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ONTWIKKELING VAN HET ONDERZOEK AAN HET INSTITUUT VOOR
BODEMVRUCHTBAARHEID *)
Inleiding
De samenstelling van het gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van het instituut betekende voor de schrijvers een bezinning op de ontwikkeling en het belang van het onderzoek over de vruchtbaarheid van de grond in Nederland. Beschouwingen werden gehouden over de methodiek en over de betekenis van de
verschillende natuurwetenschappen voor dit onderzoek. Een inzicht werd gegeven in
de bereikte resultaten en hun belang voor land- en tuinbouw.
Het doel van deze uiteenzetting is enkele aspecten uit de ontwikkeling van het
onderzoek nader te belichten. De verschillende reorganisaties van het instituut worden
hier niet behandeld. Hun invloed op de specialisatie en intensivering van het onderzoek en op de contacten met devoorlichtingsdienst, de praktijk vanland-en tuinbouw
en de meststoffenindustrie zijn gepubliceerd in het door het Landbouwkundig Tijdschrift aan het jubileum gewijde nummer**).
Het artikel over „Ontwikkeling van het landbouwkundige onderzoek aan de Groningse instellingen" in het gedenkboek, waaraan deze mededeling is ontleend, is
onderverdeeld inenige perioden van onderzoek. Inhet bijzonder isgelet opde factorenstudie, het streeksgewijze onderzoek en de verhouding waarin het „toegepaste" tot
het „fundamentele" onderzoek staat.
Met factorenstudie wordt bedoeld het streven de vruchtbaarheid van de grond
kwantitatief te beschrijven met grootheden die volgens chemische, fysische en biologische methoden worden bepaald. Men kan dit een „ecologische" interpretatie van de
bodemvruchtbaarheid noemen. Het is van belang dat de laatste jaren de grote invloed
van de in ons land sterk variabele weersfactoren op de vruchtbaarheidsfactoren van de
grond is onderkend, zodat bij de interpretatie van verschillen in bodemvruchtbaarheid
tussen gebieden en over een reeks van jaren naast bodemkundige ook weersfactoren
in beschouwing kunnen worden genomen.
Wat wij onder streeksgewijze onderzoek verstaan, kan het best worden begrepen
uitzijn ontstaan. Ditonderzoekvondin Nederland zijnoorsprongineen bodemkundige
vergelijking tussen nogonbekendein te dijken gronden en bekende landbouwgebieden,
waar men de beschikking had over landbouwkundige ervaring. De bodemgesteldheid
*) Weergave van de voordracht over „De ontwikkeling van de Groningse instellingen voor landbouwkundig onderzoek" gehouden op de door de Nederlandse Bodemkundige Vereniging georganiseerde
„Groninger dag" ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
en van het 30-jarig bestaan van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging op 19 mei 1965.
**) P. BRÜIW. Een greep terug en een blik vooruit. Landbk. Tijdschr. 77 (1965) 749-758.

die als basis voor deze vergelijking wordt gebruikt, betreft complexe factoren, zoals
de zwaarte van de grond en daarmee samenhangende bodemkundige grootheden,
de kalktoestand in verband met de ouderdom van de grond, profieleigenschappen en
de waterhuishouding.
Uit de volgende uiteenzetting zal blijken hoe zeer deze beide wijzen van aanpak
van het vruchtbaarheidsonderzoek in hun consequenties uiteenlopen. Het streeksgewijze onderzoek is in wezen een variant van de discontinue bodemclassificatie die
aan de Stichting voor Bodemkartering tot ontwikkeling is gekomen. De factorenstudie
van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid is continu van aard en legt de nadruk
opdekwantitatieveinvloedvan deonderscheiden factoren opdegroeivande gewassen.
Bij het fundamentele bodemvruchtbaarheidsonderzoek wordt allereerst en vaak
uitsluitend gedacht aan een studie over de natuurwetenschappelijke achtergronden
van vruchtbaarheidsfactoren en hun relatie met het metabolisme van de plant. Men
doet dan echter onrecht aan het ook wel zeer fundamentele karakter van de methodiek
die zich heeft ontwikkeld voor de bestudering van de werking en wisselwerking van
de vruchtbaarheidsfactoren en hun invloed op de groei der gewassen. Dit misverstand
is waarschijnlijk ontstaan door het feit dat een groot gedeelte van laatstgenoemd
onderzoek zich te velde op schijnbaar eenvoudige wijze in het gebied van toepassing
afspeelt. De daarbij verkregen resultaten kunnen over het algemeen sneller in de praktijk worden toegepast danbijhet specialistischenatuurwetenschappelijke onderzoek het
gevalis.Menisdaaromeerder geneigdvantoegepast onderzoektespreken.Deverhouding waarin dit „toegepaste" onderzoek tot het „fundamentele" staat, is karakteristiek
voor de ontwikkeling van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek in de verschillende
centra.
De hierboven genoemde drie aspecten van ons onderzoek spelen ook thans nationaal
zowel als internationaal een belangrijke rol bij de organisatie van het onderzoek over
de vruchtbaarheid van de grond. Wij achten het daarom van belang bij een beschouwing van de ontwikkeling van dit onderzoek aan ons instituut hierop in het bijzonder
te letten. Voor Nederland kunnen wij ons dan niet geheel beperken tot het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid, maar moeten daarbij ook ten dele het werk van de Stichting voor Bodemkartering en van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding betrekken. Wij hebben immers dan paste maken met bodemvruchtbaarheidsonderzoek in de ruimste zin. Voor de documentatie van onze uiteenzetting moge naar
het gedenkboek worden verwezen.
Bouwstenen van vóór 1930
Holleman en Sjollema legden het fundament voor het analytisch-chemische onderzoek dat voor het aanvankelijk overheersende controleonderzoek onmisbaar was.

Sjollema entameerde daarnaast onderzoekingen die wij thans „projecten van onderzoek" zouden noemen. Deze vloeiden niet alleen voort uit het controleonderzoek,
maar hadden ook betrekking op de verwerking van landbouwprodukten (het roten
van vlas) en afvalstoffen (bereiding en bewaring van stalmest) en op de bestrijding
van ziekteverschijnselen bij de gewassen (perchloraatschade vooral bij rogge en veenkoloniale haverziekte).
Hudig en zijn medewerkers hielden zich aanvankelijk bezig met de „projecten"
veenkoloniale haverziekte, Hooghalense ziekte en ontginningsziekte. De bestudering
van de beide eerste gebreksziekten leidde tot een veel verder strekkende doelstelling,
nl. de regulering van de kalktoestand van eand- en dalgronden. Achteraf beschouwd
werd hiermee het fundament gelegd voor de bestudering van de vruchtbaarheid van
de grond op basis van vruchtbaarheidsfactoren. Deze „richting van onderzoek" vond
zijn oorsprong op gronden waarvan de vruchtbaarheid door de mens moest worden
opgebouwd, waarbij reeds spoedig fouten werden gemaakt.
Maschhaupt kwam in aanraking met de aanwinning van van nature rijke alluviale
gronden en trachtte van het begin af de vruchtbaarheid af te leiden uit hun ontstaanswijze en ouderdom. Hij had aanvankelijk weinig vertrouwen in de opstelling van
bemestingsadviezen op basis van grondonderzoek. De hiervóór reeds genoemde
bodemgesteldheid werd bij de vergelijking van gebieden gebruikt. Er werd een uitgebreide studie gemaakt van de chemische en fysische verandering van de grond
ten gevolge van de veroudering. Ook met dit onderzoek kwam een bepaalde ontwikkeling van bodemvruchtbaarheidsonderzoek tot stand, die in onze inleiding met
streeksgewijze onderzoek is aangeduid. Hissink en van der Spek werkten in dezelfde
richting, maar bij hen kwam de studie over het bodemchemische en bodemfysische
gedrag van grondsoorten en bodemtypen meer tot zijn recht. De hydrologische studie
van Hooghoudt verrijkte reeds spoedig dit gebied van onderzoek.
De bodemmicrobiologie stond in die jaren nog in het begin van haar ontwikkeling.
Het onderzoek van Söhngen en Gerretsen had vooral betrekking op de bestudering
van microbiologische processen. Zijlstra, Goedewaagen en latere medewerkers hebben
met hun studies van de wortelontwikkeling en van het grasland veel aanknopingspunten voor ecologisch geaard onderzoek gegeven.
Bij het overzien van het geheel kan ten aanzien van het onderzoek in dit tijdsbestek
met recht van bouwstenen voor latere perioden worden gesproken. Wij vragen ons
met enige twijfel af, of het systeem van omlijnde projecten dat de laatste jaren opgang
maakt, het toen mogelijk zou hebben gemaakt tot de ontwikkeling van lijnen van
onderzoek te komen. Hoe het ook zij, wij kunnen ons erover verheugen dat de ontwikkeling van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek met een behoorlijke mate van
vrijheid haar weg heeft gevonden. Wij komen hierop in het Vervolg nog terug.

Periode van opbouw 1930-1939
Deze opbouw kwam tot stand onder de éénhoofdige leiding van 0. de Vries. De
hiervóór genoemde lijnen van onderzoek werden voortgezet en tot op zekere hoogte
met elkaar in verband gebracht.
Men was zich in deze periode nog niet zo bewust te streven naar een bodemvruchtbaarheidsanalyse door middel van een kwantitatieve bepaling van vruchtbaarheidsfactoren.Het gingvooralomdetoetsingvangrondonderzoek alsbasisvoor bemestingsadviezen. Onderzoek op proefvelden stond daarbij centraal en ontwikkelde zich hand
in hand met dat op het laboratorium. Bij de toepassing van het grondonderzoek door
het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek stuitte men op vele moeilijkheden.
De mogelijkheid een verantwoord bemestingsadvies te geven voor een enkel perceel
aan de hand van grondonderzoek is wel eens in twijfel getrokken, omdat de variaties
enschommelingen deranalysecijfers zotalrijk engrootwaren.Detoenreeds veelvuldige
toepassing van dit onderzoek in de praktijk maakte dat verandering in methoden met
voorzichtigheid moest worden gehanteerd. De scheikundige die zich met deze vragen
bezighield, beoefende in die tijd chemisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek en geen
bodemchemie. De geaardheid van het in die tijd door van Rallie verrichtte chemische
gewasonderzoek zou even goed fysiologisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek kunnen
worden genoemd. De mogelijkheden van beide richtingen van chemisch onderzoek
werden afgetast.
Het streeksgewijze onderzoek in die jaren betrof het verkrijgen van inzicht in de
algemene vruchtbaarheidstoestand uit analyseresultaten van met zorg uitgekozen
typemonsters. Ouderdom, ontwatering en kalktoestand werden met elkaar in verband
gebracht, waarbij de ervaring over de klei- en zavelgronden in Groningen een belangrijke rol speelde.
Het toen nog zelfstandige Bodemkundig Instituut kreeg voor zijn bodemkundig en
hydrologisch onderzoek sterke bemoeiingen met de inpoldering van de nieuwe Zuiderzeegronden door het lidmaatschap van Hissink van de Commissie Lovink. Bodemchemie en bodemfysica werden tot steun bij een grondige bestudering van de profielbouw, de rijping en het in cultuur brengen van deze gronden. Men kreeg met een uitgebreid intensief streekonderzoek te maken, dat later in het bodemkundige centrum
van de directie van de IJsselmeerpolders te Kampen werd voortgezet.
De ontwikkeling van het fundamentele onderzoek op het gebied van de plantevoeding kwam in dit tijdsbestek duidelijk naar voren bij de studie van van Itallie
over de betekenis van magnesium voor de bestrijding van de Hooghalense ziekte en
bij het werk Van Gerretsenover de rol van mangaan, zowel microbiologisch als fysiologisch, bij het optreden van de veenkoloniale haverziekte. Voegen we hieraan toe het
proefschrift van E. G.Mulder over koper en ontginningsziekte, dan is het een opmer-

king waard dat dezeonderzoekingen eerst plaats grepen 10à 20jaar nadat de middelen
ter bestrijding van de genoemde ziekten waren gevonden.
Het behoeft tenslotte geen betoog dat de drie richtingen die bij de indeling van het
onderzoek worden onderscheiden, elkaar in het werkverband van ééninstituut moesten
gaan beïnvloeden. Zo begon de advisering van de bemesting op basis van grondonderzoek een plaats te vinden in het streeksgewijze onderzoek en kwamen er aanwijzingen dat de onderlinge relaties tussen vruchtbaarheids- en bodemfactoren konden
bijdragen tot de karakterisering van grondsoorten. Studies over de samenhang tussen
factoren en opbrengst leidden tot discussies over de aard van de groeikrommen.
Tenslotte werd de vermeerdering van inzicht in de mechanismen en metabolismen in
grond en plant tot steun bij de keuze en hantering der relaties tussen vruchtbaarheidsfactoren en eigenschappen, verschijnselen en opbrengst der gewassen.
Uitbouw van het onderzoek 1939-1957
Deze uitbouw betrof zowel de studie over vruchtbaarheidsfactoren en hun relaties
met de groei der gewassen als het begrip der processen die daarvan het fundament
vormen. De ontwikkeling van het streeksgewijze onderzoek is zozeer merkwaardig,
dat hieraan in het bijzonder aandacht moet worden besteed.
De toetsing van het grondonderzoek als basis voor bemestingsadviezen maakte een
sprong vooruit door de interprovinciale organisatie van series van op basis van grondanalyses welgekozen bemestingsproefvelden, nadat W. C. Visserde werkwijze met een
onderzoek naar de kali- en fosforzuurhuishouding van de Groninger klei- en zavelgronden had ingeleid en gefundeerd. De centrale bewerking der resultaten te Groningen leidde tot een rijping van inzicht in het fundamentele karakter van het groeiende vruchtbaarheidsonderzoek. De onderzoekers werden er zich van bewust dat deze
toetsing van grondonderzoek een aanloop betekende om tot een totale analyse van de
vruchtbaarheid van de grond te komen.
Er greep een flinke uitbreiding van personeel en materiaal plaats. Hierdoor werd het
mogelijk ook het fysische bodemvruchtbaarheidsonderzoek, het onderzoek betreffende
sporenelementen en de humushuishouding van de grond op het werkprogramma te
plaatsen.Ookvoordezenieuwerichtingenvan onderzoekwerd gestreefd naar methoden
ter kwantitatieve bepaling van de desbetreffende vruchtbaarheidsfactoren.
Tegen het eind van dit tijdsbestek werd ook de stikstofhuishouding van de grond
in volle omvang bij het kwantitatieve vruchtbaarheidsonderzoek betrokken. Reeds
veel eerder had, mede door de krachtige steun van de directie van de Staatsmijnen
en later van het Landbouwkundig Bureau van de Nederlandse Stikstofmeststoffenindustrie, het onderzoek over de stikstofvoorziening der gewassen en vooral ook van
grasland een aanvang genomen. De karakteristieke eigenschappen van de stikstof-

opbrengstkrommen zijn door het ontbreken van een methode voor de directe bepaling
van de stikstoftoestand van de grond nogal eens gebruikt bij de uiteenrafeling van
verschillen in vruchtbaarheid van de grond over de verschillende factoren. Zo is het
onmogelijk de invloed van de structuur en van de humushuishouding van de grond
op de opbrengst kwantitatief vast te stellen zonder te beschikken over een maat voor
de stikstoftoestand. Achteraf beschouwd zijn de bewegelijkheid en de variaties in
binding en mineralisatie van het element stikstof in de grond, vooral ook in verband
met de wisselende weersinvloeden in ons land, er de oorzaak van geweest dat pas laat
vat is gekregen op de kwantitatieve bepaling van de stikstofhuishouding.
In deze periode tekent zich eenwederzijdse beïnvloeding van multifactorieel toegepast onderzoek (relatieonderzoek) en fundamenteel onderzoek van de mechanismen
der processen duidelijk af. Zo ging de toetsing van het kaligetal voor kleigronden hand
in hand met de vermeerdering van fundamentele kennis over de kalifixatie van deze
gronden. Naast het chemische vruchtbaarheidsonderzoek ziet men de bodemchemie
sterker naar voren komen en deze wordt een bron voor de onderkenning van nieuwe
vruchtbaarheidsfactoren. Dit was vooral het geval op het gebied van de sporenelementen (mangaanhuishouding) en van de humushuishouding (graad van irreversibele
indroging, C/N-quotiënt). Wanneer het onder leiding van S. B. Hooghoudt sterk
ontwikkelde hydrologische onderzoek buiten beschouwing wordt gelaten, overheerste
het fysische bodemvruchtbaarheidsonderzoek in sterke mate boven de bodemfysica.
Hetzelfde onderscheid begon zich af te tekenen tussen biologisch vruchtbaarheidsonderzoek en fysiologie resp. microbiologie.
„Agropedologisch" streekonderzoek en streeksgewijze bodemvruchtbaarheidsanalyse
Het samengaan van het Landbouwproefstation en het Bodemkundig Instituut
versterkte het vergelijkende streekonderzoek. De waterhuishouding en de bodemkundige gesteldheid werden grondiger bestudeerd. Bodemvruchtbaarheid, bodemkunde en waterhuishouding begonnen tot één geheel samen te groeien. De door
Maschhaupt, Hissink en Hudig gelegde fundamenten werden bijeengebracht.
Maschhaupt publiceerde de resultaten van zijn onderzoekingen over de invloed van
veroudering op de bodemkundige toestand van kleigrond, waarbij het gehele profiel
werd betrokken. Hooghoudt gaf als voorbeeld van hydrologisch streekonderzoek zijn
studie over de bodemgesteldheid en de ontwatering van de veenkoloniën. Het bodemkundige onderzoek had een sterke chemische en fysische inslag. De vergelijking van
gebieden naar hun landbouwkundige waarde bleef, in het bijzonder door Maschhaupt
beoogd, te zeer achterwege. Het is achteraf beschouwd merkwaardig, hoe aan dit
regionale bodem- en bodemvruchtbaarheidsonderzoek het grondonderzoek als basis
voor bemestingsadviezen als het ware werd toegevoegd. Dit geheel werd de basis voor

beschouwingen van landbouwkundige aard. Het „agropedologische" streekonderzoek
begon te ontstaan. „Een onderzoek naar de bodemgesteldheid in den Huizenbeemd
nabij Oss (NB)"*) is daarvan een voorbeeld.
Koornneef gafin zijn rapport over „Debodemgesteldheid van Niervaart, Zwaluwe
enomstreken" 2)eenbeschouwing over derichtingeninhetregionale bodemonderzoek.
Hij legde de nadruk ophetbelang vande kwantitatieve kennis vanfactoren die van
invloedzijn ophetproduktievermogen vandegrondenbijeconomische beschouwingen
kunnen worden gebruikt, maar moest constateren dat deze kennis nog onvoldoende
was omtoteensynthese te komen. Zijn onderzoek bleef daarom beperkt toteen min
of meer kwantitatieve beschrijving vande bodemgesteldheid vanhet gebied, waarbij
verschillende „profieltypen" 3) werden onderscheiden, en tot een kenschetsing van
de bemestingstoestand van de grond.
Er werden na dit regionale bodemkundige onderzoek te Niervaart en Zwaluwe
plannen beraamd om tot een nadere analyse van de vruchtbaarheid van dit gebied
te komen. Eenserie stikstofhoeveelhedenproefvelden metaardappelen als proefgewas
werd verspreid over het gebied aangelegd, waarbij eenzogroot mogelijke variatie in
zwaarte van de grond, humusgehalte en waterstand werd nagestreefd. Wij staanwat
lang stil bij deze opzet, omdat zoals later is gebleken, met dit model van onderzoek
veel informatie kan worden verkregen over de betekenis van moeilijk te variëren
factoren (structuur, waterhuishouding, eigenschappen vanhetprofiel) voor devruchtbaarheid van de grond.
Kort na de hierboven geschetste ontwikkeling kwam in 1948als rechtstreekse
voortzetting vande factorenstudie het onderzoek over de stroomruggronden vande
Bommelerwaard metalsproefgewas deaardappelen door Ferrari. Hetbleek mogelijk
de opbrengstverschillen metnegen factoren metinbegrip vandeproeffout voor 88%
kwantitatief te verklaren. Op basis van deze analyse konden synthetische landbouwkundig belangrijke beschouwingen worden gegeven. Defactoren hadden zowel opde
bouwvoor alsop enkele eigenschappen vanhetprofiel betrekking. Dezelaatste kwamen
in hun betekenis voor de opbrengst significant naar voren; dit wasniet het geval,
wanneer het bodemtype als aparte complexe factor in beschouwing werd genomen.
Hierbij moet met betrekking tot de betekenis van het bodemtype worden bedacht
dat het de uitkomsten vaneen éénjarig onderzoek betreft, die mede door de weersomstandigheden in dat jaar zijn bepaald.
De wetenschappelijke organisatie vande toen reeds actieve Stichting voor Bodem*) VRIES, O. DE, H. KOORNNEEF, en F. J. A. DECHERING. Tijdschr. Ned. Aardrijksk. Gen. 51 (1944)

221-262.
2
) Versl. Landbk. Onderz. 51 (1946) 235-487.
a
) „Tot éénbepaald profieltype worden alle gronden gerekend, welke eenzelfde opvolging van lagen
en horizonten vertonen" (I.e. blz.350).

kartering verschilde belangrijk van de hierboven geschetste ontwikkeling en sloot
daarbij niet aan. Wij komen hierop in het vervolg nog terug.
Onderverdeling van het werkprogramma in projecten
Deze kwam in 1950tot stand. Hiermee werd beoogd voor de beleidsorganen en voor
andere geïnteresseerden in het werk van het instituut een inzicht in het onderzoek
en zijn praktische doelstelling te geven en eenverantwoorde werkwijze en een efficiënte
verslaggeving der resultaten te bevorderen. Gelet op de toenemende omvang en de
daarmee gepaard gaande stijging van het budget van het instituut heeft deze maatregel
ongetwijfeld zijn nut. Het gevaar bestaat echter dat men door de bomen het bos niet
meer ziet. Onderdelen van ontwikkeling van het onderzoek kunnen op zichzelf beschouwd van weinigwaarde worden geacht, terwijl zein deontwikkeling van het onderzoekalsgeheelniet kunnen wordengemist. Dat geldt inhet bijzonder vooreen instituut
als het onze, waar het fundament voor het onderzoek moest worden gelegd en de methodiek moest worden ontwikkeld. Ook ontgaat het de niet zeer ingewijde geïnteresseerde,datbij deoplossingvan concrete projecten, zoalsdewaarderingvan meststoffen,
gebruik moet worden gemaakt van een stramien van bodemvruchtbaarheidsonderzoek.
Vele omvangrijke projecten van hydrologische (vaak opdrachten) en bodemkundige
aard werden in deze periode in onderzoek genomen. De resultaten waren niet alleen
van direct praktisch nut, maar verstevigden tevens het „stelsel" van bodemvruchtbaarheidsonderzoek. Het iseen sterke kant van de ontwikkeling van ons onderzoek dat
vele proefnemingen in het gebied van toepassing zijn gelegen en resultaten geven die
zowel direct praktisch bruikbaar zijn als een bijdrage vormen voor de uitbouw van bet
fundamentele bodemvruchtbaarheidsonderzoek.
Hierbij wordt geenszins uit het oog verloren dat bij deze ontwikkeling ook plaats
wasvoor projecten in de moderne zin van het woord. Als voorbeeld kan het onderzoek
naar de bereiding en bewaring van stalmest worden genoemd.
Consolidatie en perspectief van 1957 af
In de periode waarin wij thans werken, kan van een consolidatie worden gesproken.
Er is een standpunt ingenomen met betrekking tot de aard en de daarmee samenhangende aanpak van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek.
Defactorenstudie vormteenbelangrijk fundament vanonsonderzoek. Demethodiek
is voorlopig geconsolideerd en kan verder worden ontwikkeld. Ferrari maakte bij de
techniek eenscherp onderscheid tussen proevenmetenzonderingreep.Met betrekking
tot dewiskundige bewerking derresultatenintroduceerdehijnaastdegrafische behandeling der gegevens en de regressieanalyse achtereenvolgens de aspectenanalyse en de
8

methode der padcoèmciënten. Moderne hulpmiddelen van rekentechniek maken de
aanpak van ingewikkelde relaties tussen bodemfactoren, plant en dier mogelijk,
wanneer het gelukt op basis van de aan verschillende specialistische vakstudies ontleende kennis een model samen te stellen.
Op het gebied van de factorenstudie moet aparte aandacht worden gevraagd voor de
samenhang tussen meteorologische factoren en deplantegroeiinhetalgemeenenvoor
hun invloed op de vruchtbaarheid van de grond in het bijzonder. Er moet met nadruk
op worden gewezen, hoe een gestage studie van veeljarige op systematische wijze
verzamelde proefveld- en laboratoriumgegevens heeft geleid tot de ontdekking van de
grote bemiddelende rol van de vruchtbaarheid van de grond in de relatie tussen weer
en opbrengst, speciaalin ons land dat zorijk isaan wisselingen op dit gebied. Het gaat
hier omopbrengstverschillen van 100 % enmeer, dieomeenbodemkundige verklaring
vragen. De studie van van der Paauw bij deze ontwikkeling stelt ons telkens voor
nieuwe verrassingen. Het weerisniet teveranderen, maarwijkunnen welde voordelige
invloeden beter leren benutten en ons wapenen tegen de nadelen. Wij mogen als doel
van dit onderzoek zien een grotere onafhankelijkheid van de landbouwproduktie ten
opzichte van de weersfactoren te verkrijgen.
Wij hebben het bemestingsonderzoek leren zien als een, zij het dan zeer belangrijk
onderdeel van het algemene bodemvruchtbaarheidsonderzoek. De consolidatie en
verdere perspectieven op dit gebied kunnen worden samengevat in het begrip „bemestingsbeleid". Sluysmans en medewerkers richten het onderzoek over de bemesting
in akker- en weidebouw niet alleen op de kwantitatieve waardering van de vele bemestingsfactoren en op de advisering op basis van het grondonderzoek, maar streven
tevens naar kennis van het beloop van de bemestingstoestand bij een bepaalde bemesting en bij de gebruikelijke bodembehandeling om in verband hiermee voor een reeks
van jaren tot het volgen van een vast schema van bemesting te kunnen adviseren.
Wat het grasland betreft, laat men zich daarbij tevens leiden door richtlijnen op het
gebied van de veevoeding.
De bemesting en de verzorging van de grond betreffen niet alleen hoofd- en sporenelementen, maar ook de organische stof. De vraag waar wij in Nederland heengaan
met het humusgehalte van de grond en welke betekenis aan humusvoorraad resp. aan
verse organische bemesting moet worden toegeschreven, staat in het middelpunt der
belangstelling. Kortleven kwam in navolging van enkele buitenlandse onderzoekers
volgens eenzelf ontwikkelde werkwijze tot eenverband tussen de gemiddelde jaarlijkse
toediening van organische stof en het uiteindelijk bereikbare humusgehalte van de
grond onder onze klimatologische omstandigheden. Hiermede hangt nauw samen het
belangvan devraag welkebestemming wijmoeten geven aan de organische afvalstoffen
zoals stalmest, afvalstoffen van gemeenten en industrie en onder bepaalde omstandigheden ook aan stro. Het onderzoek betreffende de optimale voorziening wordt zowel

chemisch als fysisch enbiologisch aangevat. Proeven tevelde eninvakken meten
zonder ingreep lopen reeds vele jaren. Er worden drie bedrijven op zware zavel in de
Noordoostpolder geëxploiteerd, waar inbedrijfsverband de invloed van verschillende
intensiteiten van organische-stofvoorziening opde bedrijfsvoering wordt nagegaan
(deKunstmestakker, het Klaverland en de Wisselweide).Ook dit gebied van onderzoek
heeft richting gekregen.
De wederzijdse beïnvloeding van multifactorieel toegepast onderzoek (relatieonderzoek) enfundamenteel onderzoek van demechanismen der processen die zich
in de vorige periode reeds aftekende, treedt duidelijk aan het licht. Zo worden naast
elkaar decalciumvoorziening van fruit envan andere gewassen met reserveorganen
te velde, inpotten eninde kas bestudeerd, daarenboven defysiologische processen
die hierbij een rol spelen. Ook op het gebied der sporenelementen, speciaal in verband
met natuurlijke enkunstmatige chelaten, grijpt een dergelijke wisselwerking plaats.
Enerzijds vragen bepaalde relaties tussen factoren om een diepergaande verklaring,
anderzijds komen uithetfundamentele onderzoek factoren naar voren die voorde
vruchtbaarheid van degrond van belang zijn. Ook hetmicrobiologische onderzoek
dat de laatste jaren vooral op stikstof betrekking heeft, vertoont deze wisselwerking.
Het tuinbouwkundige bemestings-en bodemvruchtbaarheidsonderzoek dat van 1957
af tot de taak vanhet instituut behoort, heeft de bovengeschetste systematische
ontwikkeling dievoor deakker- en weidebouw karakteristiek is,niet gekend. Afhankelijk van de aard van de gronden en van door de mens samengestelde mengsels
van gronden, van dediverse teelten (intensief, extensief, in kassen ofvolle grond,
veeljarig zoals bij de fruitteelt), werden de projecten van onderzoek gekozen en werd
gebruik gemaakt van deverschillende methoden van onderzoek envan bewerking
der resultaten 1).
Thans rest nog de vraag, hoe deontwikkeling van de streeksgewijze bodemvruchtbaarheidsanalyse wordt gezien in verhouding totde bodemkartering, waar het in
het bijzonder om een bodemclassificatie op basis van een onderscheiding naar bodemtype gaat. Het eerder ingevoerde begrip „agropedologie" laten wijbuiten beschouwing,
aangezien ditdoor beide richtingen van onderzoek kan worden geannexeerd.
Het door Koornneef ingevoerde begrip „profieltype" leidt inonze gedachtengang
tot de vraag naar de betekenis van het profiel voor de vruchtbaarheid van de grond.
Ferrari nam inzijn bodemvruchtbaarheidsanalyse van destroomruggronden vande
Bommelerwaard ook enkele factoren op van de diepere lagen nl. de zwaarte en die met
betrekking totdeluchthuishouding. Hetbodemvruchtbaarheidsonderzoek op basis
van factorenstudie zal zich uiteraard eerder toespitsen opde samenhang tussende
l

) Zie voor enige voorbeelden artikelen van B R U I N ; VAN DER B O O N , B O E K E L ENVAN D I J K ; R O O R D A

VAN E U S I N C A ; A R N O L D B I K ; DELVER. Meded. Dir. Tuinb. 28 (1965) 555-587.
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proûeleigenschappen en groei der gewassen, waardoor het mogelijk wordt de onderscheiding in bodemtypen met betrekking tot de bodemvruchtbaarheid te overbruggen,
dan het „profieltype", laat staan het „bodemtype" in zijn geheel als vruchtbaarheidsfactor te nemen. Hoe meer de mens dieper in de grond ingrijpt, des te waardevoller
zal de factorenstudie ook in dit opzicht worden. Toch ontwikkelt zichaan ons instituut
een lijn van onderzoek waarlangs het mogelijk schijnt te worden de betekenis van het
profiel in zijn geheel voor de vruchtbaarheid van de grond kwantitatief te bepalen.
Wij hebben hierbij het oog op de veelzijdige studie over de stikstofhuishouding van
de grond en op de stikstofvoorziening der gewassen. Het zou te ver voeren hierop in
detail in te gaanen wij volstaan met de opmerking dat kennis van de mineralisatie van
organisch gebonden stikstof in debouwvoor, gekoppeld aan dievan detotale opneming
van stikstof door het gewas, mogelijkheden biedt dieper in te gaan op de waarde van
het profiel. Studies over beworteling en opneming van voedingselementen in diepere
lagen moeten hiermee gepaard gaan.
De bruikbaarheid van de indeling naar bodemtype voor de vraagstukken van de
vruchtbaarheid van de grond komt neer op devraag,inhoeverre verschillende factoren
nauw gecorreleerd een complex vormen dat met het bodemtype samenhangt. Visser
heeft hierop reeds eerder de nadruk gelegd 1 ).
Wij krijgen met deze beschouwing te maken met de meer algemene vraag, welke
betekenis aan debestudering van devele grensgebieden van het vruchtbaarheidsonderzoek voor de oplossing van verschillende problemen betreffende de invloed van de
grond op de plantegroei moet worden toegeschreven. Deze vraag komt overal in verschillende vormen naar voren. Men stuit op de moeilijkheid, dat men niet voldoende
heeft aan een bodemkartering alleen, of dat men de resultaten van het steeds diepergaande fundamenteel natuurwetenschappelijke onderzoek niet weet te plaatsen in het
raam van de praktische beïnvloeding van de vruchtbaarheid van de grond. De Internationale Bodemkundige Vereniging is een actief trefpunt voor deze gedachtenwisselingen.
Nederland beschikt over veel kennis en vele mogelijkheden de vruchtbaarheid van
zijn cultuurgrond te verbeteren, maar zal deze meer nog dan reedsgeschiedt, in onderlinge samenwerking van alle daarbij betrokken instanties moeten benutten.
P. BRUIN

*) VISSER, W. C. Over de methodiek van het schatten van de waarde van de grond.
Landbk. Tijdschr. 61 (1949) 381-399.
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RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK IN 1964.
Bodemfysisch onderzoek.
Structuur

In de laatste jaren zijn kwantitatieve relaties gevonden tussen de bodemstructuur en
de gehalten van de grond aan afslibbare delen, organische stof en koolzure kalk en de
fijnheid van de zandfractie. Uit deze relaties volgden bepaalde richtlijnen, die bij de
advisering kunnen worden gebruikt. Er kan een prognose worden gegeven aangaande
de structuur die na menging van een kleigrond met zand kan worden verkregen. De
actuele structuur isbehalvevan genoemde bodemfactoren afhankelijk van de behandelingvandegrond doordeboer. Ook deoplosbaarheid vandekalkishierbij van invloed.
Een methode ter bepaling hiervan is uitgewerkt.
Het lichter maken van kleigronden door bezanden of diepploegen leidde over het
algemeen tot een betere structuur en bewerkbaarheid, o.a. resulterend in een betere
machinale rooibaarheid van aardappelen. De opbrengst aan aardappelen was iets
groter, de kwaliteit (sortering, aantasting door schurft) echter wat slechter. Bij wintertarwe werden geen verschillen gevonden.
De kans op verslemping van een grond bleek goed gekarakteriseerd te kunnen
worden door het quotient van de vochtgehalten bij de vloeigrens en bij pF 2. Er is een
begingemaakt met debestuderingvan deluchthuishouding vanslempige zavelgronden.
Bij sterke verslemping was het koolzuurgehalte van de bodemlucht in het voorjaar
3 à 4 %, zonder verslemping daarentegen 0,1 à 0,5 %. Bij groenbemesting op lichte
zavels ontstond na het onderploegen van grassen minder verslemping dan na het
inwerken van vlinderbloemigen, blijkbaar doordat de wortelmassa van grassen een
betere binding van de gronddeeltjes teweegbrengt.
De opbrengst aan erwten bleek in 1963 op lichte zavelgronden gemiddeld toe te
nemen naarmate de structuur beter was. Op zware klei daarentegen werd de hoogste
opbrengst bij tamelijk dichte structuren verkregen, vermoedelijk omdat hier onder de
gegeven omstandigheden de vochtreserve groter was.
Er werden geen aanwijzingen gevonden voor een invloed van bodemkundige eigenschappen op de mate van aantasting door de tarwestengelgalmug.
Op de zgn. miniatuur organische-stofbedrijven op de dr. H. J. Lovink-hoeve (NOP)
blekenvocht-en luchtgehaltetoetenemeninvolgorde derobjecten „alleen kunstmest",
„kunstmest en groenbemesting", „wisselbouw". Op de overeenkomstige grote bedrijven te Nagele werd daarentegen de laatste jaren geen gunstige invloed van wisselbouw op de structuur gevonden, vermoedelijk als gevolg van grondbewerking onder
minder gunstige omstandigheden.
Het na toediening van „tuinturf" en turfmolm gestegen gehalte aan organische stof
van degrond op de organische-stofproefvelden in de BeemsterenhetGeestmerambacht
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bleekin deloopderjarenweeraftenemen,indeBeemster sterker daninhet Geestmerambacht en op de „tuinturf'-objecten sterker dan op die met turfmolm. Ook de
duidelijk gunstige invloed die beide produkten aanvankelijk op de bodemstructuur
hadden, is kleiner geworden en tegen de verwachting bij turfmolm vrijwel verdwenen.
Op een vakproef met een esgrond en een veenkoloniale grond, beide wel en niet
kunstmatig verdicht, gaf de verdichte grond (met een 11 vol. % lager luchtgehalte
bij pF 2) alleen een lagere opbrengst aan suikerbieten, als de stikstof niet in eens,
maar gedeeld werd gegeven.
De fysische karakterisering van in de handel gebrachte potgronden bleek het best
te kunnen geschieden door bepaling van de vochtkarakteristieken, krimp en irreversibele indroging aan volumemonsters verkregen door de potgrond bij veldcapaciteit
onder verschillende drukken in ringen te brengen.
Reologische eigenschappen van een grond, zoals bijv. de grootte van de afschuif- Grondspanning, zijn voor de grondbewerking van belang. Bij kleigronden van verschillende bewerking
ouderdom bleek de specifieke grondweerstand (trekkracht per eenheid van voordoorsnede) sneller af te nemen bij toenemend vochtgehalte dan de afschuifspanning.
Dit effect was des te sterker naarmate de grond ouder was. Door het grotere vochtgehalte isbij jonge kleigronden de specifieke grondweerstand klein ten opzichte van de
afschuifspanning. De waarden van beide grootheden bleken bij 1% % koolzure kalk
in de grond 20 % lager te liggen dan bij afwezigheid daarvan; hun verhouding was
onafhankelijk van dit gehalte.
Machinaal spitten en ploegen veroorzaakten geen aanmerkelijke verschillen in
structuur en groei van het gewas.Zware gronden neigden tot een watlossere structuur
en soms betere groei op degespitte objecten. Bij ploegsnelheden boven 5% km per uur
werd op gronden die gevoelig zijn voor verslemping, een te sterke verkruimeling en
te vlakke ligging verkregen, ongeacht het ristertype.
Bij proeven met zaaibedden van verschillende aggregaatgrootte bleek de diameter Zaaibed
van de aggregaten, die optimaal is voor de opbrengst aan groen gewas,als volgt samen
te hangen met de grootte van het zaad:voor erwten tussen 2,5 en 20mm, voor zomergerst tussen 1 en 5 mm en voor gras en bieten tussen 1 en 2,5 mm.
Op een noord-Limburgse zandgrond bleken noch 77 ton stadsvuilcompost VAM, Verstuiving
noch 80 ton stalmest per ha, noch drie groenbemestingsgewassen, noch combinaties
van deze bemestingen (alle toegediend in een periode van zeven jaar) de gevoeligheid
voor verstuiving aanmerkelijk te hebben veranderd. Dit resultaat steunt de al eerder
optheoretische gronden uitgesproken verwachting datalleen zeerintensieve organische
bemestingen een effect van enige betekenis kunnen geven bij de bestrijding van wind13

erosie. Tijdens dit in de windtunnel aan grondmonsters van een proefveld uitgevoerde
onderzoek werd een duidelijk positieve correlatie gevonden tussen de windsnelheid
waarbij het stuiven begint, en de vochtigheid van de overstromende lucht. Nagegaan
zal worden of deze storende experimentele factor met behulp van een batterij droogstralers kan worden geëlimineerd. Bij het onderzoek naar het effect van mulches van
VAM-compost werd het beste resultaat verkregen bij gebruik van compost van tuinbouwkwaliteit, waarvan het vochtgehalte zohoogis dat de compost nogjuist strooibaar
blijft. Daarbij moet voor een volledige bedekking worden gezorgd (meer dan 70 ton
per ha afhankelijk van de wijze van strooien) en moet de mulch direct na de toediening
• worden beregend, indien de natuur daarvoor niet zorgt.
Organische-stof- en stikstof huishouding.
Organische Ter gelegenheid van het internationale bodemkundige congres te Boekarest werd
st
°f een overzicht samengesteld van de ontwikkeling van het onderzoek betreffende de
gewenste voorziening van de grond met organische stof in Nederland. Vele kwantitatieve resultaten over opbouw en afbraak van organische stof in de grond en over de
invloed van organische stof en organische bemesting op de structuur en de stikstofhuishouding van de grond mede in verband met de opbrengst der gewassen konden
worden medegedeeld. Ook over de „kwaliteit" van de humus konden enige opmerkingen worden gemaakt.
Steeds meer aanwijzingen worden verkregen, dat het stikstofgehalte van blijvend
bouwland op zandgrond in Drente en Overijssel in de loop van de tijd daalt. Het
reeds hoge C/N-quotient van deze gronden heeft dus de neiging te stijgen in plaats
van te dalen, zoals normaal is voor de meeste gronden. In het zuidelijke diluvium is
de situatie gunstiger.
Het bleek mogelijk uit zwartveen door langzaam drogen en malen zonder doorvriezen een produkt te vervaardigen, dat in zijn eigenschappen overeenkomt met
„tuinturf" van mindere kwaliteit. Ter bescherming van goede „tuinturf" zullen de
kwaliteitseisen hiervan moeten worden verhoogd.
Drogen bij 105°C bleek de eigenschappen van stadsvuilcompost niet ongunstig te
beïnvloeden. Het stikstofverlies wasniet van betekenis.
Bij het onderzoek van de processen in de onmiddellijke omgeving van de wortel
(derizosfeer) kon worden vastgesteld dat van dewortelafscheidingen door de microben
veel koolstof wordt gemineraliseerd, zodat de overblijvende organische stof een laag
C/N-quotient heeft.
Organische bemesting had in 1964 op kleigronden in het algemeen een positief
effect ten opzichte van de met kunstmeststikstof maximaal bereikbare opbrengsten.
Het is nog moeilijk te zeggen waarom een dergelijk effect van jaar tot jaar uiteenloopt
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Foto links
Steken van volumemonsters voor de
bepaling van degrond :water :luchtverhouding in de bodem.
Foto onder
De teelt van tulpen op lichte, voor
verslemping gevoelige zavelgronden
geeft vaak moeilijkheden. Er moet
vooral aandacht worden besteed aan
ontwatering en voorziening van de
grond met organische stof.
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Gebruik van radioactieve isotopen bij bodemkundig onderzoek. Meting van het gamma-energiespectrum voor de bepaling van aan kleimineralen gefixeerd Co 60. Rechts op de foto het loodkasteel met het te onderzoekn preparaat en de scintillatiedetector, in het midden de telapparatuur
en links de discriminator die het mogelijk maakt het gewenste deel van het energiespectrum
te meten.

Ijzergebrek in aardbeien. Over oorzaken en bestrijding van ijzergebrek in defruit-, bloemen- en
sierteelt wordt onderzoek verricht.

enineenbepaaldjaarvangevaltot gevalverschilt. Overeenreeksvanjarenisdegunstige invloed van organische bemesting zeker niet te verwaarlozen. Over een periode
van 14jaar bedroeg het effect op een proefveld in de Wieringermeer afhankelijk van
het gewas 5-10%.
Het proefveld te Zegveld, waar op grasland verschillende vormen en wijzen van
toediening van stalmest ten opzichte van een bemesting met alleen kunstmest werden
vergeleken, moest wegens ruilverkaveling worden opgeheven. Het voornaamste resultaat is dat op dit goede veengrasland in een tijdsverloop van tien jaren een organische
bemesting met dunne mest, stalmest of toemaak geen aantoonbaar neveneffect heeft
gehad, noch op de opbrengst noch op de hoedanigheidsgraad van de grasmat.
Er is studie gemaakt van de problemen die vastzitten aan de overgang van de gescheiden bewaring van stalmest en gier op het drijfmestsysteem, dat de laatste jaren
opgang maakt.
De grens van de omvang van de veestapel, waarbij op grasland nadelige effecten als
gevolg van de toediening van de op het bedrijf geproduceerde hoeveelheden stalmest
en gier beginnen op te treden, kon worden vastgesteld.
De bepaling van de stikstofmineralisatie in grond op het laboratorium, die als regel Stikstof
slechts een zwakke samenhang te zien geeft met de stikstofbehoefte van het gewas
te velde, bleek wel een goed verband te vertonen met de stikstofbehoefte van de
gewassen in potproeven. Deze waarneming verstevigt de veronderstelling, dat in het
veld de uitspoeling en de aard van de ondergrond storende factoren zijn.
Bij vergelijking van verschillende gronden bleken die met een laag humusgehalte
per humuseenheid de meeste stikstof te mineraliseren.
De eerste poging om de stikstofmineralisatie op het veld te bepalen heeft bevredigende resultaten opgeleverd. Het onderzoek wordt voortgezet.
De vorm van de stikstof-opbrengstkromme bij aardappelen maakt het mogelijk door
extrapolatie een vrij behoorlijke schatting van de stikstoflevering door de grond te
maken. Dit is niet mogelijk bij granen, aangezien het stikstofgehalte van deze eerst
af- en daarna weer toeneemt (Steenbjerg-eiïect). Dit heeft tot gevolg dat langs deze
weg een (ongeveer 25 %) te laag stikstof leverend vermogen van de grond wordt
gevonden. Het verschil in aard van de stikstof-opbrengstkromme tussen granen en
aardappelen verklaart voor een vrij belangrijk deel het verschil in stikstof leverend
vermogen van de grond dat op deze wijze tussen beide gewassen wordt gevonden.
Uit het bovenstaande blijkt dat wij de beschikking krijgen over verschillende
methoden ter bepaling van het stikstof leverende vermogen van de grond. Dit zal het
inzicht in de betekenis van de stikstofhuishouding van de grond voor de groei der
gewassen belangrijk verruimen.
Vele proeven leenden zich weer voor het vaststellen van de stikstofwerking van
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organische produkten. Het is gebleken dat deze soms anders is dan men op grond van
de C/N-verhouding zou verwachten.
Op de graslandlysimeters werd wederom een bevestiging verkregen van de waarneming dat een in september gegeven stikstofbemesting in het daaropvolgende voorjaar bijzonder efficiënt is, doordat de stikstof grotendeels nog vóór de winter wordt
opgenomen en dus niet uitspoelt. In het voorjaar is deze stikstof terstond beschikbaar.
Bij een onderzoek van verschillende gronden bleek de door Van der Molen ontwikkelde formule voor de berekening van de uitspoeling van chloorionen ook voor
nitraatstikstof bruikbaar te zijn.
Op grasland werden soorten stikstofmeststof vergeleken bij toediening van najaar
tot voorjaar. Ten gevolge van de droge winter waren de verschillen in werking gering.
Aan de voorlichtingsdienst werden richtlijnen verstrekt over de tijd van toediening
van stikstof aan granen. In het advies wordt rekening gehouden met de stikstoflevering
en de vochthoudendheid van de grond en met de stikstofbehoefte.
In het onderzoek over de tijd van toediening werd ook de bakkwaliteit betrokken.
Deze kan door een gunstige verdeling van de stikstof worden beïnvloed, maar het
resultaat verschilt naar het ras. Toepassing van „CCC" om legering te voorkomen
biedt het meeste perspectief voor tarwe,het minstevoor haver. Dekwaliteit van brouwgerst wordt door hogere stikstofgiften ongunstig beïnvloed, zowel bij vroege als bij
late zaai.
Zwavelzure ammoniak bleef bij gelijke pH van de grond achterJ>ij kalksalpeter als
stikstofmeststof voor erwten; waarschijnlijk is dat niet een gevolg van de verzurende
werking, maar van ammoniakvergiftiging bij gebruik van de eerste meststof. Vloeibare
ammoniak wasvoorzomergranen,aardappelen enbietenbeter dan kalkammonsalpeter.
Toepassing op wintergranen in het voorjaar veroorzaakte veel schade aan het gewas.
Op grasland werkte ammoniak ongunstig, hetgeen voor een deel is toe te schrijven aan
beschadiging van de zode door de injectietanden.
Anorganische bemesting in de landbouw.
Bemesting

Het in sommige zeekleigebiedeh voorkomende magnesiumgebrek bij aardappelen
doet betrekkelijk weinig schade aan de opbrengst indien vroeg wordt gerooid. De
verschijnselen in het loof kunnen reeds aanwezig zijn zonder dat de opbrengst daalt.
Bemesting van grasland met kieseriet vertoont in het tweede jaar na de toediening
nog een duidelijke invloed op de kwaliteit van het gras.
Er werd een vrij volledig beeld verkregen van de eisen die erwten aan de bemesting
stellen. Over de eisen van uien en mais werden gegevens verzameld die in de adviesschema's zijn verwerkt. De bemesting van spinazie had de aandacht in verband met
eventuele toxische gehalten aan nitraat en oxaalzuur.
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De in stalmest voorkomende chloriden werken nadelig op het droge-stofgehalte van
aardappelen. Daarom moet toediening van stalmest in het voorjaar voor fabrieksaardappelen worden ontraden. De betekenis van chloor en kali voor het zetmeelgehalte
is een punt van nader onderzoek.
Bewerking van oude gegevens uit een nieuwe gezichtshoek bracht ons ertoe te
adviseren de kalibemesting op klei teverhogen. Deadviezen van deland-en tuinbouwvoorlichtingsdienst voor aardappelen kwamen daardoor dichter bij elkaar.
Een voorstel voor een geringe wijziging van de bepaling van kali in de grond werd
na bestudering van de landbouwkundige consekwenties aangenomen.
Aan de hand van gelijktijdig uitgevoerde toetsingen van gegevens van veld- en potproeven is een nieuwe methode van fosfaatbepaling in de grond door extractie met
water ontwikkeld, die zowel landbouwkundig als fysiologisch aan hoge eisen voldoet.
Er worden een extractie gedurende één uur bij 20° en een ruime verhouding tussen
water en grond toegepast. De gevonden gehalten hebben op zand-, klei- en lössgrond
(bouwland) een gelijke landbouwkundige betekenis. Blijkbaar wordt met behulp van
deze methode het gedeelte van het bodemfosfaat bepaald, dat in korte tijd kan worden
nageleverd en voor de plant beschikbaar komt.
Er werd studie gemaakt van de landbouwkundige waardering van natuurlijk fosfaat.
Het bleek dat na toevoeging van dit fosfaat aan de grond een gedeelte bij extractie
met water in oplossing gaat. Het evenwicht wijzigt zich in het jaar van toepassing en
in het volgende weinig. Het oplosbare gedeelte hangt nl. af van de pH van de grond,
in mindere mate ook van het fosfaat fixerende vermogen. De mate, waarin het in
water oplosbaregedeeltevanhet fosfaat indegrond door debemesting wordt verhoogd,
bepaalt bij de meeste gewassen de werking van deze meststof. Het bezwaar van natuurlijk Gafsa-fosfaat is dat de werking pas voldoende is bij een pH, die voor een goede
kalktoestand te laag is.
De laatste jaren wordt veel aandacht besteed aan het verloop van de bemestingstoestand van degrond onder invloed van detoegepaste bemestingshoeveelheden en andere
factoren. Daarmee wordt beoogd tot de opstelling van een bemestingsadvies te komen
dat geldig is voor een reeks van jaren. Er werden reeds resultaten verkregen over het
verloop van de kalitoestand op kleibouwland en over dat van de magnesiumtoestand
opzandbouwland. Dein sommige gebieden gebruikelijke kalibemesting is onvoldoende
om de toestand „goed" te bereiken of te handhaven. Voor het behoud van een goede
magnesiumtoestand is op de zuidelijke zandgronden jaarlijks gemiddeld 40 kg MgO
per ha, op de noordelijke 30kg en op de veenkoloniale gronden nog ietsminder nodig.
Stoppelknollen reageren sterker op een te lage kalktoestand dan aardappelen, rogge
en haver en gedragen zich meer als gerst. De optimale pH ligt bij 5,0. De schade die
de gewassen door te lage pH op kleigronden ondervinden, zijn volgens een nieuwe
samenvatting van de gegevens kleiner dan eerst werd gedacht.
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De bepaling van het magnesiumgehalte van de grond met 0,5 n NaCl-oplossing is
behalve voor zandgrond ook voor lossen klei bruikbaar. De grenswaarde, boven welke
geen gebrek te verwachten is, ligt bij gelijke pH op loss iets hoger dan op zand, maar
bij een voor beide grondsoorten optimale pH is er weinig verschil.
Invloed van het weer op de bodemvruchtbaarheid.
Weer

Een nieuwe voorstelling is ontwikkeld over de oorzaak van opbrengstverschillen in
verschillende jaren. Voor zover het ecologisch goed aangepaste gewassen betreft,
moet de ongelijkheid van de opbrengsten vooral worden toegeschreven aan verschillen
in vruchtbaarheid van de grond, die geleidelijk in de loop der jaren onder invloed
van het weer tot stand komen en pas in de tweede plaats aan een directe invloed van
het weer op het gewas.Dezelaatste isvan belang bij minder goed aangepaste gewassen,
op marginale gronden en bij extreme afwijkingen in het weer.
Opbrengstverschillen tussen Zeeland en Groningen die na de oorlog werden geconstateerd, kunnen voor een belangrijik deel worden toegeschreven aan een verschillende verdeling van de regenval, die sedert 1944 in Groningen vrij belangrijk
sterker is geworden, terwijl er voordien geen verschil was.
Op grasland zijn opvallende schommelingen in de N-, P- en K-gehalten van het
gras waargenomen, die overeenstemming vertonen met soortgelijke en gelijktijdige
variaties bij akkerbouwgewassen. Dit is een eerste aanwijzing dat de vruchtbaarheid
van grasland ook van het weer afhankelijk is.
Het geregelde onderzoek over de invloed van het weer op de vruchtbaarheid van de
grond op drie proefvelden is in verschillende richtingen voortgezet. Er zijn over vier
jaren gegevens verzameld, die reeds verschillende aanwijzingen verschaffen. Zo bleek
bijv. de bewortelingsdiepte van het gewas in opeenvolgende jaren toe te nemen,
vermoedelijk in verband met de verbeterde weersomstandigheden. Op een enigszins
voor droogte gevoelige zandgrond kan een tijdelijke droogte de groei geruime tijd
stagneren, zonder dat dit blijvend nadelig behoeft te zijn. De nadruk wordt gelegd op
eenuniforme registratie en verslaggevingvanderesultaten. Daaropzullen vergelijkende
studies volgen.
Onderzoek betreffende sporenelementen.

Sporen- Dit onderzoek maakte zowel in bodemchemisch en biochemisch als in algemeen
elementen landbouwkundig opzicht vorderingen.
In aansluiting op het onderzoek over de mangaantoestand van holocene afzettingen
werden de gehalten aan ijzer, koper en kobalt in buitendijkse sedimenten in afhankelijkheid van de plaats van het sedimentatiemilieu onderzocht. Voor het Rijn-Maas18

estuarium werd gevonden dat bij de overgang van slibdeeltjes van de rivieren via de
estuaria naar de mariene gebieden de sporenelementen in de volgorde Mn, Co, Cu en
Fe in toenemende mate aan het sediment worden onttrokken. Dit onderzoek draagt
bij tot het inzicht in de relaties tussen sporenelementen en organische stof, waarbij in
aanmerking wordt genomen dat de verliezen aan genoemde elementen via organische
verbindingen verlopen.
Het optreden van ijzergebrek werd in de praktijk globaal geïnventariseerd. In de
fruitteelt treft men het gebrek vooral aan in de Betuwe, Zeeland, de Zuidhollandse
eilanden, het noordelijke zeekleigebied en zuid-Limburg. Bij landbouwgewassen komt
het gebrek in deze streken sporadisch voor. Door de langdurige droge perioden,
waardoor de bicarbonaatgehalten in de grond over het algemeen niet hoog waren,
kwam minder ijaerchlorose voor dan in 1963. Wel werd in de fruitteelt relatief veel
mangaangebrek waargenomen, in het bijzonder op percelen met een grasbedekking.
Detoepassing van chelaten bij de bestrijding van gebreksziekten werd weer uitvoerig
bestudeerd. Met Fe-EDDHA werden resp. voor appels en peren op chlorotische percelen opbrengstverhogingen verkregen van 8 en 10%, alsresultaat van een gemiddeld
hoger gewicht van de vruchten. Bij het gelijktijdige optreden van ijzer- en mangaangebrek bij appels werden gunstige resultaten verkregen met Mn-DTPA, waarbij
ijzergebrek geheel en mangaangebrek nagenoeg geheel verdween. Hierbij wordt
Mn-DTPA in de bodem ten dele in de corresponderende ijzerverbinding omgezet,
waardoor een harmonische ijzermangaanvoeding wordt verkregen.
In een watercultuur met bieten werd aandacht besteed aan de toediening van verschillende chelaten aan het blad. Met Fe-EDDHA werden hierbij geen gunstige
resultaten verkregen. Weinig beter werkten in dit opzicht de chelatiecomplexen
Fe-lactaat en heroine (een met chlorofyl vergelijkbare verbinding).
Gunstige resultaten werden met Fe-EDDHA verkregen bij de bestrijding van loodglansziekteinpruimebomen. Doorverbetering vandeijzervoeding schijnt deschimmelaantasting sterk te verminderen. Het gebruik van chelaten bij de bestrijding van
kanker in vruchtbomen is in onderzoek. Dit wordt uitgevoerd in een boomgaard,
waar ijzergebrek en kanker in sterke mate samengaan.
Bij toediening van overmaat Fe-DTPA en Fe-EDDHA aan tomateplanten in watercultuur bleek het ijzergehalte van de bovengrondse delen vergeleken met de normale
gift niet verder verhoogd te worden. Hetzelfde werd reeds gevonden bij toediening
van Fe-EDTA. De invloed van de toeneming van de stabiliteit in de reeks Fe-EDTA,
Fe-DTPA, Fe-EDDHA uitte zich in een afneming van het ijzergehalte van het blad.
In een proef werd met Fe-DTPA een hoger ijzergehalte verkregen dan met het minder
stabiele Fe-EDTA. Bij vergelijking van de opneming van ijzer uit ijzerchelaten door
planten met ijzergebrek en gezonde planten bleek dat de chlorotische planten aanzienlijk meer ijzer opnamen en ook hogere gehalten bereikten dan de groene planten.
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Dit zou kunnen wijzen op een geringere selectiviteit van de wortels van chlorotische
planten ten aanzien van de opneming van ijzerchelaten.
De opneming van ijzer uit Fe-EDTA en Fe-DTPA werd bij lagere worteltemperatuur
bij groene planten verlaagd, bij chlorotische planten daarentegen aanzienlijk verhoogd.
Ook dit wijst op een achteruitgang van de selectiviteit van de wortels van planten met
ijzergebrek.
De gehalten aan koper en kobalt van de grond bleken na bemesting in sulfaatvorm
in debovenste laagvangrasland (0-2,5cm)aanvankelijk hogertezijn danna bemesting
met koperslakkenbloem. Weinig koper en kobalt drongen door in een diepere laag.
Op zandgrond werd het zinkgehalte van gras vrij sterk door koperslakkenbloem
verhoogd, echter niet op kleigrond. Het kopergehalte van klaver bleek door bemesting
met kopersulfaat verhoogd te worden. Het kopergehalte van gras kan dalen bij hogere
PH.
In samenwerking met het Bosbouwproefstation werden gebreksverschijnselen bij
sparren nader onderzocht. Bekalking bleek gunstig voor de groei van sparren, als
gevolg van een terugdringen van een hoge zinkconcentratie in de planten. Het „kromgroeien" van Douglassparren moet aan kopergebrek worden geweten.
Gebruik van chroomhoudende magnesiakiezelkalk moet worden ontraden. Het
produkt verhoogde in tegenstelling tot landbouwpoederkalk de opbrengst van bietenloof niet, terwijl hoge giften een chloroseveroorzaakten dietoegeschreven moet worden
aan chroom. Bij haver en bonen werd geen schade ondervonden.
Er is een begin gemaakt met het onderzoek naar de betekenis van silicium voor de
groei van granen. Het blijkt dat rogge op nieuwe dalgrond belangrijk minder stikstof
verdraagt dan op oude en de opbrengst daardoor gemiddeld 15 % lager is. Er werd
een belangrijk verschil in het siliciumgehalte van de planten gevonden. Een onderzoek
is begonnen om uit te maken of dit element bijdraagt tot de stevigheid van de halm.
Halmen van oude dalgrond, die een hoger gehalte aan silicium hebben, waren bij
gelijke dikte inderdaad sterker.
De bepaling van mangaan onder toepassing van een concentratie- en scheidingsmethode met 2-thenoyl-trifiuoraceton werd verbeterd door gebruik van een methylisobutylketon-benzeenmengsel als oplosmiddel.
Fundamenteel chemisch grondonderzoek betreffende macroëlementen.
Macro- Bij vroeger onderzoek is een methode uitgewerkt om de hoeveelheid bewegelijk
elementen bodemfosfaat, d.w.z. het fosfaat dat onder bepaalde omstandigheden in evenwicht is
met de extractievloeistof water, te bepalen. De methode berust op een wiskundige
beschrijving van het fosfaatevenwicht grond-water onder gevarieerde extractieverhoudingen. Hiernaast zijn enkele principieel verschillende methoden gebruikt om de
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hoeveelheid bewegelijk bodemfosfaat te bepalen. Door toepassing van het isotoperiverdunningsprincipe zijn hoeveelheden bewegelijk fosfaat bepaald, die overeenkwamen
met die volgens de methode der gevarieerde extractieverhoudingen. Hierdoor is de
reële betekenis van het als bewegelijk gekenschetste fosfaat onderstreept.
Een methode werd uitgewerkt om kiezelzuur en fosfaat in hetzelfde grondextract
te bepalen.
Van Wageningen uit worden momenteel in nationaal (12 laboratoria) en internationaal verband (12 buitenlandse laboratoria) analysemethoden getoetst. Tot de buitenlandse laboratoria behoren East Mailing Research Station in Engeland, Dept. of Agriculture Malakka, Dept. of Agriculture Serawak en Laboratory of Extension Service
in Israël.
Analyse van de bodemvruchtbaarheid.
In samenwerking met de Stichting voor Bodemkartering werd een bijdrage geleverd Vruchtbaatter verklaring van de opbrengstverschillen tussen noord-Groningen, noord-Friesland heidsen Zeeland. De verschillen tussen Groningen en Zeeland bedroegen als gemiddelde
vanenkelejarenruim 20 % tengunstevanZeeland. Deanalysevolgensde verschillende
vruchtbaarheidsfactoren leerde dat de lagere opbrengsten in Groningen voor meer
dan de helft voor rekening komen van een slechtere bemestingstoestand, structuur
en vruchtwisseling. Ongunstig in Groningen zijn de kalivoorziening (voor aardappelen
en erwten 4%-7 % lagere opbrengst dan in Zeeland, granen 0,4 % ) , pH (2 % voor
suikerbieten, tarwe en erwten; gunstige invloed voor aardappelen), fosfaatvoorziening
(1-1yz %)> verder de directe invloed van de vruchtwisseling (6 à 7 % bij tarwe en
gerst), bodemstructuur (%-2 % ) . Ook de ongunstige regenverdeling kan in bepaalde
jaren nadelig rijn geweest, zoals hiervóór reeds is vermeld.
De gegevens over de opbrengsten aan suikerbieten over een aantal jaren op de bedrijven in eigen beheer in de Noordoostpolder werden door de Directie Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders ter beschikking gesteld. Een aanvang is gemaakt met het
onderzoek naar de factoren die de verschillen in opbrengst veroorzaken. De resultaten
zullen worden verbonden met die welke enkele jaren geleden werden verkregen bij
een soortgelijk onderzoek in de NOP in samenwerking met de landbouwvoorlichtingsdienst, het Instituut voor Rationele Suikerproduktie te Bergen op Zoom, de Centrale
Suiker Mij. en de Suikerbietentelersvereniging „Beta".
Op het gebied van de wiskundige statistiek werd de methodologie van het landbouw- Wiskundige
kundige onderzoek verder uitgebouwd. Het blijkt mogelijk de toetsing en kwantifice- statistiek
ring van de in het onderzoek gebruikte modellen uit één gezichtspunt te beschouwen
en te rangschikken volgens toenemende specificatie.
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Bemesting in de tuinbouw.
Bloemisterij

De kritieke grens voor het optreden van duidelijke schade (groeistagnatie, bladverbranding en bladafval) door het gehalte van gietwater aan keukenzout lag voor
azalea bij circa 430 mg NaCl per liter. Toevoeging van keukenzout aan het potgrondmengsel remde de ontwikkeling van Primula obconica. Het effect was geringer dan op
grond van praktijkwaarnemingen werd verwacht.
Proefnemingen met gietwater, waaraan fluor was toegevoegd tot een tienvoudige
concentratie van die welke in de toekomst aan leidingwater zal worden toegevoegd
(1 d.p.m.), lieten gedurende vier maanden bij vijf verschillende planten geen schade
zien.
Anjers bloeiden rijker op grondmengsels met veel turfmolm. De gunstige werking
van een gedeelde stikstofbemesting die bij kleirijke mengsels werd gevonden, kwam
niet ofin geringe mate naar voren bij aan turfmolm rijke. De handhaving van een constant niveau van in water oplosbare stikstof door geregelde bijbemesting leverde geen
voordeel op, wat de opbrengsten aan bloemen van anjers betreft.
In samenwerking met PAW, IBS en tuinbouwvoorlichting wordt de betekenis van
groenbemesting voor de teelt van tulpen onderzocht. De voorlopige uitkomsten wijzen
op een verrassend zwakke reactie van de tulp op groenbemesting, zelfs als deze veel
stikstof levert.

Groenteteelt

Het verband tussen de optimale stikstofbemesting voor slaen tomaat in afhankelijkheid van de in water oplosbare hoeveelheid stikstof in de grond werd in proeven nader
onderzocht. Sla behoeft niet met stikstof te worden bemest, als N-water 8 of hoger is.
Kalkammonsalpeter werkte bij sla over het algemeen beter dan bloedmeel. De aantasting van de tomatevruchten door Fytophthora was minder op de veldjes met veel
stikstof.
Komkommers gaven gemiddeld over drie jaren een opbrengstvermeerdering van
10-15 % door 100ton stalmest per haten opzichtevan kunstmest. Bij deze hoeveelheid
stalmest was de reactie op kunstmest gering. Een broeiveur bestaande uit stadsvuilcompost, kan de opbrengst van komkommer ongunstig beïnvloeden doordat stikstofgebrek optreedt.
Slaen andijvie reageerden zeersterkopbemestingmetfosfaat inhet ruilverkavelingsgebied Maarsseveen, waar de bovenlaag van de grond is vermengd met ijzerrijk zand
uit de ondergrond.
Tomaten geteeld in perspotten met veel turfstrooisel, worden chlorotisch, hetgeen
door toevoeging van molybdeen en koper voor een groot deel kan worden opgeheven.
Aardbeien zijn gevoelig voor een hoge gift ammoniumstikstof.
Een deel van de groeiafwijkingen van sla in najaarsteelt op gestoomde grond moet
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worden toegeschreven aan lichtgebrek, ophoping van ammoniumstikstof en mangaanovermaat in de grond.
Onder normale praktijkomstandigheden is de vastlegging van stikstof door „tuinturf" na toediening in de vorm van kalkammonsalpeter niet van belang.
Op zware klei in het Geestmerambacht reageerden de gewassen weinig of niet op
organische meststoffen. Onder glas gaven komkommers op zware klei een grotere en
iets vroegere oogst dan op zavel of bezande klei. Sla gaf het beste resultaat op bezande
en met turfmolm behandelde klei; er was een positieve samenhang met het luchtgehalte.
Beregening gaf op de bodembehandelingsproef te Wilhelminadorp een aanzienlijke Fruitteelt
opbrengstvermeerdering. Op het beregende grasperceel was de opbrengst hoger dan
op het zwart gehouden object. Alexandrijnse klaver als bodembedekker was in het
tweede jaar reeds verdwenen en is dus voor de fruitteelt onbruikbaar. Breedwerpige
bemesting met stikstof was beter dan bemesting met stikstof alleen onder de bomen.
In een potproef werd de vruchtzetting duidelijk bevorderd door opneming van stikstof in mei en in geringe mate door de in het voorgaande jaar betrekkelijk laat (augustus-september) opgenomen stikstof. Bespuiting van een 2 % ureumoplossing in
september gaf het volgende jaar groter blad, maar vermeerderde het aantal bladeren
niet. Deze behandeling verhoogde de opbrengst van Laxton's Superb niet. Drooghouden van de grond in mei en juni remde de groei in een potproef aanzienlijk. Aan
het eind van het seizoen was het stikstofgehalte van het blad hoger.
In een boomgaard op zandgrond was bemesting met stikstof in januari te vroeg,
met als gevolg een lagere opbrengst. Het beste tijdstip was eind maart. Op zavelgrond
was de bemesting in november iets beter. Gerekend over vijf proefjaren bleek de
stikstofbemesting bij Golden Delicious op rivierklei beter te werken bij uitstrooien in
december en februari dan in november als in de eerste drie maanden na de bemesting
meer dan 130 mm regen viel.
Behandeling van het plantgat met extra fosfaat op een kalkhoudende zeeklei gaf
geen betere groei.
Kalibemesting heeft een grotere invloed op de minerale samenstelling van appelblad
naarmate het kaliniveau daarin lager is. De gehalten aan magnesium en calcium dalen.
Voor de vrucht geldt dit voor calcium eveneens, maar het magnesiumgehalte stijgt
door de kalibemesting.
Bemesting met gips op zandgrond doet de aantasting van de appel door stip dalen.
Bespuiting met een 0,75 % oplossing van calciumnitraat is echter veel werkzamer.
Het effect is niet alleen te verklaren uit de stijging van het calciumgehalte van blad
en vrucht. Laat spuiten in het seizoen gaf een grotere vermindering van stip dan vroeg
spuiten.
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Een mengcarbamaat vertoonde in het tweede jaar na de toepassing geen gunstige
nawerkingmeerbij chlorotischeperebomen.Geeneffect werdbereikt door bespuitingen
met een oplossing van ijzerchelaat.
Wortelonderzoek.
Wortelont- Door middel van wortelonderzoek wordt inzicht verkregen in verschillende vraagwikkeling stukken op het gebied van de plantevoeding.
Bij bestudering van de invloed van stikstof op de beworteling bleek dat de groei van
roggewortels in het voorjaar enkele weken eerder aanvangt dan van de spruiten, daar
de eerste zich bij lagere temperatuur kunnen ontwikkelen. Verschillen in stikstofbemesting deden pas eind april hun invloed gelden. De grootste hoeveelheid wortels
werd bij de hoogste stikstofbemesting verkregen.
Na behandeling met „DNOC" herstelde de wortelgroei zich sterker en misschien
ook eerder dan de groei van de spruit en werd een hoger gewicht aan wortels bereikt
dan bij onbehandelde planten. De betere ontwikkeling van het wortelstelsel kan een
versterkte opneming hebben veroorzaakt, die verantwoordelijk kan zijn voor de eveneens toegenomen groei van de spruit.
De invloed van uitwendige factoren op de ontwikkeling van het wortelstelsel van
tulpen is in studie genomen. Ter eerste oriëntering zijn tulpen verbouwd in eternit
buizen gevuld met zand-en zavelprofielen. Nagegaan is wanneer de wortelontwikkeling
plaats vindt en het maximale wortelgewicht en aantal wortels worden bereikt. De
ontwikkeling werd nagegaan in verband met de grondwaterstand.
Hoewel vele organische stoffen invloed kunnen hebben op de wortelgroei, blijkt een
waterig extract van grond, dat vele werkzame stoffen bevat, steeds een ongeveer gelijke
werking te hebben. Geregelde toevoer van organische stof verandert hieraan weinig.
Diep gelegen wortels die onder gunstige vochtcondities verkeren, kunnen relatief
goed stikstof opnemen. De indruk is verkregen dat een slechte zuurstofvoorziening
eerder de groei belemmert dan de opneming.
Fysiologie.
Fysiologie

Fysiologisch onderzoek werd verricht over het transport van calcium in de plant.
De aanleiding hiertoe is de mogelijkheid stip bij Cox's Orange Pippin te bestrijden
door toediening van calciumzouten. Het calciumtransport is afhankelijk van waterverplaatsing in de houtvaten. Vruchten, zaden en knollen ontvangen bij sterke groei
praktisch geen water langs deze weg, maar door de zeefvaten. Het water dat door de
zeefvaten wordt aangevoerd, is zeer arm aan calcium. Door variaties in groei en verdamping kon het optreden van neusrot bij tomaten volgens de verwachting worden
beïnvloed. Er was een duidelijke correlatie van neusrot met de K/Ca-verhouding in de
vrucht.
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Microbiologisch onderzoek.
In tegenspraak met de gangbare opvatting bleek bevriezen gevolgd door ontdooien Microvan grond, niet het gunstige effect te vertonen dat drogen en herbevochtigen te zien Mologie
geeft. Integendeel wordt de activiteit der microben hierdoor verlaagd. Deze invloed
bleek te berusten op een effect van het bevriezen, waardoor de organische stof minder
aantastbaar wordt, terwijl drogen de aantastbaarheid juist verhoogt.
Bij het onderzoek naar de gevolgen van het stomen van grond bleken het gehalte
aan opneembaar mangaan en de vorm van de stikstof vooral van betekenis te zijn.
De combinatie van een laag mangaangehalte met nitraatstikstof was voor sla het
gunstigst.
Uit het Middellandse-Zeegebied betrokken stammen van wortelknolletjesbacteriën
van Alexandrijnse klaver bleken geen betere werking te hebben dan onze inheemse
klaverbacteriestammen. Detrage groeivan Alexandrijnse klaver in dejeugd is dus een
intrinsieke eigenschap van dit gewas en niet een gevolg van het ontbreken van de
specifieke stam der wortelknolletjesbacteriën.
Bij laboratoriumproeven bleek het organisme van de aardappelschurft wel een grote
tolerantietebezittentenaanzienvanverlaagdezuurstofspanning enverhoogd koolzuurgehalte, maar het is in wezen een aërofiel organisme, dat zich optimaal ontwikkelt bij
lage vochtgehalten van de grond. Dit is in overeenstemming met de ervaring dat
aardappelschurft vooral in goed geaëreerde gronden en in droge jaren optreedt.
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BELANGRIJKE ACTIVITEITEN.

De geregelde nauwe samenwerking met de tuinbouwproefstations Aalsmeer, Naaldwijk en Wilhelminadorp waar onderzoekers van het instituut zijn gestationeerd (in de naaste toekomst zal dit ook te Alkmaar
geschieden) werd op dezelfde voet voortgezet. Dat was eveneens het geval met het Centraal Stikstof
Verkoopkantoor en met het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem- en Bemestingsvraagstukken,
waarvan medewerkers aan het instituut zijn gedetacheerd.
Het contact met verschillende Wageningse instituten (vooral StiBoKa, PAW, IBS, ICW) werd door
geregelde besprekingen en de wederzijdse bijwoning van eikaars stafvergaderingen verstevigd. Ook had
wederom veelvuldig overleg over aangelegenheden betreffende meststoffen plaats met het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht.
De voordrachten in de zeven stafvergaderingen werden door dr. ir. J. W. Seinhorst over „betekenis
van de bodem voor planteparasitaire aaltjes" en verder door eigen medewerkers (zie onder voordrachten)
gehouden.
Door verschillende stafleden werd deelgenomen aan het door de Commissie Coördinatie Research
georganiseerde symposium over watervoorziening en waterafvoer (Groningen 9 en 10 januari), aan het
symposium over pesticiden (Amsterdam 31 maart en 1 april), aan de tuinbouwdagen (Wageningen
2 en 3 april), aan het internationale symposium over bodemmicromorfologie (Arnhem 22-25 september)
en aan debijeenkomst over sporenelementen van deNederlandse Bodemkundige Vereniging (Wageningen
26 en 27 oktober).
Drs. P. BRUIN en dr. ir. G. W. HARMSEN woonden het 8e internationale bodemkundige congres bij
(Boekarest 29 augustus-12 september). Beiden hielden er een voordracht (zie onder voordrachten),
dr. HARMSEN de hoofdvoordracht voor de derde commissie (bodembiologie). Daaraan voorafgaande nam
drs. BRUIN deel aan een excursie naar Moskou en door zuid-Rusland.
Dr. A. J. DE GROOT woonde het internationale symposium over tropische delta's bij (Dacca (OostPakistan) 20 februari-4 maart), ir. J. A. GROOTENHUIS en dr. ir. G. W. HARMSEN het symposium over
wisselbouw (Hurley 11-15 mei), dr. L. K. WIERSUM het internationale botanische congres (Edinburgh
3-12 augustus) enir. J. VAN DER BOON het Europese colloquium over de controle van de minerale voeding
en bemesting in wijnbouw, boomteelt en andere cultures in het gebied van de Middellandse zee (Montpellier 27 september-6 oktober).
In het kader van het internationale bodemvruchtbaarheidsonderzoek namen dr. ir. Th. J. FERRARI en
dr. F. VAN DER PAAUW deel aan een Symposium für Bodenfruchtbarkeit (Giessen 2-6 maart), terwijl de
eerste begin juli eveneens in Giessen besprekingen voerde over de bewerking der gegevens van de internationale stikstofproefvelden. Drs. P. BRUIN bracht ab voorzitter van de internationale werkgroep op het
bodemkundige congres te Boekarest verslag uit over de stand van zaken.
Dr. P. K. PEERLKAMP woonde de bijeenkomst van de West European working party on soil structure
bij (Hurley 7-14 juni).
De Benelux-werkgroep voor de harmonisatie van de regelingen voor meststoffen en de subgroep voor
sporenelementen waarvan resp. dr. P. A. ROWAAN en dr. ir. K. W. SMILDE deel uitmaken, vergaderde
beurtelings in 's-Gravenhage, Brussel en Luxemburg.
Ir. J. Ch. VAN SCHOUWENBURG nam deel aan de besprekingen over de internationale analytische uitwisseling tussen laboratoria (Parijs 13 en 24 april).
Dr. ir. P. F. J. VAN BURG maakte in mei een studiereis naar Engeland en in juni naar Frankrijk en
bezocht in december samen met dr. ir. K. DILZ de Royal Smithfield Show voor landbouwwerktuigen
te Londen.
Ir. P. DELVER bezocht in juni verschillende proefstations op het gebied van de fruitteelt in Engeland.
Ir. IJ. BAKKER en ir. L. C. N. DE LA LANDE CREMER brachten in juni een bezoek aan het proefstation
Gumpenstein te Irdning (Oostenrijk) ter bespreking van devraagstukken bij het gebruik van dunne mest.
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Dr. ir. Th.J. FEHBARI enir.R.REUDERINK namen injuni deel aaneenexcursie met Duitse bodemspecialisten.
Dr. A. J.DE GROOT hield injuni en juli voordrachten over de resultaten vanzijn onderzoek aan de
universiteiten van Kiel, Würzburg, Heidelberg enMainz (zie onder voordrachten).
Ir. C. VAN OUWEBKERK maakte inaugustus-september eenstudiereis naar Noorwegen enZweden om
kennis tenemen vanhet onderzoek over grondbewerking indie landen.
Dr.J.J.SCHUURMAN nam infebruari deel aaneen vergadering van hetInstitut deRecherches d'Huiles
et des Oléagineux te Parijs, inapril aan een bijeenkomst van deEuropean Inland Fisheries Advisory
Commission teWeissenbach (Oostenrijk) eninjuni aaneen excursie naar noord-Frankrijk.
Belangrijke besprekingen over Nederlandse land- en tuinbouwkundige vraagstukken haddeno.m.
betrekking opgroot fruit (drs. P. BRUIN enir.J.VAN DERBOON op21april en22juni te Wageningen),
op de harmonische bestrijding vanbodempathogenen (dr.ir.G.W. HARMSEN, drs.G. JAGER endr. ir.
Th. J. FERRARI op23 september en25november teWageningen) enophettuinbouwkundige bemestingsonderzoek, waarvoor ir. A. DE ZEEUW, ir. J. GROENENDIJK en ir. L. J.J. VAN DER KLOES op 27 november

naar Groningen waren gekomen.
Een bilaterale bespreking tussen PAWenIBhad op18februari te Wageningen plaats. De samenwerking tussen StiBoKa enIBhadonder meer betrekking opdegemeenschappelijke vergelijkende
bestudering vandeverschillen inopbrengst tussen denoordelijke en dezuidwestelijke zeekleigebieden.
Contactbesprekingen teGroningen hadden weer plaats metdeNed.Kali Import Mij. op28aprilen
met delandbouwkundigen vandemeststofindustrie (LOBB) op23en24 juni.
Dr. ir.Th.J. FERRARI sprak opeenproefseminar inOECD-verband op2juli teLage Vuursche (zie
onder voordrachten).
Op eenforum op23december te Groningen georganiseerd door Gron. Mij.vanLandbouw, CBTBen
ABTB, werden deverschillen in opbrengst tussen denoordelijke endezuidelijke zeekleigebieden aan de
orde gesteld. Deschrijvers vanhet desbetreffende IB-rapport 16(1964), datookinapril ineen stafvergadering isbehandeld (zieonder rapporten), hadden zitting indit forum dat onder voorzitterschap van
drs. P. BRUIN stond.

Wederom werdinhetbegin van het jaar aandepraktijk een advies verstrekt over debemesting vande
bouwlandgewassen met stikstof in verband metdegedurende deafgelopen winter gevallen neerslag.
De werkgroep stikstofbemestingsadvies, waarin onderzoekers vanCSV, IBS, Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders enIBzitting hebben, kwam totconcept richtlijnen voor destikstofbemesting van
granen.
Door de contactcommissie bemesting tuinbouwgewassen oplandbouwgronden zijn debemestingsnormen voor enkele grove-tuinbouwgewassen envoor conservendoperwten opnieuw vastgesteld, teneinde
een grotere overeenstemming tussen deadviezen inland- entuinbouw te bereiken.
Ontvangen werden 51buitenlandse gasten, waarvan de heren DEY(India) enSESTIÖ en GALIJASEVIC
(beiden uitJoegoslavië) langere tijd aanhet instituut werkzaam waren. De Lovink-hoeve telde 220 bezoekers waarvan 20 buitenlanders, dedrie organische-stofbedrijven 100waarvan 12 buitenlanders.
ORGANISATIE EN PERSONEEL.

Bestuur.
dr. ir. H. J. MATHOT, voorzitter
dr. ir. L. J. VAN D I J K , secretaris

H. NOTEBOOM
C. J. F. OOMEN

J. M. BouDEWUN

G. G. PÉTRIE

ir. J. GROENENDIJK
ir. A. GROOT

L. F. SCHLAMANN
ir. P . J. STADHOUDERS
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De heren ir.J. GROENENDIJK enC.J.F.OOMEN hebben deplaatsen vandeafgetreden bestuursleden
ir. R. P. H. MIEDEMA en dr. ir. D. W. STOLP ingenomen.

Het bestuur vergaderde vier maal.
Wetenschappelijke Commissie van Advies.
prof. dr. M. H. VAN RAALTE, voorzitter
ir. L. J. J. VAN DER KLOES, secretaris
prof. dr. ir. G. H. BOLT

ir. Ch. H. HENKENS
prof. dr. ir. E. G. MULDER
dr. ir. B. VERHOEVEN

Prof. dr.A.C. SCHUFFELEN dieomgezondheidsredenen aftrad alslidenvoorzitter, werd alsvoorzitter
door prof. dr.M.H.VANRAALTE enalslid door prof. dr.ir.G.H. BOLT opgevolgd.
De commissie kwam één maal bijeen.
C o m m i s s i e v a n B e h e e r v o o r de B e d r i j v e n i n de N o o r d o o s t p o l d e r .
H. NOTEBOOM, voorzitter
J. H. VAN CINGEL
C. J. F. OOMEN

ir. J. A. GROOTENHUIS, landbouwkundige-secretaris

De commissie vergaderde negen maal.
De formatie vanhetpersoneel wasop1januari 182(hiervan 8vacatures), op31december 182(hiervan
4 vacatures).
De wetenschappelijke staf telde aanhetbegin enheteinde vanhetjaar resp. 34en34leden (hiervan
resp. 1 en0vac).Dr.ir.K.DILZ werd op4meidoor hetCSVals landbouwkundige naast dr.ir.P.F.J.
VAN BURG aanhetinstituut gedetacheerd. Drs. B.J.VAN GOOR trad op1december alsfysioloog in dienst.
Het wetenschappelijke werk is verdeeld over acht afdelingen, t.w.vier voor gericht fundamenteel
onderzoek:
A. natuurkunde vande grond (hoofd dr. P. K. PEERLKAMP),
B. scheikunde vande grond (hoofd dr.A. J. DE GROOT),
C. plantevoeding (hoofd dr.F. VAN DER PAAUW),
D. biologie vande grond (hoofd dr.ir. G. W. HARMSEN);
en vier voor toegepast onderzoek:
E. bemesting in de landbouw (hoofd ir. C. M.J. SLUUSMANS),
F. bemesting in de tuinbouw (hoofd ir. J. VAN DER BOON),
G. grondbewerking (wnd.hoofd dr. P . K. PEERLKAMP),
H. regionaal- en bedrijfsonderzoek (hoofd dr.ir. Th.J. FERRARI).
Elk vanbeide richtingen vanonderzoek heeft eenvertegenwoordigende adviseur, resp. dr.F. VAN
DER PAAUW en dr. ir. Th. J. FERRARI.
HUISVESTING EN PROEVEN.

De ministers vanLandbouw enVisserij envanFinanciën verleenden toestemming totuitvoeringvan
het plan voor nieuwbouw. Eenbegin werd gemaakt metdebouw vaneen grote vaste kas, twee kooien
(waarvan éénmetrolkas), eendroogvloer metrolkap eneen aantal grondbakken. Begonnen werdmet
de aanleg vanwegen ophetbouwterrein enmethetverbeteren vandeontwatering vanditterrein envan
enkele percelen opdeIB-boerderij in Haren.
Buiten deproefbedrijven bedroeg hetaantal proefvelden 268metin totaal 11875veldjes eneen gezamenlijke oppervlakte van64,6ha (18,6ha granen, 21,3haaardappelen, 5,5habieten, 3,2hahandelsgewassen, 11,4ha grasland, 4,0ha fruit, 0,3ha overige tuinbouw, 0,3ha bosbouw). Hiervan werden
65 proefvelden (21ha)van Hedel uit verzorgd.
Er werden 133potproeven (met10262 potten) en28vakproeven (met856 vakken) genomen.
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WERKPROGRAMMA

1965.

A - Afdeling natuurkunde van de grond.
AI - Bodemstructuur.
De bodemstructuur staat in het middelpunt van het fysische vruchtbaarheidsonderzoek. Zij beïnvloedt
in wisselwerking met het weer via de vocht-, lucht- en warmtehuishouding de plantegroei. Bij de zanden dalgronden zijn de problemen vooral gericht op de vochthuishouding en de langzaam ter beschikking
komende stikstof, bij de Heigronden op de tot meer structuurbederf leidende invloed van de toenemende
mechanisatie, de onvoldoende luchthuishouding, de verslemping en eveneens de stikstof huishouding.
De warmtehuishouding is zowel met de vocht- als met de luchthuishouding gekoppeld.
De belangrijkste vragen zijn:
a. hoe is de bodemstructuur kwantitatief te karakteriseren (laboratorium- en visuele methoden),
b. hoe beïnvloeden de eigenschappen van de grond (granulaire samenstelling, gehalte en aard van de
organische stof, ionenbezetting van het adsorptiecomplex, ionenconcentratie in de bodemoplossing enz.)
de structuur,
c. welkeinvloed heeft de structuur in samenhang met het weerop de groei van het gewasin verschillende
groeistadia en hoe beïnvloedt een zeker structuurverloop opbrengst en kwaliteit,
d. welke maatregelen moeten worden genomen om de structuur voor een bepaald gewas bij een bepaald
weersverloop optimaal te doen zijn?
Bij b wordt gedacht aan de praktische maatregelen van bekalking, toediening van organische stof en
bezanding. Het antwoord op vraag c vormt tevens de basis voor het grondbewerkingsonderzoek.
Project 31. Invloed van calcium (kalk) op de structuur van kleigronden (P. BOEKEL).
Project 41. Bodemstructuur en gewasgroei (P. BOEKEL).
Project 116. Vergelijkend structuuronderzoek op Friese en Groningse klei-en zavelgronden (P. BOEKEL).
Project 122. Invloed van organische stof op de structuur van kleigronden (P. BOEKEL).
Project 123. Verslemping (P. BOEKEL).
Project 174. Verbetering van de fysische eigenschappen van kleigronden door bezanding en diepploegen (P. BOEKEL).

All - Winderosie.
De schade die een stuifperiode van enkele dagen kan aanrichten in de Nederlandse land- en tuinbouw
op zand- en dalgronden, kan wel 30 miljoen gulden bedragen. Op de kleigronden is een toenemende
vraag naar de zeerlichte,juist niet meer stuivende en niet voor droogte gevoelige gronden te verwachten,
met een grote valin pachtprijs naar dejuist wel stuivende en voor droogte gevoelige gronden. Het is dus
van belang de gevoeligheid voor verstuiving van een grond kwantitatief te kunnen karakteriseren en
na te gaan welke invloed de eigenschappen en de behandeling van de grond op die gevoeligheid hebben.
Daar windremming door middel van schermen vaak bedrijfstechnisch lastig en economisch bezwaarlijk
is, zal de bestrijding op een vermindering van de gevoeligheid voor stuiven gericht moeten worden.
Hiertoe worden in het bijzonder de effecten van verschillende soorten organische stof en van aggregerende
anti-stuifmiddelen onderzocht. Uit het reeds verrichte onderzoek is gebleken dat toepassing van korstvormende anti-stuifmiddelen weinig perspectieven biedt.
Dit onderzoek loopt over enkele jaren af.
Project 38. Invloed van organische stof op de gevoeligheid voor verstuiving van lichte gronden (P. K.
PEERLKAMP).

Project 39. Aggregerende anti-stuifmiddelen (P. K. PEERLKAMP).
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AIII - Verdamping.
Dit onderzoek is erop gericht de waterbalansen van akkerbouwgronden over perioden van enkele
weken te leren kennen. Bij delysimeterinstallatievanhet instituut werden in 1958viervan deacht lysimeters geschikt gemaakt voor de bepaling van waterbalansen over korte perioden. De metingen aan deze
lysimeters gaan door tot het terrein van Hallstraat over enkelejaren wordt verlaten. De medewerking aan
het door verschillende instanties gezamenlijk uitgevoerde onderzoek in deRottegatspolder loopt ten einde.
Project 33. Verdampingsonderzoek met lysimeters te Groningen en in de Rottegatspolder (P. K.
PEERLKAMP).

B - Afdeling scheikunde van de grond.
BI - Sporenelementen.
Het vrij algemeen voorkomen van ijzergebrek in de tuinbouw (bloemen, vrucht- en sierbomen) en de
betekenis van ijzer in de bodem in andere opzichten (kartering, wisselwerking met fosfaat en molybdeen)
worden onderzocht. De chemische eigenschappen van ijzer vertonen veel overeenkomst met die van
(het reeds onderzochte) mangaan, met dien verstande dat de reduceerbaarheid van ferrioxiden geringer
is dan van hogere mangaanoxiden en er ook wezenlijke verschillen bestaan tussen de binding van ijzer
en mangaan aan de organische stof. Naast de minerale kanten van de sporenelementenhuishouding
(behalveijzer ookkoperenkobalt) isonderzoek overdewisselwerking met componenten van de organische
stof van belang met het oog op de plantevoeding.
Het gebruik van ijzer- en andere chelaten in de tuinbouw vereist zowelveld- als laboratoriumonderzoek
naar dewijze en mogelijkheid vantoepassing van dezeverbindingen inafhankelijkheid van bodemkundige
factoren. Daarbij is te verwachten, dat door de toediening moeilijkheden in de plant kunnen optreden,
t.w. door de overmaat ijzer in deplant, het niet vrijkomen van ijzer uit chelaat ten behoeve van bepaalde
processen of de metaal onttrekkende werking van het vrijkomende chelaat. In dit verband wordt de verwerkingvan het alschelaat toegediende ijzer bestudeerd door enkele biochemische processen te vervolgen,
die met de ijzerhuishouding samenhangen. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de fysiologische consequenties van het gebruik van ijzerchelaten.
Project 1.

Genese van sporenelementen in estuariumgronden en mariene sedimenten (A. J.DE GROOT).

Project 29. Biochemie van de sporenelementen in de plant (W. VAN DRIEL).
Project 81. Metaalchelaten (A. J. DE GROOT).
Project 126. Oorzaken van ijzergebrek (A. J. DE GROOT).
Project 127. Binding van sporenelementen aan (componenten van) de organische stof (A. J. DE GROOT).
Bil -

Macroëlementen.

De samenstelling van de bodemoplossing, waaruit de plant zich voedt, is afhankelijk van het vochtgehalteen devoorraad voedendebestanddelen (Na,K, Ca,Mg)in degrond.Gezocht wordt naar een methode
om die afhankelijkheid te kunnen voorspellen.
Onderzoek wordt verricht over deverschillende fosfaatvormen in de grond, waarbij bijzondere aandacht
wordt besteed aan de betekenis van het in water oplosbare fosfaat voor de plant.
Project 8.

Vochttoestand en plantevoeding (J. Ch. VAN SCHOUWENBURG).

Project 156. Chemisch onderzoek over fosfaat in de grond (H. A. SISSINGH).
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BUI - Analytisch

onderzoek.

Ontwikkeling van analysemethoden voor grond en gewas heeft plaats ten behoeve van de regionale
laboratoria in de tuinbouw. Verder vindt onderzoek van methoden plaats ten behoeve van de fundamentele chemische projecten en de advisering.
In de tuinbouw blijkt dat verschillende gewassen ongunstig op toediening van stadsvuilcompost reageren. Onderzocht wordt welke bestanddelen de schade veroorzaken.
Project 9.

Snelle analyses voor grond en gewas (J. Ch. VAN SCHOUWENBURG).

Project 96. Oorzaken van de schadelijke invloed van stadsvuilcompost op tuinbouwgewassen (W. VAN
DRIEL, JAC. KORTLEVEN).

Project 176. Incidenteel chemisch onderzoek als begeleiding van toegepast onderzoek (H. A. SISSINGH).
C - Afdeling

plantevoeding.

Cl - Fundamenteel onderzoek over bemesting en bodemvruchtbaarheid.
Bij het onderzoek over bemesting en bodemvruchtbaarheid komen telkens fundamentele vragen naar
voren, waarop het antwoord niet door landbouwkundig onderzoek kan worden gegeven. Voor zover die
vragen van landbouwkundig belang worden geacht, wordt op andere wijze naar een verklaring gezocht.
In deze gevallen gaat het om ecologische en fysiologische vraagstukken.
Project 18. Opneming van kationen door gewassen op kleigrond (F. VAN DER PAAUW).
Project 21. Verband tussen de bemestingstoestand van de grond en de kwaliteit van pootaardappelen
(F. VAN DER PAAUW).

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

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

Project 158. Oorzaken van de nawerking van stalmest op de fosfaathuishouding van de grond (F. VAN
DER PAAUW).

Project 170. Vorm van de stikstof-opbrengstkromme (F. VAN DER PAAUW).
Project 171. Oorzaak van verschillen in vruchtbaarheid tussen oude en nieuwe veenkoloniale gronden,
na uitschakeling van de factor stikstof (F. VAN DER PAAUW).
Project 172. Transport van calcium in de plant, speciaal naar vrucht en stengelknol (L. K. WIERSUM).
CH -

Wortelonderzoek.

Het inzicht in de ontwikkeling van het gewas is onvolledig zonder de kennis van de functie van het
wortelstelsel. Verschillende bodemkundige factoren beïnvloeden de wortelontwikkeling, zoals variaties
in bodemprofiel en structuur, storingen in het profiel, dikte van een kleilaag, hoogte van de grondwaterstand. Als andere oorzaken zijn te noemen de invloed van bemesting, toegenomen transpiratie, de samenhang tussen variaties in structuur en minerale voeding, de invloed van organische bemesting en de voedingstoestand van de ondergrond. Bij ingezaaid grasland is ook te denken aan de sukkeljaren.
De bestudering van de wortelproduktie levert een bijdrage tot het vraagstuk van de voorziening van de
grond met organische stof. De genoemde factoren hebben invloed op de vorm van het wortelstelsel en
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zijn mogelijkheid tot opneming van voedsel. Hierbij staat de kennis omtrent de functionering vande
wortel onder dein degrond heersende omstandigheden voorop. Eendesbetreffende studie omvat zowel
de fysiologische functie van de wortel alsde processen in het omringende milieu en is dus ecologisch
van aard.
Daarvoor is het nodig de kennis vande relaties tussen wortelontwikkeling en eigenschappen vande
grond teverdiepen enwerkwijzen teontwikkelen, diehetmogelijk maken hetwortelstelsel onbeschadigd
te prepareren enteconserveren. Hetonderzoek wordt uitgebreid totallerlei gewassen (incl. grassoorten).
De verkregen kennis leidt tot vergelijkende studies dieeenbeter inzicht in de groeiomstandigheden in
de grond kunnen geven.
Bestudering vandewortelproduktie levert eenbijdrage tothetvraagstuk vande organische-stofvoorziening van de grond.
Clla - Ecologisch wortelonderzoek.
Project 22. Verband tussen bodemstructuur en wortelontwikkeling (J.J. SCHUURMAN).
Project 23. Invloed van stikstof op de wortelontwikkeling (J. J. SCHUURMAN).
Project 24. Bruikbaarheid van kunstmatige profielen in betonnen buizen voor de landbouwkundige
waardering van bodemprofielen (J. J. SCHUURMAN).
Project 132.Invloed van de grondwaterstand op de wortelontwikkeling (J. J. SCHUURMAN).
Project 133.Bewortelingsvermogen van grassoorten op enkele grondsoorten (J. J. SCHUURMAN).
Project 157.Verband tussen profiel en wortelontwikkeling (J. J. SCHUURMAN).
Project 175.Wortelontwikkeling vanjong grasland in verband metstructuurveranderingen en sukkeljaren (J. J. SCHUURMAN).

CHb - Fysiologisch

wortelonderzoek.

Project 26. Invloed van de aggregaatgrootte op de opneming van ionen (L. K. WIERSUM).
Project 27. Betekenis vanorganische stof indegrond voor groei enfunctionering vanhetwortelstelsel
(L. K. WIERSUM).

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

Project 134.Bepaling van de betekenis vanaanvoer vanionen met door de wortels aangezogen water
voor de opneming (L. K. WIERSUM).
Project 135.Betekenis van voedingselementen (stikstof) op verschillende diepte in het bodemprofiel
(L. K. WIERSUM).

Project 180. Groei, functie enafsterving vanwortels inhetgebied vangeringe ofonvoldoende zuurstofvoorziening; resistentie van de tulpewortel tegen zuurstofgebrek (L. K. WIERSUM).
CHI - Voorziening van akker- en tuinbouwgewassen en gras met sporenelementen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen hetonderzoek over devoorziening van akkerbouwgewassen waarbij
sporenelementen een onmisbaar bestanddeel van deplantevoeding uitmaken, endatover sporenelementen
bij grasland, waar de behoefte vanhetveeopdevoorgrond staat. Delater in het onderzoek betrokken
tuinbouwgewassen sluiten bij de eerste groepaan.
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Cilla - Beschikbaarheid inde grond, behoefte vandegewassen enbemestingsmaatregelen betreffende
koper, mangaan, molybdeen, borium e.a.
Het landbouwkundige onderzoek van sporenelementen, dat sinds 1953is verricht, had een brede
oriëntering omtrent onderkenning, omvang enmaatregelen ter bestrijding van gebrekentotdoel. Grondonderzoek is ontwikkeld. Erzijn belangrijke vorderingen gemaakt, zodat hetonderzoek betreffende
koper- enmangaangebrek en zinkovermaat toteenvoorlopige ofdefinitieve afsluiting komt. Datover
molybdeen enborium wordt voortgezet.
Aandacht wordt gegeven aan deopheffing van gebreken bijtuinbouwgewassen enookinde bosbouw.
Er wordt fundamenteel onderzoek verricht over de oorzaken vangebreken aansporenelementen bij
gewassen en rassen en over factoren vaninvloed ophunopneming en verwerking indeplant. In het
bijzonder betreft ditmolybdeen, terwijl inditopzicht ookaandacht aankoper zalworden geschonken.
Project 77. Toetsing vangrondonderzoek opkoper (K.W. SMILDE).
Project 78. Bestrijding vanmangaangebrek door voorraadbemesting resp. bespuiting bijland-en
tuinbouwgewassen (K. W. SMILDE, Ch. H. HENKENS).

Project 79. Bodemkundige factoren dievoor hetoptreden van molybdeengebrek bijbepaalde bodemtypen verantwoordelijk zijn (Ch.H. HENKENS, K.W. SMILDE).
Project 80. Ontwikkeling van grondonderzoek opborium enbestrijding van boriumgebrek (K. W.
SMILDE).

Project 136. Gevoeligheid vangewassen enrassen voor kopergebrek inland-, tuin- enbosbouw (K.W.
SMILDE).

Project 137. Opneming en verwerking vanmolybdeen door het gewas (Ch.H. HENKENS).
Project 177. Ontwikkeling van grond- engewasonderzoek opzink enbestrijding van zinkgebrek bij
landbouwgewassen (R. REUDERINK).

Project 178. Hulp en bewerking bijonderzoek van andere instanties betreffende geschiktheidvan
sporenelementmeststoffen (K. W. SMILDE, A. J. DEGROOT).

Project 186. Werking van sporenelementhoudende meststoffen (K. DILZ).
CHIb - Voorziening van grasland met sporenelementen (koper, kobalt, mangaan, zink) in verband
met de eisen vanhet vee.
Tekorten aansporenelementen bijhetveevindenvooreendeelhunoorzaakineenonvoldoende gehalte
van hetgras. Erwordt daarom nagegaan onder welke voorwaarden deeisen dievoor deveevoedingten
aanzien vandesporenelementen inhetgras worden gesteld, kunnen worden verwezenlijkt. Defactoren
die deopneembaarheid van sporenelementen door het gras bepalen, zijn inonderzoek. Een gedeelte
van dit onderzoek (koper, kobalt, mangaan) wordt afgesloten. Aanzink wordt aandacht besteed.
Project 82. Grondonderzoek op koper en mogelijkheden hetkopergehalte vangras door middelvan
bemesting teverhogen (K. W. SMILDE).
Project 83. Mogelijkheid door grondonderzoek dekobaltvoorziening vanrundvee metbehulp van de
pensflora tebeoordelen (K. W. SMILDE).
Project 84. Onderzoek naar factoren van invloed ophet mangaangehalte van gras (K.W.SMILDE,
Ch. H. HENKENS).

Project 138. Invloed vanstikstof en fosfor ophetkopergehalte vangras (Ch.H.HENKENS).
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CIV - Invloed vanhetweer opde bodemvruchtbaarheid.
Er zijn belangrijke correlaties vastgesteld tussen het weer endeopbrengsten vandegewassen. Soms
zalheteen directeinvloed ophetgewaszijn,inandere gevallen ishetzeker dat het weerdegrond verandert
en daardoor invloed heeft opdegroei vandegewassen. Deze invloeden kunnen zich doen gelden tijdens
en ookvóór degroei, b.v.uitspoeling van stikstof indevoorafgaande winter ofbij lange voortduring
van eenbepaald weertype invoorafgaande jaren. Detheorie isontwikkeld dat de verschillen tussende
opbrengsten van akkerbouwgewassen in verschillende jaren in belangrijke mate worden bepaald door
de geleidelijke inwerking vanhetweer opdevruchtbaarheid vandegrond. Deze gaat achteruit inoverwegend tenatte enherstelt zich indroge perioden. Hetonderzoek wordt gericht opdeverzamelingvan
meer gegevens enopdeverkrijging van inzicht in aard enoorzaken van deveranderingen vande vruchtbaarheid.
Project 98. Schommelingen vanjaarlijkse opbrengsten inverband metweer, bodemvruchtbaarheid en
bemesting (F. VAN DER PAAUW).

Project 139. Beschrijving enverklaring van veranderingen indevruchtbaarheid van degrond onder
invloed van het weer (F. VAN DERPAAUW, G. W. HARMSEN, P . K. PEERLKAMP, P . BOEKEL,
J. J. SCHUURMAN, L. K. WIERSUM).

D - Afdeling biologie vande grond.
Dl - Microflora, rizosfeer en vorming en afbraak van organische stof.
Door de belangrijke invloed vandeindegrond levende organismen op de grond isbestuderingvan
hun functies onmisbaar voor een volledige kennis eninterpretatie vandefactoren van bodemvruchtbaarheid. Ookuitwendige invloeden (bevriezen, drogen) opdieorganismen worden bestudeerd, mede in verband metdeafbraak van organische stof in de grond.
Van grote betekenis zijn deprocessen van synthese enafbraak vandeorganische stof indegrond,
waarbij deuitscheidingen van plantewortels (rizosfeerefïect) een belangrijke rol spelen. Onafscheidelijk
met deze processen verbonden zijn ookde stikstofhuishouding vandegrond endevoorziening der gewassen met stikstof uit devoorraad indeorganische stof als gevolg vandemineralisatie-activiteit der
microörganismen.
Project 4.

Verschillen inhetverloop vanhetgehalte aanorganisch gebonden stikstof in zandgronden
(H. VAN D I J K ) .

Project 10. Functie vanderizosfeer bij dehumus- enstikstofhuishouding vandegrond (G. JAGER).
Project 12. Scheiding van aantastbare enbestendige organische stof in degrond langs microbiologische
weg (G. JAGER).

Project 13. Invloed van drogenenvanbevriezen vangrond opdeafbraak van organischestof (G. JAGER).
Project 14. Invloed vanorganische bemesting opde afbraak vanbestendige humus (G.JAGER, G. W.
HARMSEN).

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

Project 17. Fixatie vanluchtstikstof envanoplosbare stikstof in de grond door groenbemestingsgewassen (G. W. HARMSEN)*
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DU - Voor planten opneembare stikstof in de grond.
Wegens de velerlei veranderingen en verplaatsingen van de voor planten opneembare (minerale)
stikstofvormen in de grond is het noodzakelijk de hierbij optredende processen te bestuderen omde
stikstofhuishouding van degrond (envaneenbedrijf) tekunnen beoordelen. Debelangrijkste processen
zijn nitrificatie, denitrificatie, vervluchtiging van ammoniak, uitspoeling, capillaire opstijging enadsorptie
van ammoniumionen aan kleimineralen en humus. Door laboratoriumonderzoek, veld- en potgroeven
en met behulp vaneen batterij lysimeters wordt getracht tot het doel te geraken.
Project 11. Bepaling van de mineralisatie van organisch gebonden stikstof door middel van ionenwisselaars (G. W. HARMSEN).

Project 16. Vertikale verplaatsing van oplosbare stikstof in de grond onder invloed van de waterbeweging (G. J. KOLENBRANDER).

Project 20. Lysimeteronderzoekbetreffende destikstofhuishouding vangrasland(G.J. KOLENBRANDER).
Project 181.Verband tussen destikstofmineralisatie op het laboratorium enin hetveld (G.J. KOLENBRANDER).

DIII - Organische stof.
De voorziening vandetuinbouw met„veenaarde" benodigd voor verversing, aanvulling en ophoging
van tuinbouwgrond enalsgrondstof voor potgrondmengsels ondervindt moeilijkheden. Naast veenaarde
wordt ook aandacht besteed aan een mogelijk gebruik van stadsvuilcompost ofvan mengsels van compost
en veen.
De verslijting vandebouwvoor vanveenkoloniale gronden en deproblemen vandekwaliteit van het
nog resterende veen hebben ook de aandacht.
Het chemische onderzoek van de organische stof beoogt de kennis van vorming, eigenschappen en
functie vanhet humuscomplex te verdiepen. Aard en eigenschappen van de organische stof zijn mede
afhankelijk vanhetmateriaal waaruit deze door vertering ontstaat, terwijl hetverloop vande vertering
door verschillende milieufactoren wordt beïnvloed. Voor de opsporing enbeschrijving vandeze relaties
moet men beschikken over methoden, waarmee kwaliteitsverschillen van de organische stof kunnen
worden bepaald. Titans ishetonderzoek danookgericht op de ontwikkeling en toetsing van dergelijke
methoden. Daarbij gaat hetniet alleen omeenkarakterisering enkwaliteitsbeoordeling van de organische
stof in grond maar ookvandiein organische meststoffen (veenprodukten, composten e.d.), kunstmatige
grondmengsels enz.Voorts wordt aandacht besteed aan vorming en afbraak van organische stof in de
grond (humusevenwicht).
Project 5.

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

Project 6.

Fysiach-chemisch onderzoek van huminezuren (H. VAN DIJK).

Project 114.Mengsels op basis van veen en stadsvuil (H. VAN DIJK, Jac. KORTLEVEN).
Project 128. Chemische bepaling van de inerte organische stof in de grond (H. VAN DIJK).
Project 129.Karakterisering van organische meststoffen en potgronden in het laboratorium (H. VAN
DIJK).

Project 130.Karakterisering van de organische stof in veenkoloniale grond (H. VAN DIJK).
Project 168.Onderzoek naar hoeveelheid en hoedanigheid van de organische stof in de verschillende
korrelgroottefracties van de grond (S.DEHAAN).
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DIV - Parasitaire planteziekten en bodemfactoren.
Aan de kwaliteit van landbouwprodukten (aardappelen e.a.) worden o.a. door de EEG steeds hogere
eisen gesteld. Daarom is het van groot belang de oorzaken van het optreden en de bestrijdingsmogelijkheden (o.a. stomen) van bodemparasieten te leren kennen.
Deze parasieten zijn voor hun ontwikkeling en voor de aantasting van de waardplant afhankelijk van
bodemfactoren die worden bestudeerd. Als parasieten kunnen zowel insecten, wormen, nematoden als
microörganismen optreden.
Project 140. Invloed van stomen van grond op de afbraak van organische stof en op de vruchtbaarheid
van de grond (G. JAGER, L. S. SPITHOST, J. VAN DER BOON).

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

E - Afdeling bemesting in de landbouw.
EI - Organische bemesting.
Ela - Waardering van organische bemesting.
Voor de handhaving en verbetering van de bodemvruchtbaarheid is het van belang te weten hoe de
intensiteit van de organische bemesting moet zijn. Een belangrijk onderdeel ervan is de studie over het
verband tussen de aanvoer van organische stof en de beweging van het humusgehalte naar een bepaald
peil,waarophetverderconstantblijft. Eenvoorlopigeformule dieditverband aangeeft, vraagt bevestiging
en differentiëring. Van belang is ook de verschillen tussen de soorten organische mest (stalmest, dunne
mest, stadsvuilcompost,rioolslib,groenbemesting) teleren kennen. Ter bestrijding van de verontreiniging
der openbare wateren in de veenkoloniën wordt gezocht naar mogelijkheden het vruchtwater van de aardappelmeelfabrieken als meststof voor de landbouw te gebruiken. Voor grasland wordt nagegaan, welke
invloed verschillende soorten organische mest hebben op de samenstelling van de zode.
Behalve alsleverancier van organische stof hebben de organische meststoffen directe betekenis voor de
voedingvan het gewas.Er wordtnagegaan welkewaarde devoedingselementen in deze meststoffen hebben
in vergelijking met kunstmeststoffen. Ook wordt nagegaan of zij in fysiologische zin de plant principieel
anders beïnvloeden (verg. bijv. het langzaam ter beschikking komen van stikstof).
Project 42. Invloed van organische bemesting op het gehalte van de grond aan organische stof (Jac.
KORTLEVEN).

Project 43. Betekenis van organische meststoffen voor de stikstofvoeding van gewassen en de humushuishouding van de grond (S. DE HAAN).
Project 44. Effect van stadsvuilcompost, al of niet gemengd met rioolslib, op grond en gewas (Jac.
KORTLEVEN).

Project 46. Gebruik van vruchtwater van aardappelmeelfabrieken als meststof (Jac. KORTLEVEN).
Project 47. Invloed van onderploegen van stro op de bodemvruchtbaarheid (L. C. N. DELA LANDE
CREMER).

Project 48. Invloed van soorten stalmest op de hoedanigheid van de grasmat (L. C. N. DE LA LANDE
CREMER, G. J. KOLENBRANDER).

.

Project 141. Invloed van stalmest op de zetmeelopbrengst van fabrieksaardappelen (K. TER HORST).
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EIb - Organische bemesting in bedrijfsverband.
Toepassing van organische bemesting is sterk gekoppeld aan de bedrijfsomstandigheden. Daarom
worden de mogelijkheden bij verschillende bedrijfsvormen nagegaan. Bij zand- en dalgronden is dit
onderzoek behalve opdebemestende waarde onder praktijkomstandigheden ookgericht ophet verloop
van hethumusgehalte, delangzaam ter beschikking komende stikstof, deverbetering vandevochthuishouding, debestrijding van degevoeligheid voor verstuiving endeverbetering vande luchthuishouding.
Voor klei-enzavelgronden isdetoediening van organische stof sterk inbetekenis toegenomen doorde
toeneming van de mechanisatie. De organische stof is hier niet alleen van belang als meststof, maar
ook voor de verbetering van de structuur en de luchthuishouding en ter bestrijding van verslemping.
Dat betekent eeningreep in de technische bedrijfsvoering, vruchtopvolging, bouwplan en stikstofhuishouding van de grand. Hiermede hangt ook de invloed op de bedrijfseconomische resultaten samen.
Het genoemde onderzoek levert bouwstenen voor eenwaardebepaling vandegrond, dieo.a. bruikbaar
zijn voor de opstelling vanmeststofbalansen en voor deverkrijging vaninzicht in het bemestingsbeleid
van het bedrijf. Hiervoor moet men ook weten, hoeveel mest de verschillende diersoorten produceren
en welkedesamenstelling van die mest is.Ditisvan belanginverband metdeopsporing van fouten inde
minerale bemesting.
Project 49. Waardering van veeljarige organische bemesting op zand- en dalgrond (K. TER HORST).
Project 50. Waardering van veeljarige organische bemesting op klei- en zavelgrond en toepassing
in bedrijfsverband (J. A. GROOTENHUIS).

Project 119.Organische en minerale bemesting op humusarme zandgrond in onderling verband (K.
TER HORST).

Ell - Anorganische bemesting (hoofdvoedingselementen; voor sporenelementen zieCHI).
Ella - Anorganische bemesting van bouwland (incl. grove tuinbouw).
Getracht wordt antwoord tevinden opdevraag,hoeveel meststof (N, P,K, Mg, kalk) voor deverschillende gewassen onder uiteenlopende milieuomstandigheden nodig isvoor hetbereiken vande maximale
opbrengst en een goede kwaliteit. Onder milieuomstandigheden worden weersfactoren en fysische en
chemische vruchtbaarheidsfactoren verstaan. Adviesnormen zijn ontwikkeld, in hoofdzaak op basisvan
grondonderzoek. Verschillende methoden vangrondonderzoek zijn vergeleken. Thans iseenvrij gedifferentieerd advies mogelijk. Hier en daar zijn nogonvolkomenheden, zowelin debepalingsmethode alsin
de kennis vandewaarde van grondonderzoek. Demethode van fosfaatonderzoek isnog niet bevredigend.
De differentiatie van de adviezen naar gewassen vraagt eveneens aandacht. Belangrijk is de studie van
het verloop vandebodemvruchtbaarheid onder invloed van bemesting engroei van degewassen op lange
termijn. Deresultaten vandit onderzoek zullen hetmogelijk maken adviezen voor meer jaren te geven.
Project 51. Stikstofbemesting van akkerbouwgewassen (P. F. J. VAN BURG).
Project 53. Ontwikkeling en toetsing van grondonderzoek op basis van de meest oplosbare fractie
van het fosfaat in de grond (F. VAN DER PAAÜW, H. A. SISSINGH).

Project 54. Toetsing en verloop van de kalitoestand op rivierklei (J. PRUMMEL, A. E. R.MES).
Project 55. Kaligebrek en opbrengst van fabrieksaardappelen (J. PRUMMEL).
Project 57. Kalibehoefte van voederbieten op zandgrond (C.M. J. SLUIJSMANS).
Project 59. Invloed vanstikstof- envanorganische bemesting ophetverband tussen pHen opbrengst
(C. M. J. SLUIJSMANS).
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Project 60. Magnesiumbemesting van bouwland (C. M. J. SLUIJSMANS).
Project 72. Invloed van bemesting op de kwaliteit van spruitkool (J. PRUMMEL).
Project 142. Invloed van groenbemesting en structuur op de beschikbaarheid van bodemfosfaat (J.
PRUMMEL).

Project 143. Onderzoek naar verhezen van kalk uit de bouwvoor (C. M. J. SLUIJSMANS).
Project 144. Onderzoek naar de betekenis van de kalktoestand van de ondergrond (C. M.J. SLUIJSMANS,
J. J. SCHUURMAN).

Project 145. Bemesting van grove-tuinbouwgewassen op landbouwgronden (J. PRUMMEL).
Project 163. Hulp en bewerking bij onderzoek van andere instanties en kort lopende onderzoekingen
betreffende anorganische bemesting van bouwland (C. M. J. SLUIJSMANS).
Project 182. Invloed van de zwaarte van de grond op de voor de gewassen optimale pH (C. M.J. SLUIJSMANS).

Project 183. Verloop van de kalitoestand op bouwland (J. PRUMMEL).
Project 185. Onderzoek naar de zwavelbehoefte van grond en gewas (A. E. R. MES).
Project 187. Invloed van chloride op de minerale samenstelling en van de minerale samenstelling op de
zetmeelproduktie van fabrieksaardappelen (K. TER HORST).
Ellb - Anorganische bemesting van grasland.
Eerst was het onderzoek over fosfaat, kali en kalk in hoofdzaak gericht op adviesnormen, waarbij het
bereiken van een maximale opbrengst beoogd werd. Een adviesbasis kwam tot stand. Met de toenemende
kennis over de betekenis van de minerale samenstelling voor de gezondheid van het vee verschuift het
accent van het onderzoek naar de beheersing van de kwaliteit van het gras. Toenemende aandacht wordt
ook geschonken aan de betekenis van de gebruikswijze van het grasland voor de meststoffenbehoefte.
Project 65. Stikstofbemesting van grasland (P. F. J. VAN BURG, K. DILZ).
Project 66. Fosfaatbemesting van grasland op fosfaat vastleggende, ijzerhoudende gronden (J. PRUMMEL).

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

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

Project 146. Invloed van bodem en bemesting op de gehalten van grasaan kalk en fosfaat (J. PRUMMEL).
Project 162. Minerale samenstelling van weidegras op komklei (A. E. R. MES).
Elle - Geschiktheid van meststoffen naar grond en gewas, mede in verband met tijd en wijze van toediening.
Afhankelijk van gewas en bodemomstandigheden kunnen meststoffen die hetzelfde hoofdvoedingselement bevatten, van verschillende landbouwkundige waarde zijn. Hierbij spelen oplosbaarheid, korrelgrootte en nevenbestanddelen een rol. Adviezen zijn mogelijk, indien directe werking en nawerking op
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opbrengst, kwaliteit en vruchtbaarheidstoestand van de grond bekend zijn. De resultaten van het onderzoek leveren de basis voor prijsvergelijkingen.
Tijd en wijze van toediening van meststoffen, ook in de vruchtopvolging, kunnen afzonderlijke punten
van onderzoek zijn, maarzijn in sommige gevallen gekoppeld aan de soort meststof. Er moet een mogelijkheidzijn vooronderzoek naarbruikbaarheid enwaardevannieuwe meststoffen envoor toetsing van nieuwe
bemestingswijzen.
Project 62. Fosfaatwerking van fosfaathoudende meststoffen (P. F. J. VAN BURG).
Project 63. Magnesiumwerking van magnesiumhoudende meststoffen (C. M. J. SLUIJSMANS, P. F. J.
VAN BURG).

Project 97. Wijze en tijd van toediening van kunstmeststoffen (J. PRUMMEL).
Project 112. Beoordeling van het gebruik van meststofbalansen (L. C. N. DEI A LANDE CREMER).
Project 161. Bemestingswaarde van vloeibare meststoffen, in het bijzonder vloeibare ammoniak (P. F. J.
VAN BURG).

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

EIII -

Vruchtopvolging.

De invloed van de frequentie van verbouw van granen op het opbrengstniveau en het optreden van
ziekten en plagen wordt nagegaan, alsmede die van de tussenschakeling van verschillende leguminosen
op groei, opbrengst en kwaliteit der gewassen.
Project 87. Betekenis van vruchtopvolging voor akkerbouw op klei- en zavelgronden (J. A. GROOTENHUIS).

F - Afdeling bemesting in de tuinbouw.
Het onderzoek over bemesting en bodemvruchtbaarheid is gericht op de verbetering van opbrengst
en kwaliteit van tuinbouwgewassen envervroeging resp.verlating van deproduktie. Het onderzoek omvat:
a. algemene bemestingsvraagstukken: bepaling van de bemestingsbehoeften van gewassen en gronden
door middel van grond- en gewasonderzoek en door vergelijkend onderzoek van de meststofsoorten,
b. specifieke voedingseisen en teeltomstandigheden van tuinbouwgewassen: invloed van bodembehandeling, vochtregime, teeltmaatregelen op de voeding van de plant; kwaliteit en bewaarbaarheid van het
produkt in afhankelijkheid van voeding en bodem,
c.toebereiding van de grond; samenstelling van perspotten voor de opkweek en van potgronden; geschikt
maken van gronden voor tuinbouw, o.a. met behulp van organische meststoffen en veensoorten.
FI - Groenteteelt.
De opkweek van groenten in perspotten en stenen potten vraagt karakterisering van de vereiste kwaliteit van de materialen (veenaarde, grondsoort, organische meststof) en onderzoek naar hun juiste verhouding en naar de optimale bemesting. Groeiremming van jonge planten door slechte kwaliteit van de
perspot is door latere teeltmaatregelen moeilijk ongedaan te maken, waardoor de vroegheid van de teelt
wordt benadeeld. Onderzocht wordt, welke hoeveelheden kunstmeststoffen aan doorgevroren zwartveen
(„tuinturf") moeten worden toegevoegd.
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De interpretatie van het grondonderzoek voor de bemesting van groenten wordt verder ontwikkeld
vooralmethetoogopdekwaliteit. Destikstof-enfosfaatbemesting voor slazijninstudie.De wisselwerking
tussen stikstof en kali bij tomaten wordt onderzocht, waarbij vooral de aandacht is gevestigd op hetoptreden van wankleurigheid. Diluviale en alluviale zandgronden worden vergeleken met het oog op de
gewenste pH van kasgronden. Devoeding van de tomaat metcalcium in verband methet optreden van
neusrot vraagt de aandacht. Deinvloed van een periode van droogte op de verdeling van calcium in de
plant overblad envrucht zalineenpotproef worden onderzocht. Eenliteratuurstudie over debemestingsbehoeften van komkommer wordt verricht ter voorbereiding van nader onderzoek.
De doorspoeling vankasgronden isin depraktijk vaak onvoldoende door deophoping van meststoffen
in de diepere lagen. Bij de bemesting wordt niet voldoende rekening gehouden met het resultaat van
doorspoeling. Deverplaatsing van voedingsstoffen in het profiel in de loop van de tijd wordt nader bestudeerd (gloeirest, zoutschade, stikstof).
Herfstslainkassen vertoont nahetstomenvandegrondvaakafwijkingen. Geblekenisdatverschillende
bodemfactoren door stomen wijzigingen ondergaan. In een zandcultuur zal de invloed van elke factor
op de kwaliteit van sla afzonderlijk worden bestudeerd.
Project 19. Reactiesvandeplantopvariatiesinvochtenbemesting(J.VANDERBOON,J.J. SCHUURMAN).
Project 35. Structuurverbetering van zware Heigrond bestemd voor de groenteteelt (P. KNOPPIEN,
P . BOEKEL).

Project 70. Bemesting van kropsla onder glas (J. P . N. L. ROORDA VAN EYSINGA).
Project 71. Bemesting van tomaten (J. P . N. L. ROORDA VAN EYSINGA).
Project 89. Proefplekkenonderzoek bij aardbeien (J. VAN DER BOON).
Project 101.Rijping vanlandbouw-tottuinbouwgrond voordegroenteteeltindevollegrond (P. BOEKEL,
J. VANDER BOON, H. VAN D I J K , G. W. HARMSEN, L. K. WIERSÜM).

Project 102. Samenstelling van potgronden (L. S. SPITHOST).
Project 105. Organische bemesting in de groenteteelt (P. KNOPPIEN, J. J. SCHUURMAN).
Project 154. Bemesting van tomaten met stikstof (stikstofhuishouding in het profiel, effect van uitspoeling) (J. P . N. L. ROORDA VANEYSINGA).

Project 165. Bemestingsonderzoek van groenten onder glas (J. P . N. L. ROORDA VAN EYSINGA).
Project 179. Onderzoek vanbodemvruchtbaarheidsproblemen bij de tuinbouw in de volle grond (J. H.
PlETERS).

Project 184. Bemesting van komkommer (J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA).
FII - Fruitteelt.
De vraag naar de samenhang tussen de kwaliteit vande vrucht en de grootte vande stikstofgift komt
naar voren in verband met de in de praktijk verhoogde stikstofbemesting. Het stikstofgehalte vanhet
blad zoueenkriterium kunnen zijn voor devoeding vandeboom en duseenbasis voor het bemestingsadvies. Gewasonderzoek kanbij eenmeerjarige teelt eenwaardevolle aanvulling zijn vanhet grondonderzoek ofeenaparte betekenis daarnaast hebben. Onderzocht wordt welke factoren, behalve de factor stikstof zelf, het stikstofgehalte van het blad beïnvloeden, t.w.vruchtdracht, snoei, vocht, tijdstip vanbemesting, tijdstip van bemonstering van het blad enz. De verdeling van de stikstofvoorraad over blad,
hout en bast wordt tevens in het onderzoek betrokken.

40

De begroeiing van de grond in boomgaarden beschermt de grond tegen structuurverval. De achteruitgang van de structuur beïnvloedt de boom ongunstig (ijzergebrek, kanker). Aan de andere kant is de
begroeiing een concurrent voor de boom ten aanzien van voeding en water. Devraag is,op welkewijze de
stikstofvoorziening van de boom gewaarborgd kan worden ondanks de opneming van stikstof door het
gras en de minder gunstige vochtvoorziening van de bovengrond (grootte, tijd, wijze van stikstofgift,
inregenen van stikstof, beregenen).
De bemesting van de appel op zandgrond is nog weinig onderzocht. De sterke uitbreiding van de fruitteelt op zandgrond vraagt onderzoek. Door omzetting van het profiel kunnen vele gronden verbeterd
worden voor de fruitteelt. Vermenging van de humushoudende bouwvoor met de ondergrond bij het
planten vraagt bijaondere bemestingsmaatregelen. Ook de verbetering van plaatgronden door middel
van omzetting van het profiel is in onderzoek.
Het „stip" in appels kan worden verminderd door verbetering van de calciumvoeding. In onderzoek is
op welke wijze calcium moet worden toegediend (bemesten, tijdstip, spuiten, hoeveelheid). Langs fysiologisch-chemische weg zal worden getracht inzicht te krijgen in de gunstige werking van calcium ten
aanzien van stip.Hierbij zalaandacht worden geschonken aan deinterne waterhuishouding van de vrucht,
de osmotische concentratie van het celsap en de verdeling der voedingselementen over blad en vrucht.
Onderzoek is gaande naar de oorzaken van ijzergebrek en de juiste wijze van bestrijding.
Project 73. Bemesting van appels op zandgrond (J. VAN DER BOON).
Project 74. Kalibemesting van appels op stroomruggrond op rivierklei (J. VAN DER BOON).
Project 75. Landelijke bodembehandelingsproeven in de fruitteelt (P. DELVER, J. VAN DER BOON).
Project 111. Betekenis van stikstof in de fruitteelt voor opbrengst en kwaliteit (P. DELVER, J. VAN DER
BOON, G. W. HARMSEN).

Project 147. Interpretatie van het stikstofgehalte in blad van appel en peer (P. DELVER).
Project 148. Bestrijding van ijzerchlorose in de fruitteelt (P. DELVER).
Project 149. Bestrijding van stip in appels door verbetering van de calciumvoeding (J. VAN DER BOON).
Project 150. Verbetering van plaatgronden (P. DELVER).
Project 159. Fysiologisch onderzoek naar het verband tussen de minerale huishouding van de plant
en kwaliteitsgebreken bij tuinbouwprodukten (B. J. VAN GOOR).
Project 169. Onderzoek betreffende plantgaten bij appel en peer (P. KNOPPIEN).
Fill - Bloementeelt.
De bemesting van bloemisterijgewassen is afhankelijk van het substraat. Karakterisering van de gebruikte materialen waaronder veenaarde, „tuinturf" en turfmolm, is vereist. De optimale verhouding
van dezein depotgrond en de daarop afgestemde bemesting worden beïnvloed door de teeltomstandigheden, in het bijzonder door het vochtregime. Er zal worden ingegaan op de wijze waarop het substraat de
opneming van voedingsstoffen beïnvloedt. De osmotische concentratie van het bodemvocht die wordt
gewijzigd door toevoeging van bepaalde zouten, wordt hierbij in het middelpunt geplaatst.
De betekenis van organische meststoffen als bron van geleidelijk vrijkomende voedingsstoffen wordt
onderzocht.
Het doelvanhet onderzoek iste komen tot een gestandaardiseerd potgrondmengsel met een eenvoudige
bemesting, dat voor vele potplanten geschikt is. Het onderzoek is thans gericht op cyclamen, gloxinia,
pelargonium en op anjers in tablettenteelt.
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De optimale bemesting van anjers is nog onvoldoende bekend. Aandacht wordt besteed aan de stikstof
waarvan de benodigde hoeveelheid waarschijnlijk groter is dan de in de praktijk gebruikte. Naast de
opbrengst wordt ook deinvloed van de stikstof op dekwaliteit bestudeerd. Stalmest wordt als leverancier
van geleidelijk vrijkomende voedingsstoffen onderzocht in vergelijking met periodieke overbemestingen.
Ook hier wordt aandacht besteed aan de verkrijging van een gunstig substraat voor de anjercultuur in
tabletten in mengsels van klei en „tuinturf".
In de meerjarige anjerteelt wordt debetekenis van grondonderzoek tijdens de teelt onderzocht (bijmestonderzoek). Gewasonderzoek is misschien een betere basis voor het bemestingsadvies.
Vele praktijkgevallen van afwijkende bladkleur en onvoldoende groei zijn te wijten aan ijzergebrek dat
is tegenezen door middel van ijzerchelaat. Wijze van toediening en benodigde hoeveelheid van dit chelaat
worden onderzocht.
Project 76. Samenhang tussen bodem en bemesting bij anjers (R. ARNOLD BIK).
Project 151. Samenhang tussen substraat en bemesting bij potplanten (R. ARNOLD BIK).
Project 155. Bestrijding van ijzerchlorose in de bloementeelt (R. ARNOLD B I K ) .

G - Afdeling

grondbewerking.

In Nederland wordtjaarlijks ca. 130miljoen gulden of 10 % van de produktiekosten besteed aan grondbewerking. Deze berust nog hoofdzakelijk op een empirische basis. De laatste jaren zijn methoden ontwikkeld om de door bewerking verkregen bodemstructuur te karakteriseren. Nagegaan wordt welke
invloed het type werktuig, de bewerkingsmethode, de eigenschappen van de grond (o.a. de reologische),
het weer en het gewas hebben op de verkregen structuur en het verloop daarvan. In het bijzonder zal
daarbij aandacht besteed worden aan het zaaibed. Uiteraard wordt de reactie van het gewas in het onderzoek betrokken. De verkregen resultaten moeten tezamen met die van project 41diehen alsbasis voor de
constructie van grondbewerkingswerktuigen en de opstelling van adviezen voor methoden van grondbewerking. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de economische kant van het grondbewerkingsvraagstuk.
Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met ILR, LHS, ITT en enkele andere instanties
binnen hetkader van de werkgroepen voorgrondbewerking in deakker- en weidebouw en in de tuinbouw
onder glas, waarvan het secretariaat aan ons instituut is gevestigd.
Project 2.

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

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

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

Project 125. Onderzoek van het zaaibed (C. VAN OUWERKERK).
Project 173. Invloed van de reologische eigenschappen van de grond op het resultaat van de grondbewerking (C. VAN OUWERKERK).
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H - Afdeling regionaal- en bedryfsonderzoek.
HI - Regionale en landelijke overzichten van bodemvruchtbaarheidsfactoren; regionale analyses van
de bodemvruchtbaarheid terverbetering van de landbouwkundige toestand.
Er bestaan grote verschillen in opbrengst tussen depercelen vanéénbedrijf en binnen éénlandbouwgebied. Getracht wordt de oorzaken kwalitatief en kwantitatief aan te geven. In principe moeten voor
een dergelijke interpretatie alle factoren dievan invloed kunnen zijn op de opbrengst, in beschouwing
worden genomen. Deontwikkeling vanstatistische methoden voor debewerking dergegevens maakthet
mogelijk eendergelijke analyse uit te voeren.
Het betreft hier niet alleen factoren waarvan de betekenis door wijziging van hun invloed b.v. met
behulpvanbemestingisnategaan,maar ookfactoren diemoeilijk ofnietteveranderen zijn.De statistische
analyse maakt hettevens mogelijk demethoden terbepaling vandemoeilijk tevariëren factoren (vochthuishouding, structuur e.a.) te toetsen.
Door dezewerkwijze ontstaat een uitgebreide kennis over dekwantitatieve betekenis derthans bekende
bodemvruchtbaarheidsfactoren, die kan worden gebruikt voor de verklaring van de verschillen inopbrengst tussen bepaalde gebieden enbijeconomische beschouwingen over deverbetering van bestaande
toestanden. Regionale en landelijke overzichten van de verschillende factoren zijn hiervoor onmisbaar.
De resultaten vormen tevens een basis voor de opstelling vaneen landclassificatie.
Project 90. Analyse van de bodemvruchtbaarheid van de Gelderse Vallei (Th.J. FERRARI).
Project 91. Onderzoek naar debodemvruchtbaarheid van een kerngebied (noord-Limburg) door middel
van stikstofhoeveelhedenproefvelden (Th. J. FERRARI).

Project 103.Onderzoek ten behoeve van de opstelling van een schema van landclassificatie (Th. J.
FERRARI).

Project 104.a.Bewerking der gegevens van de internationale stikstofproefvelden (Th.J. FERRARI).
b.Medewerking bij uitvoering en bewerking der gegevens van de langjarige bemestingsproefvelden en uitvoering van potproeven in internationaal verband (F.VAN DER PAAÜW,
Th. J. FERRARI).

Project 152.Analyse van de bodemvruchtbaarheid van de Friese Wouden (J. H. PIETERS).
Project 153.Oorzaken vandeverschillen inopbrengst van suikerbieten indeNOP (J.A. GROOTENHUIS,
Th. J. FERRARI).

Project 160. Compilatie van bijdragen tot de bestudering van de invloed van bodemkundige factoren
die de hoedanigheid vanhet veenkoloniale profiel en daarmee het produktieniveau in de
veenkoloniën bepalen (J. H. PIETERS).

HII - Economische waardering van bodemvruchtbaarheid en bemesting.
Maatregelen terverbetering vande bodemvruchtbaarheid en ter verhoging vande opbrengst moeten
op hun economische waarde worden getoetst.
De economische waardering van een bemesting, alleen beoordeeld naar het effect op de opbrengst,
is theoretisch betrekkelijk eenvoudig. Het resultaat heeft een beperkte geldigheid, omdat de toestand
van de grond buiten beschouwing gelaten wordt.
Het vraagstuk wordt interessanter maar ookingewikkelder, wanneer de bodemvruchtbaarheid tevens
in beschouwing wordt genomen. Bemesting en bodemtoestand moeten bij eeneconomische waardering
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met elkaar vergeleken worden, waarbij ook de waarde van de nawerking van de bemesting in rekening
moet worden gebracht.
Project 88. Economische waardering van fosfaatbemesting en fosfaattoestand van de grond (Th. J.
FERRARI).

Hill - Ontwikkeling en toepassing van wiskundig-statistische

werkwijzen.

De kennis nodig om over een gewenste opzet en berekening van uitkomsten van proeven te adviseren,
is grotendeels uit de literatuur te halen. Het komt echter voor, dat het onderzoek van bepaalde vraagstukken op het gebied van de bodemvruchtbaarheid bepaalde wiskundig-statistische moeilijkheden geeft,
waarvoor in de literatuur geen oplossing te vinden is.
Medewerking wordt verleend bij de oplossing van wiskundig-statistische vraagstukken (onder Hl
genoemd).
Project 92. Toepassing van wiskundig-statistische kennis (J. T. N. VENEKAMP, Th. J. FERRARI).
Project 93. Ontwerpen van een toets op het bestaan van correlaties binnen een waarnemingsreeks
(J. T. N. VENEKAMP).

Project 94. Grootte van bemonsteringsfouten bij het nemen van grondmonsters (Th. J. FERRARI).
I - Speciale

vraagstukken.

Project 95. Aangelegenheden in verband met het meststoffenbesluit (P. A. ROWAAN).
Project 99. Oorzaak en mogelijkheden ter bestrijding van de T-ziekte (L. C. N. DE LA LANDE CREMER).
Project 100. Mogelijkheden van diepploegen van kom-op-stroom- en kom-op-zandprofielen (A. E. R.
MES).

Project 117. Verslaggeving van het onderzoek in het randgebied van de NOP (A. E. R. MES).
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PUBLIKATIES.
G. H. ARNOLD, M. C. KERSEN en P. F. J. VAN BURG. Invloed van een stikstofoverbemesting op de opbrengst
van granen; 6. ureumbespuiting pervliegtuig.
Stikstof 4. 4 2(1964) 213-219.
R. A R N O L D B I K .Gebieksziekten bij bloemisterijgewassen.
Tuinbouwgids (1964) 4 5 4 - 4 5 7 .
R. A R N O L D B I K . Stikstofbemesting bij potchrysanten.
Vakblad Bloemisterij 19 (1964) 1201.
Een duidelijk stikstofeffect werd zowel op de vegetatieve ontwikkeling als op de knopvorming vande
potchrysant „Yellow Delaware" geconstateerd. Het aantal bloemen liep door verhoging van destikstofgift van delaagste totdehoogste gift opvan 5,1tot13,3 per plant.
R. A R N O L D B I K , J. TAN DER B O O N en H. EGBERTS. Verkoopt men wel goede potgrond aan de huisvrouw?
Vakblad Bloemisterij 19 (1964) 4 2 0 - 4 2 1 .
Vele merken potgrond worden in plastic zakjes in bloemwinkels te koop aangeboden. Naar aanleiding
van klachten werden 3 0potgronden steekproefsgewijze verzameld enchemisch en fysisch-chemisch
onderzocht. Een groot aantal bleek onvoldoende te zijn in vergelijking met aan de hand van proeven
opgestelde normen. Slechts acht potgronden gaven een even goede ofbetere groei van Gloxinia dan
door de proefnemers gemaakte potgrondmengsels. Aande fabrikanten wordt voorgesteld advies
in te winnen bijhetProefstation voor de Bloemisterij en zich op vrijwillige basis te verplichtende
grondstoffen e nde potgrondmengsels geregeld chemisch en fysisch-chemisch te laten onderzoeken.
W . A . P . BAKERMANS, P . DELVER en P . MEEUWSE. Groenbemestingsgewassen.

Tuinbouwgids (1964) 7 6 - 7 7 en (1965) 6 2 - 6 3 .
W. A .P . BAKERMANS, P . DELVER enP . MEEUWSE. Grassen voor blijvende begroeiing in boomgaarden;
eigenschappen vangrassen.
Tuinbouwgids (1965)6 1 .
B. C. BAKKER. Laboratoriumonderzoek naar de invloed van bezanding op de consistentie van kleigronden.
Landbouwvoorlichting 21 (1964) 167-174.
Het gehalte aan afslibbare delen van een zee- eneen rivierklei werd verlaagd door toevoeging van
zand van verschillende fijnheid. Consistentie-onderzoek van d ealdus verkregen klei-zandmengsels
leidde totconclusies omtrent fijnheid en hoeveelheid van voor verschraling van de bouwvoortoe
te passen zand ter verkrijging van een goede weerstand tegen mechanische druk en regenval (verslemPing)IJ. BAKKER. Strooiregelmaat van kunstmeststrooiers.
Landbouwgids (1965) 137-139.
IJ. BAKKER. Toepassing van mengmeststoffen.
Landbouwgids (1965) 143-145.
LT. BAKKER. Gebruik vandunne mest.
Landbouwgids (1965)149.
IJ. BAKKER. Mengmeststoffen.
Tuinbouwgids (1964) 7 9 - 8 0 en (1965) 6 8 .
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IJ. BAKKER. Samenstelling van devoornaamste kunstmeststoffen.
Tuinbouwgids (1964) 81-84 en (1965) 64-68.
P. BOEKEL. Bezanding van zware kleigronden.
Voorlichting enOnderzoek Akker- enTuinbouw. Prov. Dir. Rijkslandbouwvoorl. Friesland (1964)
12-13.
Op enkele proefvelden innoordelijk Friesland kwamen alsvoordelen vande bezanding vanzware
kleigrond naar voren:verbetering vanstructuur enbewerkbaarheid vandegrond, verhoging van de
opbrengst vanaardappelen en vermindering vandetarra. Nadelen vandeze bewerking zijn echter:
toeneming vandegevoeligheid voor verslemping door de lagere gehalten aan afslibbare delenen
en organische stof en vergroting vande bemestingsbehoefte.
P. BOEKEL. Schurft bij aardappelen inverband metdeeigenschappen vande grond.
Landbouwkundig onderzoek noordelijk Groningen. Dir.Landh. (1964) 45-47.
Op praktijkpercelen en proefvelden werd deinvloed vanenkele bodemkundige factoren ophet optreden vanaardappelschurft nagegaan. Zwaarte vande grond, kalktoestand en waterhuishouding
bleken voor deschurft belangrijke factoren tezijn. Eeninvloed vanstructuur, vruchtopvolging en
gehalte aan organische stof konniet worden aangetoond. Erwerden aanwijzigingen verkregendat
de mangaanhuishouding eenrol speelt bij deze aantasting.
J. VAN DERBOON. L'influence du sulfate depotasse surlacomposition minérale delafeuille etdu fruit
du pommier.
Colloq. Europ. Controle Nutrit. Min. Fert. Montpellier (1964) 5 blz.
Deinvloed van kaliumsulfaat opdesamenstelling van blad envrucht van deappel Jonathan op MIV
werd gedurende 6jaren op 14proefvelden op rivierklei bestudeerd. Kalibemesting verhoogde het
kaliumgehalte vanhetblad enverlaagde dataanmagnesium. Deverandering was geringer naarmate
reeds meer kalium inhet blad aanwezig was. Het calciumgehalte vanhet blad werd door de kalibemesting in geringere mate verlaagd danhetmagnesiumgehalte. Kaliumsulfaat verhoogdehet
magnesiumgehalte vanendemagnesium-calciumverhouding vandevrucht, vooral bij hoge kaligehalten.
J. VAN DERBOON, A. POUWER en N.M.DEVOS. Nitrogen dressing inorchards with agrass sward.
16th Intern. Hort. Congress (Brussels 1962)3 (1964) 151-157.
Grasbedekking in de boomgaard vergemakkelijkt de uitvoering van ziektebestrijding en andere
werkzaamheden engaat deachteruitgang vandestructuur tegen. Grasisechter een grote concurrent
voor deboom tenaanzien van stikstof en water. Ineenproef wasdezwart gehouden grond deeerste
jaren beter, maar later haalden de veldjes ingras de achterstand in.Inhet eerste geval gingende
bomen in groei achteruit envertoonden kankeraantasting enijzergebrek. Weinig ofveel maaien
betekende geen verschil indeconcurrentie vanhetgras. Hetinwater oplosbare stikstofgehalte van
de grond wastijdens degroei opdeveldjes met gras lager. Door vroegtemesten kan deboom beter
van stikstof worden voorzien bijgrasbedekking. Injectie oftoediening van stikstof in banden gaf
echter geen positief resultaat. Beregening verhoogde deopbrengst van debomen opdepercelenmet
gras met 11% (echter niet opdezwart gehouden grond).
J. VAN DERBOON, R. ARNOLD B I K ,P . DELVER en J. P . N. L. ROORDA VAN EYSINGA. Maatregelen bij ge-

breksverschijnselen.
Tuinbouwgids (1964) 67-70 en (1965) 54-57.
J. VAN DER BOON en P . DELVER. Kalibemesting in de fruitteelt.

Tuinbouwgids (1964) 276-277.
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J. VAND E E B O O N , P . DELVER en A . P O U W E B . Stikstofbemesting in de fruitteelt.

Tuinbouwgids (1964) 278-279.
J. VAN DER B O O N en A . C. VAN SCHREVEN. Stip i n appelen.
Tuinbouwgids (1964) 2 9 4 - 2 9 6 en (1965) 232-233.
J. VAN DER B O O N e n 0 . Gy.TANCZOS. Bespuiting metureum tegen nachtvorstschade.
Meded. Dir. Tuinb. 27 (1964) 201-209.
Volgens praktijkervaringen zou een bespuiting meteen0,2-0,3 % ureumoplossing vóór de bloei
de bloemen vanvruchtbomen voor enige tijd kunnen beschermen tegen bevriezing. Hoeweleen
oriënterende proef in deze richting wees, waren proeven in 1963 met zaailingen van augurk, bloeiende
aardbeien enzwarte bessen zonder resultaat. Kunstmatige nachtvorst inhet laboratorium enop het
veld tot - 4 ° Cgaf geen beschermende werking tezien van de bespuiting met ureumoplossing, noch
van een stikstofbemesting. Het ismogelijk dat ureum een betere vruchtzetting geeft bij onvoldoende
stikstofvoeding, welke tenonrechte wordt toegeschreven aan het verminderen van deschade door
nachtvorst.
J. VAN DER B O O N , A . D A S en W. F. DUVEKOT. Hoge stikstofgiften in een pereboomgaard; verslag van een
vijfjarige bemestingsproef.
Stikstof 4. 4 4 (1964) 274-288.
In een pereboomgaard op vrij zware rivierklei met 4 6 % afslibbare delen werden hoge giften stikstof
ineens indewinter gegeven. D e vruchtbomen reageerden opgiften van 400 en500 k gstikstof per
ha met een iets lichtere bkdkleur, een wat verminderde scheutgroei eneen iets lagere opbrengst.
Deze ongunstige invloeden waren slechts gering vergeleken met de opbrengstderving a bgevolg van
veel te lage stikstofgiften. De bewaarkwaliteit van de peren werd nauwelijks beïnvloed. De boomgaard
werd in het eerste proefjaar in gras gelegd. De stikstofgift van 400 kg per ha was toen nog niet geheel
voldoende. Inhet derde proefjaar nam deconcurrentie van degrasmat o m destikstof duidelijk af.
De optimale stikstofbemesting kwam elkjaar opeenlager niveau te liggen. Ditstemde overeen
met het feit dat de hoeveelheid in water oplosbare stikstof in mei en juni nog aanwezig in de bovenste
4 0 cm van de grond, van het derde proefjaar af steeds hoger werd. Er was een tendens dat de ongunstige invloed van zeer hoge stikstofgiften minder duidelijk tot uiting kwam, als veel kali was gegeven.
K. BOSKMA. Kalktoestand en stikstofbemesting voor conservenerwten op veenkoloniale grond.
Landbouwvoorlichting 21 (1964) 6 3 - 6 7 .
In een eenjarige proef bleek demaximale opbrengst aan conservenerwten met TM-getal tussen110
en 130 reeds teworden verkregen bij een pH van ca. 4,6. Voor erwten met hoger TM-getal steegde
opbrengst totpHca5,0. Bijlage p Hwerd een toeneming van de opbrengst gevonden tot 60 à 9 0
kg kunstmettstikstof per ha, bij p H 4 , 5 tot ruim 3 0 k g per ha, terwijl bij p H5,1d e bemesting vrijwel geen effekt op de opbrengst had.
K. BOSKMA. Kalktoestand vande grond en opbrengst van stoppelknollen.
Landbouwvoorlichting 21 (1964) 435-438.
Van 16 proefjaren met stoppelknollen van proefvelden met pH-trappen op zand- en dalgrond werden
de opbrengstgegevens samengevat. Gemiddeld reageerde dit gewas vrij sterk opverschillen in kalktoestand van degrond. Stoppelknollen zijn volgens deze gegevens gevoeliger voor een lage p Hdan
aardappelen, rogge enhaver enreageren tussen p H 4,0en 5,0 ongeveer als gerst. D eoptimalep H
is omstreeks5,0.
K. BOSKMA e nD . VAN DER H E Y . Kalibemesting van fabrieksaardappelen opvenige kleigrond.
Versl. Landbk. Onderz. 644 (1964) 32 blz.
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In de opbiengstgegevens van46 eenjarige proefvelden opvenige kleigrond (zeeklei metmeerdan
10 % organische stof) in de provincie Groningen werd deinvloed vanbodemfactoren op dekalivoorziening vanfabrieksaardappelen nagegaan.Degemiddelde economisch optimalekaligift bleek af
tenemen vanca.200kgkalizout20%bij een kaligehalte van 12tot ca.60kg bijeenkaligehalte 30.
Naar hoger gehalte aan afslibbare delen was meer kali rendabel. VanpHen organische-stofgehalte
kon geeninvloed op dekalivoorziening wordenaangetoond. Deafneming vanhetonderwatergewicht
door bemesting met kali wasopvenige kleigrond gemiddeld iets kleiner danisgevonden op zeekleigrond metminder dan10% organische stof en ongeveer dehelft kleiner danwerd gevonden op
zandgrond.
f

P. F.J. VANBORG. Stikstofbemesting vanpootaardappelen;1.invloedvan desoorten van de hoeveelheid
stikstof op opbrengst, afrijping en sortering.
Stikstof 4. 42 (1964) 220-227.
P. F. J. VAN BURG en G. D. VAN BRAKEL. Bemestingswaarde van ammoniak.

Stikstof 4. 44 (1964) 258-273.
L. C. N. DE LA LANDE CREMER. Gebruik van dunne mest.
Landbouwvoorlichting 21 (1964) 266-269.
Perstukgrootvee wordtineenstarperiodevan180dagen 10m*dunne mest geproduceerd met 10 %
droge stof, 7% organische stof, 0,5% N, 0,2% P , 0 6 , 0,5% K.O, 0,2 % CaO en 0,1%MgO.
Ter verkrijging van bevredigende resultaten met dunne mest zal men bij hetovergaanopgemengde
bewaring moeten zorgen voor: voldoende bergingsmogelijkheid; toediening van eengoed gemengd
produkt waarvoor een vaste roerinstallatie indekelder nodig is; eenzofijnmogelijke verdelingbij
het uitrijden; jaarlijkse verdeling over het gehele bedrijf; toediening tijdens een buiige periode.
De stikstofwerking bijtoediening in maart bedraagt ca.40% vaneengelijke hoeveelheid stikstof
in devorm vankunstmest. Deorgamsche-stofaanvoer bij gemengde bewaring is even groot als bij
gescheiden bewaring.
A. DAS, J. VAN DER BOON enA. C. VAN SCHREVEN. Bestrijding van stip inappels Cox's Orange Pippin.
Fruitteelt 54 (1964) 900-902.
Eengoedebestrijdingvanstipinappels Cox'sOrangePippinwerdbereiktdoorspuitenof vernevelen
vaneenoplossingvancalciumnitraat.Hetpercentagestip daaldehierdoorgemiddeld metruim80%.
Op zandgrond deed bemesting met gips deaantasting door stip met38% dalen; hetresultaatwas
op kleigrond echter veel minder goed. Toediening van calcium verminderde bovendien hetbederf
van appels tijdens debewaring. Bladverbranding kan optreden wanneer wordt gespoten methogere
concentraties dan 1% of geneveld met hogere dan4 % calciumnitraat. Calciumnitraat was iets
werkzamer dan calciumacetaat enveel effectiever dan calciumlactaat. Kalksalpeter (meststof) werkte
ook gunstig, zijhetiets minder dan chemisch zuiver calciumnitraat. Bespuitingen metmagnesiumnitraat of magnesiurosulfaat verergeren stip.
P. DELVER. Beschouwingen over de stikstofvoeding van fruitgewassen.
Stikstof 4. 44 (1964) 289-294.
Onder invloed vanbemesting, concurrentie door een grasbegroeiing, mineralisatie van organisch
gebonden stikstof en neerslag ontstaan onder praktijkomstandigheden variaties inaanbod vanstikstof. Degevolgen vandehierdoor metdetijd variërende opneming van stikstof voor groei, bloemaanleg, bloei, vruchtzetting, bladkleur enmogelijk kwaliteit vandevruchten wordt aandehand van
potproeven besproken. Stikstof opgenomen tijdens de scheutgroei (mei-juli) heeft een minder
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Sterke invloed op de bladkleur dan Iaat opgenomen stikstof (juli-september). Laat opgenomen
stikstof kanin een volgend seizoen verschillende processen beïnvloeden.
P. DELVEB. Mogen we stikstof strooien op bevroren grond?
Fruitteelt 54 (1964) 113-115.
Tijdens ennadelange winter 1962/63 werd opverschillende data 300kgzuivere stikstof per ha in
de vorm vanzwavelzure ammoniak ofkalksalpeter gestrooid opeenbevroren, 10 % koolzure kalk
bevattende zware zavelgrond. Hettransport enhetgedrag van ammonium- ennitraatstikstof onder
invloed van dedooi werden nagegaan door middel van herhaald grondonderzoek inbodemlagentot
120 cmdiepte. Grote stikstofverliezen traden op door vervluchtiging vanammonium- en door uitspoeling vannitraatstikstof, alsbemest werd bijhet begin vande dooiperiode.
P. DELVER en A. POUWER. Bladanalyse in de fruitteelt I, II, III.

Fruitteelt 54 (1964) 899,931-932, 949-950.
Er wordt eeninterpretatie gegevenvandestikstof-,fosfor-, kalium-,magnesium-encalciumgehalten
bij debladanalyse van verschillende fruitgewassen gevonden. Hierbij wordt rekening gehoudenmet
eenaantalfactoren datbuitendevoedingstoestand degehaltenbeïnvloedt:tijdstipvanbemonstering,
dracht en snoei. Bijde stikstofgehalten is tevens rekening gehouden metsoort- en rasverschillen.
De samenhang tussen desamenstelling van hetblad endekans opstip wordt besproken. Hierdoor
wordt een nauwkeuriger beoordeling mogelijk dantotnu toe het gevalwas.
P. DELVER en P. MEEUWSE. Grasstroken in de boomgaard.

Tuinbouwgids (1964)274.
P. DELVER. Uzerchlorose bij fruitgewassen.
Tuinbouwgid» (1964) 275-276.
W. VANDRIEL. Effect of iron ethylenediaminetetraacetic acid onthegrowth andmetabolism of tomato
plants in water culture.
Plant and Soil 20 (1964) 85—104.
De werking vanFe-EDTA alsijzerbron voor tomateplanten in watercultuur is vergeleken met die
van FeSO«. Fe-EDTA blijkt minder effectief tezijn voor degroei, dechlorophylvorming en soms
de synthese vankatalase en peroxidase danferrosulfaat. De stofwisseling als geheel wordt echter
niet sterk beïnvloed.
Th. J. FERRARI. Auswertung biologischer Kettenprozesse mit Hufe von Pfadkoeffizienten.
Biometr. Z. 6 (1964) 89-102.
Eenbeschrijvingenwiskundigebehandelingwordengegevenvandemethodevande padcoëfficiënten.
Deze methode geeft demogelijkheid ommodellen met ketenprocessen, uitgedrukt insystemenvan
vergelijkingen, statistisch tetoetsen entekwantificeren. Deidentincatievoorwaarden voor deoplosbaarheid vaneen model worden afgeleid.
A. J.DE GROOT. Originand transport ofmud (fraction < 16 microns) incoastalwatersfrom the Western
Scheldt to the Danish frontier.
Developments in Sedimentology 1 (1964) 93-100.
Intern. Inst. Land Reclam. Improvement, Wageningen, Bull. 6 (1964) 14 biz.
Hetslib (fractiekleinerdan16micron)vanderivierenenvandezee-enwadbodemvertoont regionaal
belangrijkeverschillen inmangaangehalte. Door dit mangaan alsgeleidelement tegebruiken konden
de bewegingen vandeverschillende soorten slib vandebronnen metderivier- en zeestromingen
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naar de landaanwinningsgebieden worden vervolgd. Op deze wijze werd een gedetailleerd inzicht
verkregen in de verplaatsing van fijn materiaal langs de continentale kust van de Wester Schelde
tot de Deense kust en van de invloed van de Theems op de sedimentatie langs de Engelse kust.
K. TER HORST en H. A. TEVELDE. Groenbemesting voor zandgronden en veenkoloniale gronden.
Landbouwvoorl. 21 (1964) 456-465.
Besproken worden de invloed van groenbemesting op humusvorming, structuur, vochtvoorziening,
minerale bemesting en opbrengst, voorts groenbemesters die voor verbouw in aanmerking komen
(zaaigrassen, klavers en andere gewassen). Bij de humusvorming is een nieuwe tabel opgenomen
samengesteld door het rijkslandbouwconsulentschap voor bodem en bemesting over de aanvoer van
organische stof op alle grondsoorten.
D. J. C. RNOTTNERUS. Winderosie en haar bestrijding I, II.
Bodem nos. 57 en 58 (1964) resp. 2-8 en 10-20.
In bepaalde streken van ons land vormt winderosie een probleem. Algemene maatregelen om het
stuiven van de grond tegen te gaan, worden genoemd, nl. (1) die de windsnelheid aan het grondoppervlak en op enige afstand daarboven verminderen en (2) de gevoeligheid voor het stuiven van
de grond zelf verminderen. In een windtunnel is nagegaan in hoeverre twee soorten huisvuilcompost
VAM het stuiven van de grond kunnen tegengaan. Aangegeven wordt op welke wijze compost van
tuinbouwkwaliteit een optimaal beschermende werking geeft.
F. VAN DER PAAUW. Invloed van diepploegen op de stikstof huishouding.
Tijdschr. Kon. Ned. Heidemij. 75 (1964) 105-115.
Diepploegen van oude veenkoloniale grond brengt een ingrijpende verandering in de stikstofhuishouding teweeg. De levering van stikstof wordt verminderd, maar de betere vochtvoorziening en
beworteling verbeteren aan de andere kant de opneembaarheid van stikstof. Op onbehandelde grond
was daardoor de stikstofvoorziening van het gewas bij weglaten van de bemesting of bij geringe
bemesting beter, maar een gunstiger resultaat werd op de gediepploegde grond bij ruime bemesting
verkregen.
F. VAN DER PAAUW. Stikstofbehoefte van bouwland in 1964.
Landbouwcourant Veenkoloniën 61. 7 (1964) 3 (ook in diverse andere landbouwbladen).
Op grond van de in de winter gevallen neerslag en van de stikstofgehalten in verschillende lagen van
de grond is aan de praktijk de raad gegeven een iets lichtere bemesting met stikstof dan gebruikelijk
toe te dienen.
A. PELGRUM. Verslemping van lichte klei- en zavelgronden.
Groninger Landbouwblad 42 (1964) 41B-41C.
Op vele zavelgronden in noordelijk Groningen treedt in natte perioden ernstige verslemping op.
De gevoeligheid hiervoor neemt af naarmate de grond zwaarder is, het gehalte aan organische stof
toeneemt en de kalktoestand beter is. Gebleken is dat op zeer lichte zavel ongeveer 2 % organische
stof nodig is om ernstige verslemping te voorkomen. Het euvel kan ook worden verminderd door
laat in de herfst te ploegen.
J. PRUMMEL. Bemesting van erwten in verband met opbrengst en kwaliteit.
Jubileumuitgave PSC (1964) 60-68.
De meststofbehoefte van erwten in verband met opbrengst en kwaliteit is vastgesteld aan de hand
van de resultaten van talrijke proefnemingen. De gegevens hebben vrijwel alle betrekking op landbouwerwten. Proeven met conservenerwten zijn met uitzondering van stikstof vrijwel niet genomen.
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Erwten stellen op zand- en dalgrond hoge eisen aande kalktoestand (bijlage pH slechte stikstofvoorziening);oprivierkleiheeft bekalkingvaakeennegatieveinvloedalsgevolgvaneen verminderde
opneming van kalium. Dekalibehoefte vanhetgewas is sterker dan defosfaatbehoefte. Eengoede
fosfaatvoeding isvan belang voor dekookkwaliteit. Een bespuiting metfosfaat tijdens debloeikan
hetfosfaatgehalte endaardoordekookkwaliteit verhogen. Stikstof werktbijconservenerwten dikwijls
gunstig, bij landbouwerwten meestal niet. Genoemd wordt de bestrijding vankwade harten door
bespuiting met mangaan.
J. PRUMMEL. Nieuw kaliadvies voor aardappelen op kleigronden.
Kali 7. 61 (1964) 3-8.
Uit bestaande proefveldresultaten isvoor aardappelen opkleigrond een nieuw kaliadvies vastgesteld
dat hoger is dantot dusver werd gebruikt.
Een verhoging vanhetadvies geeft betere financiële resultaten en minder kans op blauwkleuring,
maarverlaagt hetdroge-stofgehalte enigszins. Tevens isnagegaan welke kalitoestand in afhankelijkheid van de bemesting bereikt wordt.
J. PRUMMEL en P. DATEMA. Strooiproblemen bij kunstmeststrooiers.

Stikstof 4. 41 (1964) 154-157.
Aangetoond wordt datongelijkmatige verdeling van meststoffen door onoordeelkundig gebruikvan
kunstmeststrooiers tot belangrijke opbrengstverliezen (tot 13%) aanleiding geeft. Afwijkingen in
het strooibeeldkunnen wordenvastgesteld doordemeststof tijdens het strooienin eenaantal bakken
ophetveld optevangenendehoeveelheid met behulp van maatbuisjestebepalen. Met behulp van
proefveldgegevens zijn maatstaven opgesteld voor de beoordeling van de strooiregelmaat vande
machines. De beste resultaten worden over het algemeen verkregen met schotelstrooiers. Centrifugaal- enpendelstrooiers kunneneveneensaandegestelde eisenvoldoen, mitsdenodige voorzorgen
in acht worden genomen (o.a. juiste werkbreedte en goede afstelling).
J. P.N.L.ROORDA VAN EYSINGA. Bemesting vankropsla geteeld onder glas (Düngung von Kopfsalatim
Gewächshaus).
Tuinderij 4 (1964) 537-538.
Rhein. Monatschr. Gemüse-, Obst-, Gartenbau 52 (1964) 47.
Aan dehandvanveldproeveninhet Venlose tuinbouwgebied isdebemestingvankassla onderzocht.
Gebleken is dat stikstof en fosfor vanbijzondere betekenis zijn.
J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA. Doorspoeling van kasgronden.

Meded. Dir. Tuinb. 27 (1964) 518-528.
De invloed vandoorspoeling vankasgrond door middel vanberegening opdegloeirest en andere
analysecijfers vangrond is bestudeerd. Eenadvies voor doorspoeling in de praktijk is opgesteld.
J. Ch. VAN SCHOUWENBURG. Perspectieven van de gewasanalyse.
Meded. Dir.Tuinb. 27 (1964) 452-454.
De advisering vande bemesting berust op grondanalysecijfers. Besproken wordt de mogelijkheid
door gewasanalyse aanvullende encontrolerende gegevens tekrijgen terverbetering van ditadvies.
Tevens worden de technische consekwenties daarvan onder het oog gezien.
A. C. VAN SCHREVEN, J.VAN DER BOON enA. DAS. Lebitter-pit du Cox'sOrange Pippinetlacomposition
minérale de la feuille et du fruit.
Colloq. EuTop. Controle Nutrit. Min.Fert. Montpellier (1964) 8 blz.
Spuiten met een oplossing van calciumnitraat vermindert het optreden vanstip in appels Cox's
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OrangePippinaanzienlijk. Kalium-enmagnesiumzoutverhogenhetechter.Erwas eensterkpositieve
correlatie tussen het percentage stip in de appels na bewaring en de (K+Mg): Ca-verhouding in
blad en vrucht. Er treedt in geringe mate stip op, als deze verhouding in het blad lager is dan 0,60
en in de vrucht lager dan 20-25 (eq.). Spuiten met calciumnitraat oefende een gunstiger invloed
uit dan volgt uit het bovengenoemde verband tussen stip en blad- en vruchtsamenstelling.
C. M. J. SLUUSMANS. Grondonderzoek als basis voor de bemesting van haver met magnesium.
Versl. Landbk. Onderz. 643 (1964) 37 blz.
Behandeld wordt de invloed van bemesting met magnesium op de opbrengst van haver in afhankelijkheid van het magnesiumgehalte van de grond, de pH en de bemesting met kali. Voorts wordt
aangegeven, welke hoeveelheden magnesiummeststof bij uiteenlopende bemestingstoestand van de
grond nodig zijn. Het onderzoek omvatte ongeveer honderd proefvelden grotendeels op zandgrond.
C. M. J. SLUUSMANS. Kritische Bemerkung zu einer Arbeit über die Wirkung der Magnesia im Thomasphosphat.
Zeitschr. Pflanzenern. Düng. Bodenk. 106 (1964) 16-19.
In een recent artikel komt Gericke tot een hoge werkingsfactor voor het magnesium in thomasslakkenmeel, in tegenstelling tot resultatenvan onderzoek in Nederland en Zwitserland. Aangetoond
wordt dat hij de gegevens van de proeven onjuist interpreteert.
C. M. J. SLUUSMANS. Wijzigingen in de magnesiumtoestand van de grond onder invloed van bemesting
met kieseriet II.
P.A.W. Gestenc. Versl. Interprov. Proeven no. 98 (1964) 23 blz.
Het verloop van het magnesiumgehalte van de grond onder invloed van bemesting met kieseriet
werd nagegaan met behulp van de gegevens van 28 meerjarige veldproeven op zandgrond. Er zijn
formulesontwikkeld,waarmeeditverloopkanwordenbeschreven.Metbehulphiervanishetmogelijk
teberekenen opwelk niveauhet magnesiumgehalte vandegrondzichzalinstellen bijelk willekeurig
gekozen bemestingsregime. Eveneens kan worden berekend, welke giften nodig zijn om een goede
toestand te bereiken en te handhaven. Voor de zandgronden in het zuiden van ons land moet de gift
jaarlijks ongeveer 40 kg MgO, voor die in het noorden 30 kg per ha zijn.
P. VON BARNAU SUTHOFF. Invloed van de bemesting op opbrengst en kwaliteit van spruitkool.
Groenten en Fruit 19 (1964) 1323.
Opfosfaat- en kaliarme zavelgrond in noord-Groningen werd gedurende driejaaronderzoek verricht
over de invloed van gevarieerde stikstof-, fosfaat- en kalibemesting op de opbrengst en kwaliteit van
spruitkool. De werking van de stikstofbemesting was het grootst, fosfaat en kali hadden minder
effect. Denadelige invloed vaneenzwarestikstofbemesting op de kwaliteit vande spruiten (vorming
van losse spruiten en roosjes) werd niet door fosfaat en kali opgeheven.
L. K. WIERSUM. Sterile culture of excised roots in sands of different grain size.
Journ. Exp. Bot. 15 (1964) 568-573.
Bij debestudering van deinvloed vanbodemfactoren op de groei vande wortelkan het gewenst zijn
interacties met de bovengrondse delen uit te schakelen. Daartoe werd een eenvoudige methode
ontwikkeld die het mogelijk maakt wortelweefsel onder steriele condities in zand te kweken. In de
desbetreffende opstelling bleek de groei van de worteltjes afhankelijk te zijn van de intensiteit
van de verversing van de voedingsoplossing in het zand en van de korrelgrootte van het substraat.
De geringe neerwaartse groei in fijn zand bleek te berusten op een limiterende zuurstofvoorziening
en niet op weerstand tegen indringen.
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L. K.WIERSÜM. Stimulerende werking van organische stof in degrond.
Bodem no. 55(1964) 14-16.
Vele componenten van de organische stof in degrond en vooralook echte humusstoffen kunnen een
directe chemische invloed opdeplant uitoefenen. Stoffen als humaten vertonen in een bepaald
concentratiegebied (bij zeer grote verdunning) een stimulerend effect. Andere stoffen werken groeiremmend. De proeven hebben uitgewezen dat verrijking van de grond met organische stof als regel
niettotgevolgheeft dateenhieruitverkregenextracteengroterstimulerendeffect heeft opdewortelgroei.
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23. D. J. C. KNOTTNERUS. Invloed vanorganische bemesting op de gevoeligheid voorverstuiving vaneen
zandgrond.
24. H. VAN DIJK en H. P. DE ROOS. Vergelijking van enkele fysische methoden van onderzoek voor
potgronden.

VOORDRACHTEN.
R. ARNOLD BIK. ^ < S O
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ST
Substraat en bemêsfihg (voorlichtingsdag, Warnsfeld jan.).
*J~ Bemesting van anjers (landelijke verg. van bloementeeltassistenten, Aalsmeer febr.).
*T~ Nieuwe ontwikkeling in de bemesting van deAzalea (verg. Ned.Azaleavereniging, Aalsmeer maart).
5"
Potgronden en substraten in de bloemisterij (studieclub Gelderland, Arnhem juni).
i^" Bemesting via regenleidingen en de in verband daarmee aan mengmeststoffen te stellen eisen (vergadering LOBB, Groningen juni).
S Potgronden in de bloemisterij (coöperatie en proeftuin, Lent juli).
5" Geschiktheid van gietwater voor bloemisterijgewassen (voorlichting kwekers, Aalsmeer nov.).
tf» Azalea en keukenzoutgehalte van het gietwater (vergadering Ned. Azaleavereniging, nov.).
IJ. BAKKER. ^2-<"0

0
'0

Bemesting vSffKleigrond (vereniging van bedrijfsvoorlichting Oud Oldambt).
Bemesting van grasland met natrium (verg. van ass.-specialist en CLO-dagen).

P. BOEKEL.* \ ^ £ \
y
' *sT
1o

Behoud en verbetering van de structuur van zware kleigronden (afd. Nieuwolda van de Gron. Mij.
van Landbouw, maart).
Stand en perspectief van het structuuronderzoek (vergadering van het bestuur, Utrecht okt.).
Betekenis van groenbemesting voor de structuur van kleigronden (vergadering van bodemkundige
ass.-spec, Amersfoort dec).

J. VAN DER BOON.

Io

V^JJ

Aanleg vanproeven in de tuinbouw i.v.m. de eisenvan de statistische proeftechniek (verg. van chefs
van proeftuinen in Groningen, Friesland en Drente, maart en mei).
K. B O S K M A X . ' ^

1

b»

!

Uitspoeling vànkalk op zandgrond (verg. werkgroep bemesting in bedrijfsverband, Groningenjan.).
P. BRUIN.

» "J^O
I'T»

, ^-
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Invloed van organische stof op bodemvruchtbaarheid en produktiviteit (vergadering LOBB, Groningen juni) (namens J. VAN DER BOON).
Influence oforganicmatteronsoilfertility andproductivity (8einternationaalbodemkundig congres,
Boekarest sept.).
Indrukken over het bodem- en landbouwkundige onderzoek opgedaan tijdens een excursie door
Zuid-Rusland en op het internationale bodemkundige congres te Boekarest (stafvergadering, Groningen nov.).
Indrukken van het internationale bodemkundige congres te Boekarest betreffende de vorderingen
van het bodemvruchtbaarheidsonderzoek (voor de vereniging van studenten in bodemkunde en
bemestingsleer aan de LH, Wageningen dec.).

^0_
'°

P. F. J. VAN BURG.
^~S
Nitraat als indicator voor de stikstoftoestand van gras (kunstmestcoüoquium, Wageningen febr.).
Bemesting van granen en gras met stikstof (voor agenten van de Landbouwbank, Meppel febr.).
Nitrojectie (voor irs. van de RLVD, maart).
L. C. N. DE LA LANDE CREMER. \ 5 5 - ^

iO
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Gescheiden of gemengde bewaring van mest (voor irs. van de RLVD, maart).
Dunne mest (voor leraren in bemestingsleer aan hogere en middelbare landbouwscholen, Utrecht
okt.).

A. DAS.
^
Stip in Cox's Orange Pippin enzijn bestrijding metkalksalpeter (verg.van bodemkundige ass.-spec,
Utrecht maart).
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P. DELVER. V W )
Bodembehana'eling in de fruitteelt (Ned. Fruitt. Org., afd. oost Zuid-Beveland, jan.).
Bemesting in de fruitteelt (Limb. Fruitt. Org., Bunde jan.).
Bodembehandeling in de fruitteelt (studiedagen proefstation, Wilhelminadorp febr.).
Stikstofbemesting in de fruitteelt (bemestingsdag Rtc.schap voor bodemaangelegenheden, Utrecht
maart).
Th. J. FERRARI.

"% O
"«Lü
'X.O
t CJ

ŒO)

ModelleundihiWrüfung inderBodenfruchtbarkeitsforschung (SymposiumfürBodenfruchtbarkeit,
Ciessen maart).
Research on production functions; problems and possibilities (proefseminar, Lage Vuurse juli).
Models and their testing in agricultural research (OECD-seminar, Wageningen okt.).
Oorzaken van de opbrengstverschillen tussen de noordelijke en zuidwestelijke zeekleigebieden
(graandag, Groningen dec).

A. J. DE G R O O T . X ^ S " \
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Mud transport studies, using manganese as an accompanying element, under moderate and tropical
climatic conditions (intern, symposium over tropische delta's, Dacca (Oost-Pakistan) febr.).
Herkunft und Eigenschaften des Nordsee-Schlicks und seine Entwicklung zum Marschboden
(universiteiten van KieL Würzburg, Heidelberg, Mainz juni-juli).
Herkomst en transport van slib in kustwateren (hydrobiologisch instituut, Nieuwersluis juli).
Rijkdom van Nederlandse grondsoorten aan mangaan en ijzer en betekenis ervan voor de gewassen
(vergadering NBV, Wageningen okt.).

_^J. A. GROOTENHDIS.\>O~}

S
*5"
5"
S~

Groenbemesting in de NOP (Espel jan.).
Organische bemesting op akkerbouwbedrijven (vereniging voor bedrijfsvoorlichting, Zoetermeer
febr. en Zuidland nov.).
De drie organische-stofbedrijven (ABTB, Tollebeek dec.).
Groenbemesting (ABTB, CBTB en LMU, Kraggenburg dec).

S. DE HAAN.

^_
^

'S< S"")

Resultaten VM-deproeven over de stikstofvoeding van de aardappel met stalmest en met kunstmest
op kleigrond in vergelijking met die op zandgrond (stafverg., Groningen maart).
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G. W. HARMSEN.

' !

Some aspects of nitrogen metabolism in soil (8e internationaal bodemkundig congres, Boekarest
sept.).
K.

1

TER H O R S T .

S

G. JAGER.
(
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Gebruik van de sterke stijging vanhet gehalte aan C1*in delucht voor het vervolgen van de humusvorming (stafverg., Groningen jan.).
Effect van organische bemesting op opbrengsten (vergadering LOBB, Groningen juni).

»-

*

Neveneffecten van het stomen van grond (voor landelijke assistenten, Aalsmeer dec.).
Invloed van drogen en bevriezen op de afbraak van organische stof in de grond (stafvergadering,
Groningen dec.).
*>'

G. J. KOLENBRANDER.

Ontwikkeling van het vraagstuk van de bewaring van stalmest (stafvergadering, Groningen dec.).
i„ •

Jac. KoRTLEVEN. - '*; }
Stikstofvoeding van de aardappel door middel van stalmest en van kunstmest (stafverg., Groningen
maart).

C. VAN OuWERKERK. - ^
De eigenschappen van de grond en de grondbewerking (vergadering van bodemkundige ass.-spec.,
Utrecht okt.).
'O
Ervaringen met de spitmachine (vergadering van ingenieurs en hoofden van technisch onderzoek
van de BLVD, Roosendaal nov.).

iO

F. VAN DER PAAUW.'V.^O ~)

'S
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ï,r>

Is stikstofbemesting'êen gok? (contactverg. met PAW, Wageningen febr.).
Wetterabhängigkeit der Bodenfruchtbarkeit (Symposium für Bodenfruchtbarkeit, Giessen maart).
Mogelijkheid entoepassingvanmethoden terbepaling vandevruchtbaarheidvandegrond (colleges
universiteit, Groningen maart).
Is stikstofbemesting een gok? (vergadering LOBB, Groningen juni).

'S"

P. K. PEERLKAMP.
1

^
' ^"
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Windremming en opbrengst (stafverg., Groningen jan.).
Ontwikkeling van het onderzoek van de waterbalans (commissie hydrologisch onderzoek, Utrecht
nov.).
J. PRUMMEL.
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Kalkreactie en meststofbehoefte van erwten (verg. van bodemkundige ass.-spec, Ede jan.).
Nieuw kaliadvies voor aardappelen op zeeklei (verg. van bodemkundige ass.-spec., Ede jan.).
Bemestingsnormen voor spruitkool en spinazie (verg. comm. bemesting tuinbouwgewassen op landbouwgronden, Amersfoort maart).
Kalibemesting van aardappelen op zeeklei (verg. met Kali Mij., Groningen april).
J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA.
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0

'" '

Bemesting in de groenteteelt onder glas (voor ass. der RTVD, Westervoort okt.).

, ~>

P. A. ROWAAN. V) *i

Aanduiding van voedingsstoffen als oxiden of als elementen (vergadering LOBB, Groningen juni).
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J. O , V AN SCHOUWBKB^.

^O
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J. J. SCHUURMAN.

\Q
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Moderne methoden ter bepaling van calcium (voor ITAL, Wageningen jan.).
Perspectieven van de gewasanalyse (vergadering van rijkstuinbouwconsulenten, Arnhemmei).
St*_^ <

Wortelonderzoek (voor personeel van het proefstation voor de groenteteelt onder glas, Naaldwijk
sept.).
Verband tussen ondergrond, wortelontwikkeling en bovengrondse groei (stafvergadering, Groningen okt.).
Wortelontwikkelingvangroenbemestersinverband met deorganische-stofvoorzieningvandegrond
(vergadering van bodemkundige ass.-spec., Amersfoort dec.).
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C. M. J. SLUUSMANS.

\¥^>

'O

Invloedvandeftwfaatbemestingopdenateeltvanaardappelen(voorpersoneelvanvijf Rlcschappen,
Winschoten jan.).
,Q
Bruikbaarheid van zwavelzure natronkali voor fabrieksaardappelen (voor personeel van vijf Rlc.
schappen, Winschoten jan.).
Tt,"".- Bemestingsbeleid voor magnesium op zandgrond (verg. werkgroep bemesting in bedrijfsverband,
Groningen jan. en verg. van bodemkundige ass.-spec, Ede jan.).
1 -i' Nieuwe gezichtspunten bij de opstelling van het bemestingsadvies (vergadering LOBB, Groningen
^ juni).
1
^J* Ervaringen met bekalking van de ondergrond (stafvergadering, Groningen okt.).
K. W. S M I L D E A ' V

* *i"

Voorziening van akkerbouwgewassen met sporenelementen (vergadering NBV, Wageningen okt.).
J. T. N. VENEKAMP. V V }

' *i~

Eenvoudige methodè**voor de berekening van veeltermen (stafverg., Groningen jan.).
L. K. WIERSÜM.

i-O
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Transport van calcium naar vrucht, zaad en knol in samenhang met hun watervoorziening via de
houtvaten (fysiologendag, Wageningen okt.).
Potentiële benutting van de ondergrond (stafvergadering, Groningen okt.).
Plantevoeding (cursus bemestingsleer, Wageningen nov.).
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RESULTS OF RESEARCH IN 1964.
Soil Physics.
Soil In the past few years relationships have been found between the soil structure and
structure ^ g c o n t e nts of clay+silt, of organic matter and of calcium carbonate in the soil and
the particlesizeofthe sand fraction. Fromtheserelationships certain guiding principles
were derived, which can be used for advisory purposes. A prediction can be made concerning the structure that willresult after mixing a clay soil with sand. The actual soil
structure isnot only dependent ontheenumerated soilfactors but alsoonthe treatment
of the soil by the farmer. In this respect the solubility of lime is also of influence.
A method to determine this solubility has been established.
Making clay soils less heavy by means of sand addition or deep plowing generally
resulted in a better structure and workability, a.o. resulting in better possibilities for
machine harvesting of potatoes. The yield of potatoes was somewhat enlarged, the
quality (grading, scab incidence), however, somewhat less. No difference was found
with winter wheat.
The liability of a soilto slaking wasfound to be wellcharacterized by the ratio of the
moisture contents atflowlimit and at pF 2. A start was made in studying the aeration
regime of sandy clay soils liable to slaking. In case of heavy surface puddling the
carbondioxide content of the soil air was 3-4 % in the spring, without puddling only
0,1-0,5 %. In case of green-manuring on sandy loam soils less soil puddling resulted
after plowing down grass than after turning in legumes. This seems to be the result of
better soil binding by the grass roots.
On sandy loams the yield of peas was seen to increase as structure improved; on
heavy clays the highest yield was obtained at rather dense structures as result of the
greater reserve in available water.
No indications were obtained concerning an influence of pedological characteristics
on degree of infestation by the wheat gall midge (Haplodiplosis equestris).
On the „miniature" organic matter farms on the Dr. H. J. Lovink-hoeve in the N.E.polder moisture- and air-content were found to increase in the sequence of treatments:
mineral fertilizer only, mineral fertilizer and green-manuring, ley-farming. At Nagele,
however, where three identically treated, complete farms are situated, no advantageous
influence of ley-farming on soil structure was noticed in the last few years, probably
as a result of tillage under less favourable circumstances.
The organic matter content increased after dressings with „garden peat" and peat
mull on the soil in the Beemster and the Geestmerambacht polders was found to fall
back again after some years, more so in the Beemster than in the Geestmerambacht
and to a stronger degree on the plots dressed with „garden peat" than on those dressed
with peat mull. Also the at first favourable influence on soil structure has decreased
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and has about disappeared in the treatment with peat mull contrary to expectation.
An experiment was performed on filled-in plots of old arable land and reclaimed
peat soil, both under normal and increased density. The condensed soils, which had a
11% lower air content at pF 2, only demonstrated a reduced yield of sugar beet, if
nitrogen was not administered in one application, but in split application.
Characterizing marketed potting soil mixtures as to their physical behaviour was
found to be performed in the best manner by determiningthemoisture characteristics,
shrinkage and irreversible shrinkage on drying with volume samples obtained by
bringing the potting soil in rings at field capacity under different pressures.
Rheological characteristics of a soil, such as the value of the shearing strength, Tillage
are of importance for tillage. In clay soils of different age the specific draught (per
unit of furrow section) was found to decrease faster as moisture content rises than the
shearing strength. This effect was the greater the older the soil. As the result of the
higher moisture content of young clay soils the specific draught is small in comparison to the shearing strength. The values of both characteristics were found to be
20 % lower in soil containing 1% % of calcium carbonate than in soils without; their
ratio was independent of this content.
No large differences in structure of the soil and crop growth were observed in comparing rotary spading and ploughing. Heavy soils tended to have a looser structure
and sometimes a better growth on the spaded plots. At plough-speeds exceeding
5% km an hour a too intensive crumbling and a too flat soil surface were obtained on
soils liable to slaking. This was independent of mold-board type.
In experiments with seed-beds having different sized aggregates the diameter of the Seed-bed
aggregates that is optimal for the yield of green matter, appeared to be related with
the seed size as follows:for peas between 2,5 and 20 mm, for summer barley between
1 and 5 mm and for grass and beets between 1 and 2,5 mm.
On a sandy soil in northern Limburg neither 77 ton oftown-refuse compost VAM, Wind
nor 80ton of stable manure pro ha, nor three crops of green-manure nor combinations e t o s l o n
of these (all applied in a period of seven years) appeared to have changed the liability
to wind erosion considerably. This result supports the expectation already expressed
on a theoretical base, that only very intensive organic dressings will be able to give an
effect of some importance at preventing wind erosion. During this investigation
performed inthe wind tunnel with soilsamples ofan experimentalfield,a clear positive
correlation was found between the wind speed at which soil blowing starts, and the
moisture content of the passing air. It will be investigated, if this disturbing experimentalfactor canbeeliminated by means ofaseriesofheat-waveradiators.In investigations concerning the effect of mulches consisting of VAM-compost the best result was
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obtained by using compost of horticultural quality, the moisture content of which is
so high that the compost isjust still in a condition to be strewn. Care must be taken to
obtaina complete covering (morethan 70ton proha dependent onmanner of strewing)
and the mulch must be sprinkled immediately after application unless rain does the
wetting.
Organic matter and nitrogen status.
Organic A review was composed concerning the development of research on the required
matter supply of the soil with organic matter in the Netherlands which has been presented at
the international congress of soil science at Bucharest. Many quantitative results could
be recorded on synthesis and breakdown of organic matter in the soil and on the influence of organic matter and organic manuring on soil structure and nitrogen regime,
also in relation to crop yields. Some remarks could also be made with regard to the
„quality" of humus.
Ever increasing indications are obtained, that the nitrogen content of continuous
arable fields on sandy soils in Drente and Overijssel is declining in course of time.
The already high C/N-ratio in these soils thus has the tendency of rising instead of
diminishing, such as is normal for most soils. The situation in the southern diluvium
is more favourable.
It was found possible to make a product from „black peat", by slow drying and
milling and without freezing, that resembles lower grade „garden peat" in its characteristics.To protect good „garden peat" its quality specifications willhaveto be raised.
Drying town refuse compost at 105° C did not show evidence of an unfavourable
influence on its properties. Loss of nitrogen was negligible.
In investigations of the processes in the immediate vicinity of the root (the rhizosphere) it could be determined that much carbon contained in the root secretions is
mineralized by the microbes. Sothe organic matter that remains, has a low C/N-ratio.
In 1964 organic manuring on clay soils in general had a positive influence with
regard to the maximal obtainable yields by means of mineral fertilizing. It is still
difficult to explain, whyan effect likethis differs from yearto year and alsovaries from
case to case in a certain year. Taking a sequence of years together the favourable
influence of organic manuring is certainly not to be neglected. In a period of 14 years
the effect amounted to 5-10 % depending on the crop, on an experimental field in
the Wïeringermeer.
As a result of reallocation the experimental field at Zegveld, where different types
and manners of applying stable manure were compared with mineral fertilization only,
was abandoned. The most important result has been, that on this good grassland on
peat soil no measurable side effects have been evident in a ten years application oforganic manure by stable manure, liquid manure of a composted mixture of dredged
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mud and stable manure. This concerned both the yields and the grade of quality of
the sward.
A study hasbeen madeoftheproblemsencountered inthe changeoverfrom separate
storing of stable manure and liquid manure to the system of „Schwimmentmistung",
which is becoming popular in the last few years.
The limit of the extent of the live-stock, at which on grassland detrimental effects
by the application of the home produced quantities of stable and liquid manure begin
to occur, could be determined.
Nitrogen mineralization values, as determined by incubation in the laboratory, Nitrogen
usually show a poor relationship to the nitrogen requirements of a crop in the field.
However, a good correlation was found regarding the nitrogen requirements in pot
experiments. This observation enhances the supposition, that in the field the leaching
and the properties of the subsoil are disturbing factors.
In comparing different soilsthosewith alowhumus content werefound to mineralize
most nitrogen per unit of humus.
The first attempt to determine nitrogen mineralization in the field has given satisfactory results. Research is being continued.
The form of the nitrogen-yield curve of potatoes enables to make a reasonable
estimation of the nitrogen supply by the soil by means of extrapolation. This is not
possible for grain crops as their nitrogen content at first decreases and then again
rises (Steenbjerg-eSect). This has the result that in this manner (about 25 %) a too low
nitrogen supplying capacity of the soil is found. The difference in character of the
nitrogen-yield curve between grains and potatoes can explain the difference in nitrogen
supplying capacity ofthe soilfound betweenthese cropsinthismanner toan important
extent.
From the above mentioned facts it is evident that we are in course of obtaining
different methods to determine the nitrogen supplying power of the soil. This will be
able to increase the understanding of the importance of the nitrogen regime of the
soil for crop growth quite substantially.
Many experiments could again be utilized to determine the nitrogen supplying
effect of organic products. It has become evident that this is sometimes different from
what would be expected in relation to the C/N-ratio.
On the grassland-lysimeters again a confirmation was obtained of the observation
that a nitrogen dressing given in September is especially efficient in the next spring,
because the nitrogen is for the greater part absorbed even before the winter and thus
does not leach. In the spring this nitrogen can immediately be utilized.
In an investigation of different soils it was found that the formula Van der Molen
has derived to calculate the leaching of chloride ions, can also be used for nitrate.
61

Different kinds of nitrogen fertilizer were compared on grassland with applications
from spring till autumn. As a result of the dry winter the differences in effect were
small.
The advisory service was furnished with guiding principles concerning the time of
applying nitrogen to grains. The advice takes account of the nitrogen supply and
moisture content of the soil and of the demand for nitrogen.
In research on time of application attention was also paid to baking quality. This
can be influenced by a favourable division of the nitrogen application, but the result
differs according to variety. Administering "CCC" to prevent lodging offers the best
perspectives for wheat,the least for oats.The quality of brewing barley is unfavourably
affected by high nitrogen applications, both in case of early and late sowing.
At the same pH ammonium sulphate was less effective than calcium nitrate in supplying peas with nitrogen; probably this is not caused by the acidifying effect, but by
ammonia poisoning at the use of the first mentioned fertilizer. Liquid ammonia was
found to be better for summer cereals, potatoes and beets than ammonium nitratelimestone. Application on winter cereals in spring resulted in much damage to the
crop.Liquidammoniareactedunfavourably ongrassland,whichispartly dueto damage
of the sod by the injectors.
Inorganic fertilization in agriculture.
Inorganic Magnesium deficiency in potatoes occurring in some sea clay areas, does relatively
fertilization little harm to yield if they are lifted early. Symptoms may already appear on the leaves
without decrease in yield.
Kieserite fertilization of grassland still shows a clear influence on the quality of the
grass in the second year after application.
A rather complete knowledge was obtained with regard to the demands of peas
concerning fertilization. As for onions and corn data were gathered that have been
built into the advisory schemes. Attention was paid to the fertilization of spinach in
relation to eventual toxic contents of nitrate and oxalic acid.
The chlorides present in stable manure act unfavourably on the dry-matter content
of potatoes.Thus application in spring must be dissuaded for potatoes grown for starch
manufacture. The importance of chloride and potassium with regard to the starch
content is a problem for further research.
Elaboration of old data from a new viewpoint resulted in an advice to raise potash
fertilization on clay soils. In this way the advices given by the horticultural and the
agricultural advisory services approach each other more nearly with regard to potatoes.
After studying agricultural consequences a suggestion for a small alteration in the
determination of potassium in soil was accepted.
With the aid of simultaneously performed tests of data derived from field- and pot62

experiments, a new method for determination of phosphate in the soil by means of
water-extraction was established. This method complies to high requirements both
agiiculturally and physiologically. An extraction during one hour at 20° Cwith a high
ratio between water and soil is used. The contents found have the same agricultural
valuefor arable land onsandy-, clay-and loess-soils.Bymeansofthismethod obviously
that fraction of soil phosphate is determined, that can be released in a short time and
become available for the plant.
A study wasmade of the agricultural evaluation of natural phosphate. It was found
that after addition of this phosphate to the soil part of it dissolves by extraction with
water.The equilibrium doesnot change much intheyear ofapplication or inthe following one. The soluble amount namely depends on the pH of the soil and to a lesser
extent also on its phosphate fixing capacity. The degree in which the water soluble
part of the phosphate in the soil is raised, determines the effect of this fertilizer for
most crops.The objection to Gafss-phosphate isthe fact, that its effect is only sufficient
at a pH, which is too low for a good lime status.
During the last few years much attention is being paid to the development of the
fertilization status of the soil under influence of the applied amounts of fertilizer and
other factors. It is being envisaged to utilize this knowledge to derive a fertilization
advicethat isvalid for anumber of years. Results werealready obtained concerning the
development ofthe potassium status ofarableland onclayand ofthe magnesium status
of arable land on sandy soils.The application of potash generally used in some regions
is insufficient to reach or to maintain the condition "good". To maintain a good magnesium status an average annual application of 40 kg of MgO pro ha is necessary on
the southern sandy soils, of 30 kg on the northern ones and still somewhat less on the
reclaimed peat soils.
Turnips react more strongly to a too lowlime status than potatoes, rye and oats and
behave moreasbarley.The optimum pH liesat 5,0. The damagewhich crops encounter
asaresult ofatoolowpH ofclay soils,issmaller than wasformerly suspected according
to a recent summary.
Determination of the magnesium content of the soil by means of 'a 0,5 n NaClsolution canbeusedfor loess-and clay-soilsaswellasfor sandy soils.Thelimitingvalue,
above which no deficiency is to be expected, lies somewhat higher on loess than on
sand at the same pH. However, there is not much difference at a pH optimal for both
soils.
Influence of the weather on soil fertility.
A new interpretation has been developed concerning the cause of differences in Weather
yield in different years. Asfar asit concerns ecologically welladapted crops, the variation in yields must mainly be ascribed to differences in soil fertility, which gradually
63

evolve in the course of years under influence of the weather. Direct influence of the
weather on the crop is of secondary influence. The latter is of importance for less
adapted crops, on marginal soils and in cases of extreme variations in the weather.
Yield differences between Zeeland and Groningen which have been noted since the
war, can for a large part be attributed to a difference in rainfall. The latter has shown
a noticeable increase since 1944 in Groningen, while formerly there was no difference
between the two regions.
On grassland pronounced variations in the N-, P- and K-contents of the grass have
been observed, which show resemblance with parallel variations of the same kind in
arable crops. This is a first indication that the fertility of grassland is also dependent
on the weather.
The regular investigations concerning the influence of the weather on soil fertility
have been continued along different ways on three experimental fields. In the course
of four years data, which already demonstrate certain indications, have been gathered.
E.g. it was found that root depth of the crop increased in successive years, probably
in relation to improved weather conditions. On a sandy soil somewhat sensitive to
drought a temporary shortage of water can retard growth for some time without,
however, being ultimately deleterious.Stress islaid on uniform registration and reporting of the results. Comparative studies will follow.
Research on minor elements.
Minor
elements

This research shows advances, both in the fields of soil chemistry and biochemistry
g e n e r a i agricultural aspects.
In connection with research on the manganese status of holocene sediments the
contents of iron, copper and cobalt in sediments outside the dikes were investigated
as to their relation to the location of the sedimentation medium. For the Rhine-Meuse
estuary it was found that during the passing of the silt-particles of the rivers via the
estuaries to the marine areas minor elements are detracted from the sediment. The loss
increases in the order Mn, Co, Cu and Fe. This investigation contributes to the understanding of the relationships between minor elements and organic matter, taking into
account that the mentioned losses occur via organic compounds of these elements.
A rough survey was made of the occurrence of iron deficiency in practice. In fruit
culture the deficiency is especially observed in the Betuwe,Zeeland, the South-Holland
islands, the northern sea-clay region and southern Limburg. In arable crops the
deficiency is seldom noticed in theseregions. Because oflong dry periods,asthe result
ofwhichthe bicarbonate contents ofthe soilingeneralwerenot high,lessiron chlorosis
occurred than in 1963. In fruit culture, however, much manganese deficiency was
noticed, especially in fields with a grass-sward.
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The application of chelates in fighting deficiency disorders was again intensively
studied. With Fe-EDDHA on apples and pears yield increases of 8 and 10 % were
obtained on chlorotic fields. This was the result of an average higher weight of the
fruits. With the simultaneous occurrence of iron- and manganese-deficiency on apples
favourable results were obtained with Mn-DTPA, by which treatment iron deficiency
completely disappeared and manganese deficiency for the greater part. As a result of
this treatment Mn-DTPA in the soil is partly converted into the corresponding iron
compound, as a result of which a harmonic iron-manganese nutrition is obtained.
Attention was paid to leaf-application of different chelates on beets in water culture.
In this case no favourable results were obtained with Fe-EDDHA. In this respect the
results with the chelating complexes Fe lactate and haemine (a compound comparable
to chlorophyll) were not much better.
Favourable results were obtained with Fe-EDDHA in controlling silver leaf disease
in prune trees. By improved iron nutrition the fungus attack seems to diminish
strongly. The use of chelates in combating cancer in fruittrees is under investigation.
This is carried out in an orchard, where both iron deficiency and cancer show a high
degree of simultaneous occurrence.
By applying excess of Fe-DTPA and Fe-EDDHA to tomato plants in water culture
the iron content in the sprout was not raised further above that obtained by normal
application. The same had already been found for Fe-EDTA. The influence of the
increasing stability of Fe-EDTA, Fe-DTPA and Fe-EDDHA could be detected in the
decreasing iron content of the leaf. In one experiment a higher iron content was obtained withFe-DTPA than withthe lessstable Fe-EDTA. Comparingthe uptake ofiron
from ironchektes between iron deficient and healthy plants gave evidence of the fact
that the chlorotic plants absorb substantially more iron and also attain higher levels
than the healthy ones.This could point to alowered selectivity of the roots of chlorotic
plants with regard to the uptake of ironchelates.
Theuptakeofironfrom Fe-EDTAand Fe-DTPA decreased atlowerroot temperature
with green plants; however, it was substantially increased in chlorotic plants.This also
indicates towards a reduction in selectivity of the roots of iron deficient plants.
The copper- and cobalt-contents in the upper layer of grassland soil (0-2,5 cm)
were found to be higher in the beginning after application of sulphate compounds
than in the form of slags. Only small amounts of copper and cobalt penetrated to a
deeper layer. Onsandy soilthe zinccontent ofgrass wasconsiderably raised by application of copper slag, but not on clay soils. The copper content of clover was found
to have increased after a dressing with copper sulphate. The copper content of grass
can diminish at a higher pH.
In collaboration with the Forest Research Station deficiency symptoms of firs were
investigated more closely. Liming was found to favour the growth of firs by means of
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reducing the high zinc content of the plants. The „twisted growth" of Douglas fir
must be attributed to copper deficiency.
The use of ground blast-furnace slag containing chromium must be dissuaded.
Contrary to hydrated lime the product does not enhance leaf yield of beets, while high
applications caused a chlorosis which must be due to chromium. Nodamagewasobserved with oats and beans.
A start wasmade in the investigation of the importance of silicium for the growth of
cereals. It was found that rye cultivated on recently reclaimed peat soil tolerates substantially less nitrogen than on older reclaimed soil. As a result the yields are 15 %
lower on the average. An important difference in the content of silicium was observed
in the plants. An investigation has been started to decide whether this element contributes tothe rigidity ofthe haulm. Haulms from an older soilhaving ahigher silicium
content, were indeed found to be stronger at the same thickness.
Fundamental chemical soil research with regard to macro-elements.
Macro- In an earlier investigation a method has been developed to determine the amount
elements 0 f m o bile soil phosphate, i.e. the phosphate that equilibrates with the water used as
extraction solution under specified conditions.The method isfounded ona mathematical formulation of the phosphate equilibrium in soil - water with varying extraction
ratios. Besides this a number of methods differing in principles has been used to
determine the amount of mobile soil phosphate. By using the method of isotopic
dilution amounts of mobile phosphate have been determined, which correspond to
those obtained by the method of varied extraction ratios. In this manner the significance of the phosphate fraction designated as mobile, is stressed.
The determination of manganese by applying a concentration- and separationmethod using 2-thenoyl-trifluoro-acetone was improved by using a mixture ofmethylisobutylketone and benzene as solvent.
A method was elaborated to determine silicium and phosphate in the same soil
extract.
From Wageningen as centre analytical methods are being tested in connection with
12 Dutch and 12 foreign laboratories. Amongst the foreign laboratories are East
Mailing Research Station in England, Dept. of Agriculture Malaya, Dept. of Agriculture Serawak and the Laboratory of the Extension Service in Israel.
Analysis of the soil fertility.
Soilfertility In collaboration with the Soil Survey Institute a contribution was made towards
analysis explaining the differences in yield between northern Groningen, northern Friesland
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and Zeeland. The differences between Groningen and Zeeland averaged 20 % over a
couple of years in favour óf Zeeland. The analysis according to the different fertility
factors made evident that the lower yields in Groningen can be accounted for more
than half to a lower level of nutrient status, structure and crop rotation. Unfavourable
factors in Groningen are the potash supply (4,5-7 % lower yield for potatoes and peas
than in Zeeland, cereals 0,4 % ) ,pH (2% for sugarbeet, wheat and peas;a favourable
influence on potatoes), phosphate supply (1-1,5 % ) ,further a direct influence of the
crop rotation (6-7 % for wheat and barley) and soil structure (%-2 % ) .Also the unfavourable distribution of rainfall can have been deleterious in certain years, as has
already been mentioned.
The data concerning the yield of sugarbeet obtained during a number of years on
the farms in exploitation by the authority in the Northeast polder weremade available.
Astart hasbeen made ininvestigating the factors which canaccount for the differences
in yield. The results will be related to those obtained some years ago in an identical
investigation in the same polder in collaboration with the advisory service, the Institute for Rational Sugar Production at Bergen op Zoom, the "Centrale SuikerMij."
and the society of sugarbeet growers "Beta".
In the realm of mathematical statistics the methodology of agricultural research is Mathemaelaborated. It was found to be possible to study the testing and the quantification of ticaJ .
modelsusedinagricultural research, from onepointofviewandtoorderthemaccording
to increasing specification.
Fertilization in horticulture.
The critical boundary for the occurrence of definite damage (stagnation in growth, Flower
leaf scorch and leaf fall) by the sodium chloride content of water used for watering was «op*
about 430 mg NaCl pro 1for azalea. Addition of sodium chloride to the potting soil
mixture retarded the development of Primula obconica. The effect was less than was
expected with regard to observations in practice.
Experiments with watering, in which fluor wasadded to the water in a concentration
10 times as high which will be added to tapwater in future (1 ppm) gave no evidence
of damage during four months on five different plants.
Carnations showed enhanced flowering on soil mixtures containing much peat mull.
The favourable effect of a split nitrogen fertilization found on mixtures with a high
clay content, was hardly or not in evidence in the mixtures with a high peat mull
content. The maintenance of a constant level of water soluble nitrogen by means of
regular additionalfertilization didnot showadvantages asregardstheflowerproduction
of carnations.
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In collaboration with the Research and Advisory Institute for Field Crops and
Grassland Husbandry and the Institute for Biological and Chemical Research on Field
Crops and Herbage and the horticultural advisory service the importance of greenmanuring for the culture of tulips is being investigated. The preliminary results point
to a surprisingly small reaction of the tulip to green-manure, even if this produces
much nitrogen.
Vegetable The relation between the optimal nitrogen fertilization for lettuce and tomato as
growing depending on the amount of water soluble nitrogen in the soil was investigated more
closely in several experiments. Lettuce does not need a nitrogen fertilization if N-water
is 8 or higher. Ammonium nitrate-limestone in general has a better effect on lettuce
than dried blood. The incidence of Phytophthora on tomato fruits wasreduced onthe
plots receiving much nitrogen.
Averaged over three years cucumbers demonstrated a yield increase of 10-15 %
due to 100 ton of stable manure pro ha in comparison to mineral fertilization. At this
amount of stable manure the reaction to mineral fertilizer was small.Atrench of a hot
bed consisting of town refuse compost can influence the yield of cucumbers unfavourably because nitrogen deficiency occurs.
Lettuce and endive showed a strong response to phosphate inthe reallocation district
of Maarsseveen, where the topsoil has been mixed with sand containing iron, derived
from the subsoil.
Tomatoes grown on soil blocks containing much peat mull become chlorotic, which
phenomenon can for the greater part be overcome by addition of molybdenum and
copper. Strawberries are susceptible for a large dressing of ammonium nitrogen.
Part of the growth aberrations of lettuce in autumn culture on steamed sterilized
soils must be ascribed to lack oflight, accumulation of ammonium nitrogen and excess
of manganese in the soil.
Under normal cultural practice the fixation of nitrogen by „garden peat" after administering it in the form of ammonium nitrate-limestone is not of importance.
Onheavy claysinthe Geestmerambacht crops donot react at allor slighty unfavourably towards organic manures. Under protected cultivation cucumbers gave a higher
and somewhat earlier yield on heavy clay than on loam or sanded clay. Lettuce gave
the best results onclayameliorated byaddition of sand orpeat mull.Apositive correlation with the air content was noticed.
Fruit Sprinkling gave a considerable yield-increase in the soil-management experiment at
growing Wilhelminadorp. On the plot with grass-sod which was sprinkled, the yieldwashigher
than on the clean-cultivated plot. Egyptian clover (berzeem) asasoilcover disappeared
alreadyinthe secondyearandisthus ofno usefor fruit growing.Broadcasting nitrogen
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was better than applying it under the trees only.
In a pot experiment fruit setting was clearly enhanced by the uptake of nitrogen in
May and slightly by the nitrogen absorbed rather late (August-September) in the
previous year. Spraying with a 2 % urea solution in September resulted in larger
leaves the following year, but did not increase their number. This treatment did not
increase the yield of Laxton's Superb. Keeping the soil of a pot experiment dry in May
and June gave a noticeable growth retardation. At the end of the season the nitrogen
content of leaves was found to be higher.
In an orchard on a sandy soil application of nitrogen in January was too early and
resulted in a decreased yield. The best time of application was the end of March. On
a sandy clay soil application in November was somewhat better. Calculated over five
experimental years a better result of nitrogen fertilization on Golden Delicious on
riverclay was obtained by application in December and February than in November,
in the case rainfall exceeds 130 mm in the three months following the application.
Treating the plant-hole with extra phosphate did not result in better growth on a
sea-clay containing calcium carbonate.
Application of potash has a greater influence on the mineral composition of apple
leaf according as the potassium status in the leaf is lower. As a result magnesium and
calcium contents decrease. The same holds for calcium asfar as the fruit is concerned,
but potash fertilization enhances the magnesium content.
Application of calcium sulphate on sandy soilresultsinalowerincidence ofbitter pit
in apple. However, spraying with a 0,75 % solution of calcium nitrate has a far better
effect. The effect can not be solely explained by the raise of the calcium content in the
leaf and fruit. Spraying late in the season resulted in a larger decrease of bitter pit
than spraying early.
A mixed carbamate did not show a favourable after-effect in the second year after
application on chlorotic pear trees. No effect was achieved by spraying with a solution
of iron chelate.
Root-investigations.
By means of root research an insight is obtained in several problems in the field of Rootplant nutrition.
In investigating the influence of nitrogen on root development it was found that
growth of the roots of rye starts a few weeks earlier than that of the sprout in spring.
The roots can develop at a lower temperature. Differences in nitrogen fertilization were
not effective before the end of April. The largest amount of roots was obtained at the
highest nitrogen application.
After treatment with „DNOC" root-growth recovered more strongly and perhaps

development
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also earlier than growth of the sprouts, and a higher root-weight was attained than at
untreated ryeplants. The better development of the root-system may have effected an
enhanced absorption, which could be responsible for the also increased growth of the
sprout.
The influence of exterior factors on the development of the root-system of tulips is
being studied. For a first orientation tulips have been cultivated in asbestos pipes
filled with sand and loam profiles. It has been investigated when root-development
occurs and maximal root-weight and number of roots are attained. The development is
traced in relation to groundwaterlevel.
Although many organic substances can influence root growth, it was found that a
water extract of soil containing many effective substances, always has about the same
effect. Regular application of organic matter does not bring about a worthwhile difference.
Roots situated at greater depths under favourable moisture conditions, can absorb
nitrogen relatively well. The impression was obtained that a poor oxygen supply may
stop growth earlier than absorption.
Physiology.
Physiology

Physiological research was performed on transport of calcium in the plant. The
inducement wasthe possibility of fighting bitter pit in Cox's Orange Pippin by application of calcium salts. Calcium transport is dependent on displacement of water in the
wood-Vessels. Fruits, seeds and tubers hardly receive water along this pathway during
the period of fast growth. It is then supplied by means of the sieve tubes. The water
supplied bythe sievetubesisvery poorincalcium.Byestablishingvariationsin growthrateand transpiration oftomatofruits theincidence of blossom-endrot couldbevaried
according to expectation. There was a clear correlation of blossom-end rot with the
K/Ca-ratio in the fruit.
Microbiological research.

Micro- Contrary to the current conception freezing and thawing of the soil did not give the
biology favourable effect that is the result of drying and remoistening. On the contrary the
microbial activity decreases asaresult of the treatment. This influence wasfound to be
due to an effect of freezing, by which organic matter becomes less susceptible, while
drying enhances the susceptibility to microbial breakdown.
In the investigation into the consequences of steam-sterilizing the soilit was detected
that the contents of available manganese and the form of nitrogen are mainly of importance. For lettuce the combination ofalowmanganese content with nitrate nitrogen
is the most favourable one.
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Rhizobia strains of Egyptian clover (berzeem) obtained from the Mediterranean area
werefound tohavenobetter effect than ourinland clover strains.The slowearly growth
of this clover thus is an intrinsic characteristic of this crop and not a result of lack of
the specific strain of Rhizobia.
Although in laboratory experiments the organism causing potato scab was found
to havea great tolerance to reduced oxygen pressure and raised carbondioxide content,
it is essentially an aerophilic organism, which develops optimally at low moisture
contents of the soil. This corroborates with the experience that potato scab especially
occurs in well aerated soils and in dry years.
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