlin, Tagungsber. 86 (1967) 97-104.
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Opzet en resultaten van een multifactorieel onderzoek met behulp van een serie kaliproefvelden op kleigrond worden behandeld. Proefpercelen zijn doelbewust zodanig uitgekozen, dat een ruime variatie aanwezig is in drie bodemfactoren die de beschikbaarheid van kali voor het gewas in hoofdzaak bepalen (gehalte aan uitwisselbaar gebonden
kali, kleigehalte en kalktoestand). Het is gelukt uit deze drie componenten een kaligetal
af te leiden, dat de beschikbaarheid van kali nauwkeurig weergeeft.
F. VAN DER PAAUW. Bemesting en regelval. Akker, Orgaan Coop. Bedrijfsserv. 7.3 (1967) 2-3.
Een uiteenzetting over de gronden waarop in het voorjaar een bemestingsadvies aan de
praktijk kan worden gegeven, dat rekening houdt met de grootte van de neerslag in de
afgelopen winter en de uitspoeling van voedingsstoffen die deze heeft veroorzaakt.
F. VAN DER PAAUW. Het weer en de vruchtbaarheid van de grond. Landbouwk. Tijdschr. 79
(1967) 75-78.
Het weer heeft op de vruchtbaarheid van de grond een belangrijke invloed, waaraan betekenis toegekend wordt voor de grootte van de oogst. Het onderzoek van het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid is er, wat dit onderwerp betreft, op gericht na te gaan, waaruit deze invloeden bestaan en landbouwkundige maatregelen te beramen om de gevolgen
te elimineren of te verkleinen. Deze invloeden werken namelijk niet alleen tijdens de
groei van het gewas, maar ook reeds lange tijd tevoren, zodat hiermee rekening kan worden gehouden.
F. VAN DER PAAUW. Directeur dr. P. Bruin neemt afscheid van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. Landbouwk. Tijdschr. 79 (1967) 215-216.
Ter gelegenheid van zijn aftreden als directeur wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, is een kort overzicht gegeven van de wetenschappelijke carrière
van dr. P. Bruin en de gedachten die hem in de 22-jarige periode waarin de leiding van
het instituut aan hem was toevertrouwd, hebben geleid.
F. VAN DER PAAUW. Einfluss der Niederschläge auf die Höhe der Stickstoffdüngung. Stickstoff
No. 5 (1967) 23-32.
Een overzicht van resultaten van eigen onderzoekingen aan het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en van anderen. Besproken worden de veranderingen in het gehalte van
in water opgeloste nitraatstikstof die in het bijzonder in de winter — in uitzonderingsgevallen ook in andere jaargetijden — voor de landbouw van betekenis zijn. Neerslag tijdens de winter bepaalt in belangrijke mate welk gedeelte van in het najaar in de grond
aanwezige nitraten in het voorjaar nog beschikbaar is. De meststof van het vorige jaar
kan nog voor een klein deel beschikbaar zijn; ook dit is van de winterneerslag afhankelijk. In zeer natte jaren kan een deel van de pas gegeven meststof verloren gaan (1965).
De levering van stikstof door de grond blijkt in meerjarige natte perioden geleidelijk af
te nemen. Besproken wordt welke praktische maatregelen op grond van deze feiten kunnen worden genomen.
F. VAN DER PAAUW. Role of the organic cycle in fluctuations of crop yield. Intern. Soc. Soil
Sei., Trans. Comm. II & IV, Aberdeen, 1966 (1967) 125-129.
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In het verloop van opbrengsten van landbouwgewassen door de jaren kan een zekere
regelmaat onderkend worden. Er wordt verondersteld dat veranderingen in het dynamisch
evenwicht van opbouw en afbraak van organische stof die onder invloed van wisselingen
in het weersverloop ontstaan, hiervoor in belangrijke mate verantwoordelijk zijn.
De hoeveelheden beschikbare bodemstikstof die als maatstaf kunnen gelden voor de
intensiteit van deze omzettingen, schommelen vrij duidelijk in overeenstemming met de
verdeling van de neerslag over langere perioden.
Toevoeging van organische stoffen aan de grond blijkt de grootte van de opbrengst fluctuaties te versterken. Bij grondsoorten met geringe omzetting van organische stof zijn
deze fluctuaties van minder belang.
F. VAN DERPAAUW. Het stikstofproefveld PO 470. Proefboerderij Heino (O.), Verslag 19661967, no. 34 (1967) 23-27.
Enige uitkomsten van een in 1954 op oude zandgrond op de Proefboerderij te Heino
aangelegd meerjarig proefveld. Er is o.a. gebleken dat ruim 20 kg stikstof/ha in beschikbare vorm overblijft van het vorige jaar (echter variërend tussen bijna niets en 70 kg,
dit laatste na droge winters). Ongeveer 110 kg komt vrij door mineralisatie van organische
stof tijdens het groeiseizoen. Het blijkt dat bij rogge bijna 60% van de benodigde stikstof door de grond geleverd wordt, bij aardappelen ruim 4 0 % . De rest —bij rogge 90,
bij aardappelen 165 kg —moet als kunstmest worden toegevoegd.
G. J. POESSE en C. VAN OUWERKERK. Ristervorm en ploegsnelheid. Inst. Landbouwtech.
Rationalisatie (Wageningen), Publ. 103 (1967) 72 pp.
Er werd onderzoek verricht naar de invloed van de ristervorm, de grondsoort en de
ploegsnelheid op de voor het ploegen benodigde trekkracht en de daarbij verkregen
grondlegging. Voor het snelploegen verdienen gewonden, schietende risters de voorkeur.
Ook met deze risters worden echter slechts dan aanvaardbare resultaten verkregen (speciaal op lichte grond) wanneer de ploegsnelheid niet groter wordt dan 6 à 7 km/h.
J. PRUMMEL. Fosfaatbespuiting en fosfaatgehalte van erwten. Peulvruchten Studie Combinatie,
Meerjarenplan Onderzoek Akkerbouw peulvruchten. Verslag Negende Jaar, 1966 (1967)
10-11.
Resultaten worden besproken van bladbespuiting met verschillende fosfaten bij erwten
tijdens de bloei ter verhoging van fosfaatgehalte van de erwt, van belang voor een goede
kookkwaliteit. Goed tot zeer goed oplosbare fosfaten met zeer lage pH en met hoge pH
gaven ernstige bladverbranding. Minder goed oplosbare fosfaten gaven geen of minder
ernstige bladverbranding. In het laatste geval werd het gehalte in de korrel verhoogd van
1,01 tot 1,15% P2O5 in de droge stof. Een verschil in effect tussen de fosfaatvormen
(dubbelsuperfosfaat en KH2PO4), de concentraties (5 tot 20% meststofoplossing) en de
hoeveelheden (300 tot 1800 l/ha) werd niet geconstateerd. Het rendement van de bespuiting is laag.
J. PRUMMEL. Nogmaals over chloorschade bij aardappelen (op kleigrond). Buffer 13.1 (1967)
12-16.
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Besproken worden de resultaten van proeven met chloorhoudende meststoffen bij aardappelen op kleigronden. De kans op schade bij gebruik van chloorhoudende meststoffen
in het voorjaar lijkt het grootst te zijn op lichte klei- en zavelgronden en is van minder
betekenis op zwaardere, kalkhoudende kleigronden.
J. PRUMMEL. Fosfaat- en kaliproeven met bladspinazie en stamslabonen. Buffer 13.2 (1967)
34-37.
Spinazie blijkt op klei sterk kalibehoeftig te zijn en ook vrij veel fosfaat nodig te hebben; bonen reageren vooral op zand- en dalgrond sterk op de fosfaatbemesting. Een
voorlopig bemestingsadvies is opgesteld.
J. PRUMMEL. Bemesting van enkele vollegrondsgroenten op akkerbouwbedrijven. Buffer 13.4
(1967) 84-89.
In dit artikel worden algemene bemestingsnormen gegeven voor conservenerwten, stamslabonen, spinazie, spruitkool en uien bij verbouw op landbouwgronden.
J. PRUMMEL. Kalitoestand van zavelgronden en lichte zeekleigronden in Groningen. Landbouwk. Onderzoek Noordelijk Groningen 1967 (1967) 91-93.
Het kaligehalte van zavelgronden en lichte zeekleigronden is in Groningen gemiddeld
lager dan in het zuidwesten van ons land. Dit verschil wordt veroorzaakt door natuurlijke
omstandigheden. De gebruikelijke kalibemesting voor aardappelen en erwten is in Groningen te laag. Door deze gewassen zwaarder te bemesten wordt het kaliniveau van de
grond weliswaar niet van betekenis verhoogd, maar er ontstaat wel een direct opbrengsteffect. Aangetoond wordt dat deze extra bemesting rendabel is.
P. A. ROWAAN. Kunstmeststoffen en hun gebruik in Nederland. Landbouwdocumentatie
23.20
(1967)611-637.
N a een korte inleiding over de betekenis van kunstmest voor de landbouwproduktie en
een schets over de ontwikkeling van het 'kunstmestttijdperk' worden de volgende onderwerpen behandeld: opbrengst, gebruik en fabricage; herkomst, bereiding en samenstelling
van meststoffen; maatregelen betreffende de handel in meststoffen; meststoffensituatie in
Nederland, invoer, produktie en export; gebruik van kunstmeststoffen in Nederland.
J. CH. VAN SCHOUWENBURG and I. WALINGA. T h e rapid determination of phosphorus in presence
of arsenic, silicon and germanium. Anal. Chim. Acta 37 (1967) 271-274.
De molybdeenblauw-methode van Murphy en Riley wordt bij de bepaling van phosphor
in grond en plantaardig materiaal gestoord door arsenicum, silicium en germanium. Een
aanvulling op genoemde methode wordt gegeven waardoor deze storingen niet meer optreden.
J. J. SCHUURMAN. Bewortelingsmogelijkheden van landbouwgewassen in verband met de bouw
van het bodemprofiel. Buffer 13.6 (1967) 129-132.
Dit is de tekst van een voordracht die gehouden is op de vergadering van Leraren Bodemkunde op 28 september 1967 te Breda. Achtereenvolgens worden behandeld: De be93

tekenis van het wortelstelsel voor de plant, de groei van het wortelstelsel en de invloed
van diverse profieleigenschappen op de groei van de wortels en daardoor op het gewas.
C. M. J. SLUIJSMANS. Benodigde kalkgiften bij het nieuwe bekalkingsadvies voor zeekleigronden. Buffer 13.1 (1967) 22-27.
De Adviesbasis voor de bemesting van landbouwgronden bevatte tot dusver geen advies
over de hoeveelheden kalk, die op zeeklei gegeven moeten worden om een p H hoger
dan 6,7 te bereiken. In het artikel wordt een tabel gegeven, die in deze leemte voorziet.
C. M. J. SLUIJSMANS. De kalkfactor op rivierkleigrond. Buffer 13.2 (1967) 27-33.
Voor rivierklei en zeeklei werd tot nu toe een verschil in kalkfactor aangehouden. Uit
nader onderzoek is gebleken dat er weinig reden is om dit verschil te handhaven. Het
gelijktrekken van de kalkfactor voor beide grondsoorten houdt in, dat voor de rivierklei
in het vervolg hogere kalkgiften zullen worden aanbevolen dan voorheen.
C. M. J. SLUIJSMANS. Changes of the soil nutrient status. Intern. Soc. Soil Sei., Trans. Comm.
Il & IV, Aberdeen, 1966 (1967) 357-363.
De wijziging in bemestingstoestand van de grond die in de loop der jaren optreedt, is
afhankelijk van een aantal factoren, waarvan er enkele gemakkelijk te beïnvloeden zijn
(bijvoorbeeld de bemesting), andere moeilijk of niet (bijv. de adsorptie-capaciteit van de
grond). De invloed van de factoren van de eerste groep kan worden onderzocht op proefvelden 'met ingreep', die van de factoren van de tweede groep kan worden benaderd
door vergelijking van de resultaten van afzonderlijke proeven, die in de te onderzoeken
factor van elkaar verschillen. Het artikel geeft een uiteenzetting over deze methode van
onderzoek, toegepast op het verloop van de magnesiumtoestand van de grond. De invloed van de factoren bemesting en uitgangstoestand van de grond werd vastgelegd in een
mathematisch geformuleerd model, dat het verloop van de toestand in kwalitatieve zin
weergeeft. Door berekening van de waarden van de parameters van de formule kon het
verloop kwantitatief worden beschreven voor elk proefveld. Door vaststelling van de samenhang tussen de parameter-waarden van de afzonderlijke proefvelden en de adsorptiecapaciteit van de grond kon de invloed van deze factor worden benaderd. De in het onderzoek verkregen resultaten maken het mogelijk een bemestingsbeleid voor een lange
reeks van jaren uit te stippelen.
C. M. J. SLUIJSMANS. Invloed van bemesting met kieseriet en kalizout op het magnesiumgehalte van weidegras (Serie 71). Verslag over 1962/1964. Proefsta. AkkerWeidebouw
(Wageningen), Gestencilde Verslag. Interprovinciale Proeven, 120 (1967) 58 pp.
In de periode 1962-1964 werd met behulp van ongeveer 60 proefvelden een onderzoek
ingesteld naar de invloed van bemesting met kieseriet en kalizout op het magnesiumgehalte van weidegras in voor- en najaar. Het magnesiumgehalte van het gras varieert van
jaar tot jaar, vermoedelijk onder invloed van verschil in weersomstandigheden. Het gehalte aan uitwisselbaar magnesium in de grond heeft geen dominerende invloed. Bemesting met kieseriet naar 100 kg MgO/ha verhoogt het MgO-gehalte van het voorjaarsgras met ongeveer 0,08% op zand- en veengrond, op klei slechts met de helft. Het effect
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van een voorjaarsgift op het MgO-gehalte vanhet najaarsgras bedraagt op zand 40-50%
van het effect opdatvanhetvoorjaarsgras. Denawerking in volgende jaren ishet grootst
op zand en het geringst op klei. Kalibemesting in het voorjaar verlaagt het magnesiumgehalte van hetgras hetsterkst op zandgrond.
Vooral bij zware kalibemesting is het onverantwoord preventieve maatregelen tegen het
optreden van kopziekte achterwege te laten. Een van die maatregelen is de toepassing
van magnesiumbemesting. Deze biedt op zand en veen meer perspectief dan op klei.
C. M. J. SLUIJSMANS, K. BOSKMA en W. WILTEN. Invloed van zaaidatum en stikstofgift op

kwaliteit en opbrengst van brouwgerst. Intern. Tijdschr. Brouw. Mout. 26.1 (1966-1967)
1-11.
In een veldproef werden de invloeden van stikstofhoeveelheden, tijdstip van toediening
van de stikstof en zaaidatum vanhet gewas opde opbrengst en kwaliteit van brouwgerst
nagegaan. Een hoge gift leidde tot een ongunstige kwaliteit, in het bijzonder bij late
toediening. Een late zaai gaf eveneens een ongunstig effect. Een eventuele uitbetaling
van degerst naar extractrendement zouvolgens de gegevens vandeze proef slechts weinig
invloed hebben opdestikstofgift, diedepraktijk toepast.
K. W. SMILDE and CH. H. HENKENS. Sensitivity to copper deficiency of different cereals and
strains of cereals. Neth. J.Agr.Sei. 15(1967) 249-258.
Van verschillende tarwe-, haver-, gerst- en roggerassen werd de gevoeligheid voor kopergebrek onderzocht in potproeven op een koperdeficiënte grond. Deze namaf in de volgorde tarwe, haver, rogge, terwijl gerst een tussenpositie innam tussen tarwe en haver.
Rogge wastamelijk ongevoelig voor kopergebrek. Er werden ook verschillen aangetoond
tussen de rassen van een graansoort onderling. Bij gevoelige haver- en gerstrassen werd
kopergebrek gekenmerkt door een daling van de korrel- en een stijging van de stro-opbrengst, veroorzaakt door de vorming van vele zijscheuten. Dit laatste trad niet op bij
tarwe. De daling van de korrelopbrengst was een gevolg van een vermindering vanhet
aantal volledig gezette korrels. Afhankelijk van het aantal voze korrels daalde het duizend-korrelgewicht inmeerdere of mindere mate.
Bij bestudering van de koperreactie van enkele haverrassen in watercultuur bleken verschillen in koperbehoefte te bestaan. Tevens werd gevonden dat de verschillen in koperreactie tussen eenongevoelig eneengevoelig rasin grond veel groter waren danin watercultuur. Dit is een aanwijzing dat het vermogen van de wortels om koper uit eengefixeerde toestand (grond) vrij temaken bijverschillende rassen verschillend is.
K. W. SMILDE en B.VANLUIT. Invloed van enige bodem- en bemestingsfactoren op het mangaangehalte vanweidegras. Verslag.Landbouwk. Onderzoek. 697(1967) 39 pp.
Uit de resultaten van een groot aantal proefvelden kunnen de volgende conclusies worden getrokken: (1) Zowel op zand- als op kleigrond daalt het mangaangehalte van gras
(klaver) bij stijgende pH; boven pH-KCl 5,5 is de daling zeer gering. (2) Op kleigrond
is de samenhang tussen pH en mangaangehalte van gras duidelijker dan op zandgrond.
(3) Van bodemfactoren zoals gehalte aan organische stof en afslibbare delen, uitwisselbaar en reduceerbaar mangaan, P-, P-citroenzuur- en kaligetal, kon geen invloed ophet
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mangaangehalte van gras worden aangetoond. (4) Bemesting met mangaansulfaat heeft
in het algemeen alleen een duidelijke invloed op het mangaangehalte van gras in de eerste snede. Inwerken van de meststof vóór het inzaaien van gras verbetert de werking niet.
(5) Toediening van kopersulfaat kan bij lage p H het mangaangehalte van gras en klaver
verlagen. (6) In het algemeen daalt het mangaangehalte van gras bij stijgende stikstofgiften. De daling is het grootst bij bemesting met de basisch werkende kalksalpeter en natron(chili)salpeter, kleiner bij kalkammonsalpeter, terwijl de zuur werkende zwavelzure
ammoniak het mangaangehalte kan verhogen. (7) Bij lage p H zijn de verschillen tussen
de stikstofmeststoffen t.a.v. het mangaangehalte van gras groter dan bij hoge pH, hetgeen samenhangt met het asymptotisch verloop van de curve die het verband tussen deze
factoren weergeeft. (8) Bemesting met fosfaat en kali heeft in het algemeen geen invloed
op het mangaangehalte van weidegras. Wanneer echter fosfaat de opbrengst sterk verhoogt, kan een daling optreden.
J. J. SIJBOLTS en K. D I L Z . Stikstofoverbemesting op granen. Groninger Landbouwblad
(1967) 529 B.

45.20

N. M. DEVos en K. D I L Z . Extra aandacht voor stikstofbemesting van granen. Boer Tuinder
2/.1021 (1967) 7; en andere landbouwbladen.
In dit artikel worden enige richtlijnen besproken waarmee bij de bepaling van de juiste
stikstofbemesting van granen rekening moet worden gehouden. De toepassing van Cycocel verkeert nog in een stadium van praktijkbeproeving omdat de ervaring ermee nog
gering is.
N. M. DE Vos, K. D I L Z and J. BRUINSMA. Effects of 2-chloroethyl-trimethylarnmonium chloride
(CCC) on yield and lodging of wheat. Neth. J. Agr. Sei. 15 (1967) 50-62.
Door een CCC-bespuiting kan legering van tarwe voorkomen of vertraagd worden. Zelfs
bij hoge N-giften wordt de stevigheid duidelijk vergroot, hoewel niet steeds voorkomen
kan worden, dat het gewas gaat hangen. In verscheidene proeven werd met een hogere N gift alleen dan een hogere opbrengst verkregen indien tevens een CCC-bespuiting werd
toegepast. Hoewel CCC in een vroeg stadium (Feekesstadium 4 à 5) een mindere halmverkorting teweegbrengt dan wanneer het in een laat stadium (7 à 8) wordt toegediend,
is de stevigheid van het gewas in beide gevallen ongeveer gelijk. De tijdsperiode waarin
CCC met succes kan worden toegepast, is dus zeer ruim. De hoeveelheid CCC is o.m.
afhankelijk van de mate van stikstofvoorziening van het gewas.
L. K. WIERSUM. The mass-flow theory of phloem transport; a supporting calculation. J. Exptl.
Botany 18 (1967) 160-162.
Uit de door Hagemann gepubliceerde cijfers bleek dat tijdens de kieming een poterknol
zijn inhoud aan de jonge spruit afstaat. Alleen calcium vormt een uitzondering, daar het
in de verschrompelende knol nog toeneemt. Een verdere bewerking van deze cijfers toonde
aan, dat ze goed te verklaren zijn op basis van de hypothese dat zeefvatentransport geschiedt in de vorm van een stromende oplossing. Een berekende samenstelling van het
zeefvatensap en het houtvatensap kwam sterk overeen met in de literatuur gevonden gemeten waarden.
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L.K.WIERSUM. Potential subsoil utilization byroots. Plant Soil 27 (1967) 383-400.
Door van plastic pijpjes gebruik te maken was het mogelijk het in de voedselopneming
betrokken deel van het wortelstelsel zich op wisselende diepte te laten ontwikkelen. De
diep ingebrachte wortelstelsels die zich in een milieu met hoger vochtgehalte en eengeringere aëratie bevonden, bleken instaat pereenheid drooggewicht wortels meer mineralen
op te nemen dandiein meer oppervlakkige lagen. Het vermogen tot opneming blijft geheel intact, totdat deaëratie beneden devoor de groei noodzakelijke kritische grens daalt.
In de ondergrond voorkomende wortels zijn dus potentieel volwaardige elementen voor
de absorptie van voedingsstoffen.
L. K. WIERSUM. Presumed aerotropic growth of roots of certain species. Naturwissenschaften
54 (1967)203-204.
In proeven waarbij wortelstelsel pas op verschillende diepte in het profiel werden vrijgelaten bleek bij snijmoes en aardappel een afwijkend gedrag op te treden. Indien op
grotere diepte de aëratie beperkt was, groeide een deel der wortels omhoog. Mede op
grond van de aëratiemetingen, die door de zuurstofdiffusiemetingen gekarakteriseerd
werden, wordt ditomhooggroeien beschouwd alsaërotropie.
L. K. WIERSUM. Root-system development. In: Soil-Moisture and Irregation Studies. Intern.
Atomic Energy Agency, Vienna (1967) 83-96.
In deze overzichtsvoordracht worden allereerst detraditionele methoden van wortelonderzoek en de moderne methoden die van radioactiviteit gebruik maken, behandeld en op
hun merites bekeken. Daarna worden de invloeden vanbodemvochtigheid en bodemdichtheid opde ontwikkeling vanhet wortelstelsel besproken. Gewezen wordt opde interactie
tussen bodemweerstand envochtgehalte.
Tenslotte worden enkele opmerkingen gemaakt over benutting vande ondergrond.
Rapporten
1. Werkgroep potgronden. Handelspotgronden inkleine verpakking. 30 pp.
2. P. BOEKEL, C. VAN OUWERKERK en G. J. POESSE. De fysische eigenschappen van de grond

in polders vanverschillende ouderdom. 30pp.,7 bijl.
3. J. PRUMMEL. Jaarverslag 1966van Pr Lov 9—Meerjarig fosfaatgroenbemestingsproefveld
op kavel S 37, akkers 31 t/m 39; jaar van aanleg 1956(grondsoort zware zavel); gewas
haver. 5pp., div. graf.
4. C. VAN OUWERKERK en P. SCHAKEL. Verslag van het onderzoek op het grondbewerkingsproefveld Pr Lov 7opde'Dr.H.J. Lovinkhoeve' te Marknesse over 1962t/m 196531 pp.,
7 bijl.
5. P. DELVER en J. OELE. Verslag van een potproef over de invloed van reservestikstof op
de groei vanappelonderstam XI, 1962-1964.55 pp.
6. H. P. DE Roos en H. VANDIJK. Chemische bepaling van de inerte (verkoolde) organische
stof indegrond. 29 pp.

97

Voordrachten
R. A R N O L D B I K

*>-

Stikstofbemesting bij bloemisterijgewassen op veensubstraten. (Meststofcolloquium, Wageningen, 5 jan.)
De kwaliteit van potchrysanten in relatie met hun stikstof- en fosfaatgehalte bij gebruik
van langzaamwerkende meststoffen. (Stafverg. IB, Groningen, 19 jan.)
Het bereiden van potgrond als een fysiologisch aangepaste ingreep. (Landelijke assistentenvergadering, Stegeren (O.), 8 sept.)
Bemestingsproeven bij kasrozen. (Rozenmiddag Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland, Aalsmeer, 13 sept.)
Bemesting van chrysanten. (Chrysantenmiddag Proefstation voor de Boemisterij in Nederland, Aalsmeer, 5 okt.)
Moeten organische meststoffen al dan niet worden geadviseerd? (Assistentenvergadering
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland, Aalsmeer, 12 okt.)
Potgronden en potten in de bloemisterij. (Voorlichtingsdag voor de bloemisterij Oost-Nederland, Nijmegen, 20 okt.)
Beschrijving van uitspoelingsverschijnselen met behulp van een computer. (Verg. Afd.
Bemesting in de Tuinbouw, IB, Groningen, 21 dec.)
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P. BOEKEL

'iT
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Invloed van de structuur op de opkomst en groei van tulpen. (Stafverg. IB, Groningen,
19 jan.)
Verbetering van de structuur van de bouwvoor. (Cursus 'Bodem' voor assistenten, Bennekom, 1 maart.)
Problemen met de bodemstructuur en opbrengst in Noord-Groningen. (Afd. Groningen
v.d. Mij. v. Landbouw, Leens, 17 maart.)
De bodemstructuur van klei- en zavelgronden. (Assistenten IB, Groningen, 3 nov.)
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J. VAN DER BOON

~io
•-

P. BRUIN
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Le bitter-pit de la Cox's, ses relations avec la composition minerale des feuilles et des
fruits. (Journée d'études, la Ligue pomolique de Namur, 9 febr.)
Wat deden de calciumbespuitingen tegen stip in 1966? (Winterstudiedag Bewaren, Ned.
Fruittelers Organisatie, Wageningen, 10 febr.)
Tijdstip van stikstofbemesting in de fruitteelt. (Winterstudiedag Ned. Fruittelers Organisatie, Wageningen, 1 dec.)
'<IS

Nieuwjaarsrede. (Nieuwjaarsbijeenkomst van het IB-personeel, Groningen, 2 jan.)
Inleiding van de middagbijeenkomst van de 'Bodem-Water-Plant'-dag. (Verg. N.B.V.,
Utrecht, 16 maart.)
De ontwikkeling van het onderzoek aan het IB. (Bijeenkomst assistenten en analisten van
het IB, Groningen, 20 maart.)
De betekenis van het centrum Hedel voor de ontwikkeling van het onderzoek aan het
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IB. (T.g.v. 25-jarig ambtsjubileum H. E. van Caem, chef proefveldendienst Hedel, Hedel,
2 mei.)
Zweck und Entwicklung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeit.
(Openbare zitting van de Intern. Arbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeit, Groningen,
17 mei.)
Interrelations of nitrogen, organic matter, soil structure, and yield. (Symp. 'Nitrogen in
Soil', Noordoostpolder, 19 mei.)
Toespraak bij zijn afscheid. (Officiële afscheidsbijeenkomst directeur, Groningen, 16 juni.)
Organische Substanz als Faktor der Bodenfruchtbarkeit. (Voor de Landwirtschaftliche
Fakultät der Justus Liebig Universität t.g.v. de verlening van het ere-doctoraat, Giessen,
29 juni.)
P. F. J. VAN BURG
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N-behoefte van aardappelrassen. (Vergadering van ingenieurs en hoofden van onderzoek
van de Rijkslandbouwconsulentschappen O. Drenthe, W. Drenthe, Z. Groningen, O. Overijssel en W. Overijssel, Assen, 18 jan.)
Nitrojectie. (Bijeenkomst PAW-IB, Wageningen, 20 febr.)
Nitrojectie — proefresultaten Nederland. (Verg. ICI en NAAS, Cambridge, 27 febr.)
Stikstof op aardappelen. (Vergadering van Rijkslandbouwconsulenten, Coevorden, 19
dec.)
A. D A S
Enkele resultaten van bespuitingsproeven in 1967 met kalksalpeter tegen stip. (Contactgroep Bewaaraangelegenheden, Wageningen, 22 nov.)
P. DELVER

Scheikundige meststoffen en bladvoeding. (Verbond van Fruittelers Hagelland — Belg.
Boerenbond, Glabbeek, België, 11 jan.)
Ureumbespuitingen. (Proefstationsdag, Rotterdam, 26 jan.)
Bodembehandeling en stikstofbemesting. (Afd. Bommelerwaard van de Ned. Fruittelers
Organisatie, Zaltbommel, 9 febr.)
Nitrogen in orchard soils. (Symposium 'Nitrogen in Soil', Kraggenburg, 19 mei.)
Concurrentie bij volveldse of gedeeltelijke grasbedekking. (Winterstudiedag Ned. Fruittelers Organisatie, Wageningen, 1 dec.)
Bodem, bemesting en kurkstip. (Kring Friesland van de Ned. Fruittelers Organisatie,
Leeuwarden, 14 dec.)
Bodembehandeling en bemesting in de fruitteelt. (Kring Midden Zuid-Holland van de
Ned. Fruittelers Organisatie, Zoetemeer, 15 dec.)
K. D I L Z
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N-bemesting van granen. (Bijeenkomst PAW-IB, Wageningen, 20 febr.)
Stikstof en Cycocel. (Bijeenkomst handelaren/vertegenwoordigers van de fa. Ligtemoet,
Noordoostpolder, 21 febr.)
Invloed van CCC en N op de structuur van het gewas. (Stuurstoffensymposium, Wageningen, 27 april.)
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Balance and availability of soil nitrogen as affected by temperature and growing season.
(Symp. 'Nitrogen in Soil', Groningen, 17 mei.)

W. VAN D R I E L '-•'''
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Over: Het ISHS-symposium 'Techniques of experimentation in greenhouses' te Littlehampton. (Voor afd. Bemesting in de Tuinbouw, IB, Groningen, 20 april.)
Opneming en benutting van ijzerchelaten. (Voor Groningse studenten in de biologie,
Groningen, 2 mei.)
Opneming en benutting van ijzerchelaten. (Voor twee groepen Nijmeegse studenten in de
biologie, Groningen, 3 mei.)
Iron deficiency and metabolism of tomato plants (met demonstratie). (Voor Deense tuinbouwkundige studenten van de Landbouwhogeschool uit Kopenhagen, Groningen. 16
mei.)

H. VAN D I J K
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De methodiek van het landbouwkundig onderzoek. (Voor de staf van Stiboka, Bennekom,
12 jan.)
Prinzipien der Durchführung von Versuchen zur Prüfung der Beziehungen zwischen
Boden und Pflanze. (14. Biometrisches Kolloquium, Bad Nauheim, 16 maart.)
De methodiek van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek. (Stafverg. IB, Groningen, 20
april.)
Het model in het onderzoek van landbouwkundige vraagstukken. (Leerdag 'Het model
in het landbouwkundig onderzoek', Wageningen, 22 nov.)
Auswertungsergebnisse der IN-Versuche mit der Aspektanalyse. (Vergadering van de
Internationale Arbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeit, Dülmen, 24 nov.)

B. J. VAN GOOR
1

' ^ O

Säuregruppenanalyse bei Huminsäuren. (4. Deutsch-Polnisches Torf-Kolloquium, Kühlungsborn bei Rostock, 11-14 april.)
Die Kationenbindung bei Huminsäuren. (4. Deutsch-Polnisches Torf-Kolloquium, Kühlungsborn bei Rostock, 11-14 april.)
Das C/N-Verhältnis im A 1 ( , - H o r i z o n t von kultivierten Sandböden im Zusammenhang
mit Kohlenstoff- und Stickstoffmineralisierung. (Symp. 'Nitrogen in Soil', Groningen, 1719 mei.)
Snelle bepaling van 'nuttige' organische stof en rijpheid in stadsvuilcompost. (Stafverg.
IB, Groningen, 25 okt.)
Enkele opmerkingen over de variabiliteit en de variatie van de C/N-verhouding in de
grond. (Stafverg. IB, Groningen, 25 okt.)
Die Deutung des C/N-Verhältnisses im A ) ( -Horizont in kultivierten Sandböden. (Institut für Bodenkunde, Göttingen, 28 nov.)
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Onderzoek over de fysiologie van stip en neusrot. (Verg. Afd. Bemesting in de Tuinbouw,
IB, Groningen, 16 febr.)
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Inleiding over stip en neusrot. (Bijeenkomst IB-IBS, Wageningen, 24 april.)
Inleiding over het onderzoek. (Voor Groningse studenten in de biologie, Groningen, 2
mei.)
Inleiding over het onderzoek. (Voor Nijmeegse studenten in de biologie, Groningen, 3
mei.)
Inleiding over het onderzoek. (Voor een groep docenten en studenten van 'The Royal
Veterinary and Agricultural College' uit Kopenhagen, Groningen, 16 mei.)

A. J. DE GROOT

^ o

io Land en volk van Oost-Pakistan. (Nieuwjaarbijeenkomst IB, Groningen, 2 jan.)
v ç ' Mobiliteit en beschikbaarheid van spoorelementen in delta's. (Stafverg. IB, Groningen,
16 febr.)
'S~ Het merken van kleideeltjes. Mogelijkheden voor landbouwkundige toepassing. (Stafverg.
IB, Groningen, 21 dec.)
J. A. GROOTENHUIS
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Organische bemesting en bodemstructuur. (Voor de afdeling Dronten van de CBTB,
Dronten, 13 jan.)
Bouwplan en groenbemesting. (Landbouwstudiedag, Goes, 27 jan.)
'T
Toekomstig onderzoek op akkerbouwproefboerderijen. (Jaarvergadering van de bestuursleden en bedrijfsleiders van proefboerderijen, 8 febr.)
ic
Beschouwingen over de werking van vroeg gegeven nitraat-N voor aardappelen en suikerbieten op Pr Lov 6. (Voor enkele stafleden en genodigden van R L V D en Rijksdienst
v.d. IJsselmeerpolders, Emmeloord, 22 febr.)
r
Het onderzoek op de drie organische-stofbedrijven. (Voor de afdeling Tollebeek van de
LMY, Tollebeek 27 febr.)
J
Het wel en wee van vereenvoudigde bouwplannen in de Nederlandse akkerbouw op kleien zavelgronden. (Jaarverg. van de Rotterdamsche Korenbeursver., Vlaardingen, 2 juni.)
j>c Die Landwirtschaft im Nordostpolder und Gründüngungsforschungen im Nordostpolder.
(Leden van de staf van het Zentralforschungsinstitut für Pflanzenproduktion, PraagRuzyne, 6 juli.)
Y- Het onderzoek op de drie organische-stofbedrijven. (Afd. Biddinghuizen van de LMY,
Biddinghuizen, 19 okt.)
V" Het onderzoek op de drie organische-stofbedrijven. (Afd. Biddinghuizen van de ABTB,
Biddinghuizen, 24 okt.)
T Het onderzoek op de drie organische-stofbedrijven. (Afd. Espel van de ABTB, Espel, 16
nov.)
1
Organische-stofvoorziening op onze akkerbouwbedrijven. (Middenmeer, 19 dec.)
i c Resultaten van groenbemestingsonderzoek in 1967 (Commissie van Beheer van de IBbedrijven in de Noordoostpolder, 22 dec.)
G. JAGER

*TO

">~ Aan het IB bedreven rizosfeeronderzoek. (CCBB, Groningen, 25 april.)
? "- The influence of drying and freezing of soil on its nitrogen mineralization. (Symp. 'Nitrogen in Soil', Groningen, 17-19 mei.)
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Invloed van plantewortels op de afbraak van organische stof in de grond. (Verg. Afd.
Bemesting in de Tuinbouw, IB, Groningen, 21 dec.)
G. J. KOLENBRANDER

'V

^ ST

De verplaatsing van zouten in de grond door het inzijgen van water. ('Bodem-WaterPlant'-dag, NBV, Utrecht, 16 maart.)
Size and nature of the variability in mineral nitrogen content of soil. (Symp. 'Nitrogen
in Soil', Groningen, 18 mei.)
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Het grondbewerkingsproefveld Pr Lov 7 1962 t/m 1965. (Commissie van Beheer van de
IB-bedrijven in de Noordoostpolder, Marknesse, 8 aug.)
Voorstel tot uitbreiding van het grondbewerkingsproefveld Pr Lov 7 met objecten betreffende minimale grondbewerking. (Commissie van Beheer voor de IB-bedrijven in de
Noordoostpolder, Marknesse, 8 aug.)
Rationele grondbewerking op klei- en zavelgronden. (Assistenten van het Rijkstuinbouwconsulentschap voor de Bloembollenteelt, Lisse, 5 sept.)

F. VAN D E R P A A U W
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Enige voorlopige resultaten uit het interprovinciale dunne-mestonderzoek serie 49. (Voor
de hoofden technisch onderzoek van de RLVD, Wageningen, 22 febr.)
De betekenis van het niet oogsten van het stro voor de bodemvruchtbaarheid. ('Strodag'
van de Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs, Groningen, 21 juni.)
Het mestgebruik door de eeuwen, de problematiek van de mestoverschotten en het vergiftigings- en bedwelmingsgevaar bij gierkolken. (Persconferentie n.a.v. het verschijnen
van het boek Stalmest en gier; waarde en mogelijkheden, Groningen, 22 sept.)

*- ^

Auflösung der Bodenfruchtbarkeit in Faktoren. (Voor Oesterreichische Bodenkundliche
Gesellschaft, Wenen, 18 jan.)
Voortdurende verandering van de vruchtbaarheid van de grond. (lubileum Bedrijfsver.
Veendam-Wildervank, Veendam, 7 febr.)
De grondslag voor het advies voor stikstofbemesting en voor de verwachting van de
oogst. (Voor ass. spec, Ede, 27 febr.)
Dependence of available nitrogen on the distribution of rainfall. (Symp. 'Nitrogen in
Soil', Groningen, 17 mei.)
Einfluss der Niederschläge auf Bodenfruchtbarkeitsfaktoren und deren Bedeutung für die
Erträge. (Agrarmeteorologisches Symp., Leipzig, 22 sept.)
De methodische aanpak van onderzoek over de minerale voeding van cultuurgewassen in
het veld. (College voor biologische studenten, Groningen, nov.)

P. K. PEERLKAMP
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^

Onderzoek van de bodemvruchtbaarheid. (Voor leerlingen van de Rijkskweekschool voor
Onderwijzers en Onderwijzeressen, Appingedam, 29 mei.)
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Calcium- en fosforgehalten van gras. (Bijeenkomst IB-IBS, Wageningen, 24 april.)
Bemesting van enkele vollegrondsgroenten op akkerbouwbedrijven. (Cursus Tuinbouwteelten, Amersfoort, 25 april.)

J. P . N . L . ROORDA VAN E Y S I N G A
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Bemesting, opbrengst en kwaliteit van enkele tuinbouwgewassen onder glas. (Kunstmestcolloquium, Wageningen, 9 febr.)
Bemesting onder glas. (Voor hoogste klas van Hogere Tuinbouwschool, Den Bosch, 2
maart.)
Resultaten van bemestingsproeven. (Voor tuinpersoneel, Proefstation, voor de Groentenen Fruitteelt onder Glas, Naaldwijk, 9 maart.)
Problemen met ijzerhoudend sproeiwater in de groenteteelt onder glas. (Voor ass. bodemk. spec., Venlo, 31 mei.)
Uiteenzetting over resultaten van proeven. (Bodemkundige afd. Proefstation voor de
Groenten en Fruitteelt onder Glas, Naaldwijk, 11okt.)
De betekenis van organische bemesting in de tomatenteelt. (Tomatencommissie van de
Federatie van Tuinbouwstudieclubs, Naaldwijk, 17 okt.)
Organische meststoffen. (Cursus Bemesting en Grondonderzoek in de Glastuinbouw,
Naaldwijk, 27okt.)
Bemestingsonderzoek in de glastuinbouw. (Cursus Bemesting en Grondonderzoek in de
Glastuinbouw, Naaldwijk, 10 nov.)
Uitkomsten van bemestingsproeven met sla. (Cursus Bemesting en Grondonderzoek in de
Glastuinbouw, Naaldwijk, 8 dec.)
•?.c

De wortelontwikkeling van land- en tuinbouwgewassen. (Cursus Bodemkunde 1966/1967,
Bennekom 17 febr.)
Morphogenesis of the root system of oats. (S.E.B. Conference, Wageningen, 4 april.)
Verband tussen organische-stofgehalte van de grond en de wortelontwikkeling. (CCBB,
Groningen, 25 april.)
De invloed van de dichtheid van de grond op de wortelgroei en de opname van haver.
(Voor Groningse studenten in de biologie, Groningen, 2 mei.)
De invloed van de dichtheid van de grond op de wortelgroei en de opname van haver.
(Voor Nijmeegse studenten in de biologie, Groningen, 3 mei.)
Bewortelingsmogelijkheden voor landbouwgewassen in verband met de opbouw van het
bodemprofiel. (Bijeenkomst van leraren bodemkunde, georganiseerd door het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem- en Bemestingsvraagstukken, Bennekom, 28 sept.)
Wortelontwikkeling van haver. (Stafverg. IB, Groningen, 25okt.)
Overzicht van verkregen resultaten van het vloeimestproefveld te Breezand in 1967.
(Contactgroep Bodemkundige Onderzoekers op het gebied van de Bloembollenteelt, Wageningen, 14 nov.)

H. A. SISSINGH
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Gedrag van bodemfosfaat bij extractie met water. (Stafverg. IB, Groningen, 16 febr.)
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Grondonderzoek op borium in verband met de boriumvoorziening van bieten. (Stafverg.
IB, Groningen, 20 april.)
L. K. WIERSUM
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Bemesting en bodemvruchtbaarheid in noordelijk Groningen. (Voorlichtingsdag handelaren van 'Vulcaan', Groningen, 28 febr.)
Wijzigingen in de magnesiumtoestand van de grond en de gevolgen daarvan voor het
bemestingsbeleid. (Stafverg. IB, Groningen, 23 maart.)
Wijzigingen in de vruchtbaarheidstoestand voor het bemestingsbeleid van de grond en
de gevolgen daarvan. (Kunstmestcolloquium, Wageningen, 25 mei.)
Einfluss von Düngemitteln auf den Basenzustand des Bodens. (Landwirtschaftliche und
Forschungs-Anstalten, Kassel, 29 sept.)

f' ^

Werken met radioactieve isotopen. (Voor analytisch personeel, IB, Groningen, 1 maart.)
De invloed van het watergehalte in de grond op de opneming van voedingsstoffen. ('Bodem-Water-Plant'-dag NBV, Utrecht 16 maart.)
Single root development in relation to soil characteristics. (S.E.B. Conference, Wageningen, 4 april.)
Verversingen van ionen aan het worteloppervlak; aanpak van het onderzoek. (Bijeenkomst IB-IBS, Wageningen, 24 april.)
Milieucondities voor wortelgroei. (CCBB verg., Groningen, 25 april.)
Enkele toepassingen van radioactieve isotopen bij het landbouwkundig onderzoek. (Landbouwkundige Kring, Groningen, 17 okt.)

104

Department of Plant Nutrition
The morphological root investigation included a study in details of the root development
of oats grown under normal conditions; investigations into the influence of aeration of
the soil on the rooting of tulips and potatoes; into the effect of straw, compost, and
fluid cattle manure on the rooting of tulips; and into the influence of groundwater level
on the rooting of two lucerne varieties. Observations on experiments in plastic cylindrical vessels in which the aeration can be controlled, will make it possible to interpret
field measurements of the oxygen-diffusion rate. For physiological root research an experiment was designed to distinguish between the contribution to the nutrient supply by
ions carried along in the absorbed water (mass flow) from the contribution by the supply through diffusion.
The research on physiological diseases was focused on blossom-end rot in tomatoes
and bitter pit in apples. Both diseases have to do with calcium deficiency in the fruit.
With calcium deficiency a break-down of cell membranes and organells develops. The
influence of several materials on the calcium distribution and the occurrence of the
disease is investigated. In view of the drawing up of a bitter-pit control method the
course of the calcium absorption in the fruit was determined, with and without calcium
spraying. The unsatisfactory results make it desirable to continue and deepen this research.
In trace-element research attention was given to boron, copper, manganese and other
elements. The usual method of soil research on boron was found to be satisfying.
Asparagus reacted upon boron deficiency with top necrosis. The value of copper determination on land recently dressed with copper is disputable. It was found that fertilizing with manganous oxide cannot replace spraying with manganous sulphate.
The new soil-phosphate determination was improved. The results are well comparable
for the various soils from an agricultural point of view. The interpretation is almost
independent of factors like clay, humus and calcium-carbonate contents, pH, or phosphate-fixing capacity.
A statistic test of the connection between weather (precipitation sums) and yields
proved that precipitation, fallen in periods preceding growth, is important. This influence
proceeds through the soil. For the various crops, however, there is a difference in the
relative significance of the precipitation before and that during the growing period.
Peas, for example, react strongly to the latter, oats to the first. Wheat is influenced by
both.
Department of Soil Biology
To determine the useful organic matter in compost the well-known method of Walkley
and Black was compared with the methods used until now. This simple method gives
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good results and is recommended. Afer laborious searching for useful aparatuses a
satisfying solution was found to the problem of separating microbiologically easily decomposable and resistent fractions of the soil organic matter.
In the last few years many data have been gathered on the possibility to transfer the
results of the incubation method — used to determine nitrogen mineralization — to field
conditions. It was found that in the field about 0.4% of the nitrogen that is formed in
the laboratory, is liberated during the summer. Sufficient data on nitrogen leaching
have been gathered to give a quantative description of this process. Herewith the, slightly modified, formula of Glückauf is used. A computer progamme is being drawn up
for the calculations.
Investigations into the interpretation of the C/N-ratio of soil organic matter resulted
in new insights into this matter. Unlike the general rule, the decomposability of organic
matter from arable land on sandy soil was found to decrease when the C/N-ratio increases. This ratio tends rather to increase than to decrease on these soils. This is of
importance for the long-term conduct of farming. Hardly-decomposable organic matter
should be prevented from accumulating in the course of time.
A conclusion from the potato-scab research is that there is no causal relation between
the available-manganese quantity or the quantity of calcium ions in the soil and the
infestation degree. The necessity of sprinkling to prevent infestation in the critical period is found to be fully dependent on the soil moisture content. The sprinkling can be
attuned to this.
The research on soil steaming in glasshouses and on the influence of drying and
freezing on the decomposition of organic matter will be finished. New research subjects are: the influence of nematocides on the nitrogen regime in the soil, and the
influence of the character of organic matter on soil structure.
Department of Fertilization of Arable Crops and Grassland
The research on inorganic fertilization included determination of the need of fertilizers
of various crops, method and time of application, effect of fertilizers on crop quality,
and development of the soil-fertility status.
The investigations into the need of phosphate and potash was especially focused on
horticultural corps grown on arable farms. Spinach requires large dressings of both
nutrients, dwarf French beans particularly phosphate. It is tried to determine the nett
production on grazed pastures as influenced by N-dressings. It was shown that the effectiveness is higher on clay than on peat soils.
To prevent losses as a result of magnesium deficiency in potatoes on clay soils
spraying with magnesium sulphate, mixed with potato-blight protection products if wanted, is suitable. It is possible to use high concentrations here, as it is in using certain
phosphate compounds to improve the cooking quality of peas. Experiments with NH3109

injection had favourable results on both arabb land and grassland. The research on
liquid fertilizers has progressed so far that these products can be put into practice.
The baking quality of wheat can be influenced favourably by choosing the right time
and quantity of nitrogen dressing. This does not, however, hold equally well for each
variety. High nitrate contents of spinach as a result of large N-dressings need not be
dangerous, provided that the storage of the crop does not lead to the development of
nitrite. The mineral composition of grass can be improved with magnesium-salt dressings; on clay soils, however, to a less extent than on sand and peat.
The potassium status of arable land in the northern clay regions of The Netherlands
develops to a lower level than that of equally heavy clay soils with the same fertilization in the southwest This brings on that in the north certain crops need a heavier
application.
The long-term investigations into organic fertilizing have the aim to determine its
effect on soil fertility. One aspect is the humus content of the soil. Humus formation as
a result of application of organic products was found to depend on the character of
these products; a dependence on their nitrogen content is not clear, however. Nitrogen
supply does not proceed along a simple pattern. Prolonged organic fertilizing resulted
this year in a strong increase of the maximum obtainable yield
Various products were tested for their fertilizing and other values. Concentrated process effluent of potato-starch factories can be applied up to dressings of 125 mm, making
fertilizer application superfluous. Application of stable manure to ware potatoes and
industrial potatoes can save approx. 1 and 3/4 kg fertilizer nitrogen per ton, respectively. Liquid manure is not very suited to be used as a soil cover for tulips. Certain lots
of dried manure were found to be dried irreversible. Farm compost had a very favourable effect in 1967. Investigations were made on the value of wood waste and straw.
Department of Fertilization in Horticulture
Horticultural research included floriculture, fruit growing, and vegetable growing in the
open and in glasshouses.
In floriculture the investigations on the interaction between the potting-soil mixture
and the nutrition were focused on gloxinia and chrysanthemum. These plants were
found to react differently in their chemical constitution on addition of nitrate and sodium
choride. With gloxinia fertilizing should be attuned to the substrate. The nitrogen-fertilizing standards will have to be raised for this plant.
Nutrition by leaf spraying cannot replace nutrition of pot plants by fertilizing.
In fruit-growing research the main points were nitrogen supply and soil treatments.
Growth inhibition in apples caused by drought could not be prevented by earlier nitrogen dressings or by nitrogen-solution injections. In an experiment with Bonne Louise
d'Avranches the usefulness of broader clean-cultivated strips with regard to the nitrogen
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supply was shown. With Beurré Hardy the capacity of the roots to take up nitrogen
from the decomposing sward was found to be independent of the distance from the
trunk within the horizontal root area. The first indications were received that in orchards with grass strips it is necessary to fertilize these strips with nitrogen also.
In a pot experiment it was found that trees growing strongly as a result of an abundant nitrogen dressing or scarce fruit bearing, are more sensitive to a period of inundation.
In 1967 bitter pit occurred frequently in apples. Spraying with calcium nitrate had a
favourable effect, but was not sufficient for complete control.
In the research on vegetable growing in the open attention was paid to the question
whether it would be justified to omit superficial soil tillage in view of chemical weed
control coming into use. On sand and loam this was found to be the case with dwarf
French beans, on heavy marine clays a combination of chemical weed control and
hoeing turned out to be best.
For vegetable growing in glasshouses the value of various organic fertilizers was determined. With lettuce, tomaoes, and strawberries a high precision in nitrogen dosage is
less imperative when organic fertilizers are applied.
Young strawberries not yet planted in their permanent beds need nitrogen fertilizing.
Garden peat (frozen black peat) on dune sand with 8% organic matter gave favourable
results with these plants, especially when the peat was mixed with calcium carbonate.
In new glasshouses on sandy soil a heavy potash dressing is necessary for high
tomato yields. One should then pay attention to liming so as to prevent blossom-end
rot.
Further, the fertilizing of cucumbers invited attention.
Department of Regional Research
The caumax rotation applied to results of factor analyses was found, more than other
rotations, to be able to give directives as to further operation This method was used
with the analysis of data from international series of nitrogen trial fields, and with the
processing of a sample-plot investigation in the old peat colonies with poato as trial crop
made in 1947. Apart from the results reported earlier, this investigation indicated that
differences in under-water weight are negatively correlated with potash number and
chlorine content of the soil, and with the frequency of potato growing in preceding
years.
From an investigation into the differences in yields of beets grown for seed in northwestern Groningen the following factors were found to be significant: planting date,
percentage of beets that did not come up, period between harvest and threshing, and
nitrogen and potash fertilizing.
Experimenting (simulating) with farm models was found to be an important expedient
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in drawingup advices for nitrogen fertilization of grassland. Thismethod of investigation
led to the conclusion that the available labour on a farm for a great part determines how
much nitrogen can be applied economically. Manpower partly determines the spreading
of the nitrogen dressings over the growing season. Although nitrogen gives the biggest
profit per kilogramme in spring, under conditions of a great labour shortage a relatively heavy application in late summer can be favourable in view of better utilization of
this means of production in that period.
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