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RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK IN 1963.
Bodemfysisch onderzoek.
Het onderzoek van debodemstructuur vormt de kern van het fysische bodemvrucht- Structuur
baarheidsonderzoek. Bij Heigronden werden kwantitatieve gegevens verkregen over
de betekenis van verschillende eigenschappen van de grond voor de structuur en die
van de structuur voor de plantengroei. Bij toenemend gehalte aan afslibbare delen
blijkt de actuele structuur slechter (0,4 punt visueel beoordeeld per 10% slibfractie
in een van 1-10 lopende schaal) en de weerstand van de structuur tegen water groter
te worden, terwijl de weerstand tegen mechanische krachten onder natte omstandigheden afneemt en de bewerkbaarheid slechter wordt. Uit het oogpunt van fysische
bodemvruchtbaarheid ligt het meest gunstige gehalte aan slibfractie tussen 17 en
30%. Deliggingvan het optimum hangt verder afvan dekalktoestand, defijnheid van
de zandfractie, het gehalte aan organische stof en van het gewicht dat men aan de
gevoeligheid voor verslemping ten opzichte van de bewerkbaarheid toekent. Bij de
invloed die de kalktoestand op de structuur uitoefent, moet vooral op de concentratie aan calciumionen in de bodemoplossing worden gelet. Als deze laag is in plaats
van hoog, is de structuur bij visuele beoordeling y2 à % P u n t slechter, hetgeen gemiddeld een 5 à 6% lagere opbrengst en een slechtere bewerkbaarheid tengevolge
heeft. De invloed van het gehalte aan organische stof op de (visueel beoordeelde)
structuur bedraagt bij de noordelijke klei- en zavelgronden slechts % punt per procent organische stof. Over het algemeen kunnen bij een structuurcijfer 6 of hoger
goede opbrengsten worden verwacht.
Het algemene structuurniveau wisselt sterk van jaar tot jaar en van perceel tot
perceel. Van ca. 400 onderzochte percelen op de noordelijke klei- en zavelgronden
had in 1961 37% een structuurcijfer 6 of hoger, in 1962 was dit 70% en in 1963
80%. De verschillen die in een bepaald jaar tussen percelen en vooral tussen bedrijven
optreden, worden vooral door verschillen in behandeling van de grond veroorzaakt.
Bij het onderzoek naar de oorzaken van verschillen in opbrengst tussen de noordelijke en de zuidwestelijke klei- en zavelgronden was in het noorden een invloed van
de structuur van de bouwvoor op de opbrengst van erwten aantoonbaar, in het zuiden
niet.
Bij het grondbewerkingsonderzoek werd aandacht besteed aan de invloed van dicht- Grondheid en vochtgehalte op de reologische eigenschappen van grond, aan het effect bewerking
van verschillende manieren van ploegen, spitten en frezen op de bodemstructuur
en aan de eigenschappen van het zaaibed. Van belang hierbij is, dat alle effecten
kwantitatief worden vastgelegd. Voor het meten van afschuifspanningen in het veld
werd een apparaat ontworpen dat goed voldoet. Een humeuze zandgrond bleek bij

pF 2 een twee maal zo kleine afschuifspanning en een aanmerkelijk grotere samendrukbaarheid door 1 kg/cm2 te vertonen dan eenzavelgrond met ongeveer hetzelfde
poriënvolume maar met een verschillende poriënverdeling. Bij toenemende snelheid
van ploegen wordt in het algemeen de grondlegging fijner en vlakker, maarboveneen
met het ristertype samenhangende snelheid neemt de hoeveelheid op het grondoppervlak gedeponeerde grote kluiten toe, waardoor de ruwheid van het oppervlak minder
sterk afneemt en zelfs weer groter kan worden. Het poriënvolume van het zaaibed
blijkt veel groter te zijn (wel 15vol. %) dan dat van het eronder liggende deel van de
bouwvoor. Bij het aanaarden van aardappelruggen gaf losmaken van een lichte Heigrond met een frees een fijnere rug dan eggen met een triltand-egge.
Verstuiving

Het meten van de gevoeligheid voor verstuiving van grond in de windtunnel wordt
bemoeilijkt door variaties in het vochtgehalte van de over de grond stromende buitenlucht. Bij een humusarme zandgrond nam de kritische windsnelheid op 13 cm hoogte
toe van 5 % tot 9 m/sec als de relatieve vochtigheid van de lucht steeg van 39 tot
95%;het grootste effect trad tussen 55 en 75% op. Een mulch van tuinbouwcompost
VAM naar 70 ton/ha bleek een bollengrond tegen verstuiving te kunnen beschermen,
in het bijzonder wanneer de compost met een iets hoger vochtgehalte dan normaal
op het grondoppervlak wordt gestrooid en daarna even wordt beregend. Onderzoek
van grond van een organisch bemestingsproefveld het zien, dat de in de akkerbouw
gebruikelijke praktijkbemestingen met stalmest, compost en groenbemesters geen
invloed van betekenis hebben op de gevoeligheid van de grond voor verstuiving.
Verspuiting van de petroleumharsemulsie „Encap" op het grondoppervlak gaf een
gunstig effect bij kieming en eerste groei van suikerbieten, een vroegere opkomst
van gladiolen en een betere vegetatieve groei bij meloenen. Menging van een onkruidbestrijdingsmiddel door de emulsie is echter noodzakelijk. De behandeling bleek in
het begin van de vegetatieperiode de grondtemperatuur en het vochtgehalte vlak
onder het bitumenlaagje te verhogen.

Organische-stof- en stikstof huishouding.
Organische
stof

Het organische-stofonderzoek ontwikkelt zich langs de uitgestippelde lijnen. De
resultaten van de studie over de samenhang tussen de gemiddeld jaarlijks toegediende
hoeveelheid organische stof en het uiteindelijke humusgehalte van de grond werden
vastgelegd in een dissertatie. Op een paar kortlopende proefvelden werden aanwijzingen verkregen dat bij gelijke toevoer van organische stof het humusgehalte bij
gebruik van stalmest meer toeneemt dan bij stro en groenbemesters, terwijl op de
klei meer organische stof achterbleef dan op zavel. De samenhang tussen humusgehalte en volumegewicht is voor zandgrond vastgelegd in een nieuwe formule. Be-

gönnen is met een onderzoek naar de verdeling van de organische stof over zanden kleifracties en naar de betekenis daarvan voor de bodemvruchtbaarheid.
Bij het onderzoek van tien meerjarige stalmestproefvelden op zandgrond is wederom
gebleken, dat het C/N-quotiënt van de organische stof in deze gronden bij veroudering
niet altijd daalt, doch vaak de neiging heeft te stijgen.
Bij het onderzoek van de rizosfeer is geconstateerd, dat de uitscheidingen van
plantewortels de ontleding van echte humus in de grond bevorderen. Thans wordt
met C14 gemerkte plantensubstantie gehumificeerd; de zo verkregen grond met bestendige humus met een zeker gehalte aan C14 zal worden gebruikt voor de bestudering van de invloed van vers organisch materiaal op de afbraak van bestendige
humus en op de humusbalans in de grond.
De oriënterende proeven over de microbiologische scheiding van aantastbare en
meer bestendige fracties van de organische stof in de grond hebben getoond, dat
het gevreesde steriliserende effect ten gevolge van de heftige beweging der gronddeeltjes tijdens de proef niet van betekenis is. Wel blijken de volgens deze methode
verkregen resultaten in hoge mate afhankelijk te zijn van de fijnheid van malen van
de grond, de aëratie-intensiteit, de temperatuur enz. Daarom is het noodzakelijk een
gestandaardiseerde apparatuur te gebruiken.
Bij toepassing van de door de Duitse Normenausschuss „Torf für Gartenbau und
Landwirtschaft" vastgestelde voorschriften voor de kwaliteitscontrole van veen en
venige produkten ten gebruike bij potgronden kan men zich bij het stellen van een
minimum eis aan de watercapaciteit meestal beperken tot de bepaling van het volumegewicht; er bleek nl. een sterke correlatie tussen deze beide grootheden te bestaan.
Voortgezette proeven over de compostering van stadsvuil met „tuinturf" leerden
dat deverteringvanzomervuil door eendergelijke menging nauwelijks werd versterkt.
De omzetting werd wel duidelijk versneld en bevorderd door toevoeging van ureum
en door herhaaldelijk omzetten van de hopen.
Het is bij nader onderzoek gebleken, dat „tuinturf" onder bepaalde omstandigheden een deel van de gegeven minerale stikstof tijdelijk kan binden, echter in gemakkelijk opnieuw mineraliseerbare verbindingen. Voor de praktijk heeft deze binding
geen ernstig nadeel.
Er liepen weer verschillende proeven over de invloed van organische meststoffen
op de opbrengst. Toediening van ongebroeide compost in het najaar bleek beter
dan van gebroeide in het voorjaar. Bij het onderzoek van stadsvuilcompost is gebleken dat veelal te lang wordt gecomposteerd waardoor organische stof verloren
gaat. Er werden formules opgesteld voor de beoordeling van de rijpheid van compost,
waarvan een van belang is om een willekeurige compost te beoordelen. Rioolslib,
mits niet in een te grote hoeveelheid toegediend, is een waardevolle meststof.

Stikstof

Het onderzoek naar de stikstofhuishouding van de grond werd in verschillende
richtingen voortgezet. Vergelijking van de bepalingen van de stikstofmineralisatie
met behulp van veld- en potproeven en in het laboratorium volgens de incubatiemethode en met ionenwisselaars hebben aangetoond dat als bij'de potproeven uitspoeling
wordt voorkomen, de uitkomsten ervan nauw gecorreleerd zijn met die van de incubatiemethode en die met ionenwisselaars.
Een proefveld ter vergelijking van klaverarme en klaverrijke kunstweiden behield
tot het scheuren in nov. 1962 een duidelijk verschil in klavergehalte (10 tegen 50%).
Het klaverarme object dat meer stikstof ontving, bleek 12.000 kg droge stof op te
leveren tegen het klaverrijke 10.000 kg/ha. Ook de totale hoeveelheid opgenomen
stikstof was er hoger, nl. 200 kg/ha tegen 150 op het klaverrijke. Toch leverde het
klaverrijke object na het scheuren in de loop van de zomer meer stikstof dan het
klaverarme, vermoedelijk door de vlottere mineralisatie van de klaverrijke zode.
Het onderzoek naar de verticale verplaatsing van oplosbare stikstof te velde is
beëindigd. Enkele praktische gevallen zullen nog in het laboratorium worden getoetst. Daarna zal een overzicht van het gehele vraagstuk worden gegeven.
Een verrassend verschijnsel deed zich in het voorjaar voor zowel in de praktijk
te velde als op de graslandlysimeters, nl. de buitengewoon geringe werking van de
stikstof in het vroege voorjaar, tijdens of vlak na het smelten van de sneeuw gegeven.
Noch in de eerste noch in latere sneden is deze gift normaal opgenomen. Vermoed
wordt dat de koude winter het gras zodanig had beschadigd, dat de capaciteit van de
opneming sterk was verlaagd. In de lysimeters wordt nagegaan of stikstof, die niet
door de plant is opgenomen, als oplosbare stikstof in de grond of in het drainwater
kan worden teruggevonden, of dat hier vastlegging in organische vorm moet worden
aangenomen.
Door metingen van de groei en de stikstofmineralisatie is aannemelijk gemaakt,
dat een belangrijke oorzaak van de opbrengstverschillen van suikerbieten op lichte
en zware zavel in de nieuwe polders gelegen is in de natuurlijke stikstofhuishouding
van de grond. Op zware zavel groeien de bieten te lang door in het loof, omdat de
mineralisatie er betrekkelijk laat optreedt. Dit heeft een wat lagere opbrengst aan
bieten maar vooral aan suiker tot gevolg. Er is voorts aangetoond, dat een dichte
structuur niet alleen ongunstig is voor de opbrengst, maar ook voor de behoefte aan
stikstof ter bereiking van de hoogste opbrengst.

Weet

De bestudering van de invloed van de weersomstandigheden op de vruchtbaarheid van de grond is een belangrijk punt van het werkprogramma geworden. Op
grasland kon, in tegenstelling tot bouwland, nog geen invloed van de hoeveelheid
regen in de winter op de reactie van het gras op bemesting met stikstof worden vast-

4

O 4 P 6 0 I2Q
Ä

iT - ^

i

i

r

r'*n

O 4P 8 0 120
f

T " i " r- i—i

i

i

O 4P 80 I2Q
r--r-"i—i

i

i

•

i

O 4 0 BO l20kqN/ho
« i

i

i

t

i

T I

*

I20
diept«incm
Verplaatsing van oplosbare stikstof in verschillende lagen van een profiel van een braak gehouden lichte
zavel te Uithuizen in de loop van een jaar, in kg stikstof per ha na toediening van 250 kg stikstof als
kalksalpeter per ha op 11 maart 1960 (in de eerste zes figuurtjes is de hoeveelheid stikstof in de laag
0-10 cm door een cijfertje onder de blokjes aangegeven).
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gesteld. Aan de praktijk is geadviseerd na de droge winter 1962/63 het bouwland
minder dan normaal met stikstof te bemesten.
Bekalking en anorganische bemesting in de landbouw.
Bekalking

Het voortgezette onderzoek over bekalking van zure ondergrond bracht aan het
licht dat een gunstig effect niet of niet alleen een gevolg is van een betere vochtvoorziening via een betere beworteling. Zelfs bij goede vochtvoorziening traden in enkele
proeven gunstige effecten op. De gewassen reageren verschillend. Zomergerst wordt
sterker beïnvloed dan haver en zomertarwe. Stoppelknollen reageerden in veldproeven
niet.
Het is gebleken dat het gebruik van stalmest nauwelijks van betekenis is om de
door lage pH teweeggebrachte schade te verminderen, behalve voor zover deze als
Mg-meststof beschouwd kan worden.
De in de praktijk veel toegepaste bekalking van het zaaibed van bieten heeft een
positief effect, waarschijnlijk vooral op gronden met minder dan 5% humus.
Het effect van harde en zachte mergels op de kalktoestand van de grond is gelijk,
indien beide fijn gemalen zijn. Grove fracties van harde mergels zijn minder snel
werkzaam.

Bemesting

Het onderzoek over anorganische bemesting betreft vele factoren. Er is speciale
aandacht geschonken aan erwten en spruitkool. Bemesting met stikstof is voor landbouwerwten op zeeklei meestal niet rendabel. Doperwten reageren op rivierklei en
zand nogal eens gunstig op stikstof. De schadelijke invloed van te lage pH kan op
zandgrond niet worden goed gemaakt door een bemesting met stikstof. De kwaliteit
van spruitkool wordt door stikstof ongunstig beïnvloed. Dit nadeel is door fosfaat
of kali niet te compenseren.
Vloeibare ammoniak gaf in proeven op grasland in de eerste snede een veel lagere
opbrengst dan vaste meststoffen. Slechts een kwart van het verlies was aan de mechanische beschadiging van de zode toe te schrijven. Op bouwland was vloeibare ammoniak niet ongunstig. Ureum (vast) kwam op grasland minder goed voor de dag dan
kalkammonsalpeter.

Gewas-en
grondonderzoek

Het onderzoek over de minerale samenstelling van weidegras richtte zich vooral
op de Ca- en P-gehalten in verband met het belang van een goede Ca/P-verhouding.
Formules zijn opgesteld voor de samenhang tussen het Ca-gehalte enerzijds en de
botanische samenstelling en de K-toestand anderzijds en verder over de invloed van
P-toestand en groeistadium op het P-gehalte. Aangetoond is, dat beide gehalten ook
met weersomstandigheden samenhangen. Bemesting met kieseriet lijkt goede perspectieven te bieden om kopziekte terug te dringen, vooral op zandgrond. Ook zal
magnesiumhoudende ammonsalpeter bij geregelde toepassing gunstig werken.

Van de grote hoeveelheden kali op urineplekken op grasland gaat niet veel door
uitspoeling verloren. Zelfs op een hoge zandgrond wordt deze kali vrijwel kwantitatief
teruggevonden in het gewas en in de bovenste 20 cm van de grond.
Het natriumgehalte van gras is afhankelijk van het natriumgehalte van de grond,
vooral als het K-getal laag is. Het daalt bij toenemend K-getal, maar in mindere mate
als het K-getal hoog is. De invloeden Van K en Na worden door de verhouding tussen
beide elementen bepaald, op zandgrond door de verhouding
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stoffen met laag natriumgehalte kunnen natriumgebrek niet opheffen, die met een
hoog gehalte aan natrium kunnen het gehalte in het gras verhogen.
De reactie van granen op stikstof blijkt op een oude en een nieuwe dalgrond in
principe niet sterk verschillend, mits het verschil in stikstof leverend vermogen in
aanmerking wordt genomen. Op de nieuwe grond buigt echter de stikstofhoeveelheden-opbrengstkromme veel eerder in horizontale richting af. Bij een oriënterend
onderzoek over de mogelijke oorzaak hiervan viel de aandacht op de grote armoede
aan silicium op deze grond. Er zal worden nagegaan of deze factor aansprakelijk kan
zijn voor de onvoldoende werking van hoge stikstofgiften.
De beschikbaarheid van natuurlijk fosfaat uitgedrukt in procenten van die van
monocalciumfosfaat, neemt op humeuze zandgrond rechtlijnig af bij stijgende pH.
Ook een sterk fixerend vermogen van de grond vermindert de relatieve beschikbaarheid, zij het waarschijnlijk slechts tijdelijk.
Vergeleken met aardappelen kan mosterd een maximale opbrengst geven bij een
lager gehalte van de grond aan in water oplosbaar fosfaat; laatstgenoemd gewas is
in staat natuurlijke fosfaten op te nemen, ook als de toepassing geen verhoging van
het gehalte aan in water oplosbaar fosfaat in de grond heeft teweeggebracht. Verhoging van de pH door bekalking brengt hierin weinig verandering. Deze specifieke
verschillen verklaren een ongelijke reactie op methoden van grondonderzoek: de
aardappel reageert slechts op veranderingen in P-getal, de mosterd beter op veranderingen in P-AL-getal.
De schadelijke invloed van kalizout 40% op fabrieksaardappelen wordt voor een
belangrijk deel, maar niet geheel opgeheven door toediening in het najaar. In samenhang met de daling van het droge-stofgehalte wordt bij consumptie-aardappelen door
toepassing van kalizout 40% een grotere kookvastheid verkregen, maar een lagere
opbrengst (chloorschade). Granulering van kalimeststoffen heeft op kalifixerende
grond een ongunstige invloed op de werking. In het kader van het onderzoek naar
het bemestingsbeleid op lange termijn is als eerste resultaat vastgesteld, dat op humusarme zandgronden per jaar gemiddeld 40-50 kg MgO en op humusrijke gronden
misschien iets minder nodig is om een goede Mg-toestand te krijgen en te behouden.
Aan aardappelen geve men meer.

Het Mg-gehalte van de grond bepaald in een NaCl-extract, blijkt een goede maat
voor de magnesiumbehoefte van haver, mits de pH in rekening wordt gebracht.
Er zijn grenswaarden vastgesteld.
De kalibemesting van aardappelen op kleigrond moet volgens de resultaten van
een nieuwe bewerking worden verhoogd.
Chemisch gewasonderzoek op kali kan worden gebruikt voor de vaststelling van
een aanvullende kaligift voor fabrieksaardappelen. Indien het loof omstreeks 1 juli
5,6% of meer K 2 0 bevat is het gewas voldoende voorzien; is het gehalte lager, dan
moet het stikstofgehalte in rekening worden gebracht. Is de N/K 2O-verhouding
hoger dan 0,9, dan is een aanvullende gift gewenst.
Bij een in internationale samenwerking uitgevoerde proef bleek dat het gebruikelijke
tweemaal daags gieten bij potproeven nog onvoldoende is voor een optimale waterverzorging. Vermenging van de grond met zand bleek de standaard afwijking te verlagen.
De concentratie aan opgeloste bodembestanddelen tijdens de waterige extractie
van grond blijkt bepalend te zijn voor de beweeglijkheid van het fosfaat. Onder omstandigheden van gelijke concentraties aan opgeloste bodembestanddelen kon het
verband tussen extractieverhouding en in het extract opgelost fosfaat wiskundig
worden uitgedrukt.
Onderzoek betreffende sporenelementen.
Sporenelementen

In navolging van het onderzoek over de mangaantoestand van de holocene afwerd aangevangen met het onderzoek naar de ijzerhuishouding van estuariumgronden en mariene sedimenten. De verschillen in ijzergehalten van het herkomstmateriaal zijn geringer dan bij mangaan. Maas en Rijn zijn ijzerrijke rivieren.
IJzerverliezen treden waarschijnlijk in samenhang met omzettingen van organische
stof in het bijzonder op bij de overgang van slib van het zoetenaar het mariene milieu,
nog vóór het materiaal tot afzetting is gekomen.
Het is thans mogelijk in gewassen uiterst kleine hoeveelheden mangaan te bepalen
door toepassing van een concentratie- en scheidingsmethode met 2-thenoyl-trifluooraceton in een mengsel van n-dibutylether en methylisobutylketon. De bepaling van
magnesium met titaangeel in gewas en in grondextracten werd verbeterd.
Molybdeengebrek kon op normale zandgrond geïnduceerd worden door toediening
van 20% ijzerconcreties. Bepalend zijn de chemische vorm en de fijnheid daarvan.
Toediening van a Fe 2 0 3 veroorzaaktehet gebrek, maary Fe 2 0 3 niet. De grove fractie
veroorzaakte wel een daling van het Mo-gehalte van het blad, maar alleen een fijne
fractie het optreden van zichtbaar gebrek. Aardappeleiwit veroorzaakt eveneens
daling van het Mo-gehalte van het blad, gebrekssymptomen en vermindering van de
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opbrengst. Hierin ligt dus de verklaring van het optreden van molybdeengebrek bij
bieten op vloeivelden van aardappelmeelfabrieken. Bemesting met Mo kan de schade
van kleine hoeveelheden eiwit opheffen.
Stomen van de grond verminderde het Mo-gebrek van bieten. Het effect van bemesting met molybdeen was geringer als dit element vóór het stomen was toegediend;
waarschijnlijk wordt door deze bewerking een deel van het molybdaat gereduceerd.
De vermindering van het gebrek wordt toegeschreven aan een verhoogde opneming
van fosfaat.
Uit de bewerking van een serie boriumproefvelden met bieten bleek dat het hartrot
meest voorkomt bij een B-watergetal lager dan 0,30. Het verband tussen dit getal
en het B-gehalte van het blad was gering. Het B-watergetal blijft niet lang op het door
bemesting bereikte niveau.
Een in 1955 gegeven bemesting met koper bleek in 1963 nog van invloed op het
kopergehalte van ingezaaid gras. Een lage pH was hierbij gunstiger dan een hogere.
In vergelijking met 1962 trad ijzerchlorose bij vruchtbomen ir Zeeland veelvuldiger
en in ernstiger mate op. Het zeer natte voorjaar 1963resulteerde in hoge bicarbonaatgehalten in de grond, hetgeen de toeneming van de ijzerchlorose verklaart. Op basis
van de bicarbonaatgehalten in winter en voorjaar was het mogelijk een prognose te
geven voor het optreden van ijzergebrek. Behalve door grote regenval kan een hoog
bicarbonaatgehalte wordenveroorzaakt door slechte structuur of onvoldoende drainage
van de grond.
Ijzergebrek als gevolg van een lage verhouding tussen organisch gebonden ijzer
en organische stof treedt alleen op in een droog groeiseizoen zoals in 1961. Een dergelijk ijzergebrek werd eveneens waargenomen bij spinazie in een potproef met estuariumgronden van verschillende ouderdom.
Een onderzoek naar het gehalte aan organisch gebonden ijzer bij estuariumgronden
wees uit, dat buitendijkse afzettingen een hoger gehalte aan organisch gebonden
ijzer hebben dan de hieruit verkregen cultuurgronden. De verhoudingen van de hoeveelheid organisch gebonden ijzer en het percentage organische stof van de verschillende rijpingS3tadia in een estuariumgebied vertonen echter slechts geringe verschillen.
Dezeverhoudingen zijn in de verschillende estuaria daarentegen verschillend (Schelde>Eems- > Maas-Rijnestuarium).
Onderzoek naar de toepassing van chelaten leerde het volgende. Een proef met
het klimrozenras Excelsa toonde in overeenstemming met vroegere resultaten aan,
dat het chelaat Mn-DTPA voor de bestrijding van ijzergebrek de voorkeur verdient
boven Fe-DTPA.
In Rhoon op de Zuidhollandse eilanden werden appelbomen aangetroffen waarin
naast ijzer- mangaangebrek optrad. Toediening van Fe-EDDHA resulteerde in genezing
van ijzergebrek en versterking van mangaangebrek. IJzer- en mangaangebrek werden

ook naast elkaar waargenomen in noord-Friesland en noord-Groningen. Gezamenlijk
optreden werd alleen geconstateerd in boomgaarden met een grasbedekking.
In een potproef met spinazie werd bij verschillende gronden vastgesteld dat ijzergebrek op zeeklei goed kan worden bestreden met Fe-DTPA of Fe-EDDHA; bij een
grond gaf alleen de hoogste gift Fe-DTPA een gezond gewas. Het bleek dat naast
fixatie in belangrijke mate microbiologische ontleding van de ijzerchelaten in de nat
gehouden gronden had plaatsgevonden.
Van de kleimineralen grundiet, illiet, montmorilloniet en kaoliniet bleek grundiet
(een soort illiet) het sterkst chelaatfixerende mineraal te zijn. Ten aanzien van de
chelaten nam de fixatie af in de volgorde EDTA-DTPA-EDDHA, met dien verstande
dat Fe-DTPA-grundiet de sterkst fixerende combinatie was. Het aan grundiet gebonden ijzer was hierbij niet door sterk chelaterend EDDHA te verwijderen.
Bij toediening van overmaat Fe-EDTA aan tomatenplanten in watercultuur bleek
het ijzergehalte van blad en stengels, vergeleken met de normale gift, niet verder
verhoogd te worden, wèl dat van de wortels. Het chlorofylgehalte en de activiteiten
van de „ijzer"-enzymen katalase en peroxidase waren bij de overmatig met het chelaat
behandelde planten eerder lager dan hoger. Opmerkelijk was verder dat het stikstofgehalte van het blad bij overmaat Fe-EDTA enkele dagen na de toediening belangrijk
lager was dan bij normale giften Fe-EDTA of FeS0 4 , terwijl de groei van deze drie
objecten gelijk was. In alle proeven bleek de plant het ijzer uit ferrosulfaat beter te
kunnen benutten dan uit ijzerchelaat. Ferrosulfaat wordt in de voedingsoplossing
spoedig gehydrolyseerd tot Fe 2 0 3 . nH 2 0. De vrij algemeen aanvaarde opvatting dat
ijzer uit anorganische verbindingen en uit synthetische ijzerchelaten door de plant
op dezelfde wijze opgenomen en verwerkt wordt, kan op grond van de verrichte
waarnemingen niet worden bevestigd. Het is waarschijnlijker dat bij chelaatvoeding
tenminste een deel van het opgenomen ijzer niet of slecht voor de plant beschikbaar

Wortelonderzoek.
Wortelont- Er werd een boek geschreven over de methoden van het bewortelingsonderzoek.
wikkeling Het detail onderzoek van de aparte wortels neemt thans een grotere plaats in. Een
techniek is ontwikkeld, waarbij wortels uit een wortelstelsel worden geprepareerd,
die daarna tussen doorzichtige plastic vellen worden uitgelegd. Het is daardoor mogelijk lichtdrukken van wortels op natuurlijke grootte te maken, die gebruikt kunnen
worden voor tellingen en metingen in onderlinge vergelijking.
De betekenis van aanvoer van ionen met door de wortels aangezogen water bleek
uit een grotere opneming van zout bij versterkte transpiratie. Naarmate de ionen in
sterkere mate in gebonden vorm voorkomen, speelt dit verschijnsel een kleinere rol.
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Analyse van de bodemvruchtbaarheid.
Het onderzoek met behulp van aspectenanalyses naar de mate waarin grassen en Vruchtbaaronkruiden door hun aanwezigheid (frequentie, dominantie en opbrengst) de groei- h e i d s omstandigheden aangeven, kwam gereed. De na deze analyses toegepaste varimaxdraaiingen tot zgn. eenvoudige structuren hebben deze ecologische beschrijving vergemakkelijkt. De vier aspecten gaven de verschillen in reactie op vocht, verzorging,
gebruik en omstandigheden met wisselend vochtgehalte aan.
Naast de in het vorige jaarverslag genoemde MitscherUch-vergelijking bleek ook
de von Boguslawski/Schneider-vergelijking de stikstofreactie van haver op rivierleemgronden in noord-Limburg goed te beschrijven. Verschillen in reactie tussen
de percelen komen overeenkomstig in de berekende waarden van de parameters van
de functie tot uiting. Toetsing van de veronderstelling dat deze verschillen o.a. door
bodemfactoren worden veroorzaakt, heeft met een aspectenanalyse plaatsgevonden.
Bij de Mitscherlich-vergelijking hebben deze aspecten betrekking op de reactievergelijking zelf, het bodemtype, de factoren die de opbrengstdepressie door stikstof
bepalen, en de betekenis van de bodemklasse voor de maximale opbrengst. De stikstoflevering door de grond hangt niet sterk met de in het onderzoek opgenomen
factoren samen.
Er bestaan duidelijke verschillen in sterkte van correlaties tussen de opbrengsten
van de diverse landbouwgewassen in de landbouwgebieden en van correlaties tussen
de landbouwgebieden wat betreft de opbrengsten van de gewassen. De vraag is door
welke factoren deze verschillen worden veroorzaakt. Hiervoor werd gebruik gemaakt
van de aspectenanalyse waarmee het mogelijk is aan te geven welke groepen van
factoren hierbij een rol spelen.
Op het gebied van de wiskundige statistiek kon de wiskundige achtergrond van Wiskundige
de methode van de padcoëfficiènten met bestaande kennis in de econometrie (simul- 8 t a t i s t l e k
tane vergelijkingen) worden uitgebreid. Hierbij bleek de grote betekenis van de zgn.
identificatievoorwaarden, waarmede de oplosbaarheid van modellen met b.v. ketenprocessen via padcoëfficiënten nauw samenhangt.
Kritiek op een mededeling van het instituut over de samenhang tussen schommelingen in regenval en landbouwkundige grootheden was aanleiding tot verdere studie
van ermede samenhangende problemen en kon hierdoor worden ontzenuwd.
Er werd gevonden dat men de vectoren van de orthogonale polynomen beter als
uitgangspunt voor een schatter voor autocorrelatie kan nemen dan de bijbehorende
continue functies.
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Bemesting in de tuinbouw.
Groenteteelt

Op het gebied van de groenteteelt bleek uit een serie-bemestingsproef onder glas
in het Westland met sla, dat in water oplosbaar fosfaat de beste samenhang met de
reactie van het gewas vertoont. Een watercultuur met overmaat aan mangaan gaf bij
sla afwijkingen te zien die geleken op zgn. „tulp"-vorming van herfstsla na stomen
van de grond, waarbij eveneens veel mangaan vrijkomt, maar in veel mindere mate
dan in de watercultuur moest worden gebruikt om het verschijnsel op te roepen.
Pikklei in Geestmerambacht werd door toevoeging van doorgevroren zwartveen
zodanig verbeterd, dat stookteelt van sla en tomaat goed mogelijk was. Bezanding
of profielomkering gaf weinig of geen verbetering bij de glasteelt, maar wel bij de
teelt van pootaardappelen in de open grond.
Bekalkingvaneenzandgrond met pH-KCl5,1 deed de opbrengst vantomaten dalen,
maar verminderde de aantasting door neusrot. De beste trosontwikkeling van in december-januari opgekweekte tomatenplanten werd verkregen bij een constante bodemtemperatuur van 27° en een luchttemperatuur van 14° C. Bij toediening van 50 ton
stalmest per ha hadden komkommers geen behoefte aan stikstof, fosfaat en kali;
pH-water van 6,3 was optimaal. Magnesiumgebrek bij andijvie was duidelijk gecorreleerd met de K/Mg-verhouding in de grond. De schadelijke werking van verse
cacaoafvalkalk op tuinbouwgewassen moet in hoofdzaak worden toegeschreven aan
een te hoge pH, terwijl tijdens het broeien tijdelijk groeiremmende stoffen in de hoop
kunnen ontstaan. De invloed van doorspoeling van kasgrond op de vermindering van
plantevoedende stoffen kan in een formule worden vastgelegd. Een fosfaatmeststof,
gemengd met doorgevroren zwartveen, blijkt beter voor de plant beschikbaar dan
wanneer deze aan de grond wordt toegevoegd.

Bloemisterij

Het onderzoek betreffende de wisselwerking tussen de samenstelling van het grondmengsel (substraat) en de bemesting bij bloemisterijgewassen werd langs de in het
vorige jaarverslag vermelde richtlijnen voortgezet. Enkele min of meer op zichzelf
staande resultaten mogen worden gereleveerd. Het verband tussen de opbrengst aan
anjers en het stikstofgehalte van de scheuten bleek afhankelijk te zijn van de in de
tablettengrond aanwezige hoeveelheid doorgevroren zwartveen; bladanalyse kan dus
niet zonder meer een basis zijn voor het bemestingsadvies. Het gehalte aan nitraatstikstof in het blad van cyclamen reageerde veel duidelijker op de variaties in de
behandelingen dan het totale gehalte aan stikstof. Gesneria in watercultuur reageerde
ongunstig op een verhoging van de concentratie van de voedingsoplossing, onafhankelijk van de wijze waarop deze verhoging plaats greep, hetzij door toevoeging
van een nitraat hetzij van natriumchloride.
De houdbaarheid van anjers werd gunstig beïnvloed door toediening van stalmest
aan het substraat. De houdbaarheid neemt toe met de ouderdom van de plant. Ge12

durende de winter waren de bloemen minder houdbaar, vooral bij eenlaag bemestingsniveau.
Gloxinia geteeld op doorgevroren zwartveen als substraat bleef in groei achter,
als geen sporenelementen waren toegevoegd. Het is mogelijk cyclamen te telen door
eenmaal te bemesten met magnesiumammoniumfosfaat in de vorm van grove korrels,
aangevuld met een kaliummeststof. Magnesiumammoniumfosfaat in zeerkleine korrels
kan echter de groei remmen.
Bemesting met kunstmest van azalea op naaldenbosgrond of doorgevroren zwartveen geeft een beter resultaat dan een met moutkiemen.
Bemesting met ijzerchelaat kan bij rozen tot een opbrengstdaling leiden, als er geen
ijzergebrek is en de gegeven dosis hoog is.
Het onderzoek op het gebied van de fruitteelt had wederom vooral betrekking op Fruitteelt
de stikstofvoorziening. De dracht van Laxton Superb was positief gecorreleerd met
de gehalten van het blad aan stikstof, fosfaat, magnesium en calcium. Het stikstofgehalte in bast en hout van het eenjarige snoeihout was in de daarop volgende winter
lager bij de bomen met de grootste dracht. Bespuiting met ureum direct na de bloei
bleekalleennuttigals debomen onvoldoendevan stikstof warenvoorzien. Bespuitingen
in het najaar met een 2% oplossing van ureum verhoogden het stikstofgehalte van
het blad aanzienlijk. Stikstof gegeven na beginjuli in een potproef met onderstammen,
beïnvloedde de produktie van droge stof praktisch niet meer, maar werd wel opgenomen. Stammen die geen stikstof ontvingen, reageerden in hun scheutgroei nog
duidelijk op de goede stikstofvoeding in het voorafgaande jaar, maar niet in het
stikstofgehalte van het blad. Schade door zware nachtvorst aan de bloem kan niet
worden voorkomen of hersteld door bespuiting met 0,2-0,3% oplossing van ureum
vóór de bloei.
Bepaling van de op verschillende diepten in de grond aanwezige stikstof gaf inzicht
in verschijnselen Van verschillende aard. Nitraatstikstof, uitgestrooid op bevroren en
meteen dunne sneeuwkorst bedektekoolzure-kalkhoudende grond,drongtijdensdedooi
diep in het profiel door. Bemesting op ontdooiende grond ging met verliezen gepaard, vermoedelijk door oppervlakkige ontwatering. Meer stikstof ging verloren bij
gebruik van zwavelzure ammoniak en wel door vervluchtiging. De vele regen einde
juni en begin juli 1963 deed de stikstof diep in het profiel dringen.
Langdurig zwarthouden van een boomgaard op rivierklei gaf een slechte stand
van de bomen, gepaard met verschijnselen van ijzergebrek; de grond was duidelijk
ingeklonken en er trad verslemping op.
Scheuren van een oude, niet met stikstof bemeste grasmat gaf een duidelijke,
maar onvoldoende stikstofwerking voor de boom.
Bomen in potten reageren sterk op bemesting met fosfaat, hetgeen bij veldproeven
13

in Nederland nog niet werd waargenomen. Een behandeling van het plantgat met
fosfaat had op zeeklei geen effect.
In het vijfde proefjaar van een bemestingsproef op zandgrond werd de bewaarkwaliteit van Jonathan ongunstig beïnvloed doorbemestingmet magnesium (vergroting
van de vruchten) en met kalium. Het percentage bederf nam aanzienlijk toe als laat
werd geplukt, vooral bij appels van met veel kali bemeste bomen.
Ook in het tweede proefjaar werd het optreden van stip in appels onderdrukt door
periodieke bespuiting met een 0,75% oplossing van calciumnitraat. Bemesting met
gips was minder werkzaam.
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Groei van lupine geënt met Rhizobium-stammen van verschillende werkzaamheid.

Toetsing van 30 potgronden uit de handel met Gloxinia als gewas.

IV-Ä# /

***

f^r

|;

^ . <#•"/

'f

l^sT

•'t

«Af

fllll M

Invloed van de van links naar rechts toenemende zoutconcentratie van de voedingsoplossing
op de ontwikkeling van Gesneria in watercultuur.
Machine voor de toediening van een bemesting van vloeibare ammoniak aan grasland.
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TOEPASBAAR MAKEN VAN RESULTATEN VAN ONDERZOEK, MEDE IN
SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN.
Het onderzoek betreffende de factoren die de vruchtbaarheid van de grond bepalen,
is gedurende een reeks van jaren schijnbaar fragmentarisch geweest. Niet-ingewijden
kregen wel eens de indruk dat het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB) zich
alleen bezighield met de waardering van de analysecijfers, die door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek (BL) aan de praktijk werden verschaft;
men dacht daarbij allereerst aan het onderzoek naar de kalktoestand en de fosfaaten kalihuishouding van de grond. Hun die meer met het werk van het IBin aanraking
kwamen, zal het echter niet ontgaan zijn dat zich geleidelijk een ontwikkeling van het
onderzoek voltrok. Successievelijk werden ook de andere voedings- en sporenelementen in studie genomen. Daarnaast werd onderzoek verricht over fysische factoren,
zoals de vocht- en luchthuishouding en de mate van bestendigheid van de bodemstructuur. Verder nam ook de bestudering van de organische-stof- en stikstofhuishouding een belangrijke plaats op het werkprogramma in. Tenslotte is gebleken dat
een studie van de invloed van het weer op de vruchtbaarheid van de grond zeer belangrijk moet worden geacht.
Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat pogingen de verschillende resultaten van
onderzoek in hun onderlinge samenhang in bedrijfsverband bruikbaar te maken,
aan de orde zijn gesteld. Vanzelfsprekend moet daarbij worden samengewerkt met
andere instellingen, zowel van het onderzoek als vooral ook van de voorlichting. De
samenwerking met de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst heeft met betrekking tot de
ontwikkeling van ons onderzoek van ouds bestaan en nog steeds lopen er interprovinciale series van proeven, waarbij dankbaar wordt gebruik gemaakt van de steun
van de consulenten. Toch wordt het onderzoek aan het instituut steeds meer centraal
verricht, waardoor het te meer noodzakelijk is bij de toepassing van de verkregen
resultaten in de eerste plaats de voorlichtingsdienst te stimuleren.
Het doel van dit artikel is een kort overzicht te geven van de activiteiten die de
laatste jaren hebben plaatsgevonden om de uitkomsten toepasbaar te maken voor
landbouwbedrijf en industrie van meststoffen.
De resultaten van het onderzoek betreffende de voedings- en sporenelementen
vinden hun plaats in de „Adviesbasis voor de bemesting van landbouwgronden"
(uitgave van het Ministerie van Landbouw en Visserij 1962). De laatste tijd stonden
vooral de adviezen betreffende de voorziening van grasland met magnesium en natrium in het middelpunt van de belangstelling. Alvorens de formulering van die adviezen door te geven aan het BL, greep een intensieve gedachtenwisseling plaats
tussen vertegenwoordigers van de bij deze vraagstukken betrokken landbouwkundige
en veterinaire instanties in de „commissie bemesting van grasland". Er kan worden
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geconstateerd, dat de bemestingsadviezen voor grasland door het onderzoek van de
laatste jaren ook uit een oogpunt van veevoeding aanzienlijk zijn verbeterd. De directeur van het IB gaf hiervan een overzicht op de graslanddagen te Sneek in een
voordracht over „actuele bemestingsproblemen op de graslandbedrijven". Tenslotte
moge op het gebied van het onderzoek betreffende grond, gewas en dier ook het werk
van de „commissie onderzoek minerale voeding" onder voorzitterschap van ir. Ch. H.
HENKENs worden gememoreerd; vele praktisch bruikbare resultaten werden neergelegd in de „handleiding mineralenonderzoek bij rundvee in de praktijk".
De resultaten van het vruchtbaarheidsonderzoek van akkerbouwgronden worden,
voordat een advies wordt aanvaard voor praktische toepassing, grondig besproken
in de „commissie bemesting van bouwlandgewassen" met vertegenwoordigers van
het IB en het BL onder voorzitterschap van de rijkslandbouwconsulent voor bodem
en bemesting, waaraan thans gewasspecialisten van het PAW zijn toegevoegd. Dit
jaarwerdhet kaliadviesvooraardappelen opkleigrond opnieuw onder deloep genomen.
Hierbij werd vooral de rendabiliteit van de bemesting, waarbij tevens wordt gelet
op de risicofactor in de loop der jaren, in beschouwing genomen. Er valt verder bij
de besprekingen een groei naar een „bemestingsbeleid" waar te nemen. Hierbij gaat
het niet alleen om de vaststelling van een „voldoende" toestand met de voor de verschillende gewassen daarbij behorende bemesting, maar ook om de vraag, waar men
met de bemesting die in een rotatie onder de gegeven bedrijfsomstandigheden wordt
toegediend, terechtkomt. Onder de „gegeven omstandigheden" moeten vooral aard
van de vruchtopvolging, organische bemesting en uitspoeling worden beschouwd.
De „werkgroep bemesting in bedrijfsverband" onder voorzitterschap van de rijkslandbouwconsulent voor bodem en bemesting, waarin vertegenwoordigers van het
IB en derijkslandbouwconsulenten zitting hebben, houdt zichbezig met de standaardisering van grootheden die voor het bemestingsbeleid van belang zijn. Deze normen
zijn in de Landbouwgids opgenomen.
Ook voor de adviezen in de tuinbouw is onder voorzitterschap van de rijkstuinbouwconsulent voor bodem en bemesting een werkgroep gevormd ter bespreking van de
wijze waarop deze door de bedrijfslaboratoria moeten worden uitgebracht. Tevens
is de afdeling „bemesting in de tuinbouw" in verschillende werkgroepen vertegenwoordigd, waarin de ontwikkeling van het onderzoek en de toepassing van de resultaten hand iri hand gaan.
De resultaten van onderzoek naar de stikstofhuishouding van de grond en de
stikstofvoorziening der gewassen zijn zo talrijk geworden, dat de tijd rijp werd geacht
voor de vorming van een „werkgroep stikstofbemestingsadvies" onder voorzitterschap van ir. C. M. J. SLUIJSMANS, waarinonderzoekersvan IB, CSV, IBS en Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders zitting hebben. Het vraagstuk van overbemesting
van granen werd als eerste onderwerp behandeld. Zoals bekend, wordt reeds enkele
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jaren door het IB advies uitgebracht over de gewenst geachte stikstofbemesting in
afhankelijkheid van de neerslag in de winter.
De ontwikkeling van het fysische grondonderzoek biedt de mogelijkheid kleigebieden onderling te vergelijken naar hun actuele en potentiële structuur. Het gaat
hierbij om de bestaande structuur die door grondbewerking en weersomstandigheden
van jaar tot jaar belangrijk kan verschillen, en de structuurmogelijkheden die van de
samenstelling van de grond afhangen. In samenwerking met de desbetreffende rijkslandbouwconsulenten werd de structuur van de noordelijke zeekleigronden beschreven
en vervolgd. De toegepaste methode van onderzoek blijkt praktisch bruikbaar en de
daarmee verkregen resultaten zullen, waar nodig, met de gegevens van andere bodemkundige instituten worden aangevuld. Ook ten aanzien van het vraagstuk van de
voorziening van de grond met organische stof moet de toepassing van het gevondene
onder ogen worden gezien. Het optimale humusgehalte van klei- en zavelgronden
maakte een punt van bespreking uit met onderzoekers buiten het instituut. De lijnen
waarlangs dit onderzoek zich ontwikkelt, werden in het jaarverslag 1961 uiteengezet.
De zgn.bilateralebesprekingen tussenverwanteinstitutenzijnbelangrijk uit eenoogpunt van toepassing van beider resultaten en ervaringen. In dit verband had een werkbespreking met de Stiboka betrekking op de mogelijkheid in gemeenschappelijke
samenwerking een bijdrage te leveren tot de verklaring van de opbrengstverschillen
tussen noord-Groningen, noord-Friesland en Zeeland. Een desbetreffend rapport
nadert zijn voltooiing. Op een dergelijke bespreking met het PAW werden de resultaten van het IB en van de rijkslandbouwconsulenten over de bemesting van erwten
samengevat. Hiermee werd een voorbeeld gegeven van het nut van rangschikking
om een bepaald gewas van op het gebied van bemesting en bodemvruchtbaarheid
aanwezige uitkomsten. De „contactcommissie bemesting van tuinbouwgewassen op
landbouwbedrijven" verrichtte in dit opzicht nuttig werk, nu verschillende tuinbouwgewassen onder gemechaniseerde omstandigheden op landbouwgronden worden
geteeld. Het spreekt vanzelf dat tussen IB en BL een geregeld contact plaatsgrijpt.
Voorlopige besprekingen hebben aan het licht gebracht, dat ook ten aanzien van
andere instituten een dergelijk contact nuttig zou kunnen zijn (bijv. met IBVL en
IPO). Op het gebied van het onderzoek betreffende grondbewerking bestaat reeds
enkele jaren een werkgroep waarin allerlei instanties zijn vertegenwoordigd.
Tenslotte is de „werkgroep landclassificatie" een voorbeeld van reeds langer bestaande pogingen resultaten van onderzoek in een synthese voor praktische toepassing
gereed te maken. Deze werkgroep heeft de opdracht ten behoeve van de Stiboka met
gebruikmaking van de verkregen kennis een geschiktheidsbeoordeling van de Nederlandse gronden te geven. Hierin werken onderzoekers van IB, ICW, LEI, PAW
en Stiboka samen.
De contactgroep IB-IBS beoogt meer elkaar op de hoogte te houden van onder17

zoekingen van wederzijds belang. Dit is eveneens het geval met de „contactcommissie
biologische bodemverbetering", waarin onderzoekers van vele instituten zijn vertegenwoordigd.
De geregelde ontmoetingen met de landbouwkundige vertegenwoordigers van de
meststoffenindustrieën, verenigd in de contactgroep LOBB (landbouwkundig overleg
bemestingsbeleid), verdienen aparte vermelding. Actuele vraagstukken op het gebied
van de bemesting en van het gebruik van meststoffen worden daarbij behandeld.
Ook met de verschillende industrieën afzonderlijk bestaan dergelijke contacten. Dat
met het CSV is met het gehele onderzoek verweven door detachering van één en
binnenkort twee onderzoekers aan het instituut. De besprekingen in de „commissie
van deskundigen inzake het meststoffenbesluit" maken contacten met de industrie
des te meer gewenst. De vergaderingen van deze commissie worden voorbereid door
intensieve samenwerking tussen IB en Rijkslandbouwproefstation te Maastricht.
Dehierboven geschetste activiteiten dietot doel hebben de resultaten van onderzoek
op het gebied van de vruchtbaarheid van de grond praktisch toe te passen, beperken
zich niet tot de nationale grenzen. Verschillende besprekingen met nabuurlanden
liggen in dezelfde lijn. Zo is het IB vertegenwoordigd op de vergaderingen van de
„Normenausschuss Torf für Gartenbau und Landwirtschaft". Internationale standaardisering is voor de handel in veen en veenprodukten noodzakelijk geworden.
Van het Amerikaanse equivalent hiervan „Committee D-29" van de American Society
for Testing Materials (ASTM), is thans ook een onderzoeker van het IB lid. Meer
algemeen op het gebied van de standaardisatie van voorschriften betreffende de handel
in meststoffen zijn de besprekingen in BeNeLux-verband, die afwisselend in Brussel,
Den Haag en Luxemburg worden gehouden en waar ook het IB is vertegenwoordigd.
De „West European Working Party on Soil Structure" houdt zich bezig met de
beschrijving en definiëring van methoden en begrippen op het gebied van het onderzoek naar de bodemstructuur, terwijl de algemene richtlijnen van het onderzoek in
de verschillende landen de revue passeren. De werkgroep heeft tot doel tot een normalisatie van methoden ter bepaling van de bodemstructuur te komen. Het secretariaat van de Nederlandse sectie van deze werkgroep is aan het IB gevestigd.
Een omvangrijk contact tussen centra van onderzoek in het gematigde klimaat
van Europa wordt gevormd door de internationale werkgroep voor bodemvruchtbaarheid onder auspiciën van de Internationale Bodemkundige Vereniging, waarvan
het voorzitterschap (drs. P. BRUIN) en het secretariaat (dr. ir. T H . J. FERRARI) bij
het IB berusten. Wij nemen deze werkgroep in dit overzicht op, omdat hiermee wordt
beoogd op basis van gemeenschappelijk verkregen resultaten van veldproeven werkmethoden voor het bodemvruchtbaarheidsonderzoek tot ontwikkeling te brengen.
De veldproeven omvatten twee series, t.w. de zgn. Internationale N-Versuche (INV)
en de Internationale Dauerversuche (IDV). De INV-serie die in 1958werd uitgevoerd,
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bestond uit acht series van ongeveer 30 stikstofhoeveelhedenproefvelden. De invloed van verscheidene bodemfactoren onder verschillende klimatologische omstandigheden op de reactie van haver op stikstof werd nagegaan. De meerjarige IDVserie beoogt de bestudering van de invloed van klimatologische factoren op opbrengst
en bemestingseffecten, in het bijzonder dat van stikstof, bij een vaste vruchtopvolging.
Zeventien centra namen aan dit onderzoek deel. Op de in 1963 gehouden bespreking
te München kwam het tot levendige discussies over de bewerking der gegevens. De
ontwikkeling van de bewerkingstechniek die aan ons instituut in het bijzonder door
dr. ir. T H . J. FERRARI wordt geleid, vindt meer en meer ingang.
Wij hopen met dit overzicht de omvang en het belang van de geregelde binnenen buitenlandse contacten te hebben aangetoond. Wij hebben de indruk dat een
samenwerking met andere instellingen van onderzoek vooral dan vruchtdragend is,
wanneer het gaat om een gemeenschappelijke toepassing van verkregen resultaten.
Er wordt daarbij uitgegaan van door verschillende onderzoekers verricht onderzoek
en van verkregen ervaring. Een dergelijke samenwerking versterkt eigen ontwikkeling
en geeft richting aan de voortzetting van het onderzoek.
P. BRUIN
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BELANGRIJKE ACTIVITEITEN.

De intensieve samenwerking met de tuinbouwcentra (Naaldwijk, Aalsmeer, Wilhelminadorp) waarbij
onderzoekers van het instituut zijn gedetacheerd, vond geregeld voortgang. Dat wasook weer het geval
met het Centraal Stikstof Verkoopkantoor en met het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem- en
Bemestingsvraagstukken, waarvan medewerkers aan het instituut zijn gedetacheerd.
Met het Proefstation voor de Akker-en Weidebouw, de Stichting voor Bodemkartering en het Instituut
voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen, alle drie te Wageningen gevestigd,
hadden weer bilaterale besprekingen plaats. Er was verder een intensief overleg met het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht over de toepasbaarheid van meststoffen, waarbij de aan die meststoffen te
stellen eisen speciaal de aandacht hadden.
In de acht gehouden stafvergaderingen werd behalve door eigen medewerkers (zie onder voordrachten)
een voordracht gehouden door ir. L. A. H. DE SMET over „bodem en landbouw in het Oldambt".
Het door de Commissie Coördinatie Research georganiseerde symposium gewijd aan kunststoffen
en aan automatisering, vond begin januari te Groningen plaats en werd door verschillende stafleden
bijgewoond. Voor de Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs hield dr. ir. P. F. J. VAN BURG vier
voordrachten over „problemen van de stikstofbemesting van landbouwgewassen".
In verband met het internationale bodemvruchtbaarheidsonderzoek namen drs. P. BRUIN, dr. ir.
Th. J. FERRARI en dr. F.VANDER PAAUW in juni deel aaneen excursie naar Duitsland, Oostenrijk enJoegoslavië en een daarbij aansluitende conferentie van de internationale werkgroep te München, terwijl
dr. FERRARI in november in Duitsland vertoefde voor besprekingen over debewerking der resultaten van
de IN- en de ID-proefvelden.
Eind juni werd wederom een bezoek ontvangen van de landbouwkundigen der Nederlandse kunstmestindustrieën (LOBB).
De heren dr. ir. P. F. J. VANBURG, ir. C. M. J. SLUIJSMANS, ir. L. C. N. DELALANDE CREMER en G. D.

VAN BRAKEL brachten in januari een bezoek aan n. Frankrijk ter bestudering van de bemesting met
vloeibare ammoniak („nitrojectie"). Dr. P. F. J. VAN BURG maakte in mei een studiereis naar Engeland
in verband met het gebruik van vloeibare meststoffen.
Drs. P. BRUIN nam in april te Infeld bij Nordenham deel aan een bespreking van de Fachgruppe zur
Förderung der Bodenfruchtbarkeit van het verbond der Duitse proefstations over het „Küsten- und
Emslandplan".
Dr. P. K. PEERLKAMP gaf in mei en in juni te Wageningen leiding aan bijeenkomsten van resp. de
werkgroep lysimeters TNO (samen met Duitse onderzoekers) en de Nederlandse sectie van de West
European working party on soil structure. Dr. P. K. PEERLKAMP en ir. P. BOEKEL namen in september
deel aan de bijeenkomst van de Westeuropese werkgroep te Versailles.
Dr. F. VAN DER PAAUW en dr. ir. P. F. J. VAN BURG namen in april te Bristol deel aan het symposium
over „soil analysis and its relations to plant composition and growth" van de landbouwkundige groep
van de Britse vereniging voor de chemische industrie.
Dr. A. J. DE GROOT nam in mei deel aan het internationale sedimentologische congres te Antwerpen
en Amsterdam.
Ir. J. A. GROOTENHUIS bracht in juli bezoeken aan enkele instituten van de landbouwhogeschool
te Gent.
Dr. ir. G. W. HARMSEN bezocht in juli-augustus het internationale congres voor toegepaste microbiologie te Stockholm.
Ir. J. P. N. L. RoORDA VAN EYSINGA maakte in mei-juni een studiereis naar Denemarken.
Dr. P. A. ROWAAN woonde beurtelings te Brussel, Luxemburg en 's-Gravenhagevergaderingen van de
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Benelux-werkgroep over meststoffen bij, dieeenharmonisatie vande regelingen voor meststoffen in
de drie landen beogen.
Dr. J. J. SCHUUHMAN maakte in mei enjuli reizen resp. naar Duitsland en Engeland.
Dr. L.K. WIEHSUM woonde injuli te Oxford deconferentie vandeSociety ofExperimental Biologybij.
Drs. H. VAN DIJK bracht in augustus eenbezoek aan hetlandbouwscheikundige instituut vande
universiteit teHelsinki enwoonde vervolgens het internationale veencongres teLeningrad bij.Inseptember was hijaanwezig opeen bijeenkomst over hetgebruik van isotopen bijhetonderzoek vanorganische stof in de grond teBraunschweig. Hij naminnovember teHannover deel aan een vergadering
over denormalisatie vanveen tenbehoeve van land- en tuinbouw.
Dr. A.J. DE GROOT maakte in oktober-november eenstudiereis langs verschillende instituten in
Engeland en Schotland.
Drs. G. JAGER woonde in september te Praag het symposium bij over „relationships between soil
micro-organisms andplant roots".
Dr. F. VAN DER PAAUW wasin september aanwezig opdejaarvergadering van hetverbond vande
Duitse proefstations te Garmisch-Partenkirchen.
Ir. J.T. N. VENEKAMP woonde in september debiometrische conferentie te Cambridgebij.
Dr. ir.Th. J. FERRARI nam in december in Parijs deel aan een seminar over „co-operation between
research in agricultural natural sciences andagricultural economics".
Dr.ir.P.F.J. VANBÜRG bezochtindecember deSmithfield-showvanlandbouwwerktuigen in Engeland.
Aan de praktijk werd wederom, evenals indevorige jaren, eenadvies verstrekt over debemesting van
bouwlandgewassen metstikstof in verband metde gedurende de winter gevallen neerslag.
Ontvangen werden 48 buitenlandse bezoekers, waarvan de heren DEY (India) enBONZON (Frankrijk)
langere tijd aan hetinstituut werkzaam waren. OpdeLovink-hoeve kwamen 180 bezoekers waaronder
25 buitenlanders, op de drie organische-stofbedrijven 120waaronder 10 buitenlanders.
ORGANISATIE EN PERSONEEL.

Bestuur.
dr. ir. H. J. MATHOT, voorzitter*
dr. ir. L. J. VAN D I J K , secretaris*
J. M. BOÜDEWUN*
ir. A. GROOT
ir. R. P . H. MIEDEMA

H. NOTEBOOM
G. G. PÉTRIE
L. F. SCHLAMANN
ir. P . J. STADHOUDERS
dr. ir. D. W. STOLP*

* Vormen tevens het dagelijks bestuur.
De heren J.M. BOUDEWIJN endr. ir. L.J.VAN DIJK hebben de plaatsen ingenomen van de afgetreden
bestuursleden C. BOUDEWIJN en ir. P . A. DEN ENGELSE.

Het bestuur vergaderde vier maal.

Wetenschappelijke Commissie van Advies.
prof. dr.A.C. SCHUFFELEN, voorzitter
ir. L. J. J. VAN DER KLOES, secretaris
ir. Ch. H. HENKENS

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

Dr. ir.S.F.KUIPERS isopgevolgd door ir. Ch.H.HENKENS, de nieuwe rijkslandbouwconsulent voor
bodem- en bemestingsvraagstukken.
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Commissie van Beheer voor de Bedrijven in de N o o r d o o s t p o l d e r .
H. NOTEBOOM, voorzitter
J. H. VAN O N G E L

C. J. F. OOMEN

ir. J. A. GROOTENHUIS, landbouwkundige-secretaris

Op 28februari namdeheer dr.ir. S. SMEDING afscheid alsvoorzitter vande Commissie van Beheer
van de IB-bedrijven in de NOP.Dr. SMEDING heeft zijn volle steun gegeven aan de totstandkoming
van dedrie organische-stofbedrijven bij Nagele („deKunstmestakker", „het Klaverland" en„deWisselweide") en van de proefboerderij dr. H. J. LoviNK-hoeve bij Marknesse. Hij is van de oprichting af
voorzitter van de Commissie van Beheer geweest. De heer H. NOTEBOOM, tevens lidvanhet bestuur
van onze stichting, is dr. SMEDING als voorzitter van de commissie opgevolgd.
De formatie van het personeel was op 1 januari 195 (hiervan 8 vacatures) en op 31 december 191
(hiervan 9 vacatures).
De wetenschappelijke staf telde op debeide genoemde data resp. 34en 34leden (hiervan resp. 1en
1 vac). Ir. Ch.H. HENKENS verliet einde september de dienst en werd per1november opgevolgd door
dr. ir.K.W.SMILDE. Ir.JAC. KORTLEVEN promoveerde op31 meiaandeLandbouwhogeschool teWageningen tot doctor in de landbouwkunde op een proefschrift getiteld: „Kwantitatieve aspecten vanhumusopbouw en humusafbraak".
Het wetenschappelijke werk is verdeeld over acht afdelingen, t.w. vier voor gericht fundamenteel
onderzoek:
A. natuurkunde van de grond (hoofd dr. P . K. PEERLKAMP),
B. scheikunde van de grond (hoofd dr. A. J. DE GROOT),
C. plantevoeding (hoofd dr. F. VAN DER PAAUW),
D. biologie van de grond (hoofd dr. ir. G. W. HARMSEN);
en vier voor toegepast onderzoek:
E. bemesting in de landjouw (hoofd ir. C. M. J. SLÜIJSMANS),
F. bemesting in de tuinbouw (hoofd ir. J. VAN DER BOON),
G. grondbewerking (wnd.hoofd dr. P. K. PEERLKAMP),
H. regionaal- en bedrijfsonderzoek (hoofd dr. ir. Th. J. FERRARI).
Elk van beide richtingen van onderzoek heeft een vertegenwoordigende adviseur, resp. dr. F. VAN
DER PAAUW en dr. ir. Th. J. FERRARI.

HUISVESTING EN PROEVEN.
Het „bestekklaar" maken van het plan voor de nieuwbouw vereiste nog veel overleg met architect,
adviseurs en Rijksgebouwendienst. Het gemeentebestuur van Haren ging met het bouwplan akkoord.
Bestek met tekeningen en definitieve begroting kwamen gereed en werden na goedkeuring door de
Rijksgebouwendienst doorgezonden aan de Minister van Landbouw en Visserij.
Door de Grontmij. werd de afwatering vanhet bouwterrein in orde gebracht en de naaste omgeving
van de bouwplaats gedraineerd.
Nabij hetbouwterrein werd eenboerderij van8,5haaangekocht voor hetnemen vangrote, langjarige
proeven.
Buiten de proefbedrijven bedroeg het aantal proefvelden 208metin totaal 10668 veldjes en een gezamenlijke oppervlakte van78,8 ha (25,5 ha granen, 11haaardappelen, 2,6habieten, 34,6 ha grasland,
5,1 ha fruit). Hiervan werden 60 proefvelden (21 ha) van Hedel uit verzorgd.
Er werden 96 potproeven (met 7129potten) en 27 vakproeven (met 1074vakken) genomen.
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WERKPROGRAMMA 1964.
A - Afdeling natuurkunde van de grond.
AI - Bodemstructuur.
De bodemstructuur, d.w.z. de opbouw van de bodem in geometrische en mechanische zin, vormt het
centrale onderwerp van het fysisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek. Zij beïnvloedt nl. in wisselwerking
met het weer via de vocht-, lucht- en warmtehuishouding de plantengroei. Een onvoldoende luchthuishouding vormt het knelpunt bij vele kleigronden, een onvoldoende vochthuishouding bij vele zandgronden. De warmtehuishouding is sterk met beide gekoppeld. De belangrijkste vragen betreffende de
bodemstructuur zijn:
a. hoe is de bodemstructuur kwantitatief te karakteriseren,
b. hoe beïnvloeden de eigenschappen van de grond (granulaire samenstelling, gehalte aan en aard van
de organische stof, ionenbezetting van het adsorptiecomplex, ionenconcentratie in de bodemoplossing
enz.) de structuur,
c. welke invloed heeft de bodemstructuur in samenspel met het weer op de groei van het gewas in 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?
Het antwoord op vraag c vormt tevens de basis voor het grondbewerkingsonderzoek. In het bijzonder
moet ook aandacht aan de invloed van een oppervlakkige structuurdegeneratie (verslemping) worden
geschonken.
Project 31. Invloed van calcium (kalk) op de structuur van kleigronden (ir. P. BOEKEL).
Project 41. Bodemstructuur en gewasgroei (ir. P. BOEKEL).
Project 115. Structuuronderzoek op gediepploegde percelen dalgrond (ir. P. BOEKEL).
Project 116. Vergelijkend structuuronderzoek op Friese en Groninger klei- en zavelgronden (ir. P.
BOEKEL).

Project 122. Invloed van organische stof op de structuur van kleigronden (ir. P. BOEKEL).
Project 123. Verslemping (ir. P. BOEKEL).
Project 174. Verbetering van de fysische eigenschappen van kleigronden door bezanding en diepploegen (ir. 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 zeer lichte,juist niet meer stuivende en niet voor droogte gevoelige gronden te verwachten,
met een grote val in pachtprijs naar de juist wel stuivende en voor droogte gevoelige gronden. Het is
dus van belang om de gevoeligheid voor verstuiving van een grond kwantitatief te kunnen karakteriseren
en na tegaan welkeinvloed deeigenschappen en debehandeling van de grond op diegevoeligheid hebben.
Daar windremming door middel van windschermen vaak bedrijfstechnisch lastig en economisch be-
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zwaarlijk is, zal de bestrijding op een vermindering van de gevoeligheid voor stuiven gericht moeten worden. Hiertoe dienen in het bijzonder de effecten van verschillende soorten organische stof en van aggregerende anti-stuifmiddelen onderzocht te worden. Uit het reeds verrichte onderzoek is nl. gebleken dat
toepassing van korstvormende anti-stuifmiddelen weinig perspectieven biedt.
Project 38. Invloed van organische stof op de gevoeligheid voor verstuiving van lichte gronden (dr.
P. K. PEERLKAMP).

Project 39. Aggregerende anti-stuifmiddelen (dr. P. K. PEERLKAMP).
AIII - Verdamping.
Het onderzoek naar de verdamping van begroeide grond vereist langdurige waarnemingsreeksen. Het
huidige onderzoek dient slechts om het lopende werk af te ronden en te voltooien. Bij de lysimeterinstallatie van het instituut werden in 1958 vier van de acht lysimeters geschikt gemaakt voor de bepaling
van waterbalansen over korte perioden. De metingen aan deze lysimeters gaan door tot het terrein van
Hallstraat over enkele jaren wordt verlaten. De medewerking aan het door verschillende instanties gezamenlijk uitgevoerde onderzoek in de Rottegatspolder wordt voorlopig gehandhaafd in verband met
de ook voor ons werk belangrijke ontwikkeling van de techniek der neutronische vochtmetingen. Deze
worden uitgevoerd door personeel van de Rijkswaterstaat. De bewerking geschiedt gedurende het ontwikkelingsstadium nog door ons, maar zal daarna vermoedelijk aan de Rijkswaterstaat kunnen worden
overgedragen.
Project 33. Verdampingsonderzoek met lysimeters te Groningen en in de Rottegatspolder (dr. P. K.
PEERLKAMP).

B - Afdeling scheikunde van de grond.
BI — Sporenelementen.
Er is reeds veel onderzoek verricht over de genese van kleigronden ten aanzien van mangaan. Hierdoor
is het inzicht in het minerale deel van de mangaanhuishouding van de grond verdiept. Naar analogie
hiervan wordt thans de ijzerhuishouding van kleigronden bestudeerd. De aandacht is hierbij zowel gericht op het vrij algemeen voorkomen van ijzergebrek in de tuinbouw (bloemen, vrucht- en sierbomen)
als op de betekenis van ijzer in de bodem in andere opzichten (kartering, wisselwerking met fosfaat
en molybdeen). Naast de minerale kanten van de sporenelementenhuishouding is onderzoek over de
wisselwerking met componenten van de organische stof van belang met het oog op de plantevoeding.
Het gebruik van ijzer- en eventueel andere chelaten in de tuinbouw vereist zowel landbouwkundigals laboratoriumonderzoek naar de wijze en mogelijkheid van toepassing van deze verbindingen in afhankelijkheid van bodemkundige factoren. Daarbij is te verwachten, dat door de toediening moelijkheden in de plant optreden. Deze ontstaan door de overmaat ijzer in de plant, 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 verwerking van het ab chelaat toegediende ijzer bestudeerd
door enkele biochemische processen te vervolgen, die met de ijzerhuishouding samenhangen. Het doel
van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de fysiologische konsekwenties van het gebruik van ijzerchelaten.
Project 1.

Ijzerhuishouding van estuariumgronden en mariene sedimenten (dr. A. J. DE GROOT).

Project 29. Biochemie van de bestrijding van ijzergebrek met chelaten (dr. W. VAN DRIEL).
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Project 81. Metaalchelaten (dr. A. J. DE GROOT).
Project 126. Oorzaken van ijzergebrek (dr. A. J. DE GROOT).
Project 127. Binding van sporenelementen aan (componenten van) de organische stof (dr. A. J. DE
GROOT).

BH -

Macroëlementen.

Bij de macroëlementen staat onderzoek naar de samenstelling van de bodemoplossing in afhankelijkheid van vochtgehalte en voorraad voedende bestanddelen (Na, K, Ca, Mg) op de voorgrond.
Onderzoek wordt verricht over de verschillende fosfaatvormen in de grond. Bijzondere aandacht wordt
besteed aan de fosfaatfracties die in waterig milieu in reactieve vormen overgaan, en aan de factoren
die hierop invloed uitoefenen.
Project 8.

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

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

onderzoek.

Ontwikkeling van analysemethoden voor grond en gewas heeft plaats ten behoeve van de kleine regionale laboratoria in de tuinbouw. Daarnaast vindt onderzoek van methoden plaats ten behoeve van de
fundamentele chemische projecten en de advisering. Voor land- en tuinbouwkundigen wordt chemisch
onderzoek verricht, dat uit toegepast onderzoek voortvloeit.
Bij de toepassing van stadsvuilcompost in de tuinbouw blijkt dat verschillende gewassen ongunstig
op deze compost reageren. Aan de hand van potproeven wordt onderzoek verricht over de omstandigheden, de bestanddelen of combinaties van bestanddelen, die aan de schade ten grondslag liggen.
Project 9.

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

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

Project 176. Incidenteel chemisch grondonderzoek als begeleiding van toegepast onderzoek (dr. ir.
H. A. SISSINGH).

C - Afdeling

plantevoeding.

De taak is gericht op verklarend onderzoek op het gebied van de minerale voeding van de planten
in de grond.
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 voldoende 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 (dr. F. VAN DER PAAUW).
Project 21. Invloed van de bemestingstoestand van de grond op de kwaliteit van pootaardappelen
(dr. F. VAN DER PAAUW).
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Project 61. Toepasbaarheid van moeilijk oplosbare fosfaten in verband met grond en gewas (dr.F.
VAN DER

PAAUW).

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

Project 158.Oorzaken vandenawerking vanstalmest opdefosfaathuishouding (dr.F.VAN DERPAAUW).
Project 170.Vorm van de stikstof-opbrengstkromme (dr. F. VAN DER PAAUW).
Project 171.Oorzaak van verschillen in vruchtbaarheid tussen oude en nieuwe veenkoloniale gronden,
na uitschakeling van de factor stikstof (dr. F. VAN DER PAAUW).
Project 172.Transport van calcium indeplant, speciaal naar vrucht enstengelknol (dr. L.K. WIERSUM).
CII - Wortelonderzoek.
De kennis op het gebied van de wortelontwikkeling maakt het mogelijk uit de vorm vanhet wortelstelsel conclusies te trekken over de groeiomstandigheden en de aard vande grond. Hierdoor wordt de
plantkundige in staat gesteld bijdragen te leveren tot richtingen van onderzoek binnen en buiten het
instituut, waarin de beoordeling vande vorm vanhet wortelstelsel bijdraagt tot of voorwaarde is voor
het trekken van conclusies.
Voor een dergelijke interpretatie is het noodzakelijk de kennis van derelaties tussen wortelontwikkeling eneigenschappen vandegrond teblijven verbreden enverdiepen. Voorwaarde hiervoor isdeverdere
ontwikkeling van werkwijzen, waardoor het mogelijk is het wortelstelsel onder alle omstandigheden
onbeschadigd te prepareren en te conserveren. Deze werkwijzen worden toegepast op praktijkgevallen
meestal bij constatering van bepaalde afwijkingen, op proefvelden met bewust gekozen verschillen in
groeiomstandigheden enin model proeven. Deze laatste beogen dereactie vanhetwortelstelsel opnauwkeurig omschreven omstandigheden te leren kennen en verklaren. Het is noodzakelijk de kennis uit
te breiden tot allerlei gewassen (incl. grassoorten). Op haar beurt leidt deze kennis tot vergelijkende
studies, die een beter inzicht in de groeiomstandigheden in de grond kunnen geven.
De bijdrage vanhetwortelstelsel totdeontwikkeling vanhetgewas kanniet worden begrepen zonder
kennis van zijn functie. Hierbij staat de verkrijging vankennis omtrent defunctionering vande wortel
onder de in de grond heersende omstandigheden voorop. Een dergelijke studie omvat dus zowel de
fysiologische functie als de processen in het omringende milieu en is ecologisch van aard.
Bestudering van de wortelproduktie levert een bijdrage tot het vraagstuk van de organische-stofvoorziening van de grond.
Project 22. Verband tussen bodemstructuur en wortelontwikkeling (dr. J. J. SCHUURMAN).
Project 23. Invloed van stikstof op de beworteling (dr. J. J. SCHUURMAN).
Project 24. Bruikbaarheid van kunstmatige profielen in betonnen buizen voor de landbouwkundige
waardering van bodemprofielen (dr. J. J. SCHUURMAN).
Project 26. Invloed van de aggregaatgrootte op de opneming van ionen (dr. L. K. WIERSUM).
Project 27. Betekenis van organische stof in de grond voor groei en functionering van het wortelstelsel (dr. L. K. WIERSUM).

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

Project 132. Invloed van de grondwaterstand op de beworteling (dr. J. J. SCHUURMAN).
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Project 133.Bewortelingsvermogen van grassoorten op enkele grondsoorten (dr. J. J. SCHUURMAN).
Project 134.Bepaling van de betekenis van aanvoer van ionen met door de wortels aangezogen water
voor de opneming (dr.L. K. WIERSUM).
Project 135.Betekenis van voedingselementen (stikstof) op verschillende diepten in het bodemprofiel
(dr. L. K. WIERSUM).

Project 157.Verband tussen profiel en wortelontwikkeling (dr. J. J. SCHUURMAN).
Project 175.Wortelontwikkeling vanjong grasland in verband metstructuurveranderingen ensukkeljaren (dr. J. J. SCHUURMAN).

CHI - Voorziening van akker- en tuinbouwgewassen en gras met sporenelementen.
Van deaanvang afis onderscheid gemaakt tussen hetonderzoek over devoorziening van akkerbouwgewassen waarbij sporenelementen een onmisbaar bestanddeel van de plantevoeding uitmaken, endat
over sporenelementen bij grasland, waar debehoefte vanhetveeopdevoorgrond staat. Delater inhet
onderzoek betrokken tuinbouwgewassen sluiten aan bij de eerste groep.
Cilla - Beschikbaarheid in degrond, behoefte vandegewassen en bemestingsmaatregelen
koper, mangaan, molybdeen, borium, ijzer e.a.

betreffende

Het landbouwkundig onderzoek vansporenelementen, zoals dit sinds 1953 is verricht, hadeen brede
oriëntering omtrent onderkenning, omvang enmaatregelen terbestrijding vangebreken tot doel. Grondonderzoek is ontwikkeld. Er zijn belangrijke vorderingen gemaakt, zodat het onderzoek betreffende
koper- en mangaangebrek en zinkovermaat tot een voorlopige of definitieve afsluiting komt. Dat over
molybdeen en borium wordt nog voortgezet.
Aandacht wordt gegeven aandeopheffing vangebreken bij tuinbouwgewassen enookin de bosbouw.
Er wordt fundamenteel onderzoek verricht over de oorzaken van gebreken van sporenelementen bij
gewassen en rassen en over factoren dievaninvloed zijn ophun opneming en verwerking in de plant.
In het bijzonder betreft dit molybdeen, terwijl daarna aandacht aan koper zal worden geschonken.
Project 77. Toetsing van grondonderzoek op koper (dr. ir. K. W. SMILDE).
Project 78. Bestrijding van mangaangebrek door voorraadbemesting resp. bespuiting bij land- en
tuinbouwgewassen (dr. ir. K. W. SMILDE).

Project 79. Bodemkundige factoren die voor het optreden vanmolybdeengebrek bij bepaalde bodemtypen verantwoordelijk zijn (ir. CH.H. HENKENS).
Project 80. Ontwikkeling van grondonderzoek op borium en bestrijding van boriumgebrek (dr. ir.
K. W. SMILDE).

Project 136.Gevoeligheid van verschillende gewassen en rassen voor kopergebrek in land-, tuin- en
bosbouw (dr. ir. K. W. SMILDE).

Project 137.Opneming en verwerking van molybdeen door het gewas (ir. C H .H. HENKENS).
Project 177. Ontwikkeling van grond- en gewasonderzoek op zink en bestrijding van zinkgebrek bij
landbouwgewassen (ir. R. REUDERINK).

Project 178.Hulp en bewerking bij onderzoek van andere instanties betreffende geschiktheid van
sporenelementmeststoffen (dr. ir. K. W. SMILDE).
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CIHb - Voorziening van grasland met sporenelementen (koper, kobalt, mangaan) in verband met
de eisen vanhet vee.
Tekorten aan sporenelementen bijhetvee vinden voor een deel hun oorzaak in een onvoldoende
gehalte vanhetgras. Erwordt daarom nagegaan onder welke voorwaarden deeisen die voor deveevoeding ten aanzien vandesporenelementen inhet gras worden gesteld, kunnen worden verwezenlijkt.
De factoren diede opneembaarheid van sporenelementen door hetgras bepalen, zijn in onderzoek.
Een gedeelte vandit onderzoek (koper enkobalt) wordt afgesloten. Hetonderzoek over mangaan wordt
voortgezet enaan zink zalaandacht worden besteed.
Er wordt tevens aandacht gegeven aande vraag inhoeverre sporenelementen voor de groei vanhet
gras zelf van belang zijn.
Project 82. Grondonderzoek op koper enmogelijkheden omhetkopergehalte van gras door middel van
bemesting te verhogen (dr.ir.K. W. SMILDE).
Project 83. Mogelijkheid om door grondonderzoek dekobaltvoorziening vanrundvee metbehulp van
de pensflora te beoordelen (dr.ir.K. W. SMILDE).
Project 84. Onderzoek overfactoren van invloed ophetmangaangehalte van gras (dr.ir. K.W. SMILDE).
Project 138.Invloed van stikstof en fosfor ophetkopergehalte vangras (dr. ir. K.W. SMILDE).
CIV - Invloed vanhet weer opde bodemvruchtbaarheid.
Er zijn belangrijke correlaties vastgesteld tussen hetweer endeopbrengsten van degewassen. Somszal
het eendirecte invloed ophetgewas zijn, in andere gevallen ishetzeker dathetweer degrond verandert
en daardoor invloed heeft opdegroei vandegewassen. Deze invloeden kunnen zich doen gelden tijdens
en ook vóór degroei, b.v. uitspoeling vanstikstof inde voorafgaande winterofbij lange voortduring van
een bepaald weertype in voorafgaande jaren. Detheorie is ontwikkeld datperiodieke schommelingen
van deopbrengsten vanlandbouwgewassen envande grootte vanheteffect vanbemestingen worden veroorzaakt door periodieke variaties vandevruchtbaarheid vandegrond, dieophunbeurt ontstaan onder
invloed van afwisselende drogeennatte perioden. Dehieraan toegeschreven fluctuaties van de opbrengsten
zijn groot. Hetonderzoek wordt gericht op deverzameling vanmeer materiaal en opdeverkrijging van
inzicht in aard en oorzaken van deveranderingen van de vruchtbaarheid.
Project 98. Schommeling van jaarlijkse opbrengsten inverband metweer, bodemvruchtbaarheid en
bemesting (dr. F. VAN DER PAAUW).

Project 139.Beschrijving en verklaring vanveranderingen vande vruchtbaarheid vandegrond onder
invloed van het weer (dr. F. VAN DER PAAUW, dr. ir. G. W. HARMSEN, dr. P . K. PEERLKAMP, ir. P . BOEKEL, dr. J. J. SCHUURMAN, dr. L. K. WIERSUM).

D - Afdeling biologie vande grond.
Dl - Microflora, rizosfeer envorming enafbraak vanorganische stof.
Door debelangrijke invloed vandeinde grond levende organismen opde grond is bestuderingvan
hun functies onmisbaar voor een volledige kennis eninterpretatie van defactoren van bodemvruchtbaarheid.
Van degrootste betekenis zijn deprocessen van synthese enafbraak van deorganische stof in de
grond, waarbij deuitscheidingen vanplantenwortels (rizosfeereffect) een belangrijke rolspelen. Onaf-
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scheidelijk met dete processen verbonden zijn ook de stikstofhuishouding van de grond en de voorziening der gewassen metstikstof uit de voorraad in de organische stof alsgevolg vande mineralisatieactiviteit der microórganismen.
Project 4.

Verschillen in het verloop van het gehalte aan organische stikstof in zandgronden (drs.
H. VAN D U K ) .

Project 10. Functie van derizosfeer bij dehumus- enstikstofhuishouding van degrond (drs.G.JAGER).
Project 11. Bepaling van de mineralisatie van organisch gebonden stikstof door middel van ionenwisselaars (dr. ir. G. W. HARMSEN).

Project 12. Scheiding vanbestendige enaantastbare organische stof in degrond langs microbiologische
weg (drs. G. JAGER).

Project 13. Invloed van drogen en van bevriezen van grond op de afbraak van organische stof(drs.
G. JAGER).

Project 14. Invloed van organische bemesting op de afbraak van bestendige humus (dr. ir. G. W.
HARMSEN, drs. G. JAGER).

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

Project 17. Fixatie van luchtstikstof en van oplosbare stikstof in de grond door groenbemestingsgewassen (dr. ir. G. W. HARMSEN).

Project 52. Invloed van de klaverrijkdom van kunstweiden op de stikstofhuishouding van de grond
(dr. ir. G. W. HARMSEN, ir. G. J. KOLENBRANDER).

Project 140. Invloed vanstomen vangrond opdeafbraak vanorganische stof enopde vruchtbaarheid
van de grond (drs. G. JAGER, ir. J. VANDER BOON, ir. L. S. SPITHOST).

Dil - Voor planten opneembare stikstof in de grond.
Wegens de veelzijdige veranderingen en verplaatsingen van de voor planten opneembare (minerale)
stikstofvormen in degrond is het noodzakelijk de hierbij optredende processen te bestuderen om de
stikstofhuishouding vande grond envaneenbedrijf te kunnen beoordelen. Debelangrijkste processen
zijnnitrificatie, denitrificatie, vervluchtiging vanammoniak, uitspoeling, capillaire opstijging en adsorptie
van ammoniumionen aan kleimineralen en humus. Door laboratoriumonderzoek, veld- en potproeven
en met behulp vaneen batterij lysimeters wordt getracht tot het doel te geraken.
Project 16. Verticale verplaatsing van oplosbare stikstof in de grond onder invloed van de waterbeweging (ir. G. J. KOLENBRANDER).

Project 20. Lysimeteronderzoek betreffende de stikstofhuishouding van grasland (ir. G. J. KOLENBRANDER).

DIU - Organische stof.
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 vanhet materiaal waaruit deze door vertering ontstaat, terwijl hetverloop vande vertering
door verschillende milieufactoren wordt beïnvloed. Voor de opsporing en beschrijving van deze relaties
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moet menover methoden beschikken, waarmee kwaliteitsverschillen vande organische stof in getalof
maat worden uitgedrukt. In dit stadium ishet onderzoek danooksterk gericht op de ontwikkeling en
toetsing vandergelijke methoden. Daarbij gaat hetniet alleen omeenkarakterisering vande organische
stof in grond maar ookvandiein organische meststoffen (veenprodukten, composten e.d.), kunstmatige
grondmengsels enz.
Project 5.

Project
Project
Project
Project

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

6. Fysisch-chemisch onderzoek van huminezuren (drs.H. VAN DIJK).
114.Mengsels op basis vanveen en stadsvuil (drs. H. VANDIJK, dr. ir. JAC. KORTLEVEN).
128. Chemische bepaling van de bestendige organische stof in de grond (drs.H. VAN DIJK).
129. Karakterisering van organische meststoffen en potgronden in het laboratorium (drs.H.
VAN D I J K ) .

Project 130. Karakterisering van de organische stof in veenkoloniale gronden (drs.H. VAN DIJK).
DIV - Parasitaire planteziekten en bodemfactoren.
Aangezien bodem bewonende plantenparasieten voor hun ontwikkeling en voor de aantasting van
de waardplant afhankelijk zijn vandebodemfactoren, isbestudering van deze invloeden vangroot belang
voor de bestrijding der aantastingen. Als parasieten kunnen zowel insekten, wormen, nematoden als
ook microörganismen optreden.
Project 167.Bestrijding van aardappelschurft in verband met bodemkundige factoren (dr.ir. G. W.
HARMSEN, ir. P . BOEKEL).

E - Afdeling bemesting in de landbouw.
EI - Organische bemesting.
Er wordt getracht eenantwoord te geven op de vraag, welke de intensiteit van organische bemesting
moet zijn om eenjuiste bodemvruchtbaarheid te bereiken en te handhaven. Een belangrijk onderdeel
ervan is de studie over het verband tussen aanvoer van organische stof en humusgehalte vande grond.
Een voorlopige formule die dit verband aangeeft, vraagt bevestiging en differentiëring. Voor grasland
wordt nagegaan, welke betekenis organische bemesting voor de samenstelling van de zode heeft. Uiteraard vragen deze onderwerpen langdurig onderzoek.
Behalve als leverancier van organische stof hebben de organische meststoffen directe betekenis voor
de voeding vanhet gewas. Er moet worden nagegaan, welke waarde aande voedingselementen in deze
meststoffen mag worden toegekend. Hierbij gaat hetniet alleen omdevraag hoe zij werken in vergelijking
met de bestanddelen vankunstmest, maar ookof zij de fysiologie van de plant principieel andersbeïnvloeden.
Toepassing van organische bemesting is sterk gekoppeld aan de bedrijfsomstandigheden. Er moet
daarom worden nagegaan welke mogelijkheden erbij verschillende bedrijfsvormen zijn. Uiteraard spelen
hierbij dekosten vantoepassing endelandbouwkundige waarde eenrol. Hetbovengenoemde onderzoek
levert de bouwstenen voor een waardebepaling.
Project 42. Invloed van organische bemesting op het gehalte van de grond aan organische stof (dr.
ir. JAC. KORTLEVEN, ir. S. DE HAAN).

Project 43. Betekenis van stalmest en van papierpulp voor de stikstofvoeding van de gewassen (ir.
S. DE HAAN).
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Project 44. Effect van stadsvuilcompost, al of niet gemengd met rioolslib, op grond en gewas (dr.
ir. JAC. KORTLEVEN).

Project 46. Gebruik van vruchtwater van aardappelmeelfabrieken als meststof (dr. ir. JAC. KORTLEVEN).
Project 47. Invloed van onderploegen van stro op de bodemvruchtbaarheid (ir. L. C. N. DE LA LANDE
CREMER).

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

Project 49.

Waardering van veeljarige organische bemesting op zand- en dalgrond (ir. K. TER HORST).

Project 50.

Waardering van veeljarige organische bemesting op kleigrond en toepassing in bedrijfsverband (ir. J. A. GROOTENHUIS).

Project 112. Beoordeling van het gebruik van meststofbalansen (ir. L. C. N. DELA LANDE CREMER).
Project 119. Organische en minerale bemesting op humusarme zandgrond in onderling verband (ir.
K. TER HORST).

Project 141. Invloed van stalmest op de zetmeelopbrengst van aardappelen (ir. K. TER HORST).
Project 168. Betekenis van hoeveelheid en fijnheid van de humus voor de bodemvruchtbaarheid (ir.
S. DE HAAN).

Ell - Anorganische bemesting (hoofdvoedingselementen ; voor sporenelementen zie CHI).
Ella - Anorganische bemesting van bouwland (incl. grove tuinbouw).
Getracht wordt een antwoord te vinden op de vraag, hoeveel meststof (N, P, K, Mg, kalk) voor de
verschillende gewassen onder uiteenlopende milieuomstandigheden nodig is voor het bereiken van de
maximale opbrengst en een goede kwaliteit. Onder milieuomstandigheden worden hier weersfactoren
en fysische en chemische bodemvruchtbaarheidsfactoren verstaan. Adviesnormen zijn ontwikkeld, in
hoofdzaak op basis van grondonderzoek. Verschillende methoden van grondonderzoek zijn met elkaar
vergeleken. Thans is een vrij gedifferentieerd advies mogelijk. Hier en daar zijn nog onvolkomenheden
zowelin debepalingsmethode alsin dekennis van dewaarde van grondonderzoek. Detoegepaste methode
van fosfaatonderzoek is nog niet bevredigend. De differentiatie van de adviezen naar gewassen vraagt
eveneens aandacht. Belangrijk is de studie van het verloop van de bodemvruchtbaarheid onder invloed
van bemesting en groei van de gewassen op lange termijn. De resultaten van het onderzoek hierover
zullen het mogelijk maken adviezen voor meer jaren te geven.
Project 51. Stikstofbemesting van akkerbouwgewassen (dr. ir. P. F. J. VAN BURG).
Project 53. Ontwikkeling en toetsing van grondonderzoek op basis van de bepaling van de meest
oplosbare fractie van het fosfaat in de grond (dr. F. VAN DER PAADW, dr. ir. H. A. SISSINGH).
Project 54. Toetsing en verloop van de kalitoestand op rivierklei (ir. J. PRUMMEL, ir. A. E. R.MES).
Project 55. Verschijnselen van kaligebrek en opbrengst van fabrieksaardappelen (ir. J. PRÜMMEL).
Project 57. Kalibehoefte van voederbieten op zandgrond (ir. C. M. J. SLUIJSMANS).
Project 59. Invloed van stikstof- en van organische bemesting op het verband tussen pH en opbrengst
(ir. C. M. J. SLUUSMANS).

Project 60. Magnesiumbemesting van bouwland (ir. C. M. J. SLUUSMANS).
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Project 72. Invloed van bemesting op de kwaliteit van spruitkool (ir. J. PRUMMEL).
Project 142. Invloed van groenbemesting en structuur op de beschikbaarheid van bodemfosfaat (ir.
J. PRUMMEL).

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

Project 145. Bemesting van grove-tuinbouwgewassen (ir. J. PRUMMEL).
Project 163. Hulp en bewerking bij onderzoek van andere instanties betreffende anorganische bemesting
van bouwland (ir. C. M. J. SLUIJSMANS).

E IIb - Anorganische bemesting van grasland.
Tevoren 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 meststofbehoefte.
Project 65. Stikstofbemesting van grasland (dr. ir. P. F. J. VAN BURG).
Project 66. Fosfaatbemesting van grasland op fosfaatvastleggende, ijzerhoudende gronden (ir. J.
PRUMMEL).

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

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

Project 146. Invloed van bodem en bemesting op de gehalten van gras aan Ca en P (ir. J. PRUMMEL).
Project 162. Minerale samenstelling van weidegras op komklei (ir. A. E. R. MES).
Project 166. Factoren van invloed op het natriumgehalte van gras (ir. CH.H. HENKENS).
E lic - 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
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
vanonderzoek zijn, maar zijn in sommige gevallen gekoppeld aan de soort meststof. Verschillende onderzoekingen op dit punt naderen hun voltooiing. Er moet een mogelijkheid zijn voor onderzoek naar
bruikbaarheid en waarde van nieuwe meststoffen en voor toetsing van nieuwe bemestingswijzen.
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Project 62. Fosfaatwerking van fosfaathoudende meststoffen, in het bijzonder fosfaatammonsalpeter,
op bouw- en grasland (dr. ir. P. F. J. VAN BURG).
Project 63. Magnesiumwerking vanMg-houdende meststoffen (dr.ir. P. F. J. VANBURG, ir. C.M.J.
SLUUSMANS).

Project 97. Wijze en tijd van toediening van kunstmeststoffen (ir. J. PRUMMEL).
Project 166. Bemettingswaarde vanvloeibare meststoffen, inhetbijzonder vloeibare ammoniak (dr. ir.
P. F. J. VAN BURG).

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

E III - Vruchtopvolging.
De invloed vandefrequentie vanverbouw vangranen ophetopbrengstniveau enhet optredenvan
ziekten en plagen wordt nagegaan, alsmede dievande tussenschakeling vanverschillende leguminosen
op groei, opbrengst en kwaliteit der gewassen.
Project 87. Betekenis vanvruchtopvolging voor akkerbouw opklei- enzavelgronden (ir.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 en vervroeging resp. verlating van de produktie. Het onderzoek
omvat:
a. de algemene bemestingsvraagstukken: bepaling vande bemestingsbehoeften van tuinbouwgewassen
en -gronden door middel vangrond- en gewasonderzoek en door vergelijkend onderzoek van demeststofsoorten,
b. specifieke voedingseisen en teeltomstandigheden vantuinbouwgewassen: invloed van bodembehandeling, vochtregime, teeltmaatregelen opdevoeding vandeplant; kwaliteit enbewaarbaarheid van het
produkt in afhankelijkheid van voeding en bodem,
c. toebereidingvandegrond;samenstelling vanperspottenvoordeopkweek envanpotgronden; geschikt
maken van gronden voor tuinbouw, o.a. met behulp van organische meststoffen en veensoorten.

F I - Groenteteelt.
De opkweek van groenten inperspotten enstenen potten vraagt karakterisering van devereiste kwaliteit vande materialen (veenaarde, grondsoort, organische meststof) en onderzoek naar hun juiste verhouding ennaar deoptimale bemesting. Groeiremming van jonge planten door slechte kwaliteit van de
de perspot is door latere teeltmaatregelen moeilijk ongedaan te maken, waardoor de vroegheid van de
teelt wordt benadeeld. Onderzocht wordt, welke hoeveelheden kunstmeststoffen aan„tuinturf" moeten
worden toegevoegd; inhetbijzonder wordt nagegaan ofersprake isvanvastlegging vanstikstof in een
voor de plant onopneembare vorm.
De interpretatie vanhet grondonderzoek voor de bemesting vangroenten wordt verder ontwikkeld
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vooral methet oogop de kwaliteit. De stikstof- en fosfaatbemesting voor slazijn in studie. Dewisselwerking tussen stikstof en kali bij tomaten wordt in proeven onderzocht, waarbij vooral de aandacht
is gevestigd op het optreden van wankleurigheid. Een vergelijking tussen diluviale en alluviale zandgronden wordt ter hand genomen ten aanzien vande gewenste pHvankasgronden. Devoeding vande
tomaat met calcium in verband methet optreden van neusrot vraagt de aandacht. Deinvloed van een
periode van droogte op de verdeling van calcium in de plant over blad en vrucht zalin een potproef
worden onderzocht. Eenliteratuurstudie over de bemestingsbehoeften van komkommer zal worden ter
hand genomen ter voorbereiding van nader onderzoek.
De doorspoeling vankasgronden in depraktijk isvaak onvoldoende door deophoping van meststoffen
in de diepere lagen. Bijdebemesting wordt niet genoeg rekening gehouden methetresultaat van doorspoeling. Deverplaatsing vanvoedingsstoffen inhetprofiel indeloop vandetijd wordtnader bestudeerd
(gloeirest, zoutschade, stikstof).
Herfstsla inkassen vertoont nahetstomen van degrond vaak afwijkingen. Door onderzoek is gebleken
dat verschillende bodemfactoren door stomen wijzigingen ondergaan. In eenzandcultuur zalde invloed
van elke factor op de kwaliteit van sla afzonderlijk worden bestudeerd.
Project 19. Reacties van de plant op variaties in vocht en bemesting (ir. J. VAN DER BOON).
Project 35. Structuurverbetering van zware kleigronden bestemd voor groenteteelt (ir. P. KNOPPIEN,
ir. P. BOEKEL).

Project 70. Bemesting van kropsla onder glas (ir. J. P. N. L. ROOHDA VAN EYSINGA).
Project 71. Kalibemesting vantomaten in verband metde kwaliteit (ir.J. P. N.L. ROORDA VAN EYSINGA).

Project 89. Proefplekkenonderzoek bij aardbeien (ir. J. VAN DER BOON, ir. P. DELVER).
Project 101.Rijping van landbouw- tot tuinbouwgrond voor de groenteteelt in de volle grond (ir. P.
BOEKEL e.a.).
Project 102. Samenstelling van potgronden (ir. J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA, ir. L. S. SPITHOST).

Project 105.Organische bemesting in de groenteteelt (ir. P. KNOPPIEN, dr. J. J. SCHUURMAN).
Project 154. Bemesting van tomaten met stikstof (stikstofhuishouding in het profiel, effect van uitspoeling) (ir. J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA).

Project 165.Bemestingsonderzoek van groenten onder glas (ir. J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA,
ir. L. S. SPITHOST).

F II - Fruitteelt.
De vraag naar de samenhang tussen dekwaliteit vandevrucht endegrootte vandestikstofgift komt
naar voren in verband met dein de praktijk verhoogde stikstofbemesting. Het stikstofgehalte vanhet
blad zoueencriterium kunnen zijn voor devoeding vandeboom enduseenbasis voor het bemestingsadvies. Hetgewasonderzoek kanbijeenmeerjarige teelt eenwaardevolle aanvulling zijn voor het grondonderzoek ofeen aparte betekenis daarnaast hebben. Onderzocht wordt welke factoren, behalve de factor
stikstof zelf, het stikstofgehalte vanhet blad beïnvloeden, t.w. vruchtdracht, snoei, vocht, tijdstip van
bemesting, tijdstip vanbemonstering vanhetblad enz. Deverdeling vande stikstofvoorraad over blad,
hout en bast wordt tevens in het onderzoek betrokken.
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 deboom tenaanzien van voeding enwater. Devraag is,op welke wijze
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de stikstofvoorziening van de boom gewaarborgd kan worden ondanks de opneming van stikstof door
het gras en de minder gunstige vochtvoomening 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 bijzondere 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, spuiten, tijdstip, hoeveelheid). Langs
fysiologisch-chemische weg zal worden getracht inzicht te krijgen in de gunstige werking van calcium ten
aanzien van stip.Hierbij zal aandacht worden geschonken aan de interne waterhuishouding van de vrucht,
de osmotische concentratie van het celsap en de verdeling der voedingselementen over blad en vrucht.
Een onderzoek is gaande naar de oorzaken van ijzergebrek en de juiste wijze van bestrijding.
Project 73. Bemesting van appels op zandgrond (ir. J. VAN DER BOON).
Project 74. Kalibemesting van appels op stroomruggrond op rivierklei (ir. J. VAN DER BOON).
Project 75. Landelijke bodembehandelingsproeven in de fruitteelt (ir. P. DELVER, ir. J. VAN DER BOON).
Project 111. Betekenis van stikstof in de fruitteelt voor opbrengst en kwaliteit (ir. P. DELVER, ir. J.
VAN DER BOON, dr. ir. G. W. HARMSEN).

Project 147. Interpretatie van het stikstofgehalte in het blad van appel en peer (ir. P. DELVER).
Project 148. Bestrijding van ijzerchlorose in de fruitteelt (ir. P. DELVER).
Project 149. Bestrijding van „stip" in appels door verbetering van de calciumvoeding (ir. J. VAN DER
BOON).

Project 150. Verbetering van plaatgronden (ir. P. DELVER).
Project 159. Invloed van bodem en bemesting op samenstelling en kwaliteit van tuinbouwgewassen
(vacature).
Project 169. Onderzoek betreffende plantgaten bij appel en peer (ir. P. KNOPPIEN).
F III -

Bloementeelt.

De bemesting van bloemisterijgewassen is afhankelijk van het substraat. Karakterisering van de
gebruikte materialen waaronder veenaarde, „tuinturf", turfmolm, is vereist. De optimale verhouding
van deze in de potgrond 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 doel van het onderzoek is te 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.
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
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opbrengst wordt ook de invloed van de stikstof op de kwaliteit bestudeerd. Stalmest wordt als leverancier
van geleidelijk vrijkomende voedingsstoffen onderzocht in vergelijking met periodieke overbemesting.
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 de betekenis van het 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 te genezen door middel van ijzerchelaat. Wijze van toediening en benodigde hoeveelheid van dit
chelaat worden onderzocht.
Project 76. Samenhang tussen bodem en bemesting bij anjers (ir. R. ARNOLD BIK).
Project 151. Samenhang tussen substraat en bemesting bij potplanten (ir. R. ARNOLD BIK).
Project 155. Bestrijding van ijzerchlorose in de bloementeelt (ir. R. ARNOLD BIK).
G - Afdeling

grondbewerking.

In Nederland wordt jaarlijks ca. 130 miljoen gulden of 10% van de produktiekosten besteed aan grondbewerking. Deze rust nog hoofdzakelijk op een empirische basis. De laatste jaren zijn aan ons instituut
methoden ontwikkeld om de door bewerking verkregen bodemstructuur te karakteriseren. Nagegaan
moet worden 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 bodemstructuur en het verloop
daarvan. In het bijzonder zal daarbij aandacht besteed moeten worden aan het zaaibed. Uiteraard wordt
de reactie van het gewas in het onderzoek betrokken. De verkregen resultaten moeten tezamen met die
van project 41, dienen als basisgegevens voor de constructie van grondbewerkingswerktuigen en de opstelling van adviezen voor werkmethoden van grondbewerking. Hierbij moet ook aandacht besteed worden
aan de economische kant van het grondbewerkingsvraagstuk.
Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met ILR, LHS, ITT en enkele andere instanties
binnen het kader van de werkgroepen voor grondbewerking in de akker- 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 (ir.
C. VAN OUWERKERK).

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

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

Project 125. Onderzoek van het zaaibed (ir. C. van OUWERKERK).
Project 173. Invloed van de reologische eigenschappen van de grond op het resultaat van de grondbewerking (ir. C. VAN OUWERKERK).

H - Afdeling regionaal- en bedryfsonderzoek.
H I - Regionale en landelijke overzichten van bodemvruchtbaarheidsfactoren; regionale analyses
van de bodemvruchtbaarheid ter verbetering van de landbouwkundige toestand.
Er bestaan grote verschillen in opbrengst tussen de percelen van één bedrijf en binnen één landbouwgebied. Getracht wordt de oorzaken kwalitatief en kwantitatief aan te geven. In principe moeten voor een
dergelijke interpretatie alle factoren die van invloed kunnen zijn op de opbrengst, in beschouwing
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worden genomen. Deontwikkeling van statistische methoden voor de bewerking der gegevens maakt
het mogelijk een dergelijke analyse uitte voeren.
Het betreft hier niet alleen factoren waarvan de betekenis door wijziging van hun invloed b.v. met
behulp van bemesting is na te gaan, maar ook factoren die moeilijk of niet te veranderen zijn. De statistische analyse maakt het tevens mogelijk de methoden ter bepaling van de moeilijk te variëren factoren
(vochthuishouding, structuur e.a.) te toetsen.
Door deze werkwijze ontstaat een uitgebreide kennis over de kwantitatieve betekenis der thans bekende
bodemvruchtbaarheidsfactoren, die kan worden gebruikt voor de verklaring van de verschillen inopbrengst tussen bepaalde gebieden en bij economische beschouwingen over de verbetering van bestaande
toestanden. Regionale en landelijke overzichten van de verschillende factoren zijn hiervoor onmisbaar.
De resultaten vormen mede een basis voor deopstelling van een landclassificatie.
Project 90. Analyse van debodemvruchtbaarheid van deGelderse Vallei (dr. ir.T H .J. FEHRARI).
Project 91. Onderzoek vande bodemvruchtbaarheid van een leemgebied (noord-Iimburg) door
middel van stikstofhoeveelhedenproefvelden (dr. ir.T H .J. FERRARI).
Project 103. Onderzoek tenbehoeve van deopstelling van een schema van landclassificatie (dr.ir.
T H . J. FERRARI).

Project 104. a. Bewerking der gegevens van de internationale series stikstofproefvelden (dr. ir. T H . J.
FERRARI);

b. Medewerking bij uitvoering en bewerking der gegevens van de langjarige internationale
vnichtwisselingsproefvelden (dr. F. VAN DER PAADW, dr. ir. T H .J. FERRARI).

Project 152. Analyse van debodemvruchtbaarheid van deFriese Wouden (ir. J. H. PIETERS).
Project 153. Oorzaken van de verschillen inopbrengst van suikerbieten inde NOP (ir. J. A. GROOTENHUIS, dr. ir. T H .J. FERRARI, dr. ir. G. W. HARMSEN).

Project 160. Compilatie van bijdragen tot de bestudering van de invloed van bodemkundige factoren
die de hoedanigheid van het veenkoloniale profiel en daarmee het produktieniveau in de
veenkoloniën bepalen (ir.J. H. PIETERS).
H II- Economische waardering van bodemvruchtbaarheid en bemesting.
Maatregelen ter verbetering van de bodemvruchtbaarheid en ter verhoging van de opbrengst moeten
op hun economische waarde worden getoetst.
De economische waardering van een bemesting, alleen bezien naar het effect op de opbrengst, is theoretisch betrekkelijk eenvoudig. Het resultaat heeft een beperkte geldigheid, omdat de toestand vande
grond buiten beschouwing gelaten wordt.
Het vraagstuk wordt interessanter maar ook ingewikkelder, wanneer de bodemvruchtbaarheid tevens
in beschouwing wordt genomen. Bemesting en bodemtoestand moeten bij een economische waardering
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 enfosfaattoestand van degrond (dr.ir.
T H . J. F E R R A R I ) .

H III- Ontwikkeling entoepassing 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 tehalen. Het komt echter voor, dat het onderzoek van bepaalde vraag-
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stukken 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 H I
genoemd).
Project 92. Toepassing van wiskundig-statistische kennis (ir.J. T. N. VENEKAMP, dr. ir. T H . J. FERRARI).
Project 93. Ontwerpen van een toets op het bestaan van correlaties binnen een waarnemingsreeks
(ir. J. T. N. VENEKAMP).

Project 94. Grootte van bemonsteringsfouten bij het nemen van grondmonsters (dr. ir. T H . J. FERRARI).
I - Speciale

vraagstukken.

Project 95. Aangelegenheden in verband met het meststoffenbesluit (dr. P. A. ROWAAN).
Project 99. Oorzaak en mogelijkheden ter bestrijding van deT-ziekte (ir.L. C.N. DE LALANDE CREMER).
Project 100. Moeilijkheden van diep ploegen van kom-op-stroom en kom-op-zand profielen (ir. A. E. R.
MES).

Project 117. Verslaggeving van het onderzoek in het randgebied van de NOP (ir. A. E. R. MES).
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PUBLIKATIES.
G. H. AHNOLD en P. F. J. VAN BURG. Ammonsalpeter magnesiumhoudend (Magnesamon), een nieuwe
magnesiummeststof.
Stikstof 4. 38 (1963) 56-59.
R. ARNOLD BIK. IJzerchelaat als bestrijdingsmiddel van vergelingsziekte bij Brunfelsia.
Vakbl. Bloemisterij 18 (1963) 3.
De veel voorkomende vergelingsziekte bij Brunfelsia wordt veroorzaakt door ijzergebrek enkan
door behandeling met Fe-DTPA worden genezen.
R. ARNOLD BIK. Stikstof, grondsoort en stalmest als belangrijke factoren bij de bemesting van anjers.
Vakbl. Bloemisterij 18 (1963) 1063-1064.
De anjer heeft eengrote stikstofbehoefte. Tijdens het groeiseizoen moet danookvoor een constant
optimaal stikstofniveau in de grond worden gezorgd. Als langzaam werkende stikstofbron heeft
stalmest een nivellerende invloed op destikstoftoestand vande grond. Denawerking van stalmest
duurt echter slechts 1—11/1 jaar. Een verhoging van het organische-stofgehalte van hetsubstraat
versterkt enerzijds het stikstofeffect en verkleint anderzijds het gevaar voor zoutschade.
R. ARNOLD BIK. Substraat-stikstoftrappenproef.

Proefstation Bloemisterij teAalsmeer, Jaarverslag (1962) 39-41.
In eenproef met anjers optabletten, waarin een kleirijk en eenveenrijk substraat in combinatiemet
drie stikstoftrappen werden vergeleken, konaan dehand van de bloemopbrengst worden opgemaakt,
dat hetgunstige stikstofeffect bij het laatstgenoemde substraat aanmerkelijk groter was.
R. ARNOLD B I Ken P. VAN DER ZWAARD. Landelijke substraat- en bemestingsproef.
Proefstation Bloemisterij te Aalsmeer, Jaarverslag (1962) 52-55.
De invloed van substraat en bemesting op de groei van Azalea werd bij 14 rassen nagegaan. Het
bleek dat voor de meeste rassen geen verschil bestond tussen „tuinturf" en naaldenbosgrond.
Slechts bijhetras Oranjehoven bleek naaldengrond iets beter dan„tuinturf". Voor demeeste rassen
bleek bemesting met20kg mengmeststof perarevoldoende.Alleen hetras Avenir gaf met30kg
mengmeststof per are een beter resultaat.
R. ARNOLD BIK. Substraat-bemestingsproef met potkascultuur.
Proefstation Bloemisterij te Aalsmeer, Jaarverslag (1962) 55-57.
In een proef met potkascultuur van Azalea, waarin naaldenbosgrond en „tuinturf" als potgrond
en als kuilgrond bij vier stikstoftrappen werden vergeleken, werd geconstateerd dat als potgrond
tussen beide geen verschil bestond. Naaldenbosgrond wasals kuilgrond beter dan „tuinturf". Bij
hogere stikstofgiften nam het aantal bladeren en bloemen per plant toe.
R. ARNOLD BIK. Materialen bruikbaar als substraat of substraatbestanddeel.
Tuinbouwgids (1963) 507-508.
In debloemisterij worden verscheidene materialen gebruikt dieopdeeen ofandere wijze een functie
vervullen bij de opbouw van het substraat. Ze worden voor verschillende doeleinden gebruikt en
moeten aan bepaalde eisen voldoen. Methet oogop hun eigenschappen zijn echter in feite alleen
turfstrooisel en doorgevroren zwartveen op de langere duur voor de bloemisterij van belang.
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R. ARNOLD BIK. Gietwater in de bloemisterij.
Tuinbouwgids (1963) 508-509.
De eisen waaraan gietwater moet voldoen, worden besproken. Deze normen worden aan de hand
van praktijkvoorbeelden toegelicht.
IJ. BAKKER. Betekenis van een goede kalktoestand voor de opbrengsten in het Oldambt.
Gron. Landbouwblad 41. 10 (1963) 209C.
Op grond vandepH-KCl vanpraktijkpercelen envanderesultaten vantwee proefvelden te Nieuw
Beerta wordt aangetoond dat op een groot gedeelte van de bouwlandpercelen in het Oldambt bekalking zeer rendabel kan zijn.
IJ. BAKKER. Natrium-advies voor de bemesting van grasland.
Landbouwvoorl. 20 (1963) 633-636.
Het natriumbemestingsadvies voor grasland iserop gericht hetNa^O-gehaltevanhet grasteverhogen
tot 0,20%. Dehoeveelheid NajO diehiertoe moet worden gegeven, isafhankelijk vanhet natriumgehalte en vanhet K-getal van de grond. Op percelen die metkunstmestkali worden bemest, kan
meestal door de keuze van kalimeststof in de behoefte aan N a ^ worden voorzien. Percelen die
geen kunstmestkali krijgen, zullen veelal metkeukenzout bemest moeten worden, terwijl in enkele
gevallen de benodigde hoeveelheid Na^O in de vorm van chilisalpeter kan worden gegeven.
IJ. BAKKER. Problemen bij het gebruik van mengmeststoffen op grasland.
Stikstof 4. 39 (1963) 88-96.
Uitgaande van een beperkt assortiment van mengmeststoffen dat is afgestemd op een „goede"
fosfaat- en kalitoestand van de grond, en vanhet gebruik van organische meststoffen, kan worden
berekend op welke oppervlakte grasland mengmeststoffen op verantwoorde wijze kunnen worden
toegepast. Ditblijkt voor ongeveer 1 / 3 vanhet Nederlandse graslandareaal het geval te zijn. Verder
worden de N, P, K-verhoudingen genoemd die voor grasland bij verschillend gebruik gewenst
zouden zijn.
IJ. BAKKER. Schriftelijk bemestingsadvies op basis van grondonderzoek.
Landbouwgids (1963) 65-66.
Sinds enige tijd krijgt de boer die zijn grond laat onderzoeken bij het Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek, een schriftelijk advies. Ditwordt opgesteld in Oosterbeek met behulp
van een elektronische rekenmachine, de zgn. RAMAC. Voordien werden de adviezen door het personeel van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst aan de boeren gegeven en meestal nog mondeling
toegelicht.
IJ. BAKKER. Stikstofbemesting van granen.
Landbouwgids (1964) 135-136.
Het is voor deboer elkjaar weder moeilijk vast te stellen hoeveel stikstof hij aande granen moet
geven. Hiervoor moet hij behalve de eisen diehet te verbouwen ras stelt, eigenlijk weten welke
hoeveelheid stikstof in het voorjaar in de grond aanwezig is en hoeveel in de loop vanhet groeiseizoen nog vrij zal komen. Grondonderzoek kan hierover geen uitsluitsel geven. Hij zal dusin
hoofdzaak moeten afgaan opzijn ervaring. Enkele steunpunten zijn erechter wel, ni. deinvloed van
de voorvrucht en de weersomstandigheden gedurende de voorafgegane winter.
IJ. BAKKER. Mengmeststoffen.

Tuinbouwgids (1963) 156.
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IJ. BAKEER. Mengmeststoffen.

Landbouwgids (1964) 136-138.
Heeft eenboer besloten op eenof meer percelen de bemesting in de vorm vaneen mengmeststof
te geven, dan moet hij bijdekeuze van detegebruiken meststof vooral letten op:(1)de verhouding
tussen deindemeststof aanwezige hoeveelheden stikstof, fosfaat enkali, (2)descheikundige samenstelling en (3)de prijs. Percelen meteen sterk afwijkende fosfaat- en/of kalitoestand kunnen beter
eerst op peil gebracht worden door eenjuist gebruik van enkelvoudige meststoffen.
IJ. BAKKER. Samenstelling van de voornaamste meststoffen.
Tuinbouwgids (1963) 157-160 en Landbouwgids (1964) 138-142.
Tabellen metdesamenstelling vande voornaamste meststoffen, zowel enkelvoudige- als mengmeststoffen.
IJ. BAKKER en L. C. STRUYS. De kalkbalans uit zijn evenwicht.
Kalk, Voorlichtingsblad no. 2 (1963) 5 blz. en div. landbouwbladen.
Bij het gebruik van meststoffen treedt een ontwikkeling op dieeen goede kalkvoorziening ernstig
in gevaar kanbrengen. Hoewel hetgebruik van deeigenlijke kalkmeststoffen slechts weinig isveranderd, is het totale kalkgebruik in Nederland in twee jaar gehalveerd. Voordat deze veranderingen
optraden, washet kalkgebruik reeds onvoldoende. Dehuidige ontwikkeling is dus zeer ongunstig.
Daarom is het nuttig te weten waardoor dit komt en wat ertegen kan worden gedaan.
IJ. BAKKER. Veranderingen in de adviesschema's voor de bemesting van landbouwgronden op basis
van grondonderzoek I en II.
Plattelandspost 19. 27, 32 (1963) 15 resp. 13.
De boer moet dikwijls zonder hulp van de voorlichtingsdienst aan de hand van een door hetBedrijfslaboratorium opgesteld formulier een bemestingsplan opstellen. Daarom is het nuttig dathij
op de hoogte blijft metde ontwikkeling op het gebied vande bemesting. In twee artikelen zijn in
het kort debelangrijkste wijzigingen inhetbemestingsadvies sedert 1957 behandeld. Zegeven tevens
een globale indruk van het op de praktijk gerichte onderzoek op het gebied van de bemesting.
P. BOEKEL. Betekenis van de kalktoestand voor de bodemstructuur op zware klei.
Gron. Landbouwblad 41. 10 (1963) 209 A en Kalk, Voorlichtingsblad no. 3 (1963) 8 blz.
Structuur en bewerkbaarheid van vele zware kleigronden laten nogal eens te wensen over enhet
is teverwachten datdoor devoortschrijdende mechanisatie demoeilijkheden steeds meer naar voren
zullen komen. Diemoeilijkheden blijken vooral bij slechte kalktoestand opte treden. Een aanmerkelijke verbetering kan worden verkregen door bekalking. Het grootste effect wordt verkregen bij
toediening van zoveel kalk dat pH-KCl ruim 7 wordt en een voldoende hoeveelheid kalk in de
bodemoplossing aanwezig is. Deindruk is dat elke bekalking vanzware Heigrond, ter verkrijging
of handhaving van genoemd kalkniveau, rendabel is.
P. BOEKEL. Bodemstructuur en plantengroei.
Bodem no. 51 (1963) 3-9.
De structuur vande grond isvan belang voor de groei vande gewassen. Hethangt echter vande
weersomstandigheden en van het groeistadium van het gewas af hoe de ruimtelijke opbouw van
de grond zoumoeten zijn omeengoede groei teverkrijgen. Omonder alle omstandigheden van een
voldoende groei verzekerd te zijn, moet het luchtgehalte bij pF2 op lichte kleigronden ten minste
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15 vol. % zijn. Ter verkrijging of handhaving van een voldoende structuurniveau zal de nodige
aandacht aan ontwatering, kalktoestand en voorziening met organische stof moeten worden besteed.
Op gronden met ongeveer 2 5 % afslibbare delen kan met een vrij laag gehalte aan organische stof
worden volstaan.
P. BOEKEL. Effect of organic matter on the structure of clay soils.
Neth. J. Agric. Sei. 11 (1963) 250-263.
De invloed van organische stof op intrinsieke en actuele structuur is bestudeerd. Bij stijging van het
gehalte aan organische stof neemt de gevoeligheid voor verslemping van zavelgronden af, terwijl
de weerstand tegen plastische vervorming door mechanische krachten toeneemt. De actuele structuur wordt ook beter, en wel met 0,6-0,7 punt bij visuele beoordeling per procent organische stof.
Er werden gegevens verkregen over de gehalten aan organische stof die nodig zijn om verslemping
te voorkomen en voldoende weerstand tegen mechanisch structuurverval en een voor de plantengroei gunstige actuele structuur te verkrijgen.
P. BOEKEL. Invloed van de zwaarte op enkele fysische eigenschappen van de grond.
Landbk. Tijdschr. 75 (1963) 507-518.
In verband met de toenemende mechanisatie, waarbij de minder gunstige fysische eigenschappen
van zware kleigronden steeds duidelijker naar voren komen, werd nagegaan hoe die eigenschappen
veranderen door wijziging van de granulaire samenstelling. Bij toenemend gehalte aan afslibbare
delen nemen bewerkbaarheid en weerstand tegen mechanische krachten af, terwijl de weerstand
tegen water groter en de actuele structuur slechter wordt. Het gunstigste gehalte aan afslibbare delen
ligt tussen 17 en 30%.
P. BOEKEL. Soil structure and plant growth.
Neth. J. Agric. Sei. 11 (1963) 120-127.
Opzwarekleigrond werd door verbetering van de structuur over een periodevan 30jaar de opbrengst
gemiddeld met 2 5 % verhoogd. Dehoogste opbrengst werd verkregen bij een structuur diebij visuele
beoordeling met 5 % werd gewaardeerd en waar bij pF 2 een luchtgehalte van 15 vol. % aanwezig
was. Op zavel werd de hoogste opbrengst gemiddeld bij een luchtgehalte bij pF 2 van 14-17 vol. %
verkregen. Er zijn aanwijzingen dat op zandgronden een structuurtoestand is vereist, waarbij een
luchtgehalte bij pF 2 van 20-25 vol.% voorkomt. Op zware kleigronden wordt de vereiste structuur
bereikt, wanneer dichte grond door middel van grondbewerking tot aggregaten van 0,5-1 cm wordt
verkruimeld of poreuze grond tot aggregaten van 5-10 cm.
P. BOEKEL en H. VAN DIJK. Veranderingen in de bodemvruchtbaarheid tijdens de vorming van tuinbouwgrond.
Meded. Dir. Tuinb. 26 (1963) 692-696.
In 1959 werd op 25 percelen zandgrond, variërend in ouderdom als tuinbouwgrond, onderzoek verricht naar de in de loop der jaren optredende veranderingen. De eerste tien jaar na ingebruikneming
voor de groenteteelt bleken fosfaat-, kali- en magnesiumgehalte duidelijk toe te nemen. Het gehalte
aan organische stof nam toe van gemiddeld 2 % tot 4%. Daarmee samenhangend werden ook het
totale stikstofgehalte, het stikstofleverende vermogen, het gehalte aan huminezuren en de uitwisselingscapaciteit groter. Verder namen het volumepercentage vocht bij pF 2 en de hoeveelheid beschikbaar vocht toe en het luchtgehalte iets af.
P. BOEKEL en A. PELGRUM. Bodemstructuur van noordelijk Friesland.
Voorlichting en onderzoek Rlc. Leeuwarden (1963) 90-94.
Bij onderzoek naar de bodemstructuur op een groot aantal percelen in noordelijk Friesland bleek
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vooral in1961 detoestand nogal tewensen over telaten. Vooral op percelen met hoog gehalte aan
afslibbare delen enlage kalktoestand was dat het geval. Wijze entijdstip waarop degrond wordt
bewerkt enbehandeld, is eveneens vanbetekenis.
P. BOEKEL enA. PELGRÜM. Onderzoek naar de bodemstructuur in noordelijk Groningen.
Landbouwkundig onderzoek in noordelijk Groningen (1963) 104-108.
Bij onderzoek op verscheiden percelen in noordelijk Groningen bleek vooral in 1961 de bodemstructuur nogal tewensen over telaten en invele gevallen niet voldoende tezijn voor eengoede groei
van degewassen. Van debodemkundige factoren bleken daarbij vooral kalktoestand, gehalte aan
afslibbare delen en ontwatering vanbelang, vande bedrijfstechnische factoren wijze en tijdstip
waarop de grond in herfst en voorjaar wordt bewerkt.
J. VAN DER BOON. Nitrogen fertilization andhorticulture.
Stikstof Number 7 (1963)3-6.
Het vraagstuk van destikstofbemesting bijallerlei tuinbouwgewassen die opsterk uiteenlopende
grondsoorten worden geteeld, wordt besproken. Over hetalgemeen wordt in detuinbouw zwaar
met stikstof bemest, vooral bij intensieve teelten, maar er bestaan grote verschillen in behoefte.
De stikstofbemesting moet niet alleen aan detotale behoefte, maar ook aan het groeistadium van
het gewas worden aangepast. Zowel opdeopbrengst alsopdekwaliteit moet worden gelet (het
artikel isin Stikstof 3 (1962) 445-448 in hetNederlands verschenen).
J. VAN DER BOON. Nitrogen fertilization of strawberries andsoft fruit.
Stikstof Number 7 (1963) 51-65.
Een literatuuroverzicht wordt gegeven van proeven enpraktijknormen voor de stikstofbemesting
van aardbei en klein fruit. De bestudeerde gewassen zijn gerangschikt naar hun behoefte aan organische bemesting en hun reactie op stikstof. Sommige gewassenzijn gevoelig voor te zware bemesting
en geven wortelverbranding door te hoge zoutconcentratie in het bodemvocht (het artikel isinStikstof 3 (1962) 521-535 in hetNederlands verschenen).
J. VAN DER BOON, R. ARNOLD BIK, P . DELVER en J. P . N. L. ROORDA VAN EYSINGA. Maatregelen bij

gebreksverschijnselen.
Tuinbouwgids (1963) 145-146.
Een beschrijving wordt gegeven vangebreksverschijnselen en omstandigheden, waaronder deze
meestal aan dedag treden. Als directe maatregel wordt inhoofdzaak bespuiting met een oplossing
van hetdesbetreffende voedingselement behandeld, waarbij de concentratie vande oplossing en
het aantal uittevoeren bespuitingen worden vermeld.
J. VAN DER BOON, A. DAS enA. C.VAN SCHREVEN. Proeven in 1961 en1962 terbestrijding van stip
in Cox's Orange Pippin door toediening van calciumzouten.
Fruitwereld 8.24 (1963) 14-15,17.
In het tweede proefjaar werd de aantasting van appels door stip weer aanmerkelijk verminderd door
bespuiting met een oplossing van een calciumzout. De aantasting vermindert met driekwart door
vijf maal te spuiten meteen0,75% oplossing van kalksalpeter. Gips werkte opzandgrondook
gunstig, maarniet zosterk alskalksalpeter ;op kleiwasheteffect nihil.In 1962warenlate bespuitingen
veel werkzamer danvroeger. De meststof kalksalpeter is ook bruikbaar in 0,50-0,75% oplossing;
dit iseen veilige concentratie met het oog op bladverbranding. Niet alleen het stip, maar ook het
aantal zachte, bedorven vruchten was aan het einde van de bewaarperiode geringer. Op een proefveld werd eenpositieve samenhang gevonden tussen stipaantasting en K+Mg/Ca-verhouding in
het blad, hetgeen de vroegere uitkomst dat kalium en magnesium stipinde hand werken, bevestigt.
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. VAN DER B O O N , P . DELVER, P . K N O P P I E N en A . V I S S E R . Kalibemesting van vroege aardappelen in

Noord-Holland.
Versl. Landbk. Onderz. 69. 12 (1963) 7 4 biz.
Op vijf proefvelden met toenemende hoeveelheden kalizout 4 0 % werd de optimale kalibemesting
voor vroege aardappelen in de kop vanNoord-Holland vastgesteld. D e economisch optimale gift
is afhankelijk van hetkaligehalte van de grond, de reactie opdekalibemesting, dekostprijsvan
de kalimeststof en deprijs van devroege aardappelen. Het bleek alleen bij hoog kaligehalte vande
grond e n laag produktieniveau economisch juist dein de praktijk gebruikelijke gift sterk te verlagen of weg te laten (deze publikatie is eenuitvoerige documentatie vaneenvroeger artikel in
Meded. Dir. Tuinb. 2 5 (1962) envan Meded. no. 2 4 (1963) van het proefstation voor de groenteteelt
in de volle grond).
. VANDER B O O N , P . DELVER en A . POUWER. Stikstofbemesting in de fruitteelt.
Tuinbouwgids (1963) 345-347.
Een beschouwing wordt gegeven voor de fruitteler over de factoren diede optimale stikstof bemesting in defruitteelt bepalen: de totale stikstofbehoefte van de boom, de stikstofmineralisatie
van deorganische stof indegrond, debehoefte aan stikstof van debodembedekking enhet juiste
tijdstip van bemesting.
. VAN DERB O O N , G. J. KOLENBRANDER en L. K. WIERSUM. Cacaoafvalkalk, vers of gebroeid.
Meded. Dir. Tuinb. 26 (1963) 490-494.
Verse cacaoafvalkalk heeft een zeer hoge pH, waardoor schade aan het gewas kan ontstaan. Tijdens
het broeiproces kunnen in de hoop tijdelijk groeiremmende stoffen worden gevormd. Alsde p H
tot 8,5oflager is gedaald, zijn geen schadelijke stoffen meer aan te tonen. Bloemkool zou gevoelig
zijn voor verse cacaoafvalkalk. Opden duur levert indegrond gewerkte cacaoafvalkalk in geringe
mate stikstof.
. VAN DER B O O N en G. J.G.RAUW. Bespuiting met ureum en schade door nachtvorst bij zwarte bessen
(voorlopige mededeling).
Fruitteelt 53 (1963) 4 0 .
Bespuiting met0 , 2 - 0 , 3 % oplossing vanureum vóór de bloei zouvolgens praktijkervaringen de
bloemen tegen nachtvorst beschermen. In eenproef waren bloemen aanafgesneden takkenvan
zwarte bessterker bij bevriezing in eenkoelkast, alsze afkomstig waren vanbespoten struiken.
Veldproeven zullen moeten bevestigen, datdezelfde bescherming wordt verkregen bij niet afgesneden takken in hetveld, waarbij d e vruchtzetting verbetert.
'. BRUIN. Actuele bemestingsproblemen op de graslandbedrijven.
Landbouwvoorl. 20 (1963) 517-528.
De verschillende vraagstukken ophetgebied van de bemesting worden in vier groepen ondergebracht, t. w.(l) kalk- en fosfaattoestand e n mangaangehalte vanhetgras, (2) kalitoestand van de
grond, magnesium- ennatriumvoomening van het gras engebruik van stalmest engier, (3) kobalten kopervoorziening en(4)stikstofbemesting. Aan hetslot wordt denadruk gelegd ophet belang
van geregelde controle vanhet produktieapparaat grond en gras.
i. H. BRUINS. Determination of carbon dioxide using a high frequency oscillator.
Analyt. Chem. 35 (1963) 934-936.
Beschrijving van een voor routine onderzoek geschikte koolzuurbepaling door middel van een hoogfrequent oscillator, waarmee nauwkeurige e n goed reproduceerbare resultaten verkregen kunnen
worden.
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P. F.J. VAN BURG. Stikstofbemesting van grasland; 4. geschiktheid van zwavelzure ammoniak voorde
vroege stikstofbemesting inverband metde„weidevroegheid" endekwaliteit van het weidegras.
Stikstof 4.37 (1963) 23-28.
P. F.J. VAN BURG. Stikstofbemesting vangrasland; 6. werking van „stikstof-oplossingen".
Stikstof 4. 39(1963) 75-80.
P. F.J. VAN BURG. Agricultural evaluation ofnitrophosphates with particular reference to direct and
cumulative phosphate effects, andto interaction between water-solubility andgranule size.
Fertilizer Soc. Proc. no. 75(1963) 64biz.
P. F.J.VAN BURG enG.H.ARNOLD. Invloed vaneenstikstofoverbemesting opdeopbrengst vangranen;
5. ureumbespuitingen per helicopter.
Stikstof 4. 38(1963) 66-71.
P. DELVER. Nitrogen fertilization in fruit growing onseaclay andsandy soils.
Stikstof Number 7 (1963) 7-14.
De opneming van stikstof door fruitgewassen beïnvloedt verscheidene levensprocessen van hetgewas
in meer dan éénjaar. Tegen dezeachtergrond worden aspecten van destikstofbemesting en praktijkgewoonten hierbij voor bedrijven op zeeklei- en zandgronden besproken.
P. DELVER. Stikstof indefruitteelt: 1.stikstofvoeding van fruitgewassen, 2.gewasanalyse opstikstof,
3. stikstofbemesting, 4. stikstofbemesting.
Fruitteelt 53 (1963) 1307-1309, 1333-1335, 1364-1365, 1384-1387.
Het eerste deel omvat eenbespreking vandeachtergronden vande stikstofvoeding. Resultaten
van hetbodembehandelingsproefveld te Wilhelminadorp endebetekenis van reserve stikstof in
het gewas komen tersprake. Factoren diehetstikstofgehalte inhetblad beïnvloeden, wordenin
het tweede artikel besproken. Deze zijn: tijdstip van bemonstering, periodiciteit in de opneming
van stikstof, dracht, snoei, ziektebestrijding enrasverschillen. In3en4worden destikstofbemesting
en deopneming vanstikstof besproken ; deze hangen samen metvochttoestand en stikstof leverend
vermogen vande grond, bodembegroeiing, weer en klimaat, leeftijd en fruitras.
P. DELVER. Bodemkundig onderzoek in de fruitteelt.
Jaarverslag Proefstation voor defruitteelt in de volle grond (1962) 42-53.
Resultaten vanonderzoek worden besproken, t.w.over bodembehandeling, stikstofbemesting, potproeven over stikstofvoeding, ijzerchlorose, uitkomsten van gewasanalyse.
P. DELVER en P . MEEUWSE. Grasstroken in de boomgaard.

Tuinbouwgids (1963) 153.
Bespreking vanhet strokensysteem, dedaarvoor geschikte grasmengsels endetoetepassen stikstofbemesting.
P. DELVER en P . MEEUWSE. Groenbemestingsgewassen.

Tuinbouwgids (1963) 154-155.
In tabelvorm worden eigenschappen van groenbemestingsgewassen vermeld.
P. DELVER. Gevoeligheid vanfruitsoorten, rassen en onderstammen op verschillende grondsoorten.
Voedingsziekten van fruitgewassen (Min.Landb. en Viss.) Tuinbouwvoorl. no.11 (1963) 42-49.
K. DILZ enP.F.J.VAN BURG. Stikstofbemesting van grasland;5. vergelijking van de stikstofmeststoffen
ureum en kalkammonsalpeter.
Stikstof 4. 38(1963) 60-65.
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K. DlLZ en P. F. J. VAN BURG. Nitrogen fertilization of grassland; comparison of the nitrogen fertilizer
materials urea and nitrolime.
Stikstof Number 7 (1963) 66-71.
T H . J. FERRARI. Causal soil-plant relationships and path coefficients.
Plant and Sou 19 (1963) 81-96.
In vele onderzoekingen wordt van het zgn, regressiemodel gebruik gemaakt om bepaalde samenhangen te beschrijven en te kwantificeren. Het regressiemodel is gebaseerd op de veronderstelling
dat een verandering van een onafhankelijke variabele geen verandering van andere onafhankelijk
veronderstelde variabelen veroorzaakt. Deze veronderstelling is dikwijls irreëel.
De methode van de padcoëfficiënten uit de erfelijkheidsleer kon worden gebruikt om modellen te
analyseren, waarbij deze veronderstelling niet gemaakt behoeft te worden. Het is voor de toetsing
en kwantificering van de invloeden geen bezwaar ketenprocessen en terugkoppelingssystemen in
het model op te nemen. De methode wordt met voorbeelden over de samenhang tussen bodemfactoren en de samenstelling van gras toegelicht.
A. J. DEGROOT. Herkomst en transport van slib van de Wester Schelde tot de Deense grens.
Geogr. Tijdschr. 16 (1963) 64-73.
Door gebruik van mangaan als geleidelement bij de bestudering van herkomst en transport van
shb werd een gedetailleerd inzicht verkregen in de bewegingen van de fijne fracties van de Wester
Schelde tot de Deense grens. Slib van Theems, Schelde, Maas, Rijn, Eems en Elbe en materiaal
plaatselijk van Noordzee- en wadbodem werden naar de diverse tijdelijke en blijvende buitendijkse
afzettingsmilieus vervolgd. De rol die de zeestromingen bij de verplaatsing van het materiaal spelen,
wordt beschreven. Er wordt verder aandacht besteed aan de mangaantoestand van jonge cultuurgronden en aan de verklaring ervan uit de genese der buitendijkse afzettingen.
A. J. DEGROOT. Mangaantoestand van Nederlandse en Duitse holocene sedimenten in verband met
slibtransport en bodemgenese.
Versl. Landbk. Onderz. 69. 7 (1963) 164 blz.
Mangaan kan als geleidelement worden gebruikt bij de bestudering van herkomst en transport
van slib van rivieren en plaatselijk van de zee- en wadbodem naar buitendijkse gebieden. De kustgebieden van de Wester Schelde tot de Deense grens worden in beschouwing genomen. De mangaangehalten van de uit de buitendijkse gebieden gewonnen cultuurgronden worden behalve door
de mangaangehalten van het oorspronkelijke slib bepaald door milieufactoren vóór en na bedijking.
De kennis van herkomst en genese van de afzettingen verschaft inzicht in de mangaanhuishouding
van de grond met betrekking tot de groei van de gewassen.
J. A. GROOTENHUIS. Resultaten van onderzoek naar de betekenis van groenbemesting voor de Noordoostpolder.
Landbouwkundig onderzoek in de Noordoostpolder (1962) 56-66.
Groenbemesters worden vaak te laat onder dekvrucht gezaaid en aan de laatste wordt nogal eens
te veel stikstof gegeven. Gras-groenbemesters kunnen een zwaardere dekvrucht verdragen dan
klavers. Nadat de dekvrucht het veld heeft geruimd, moet aan een gras-groenbemester zo spoedig
mogelijk stikstof worden gegeven; op zware en lichte zavel is meestal resp. 60 en 90 kg stikstof
per ha voldoende. De stikstofnawerking in het jaar na onderploegen van een goed geslaagde stoppelklaver (witte klaver en hopperupsklaver) komt overeen met 70-80 kg voor consumptie-aardappelen
en met 90-100 kg stikstof per ha voor suikerbieten. In het tweede jaar is die nawerking 10-15 kg.
Van gras-groenbemesters (stoppelgrassen) is de stikstofnawerking in het jaar na onderploegen voor
consumptie-aardappelen ongeveer y2 en voor suikerbieten 2/„ van de aan het gras gegeven hoeveelheid stikstof.
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G. W. HARMSEN en G. JAGER. Determination of the quantity of carbon and nitrogen in the rhizosphere
of young plants.
Soil organisms (1963) 245-251.
Door opkweken van kiemplanten in een kunstmatig grondachtig mengsel met adsorptiecapaciteit
en vrij van organische koolstof en stikstof, konden de hoeveelheden door de plantenwortels uitgescheiden koolstof en stikstof analytisch worden bepaald. De hoeveelheden varieerden van 0,6-2 g
koolstof en van 0,06-0,12 g stikstof per kg grond.
CH. H. HENKENS en G. D. VAN BRAKEL. Verslag van de interprovinciale boriumproefvelden met bieten
(serie 28).
PAW Gestenc. Versl. Interprov. Proeven no. 92 (1963) 19 blz.
Hartrot trad meestal op bij een borium-watergetal lager dan 0,30. De invloed van het borium-watergetal op het boriumgehalte van het loof was gering; pH-KCl had een duidelijk negatief effect. De
resultaten zijn in ongunstige zin beïnvloed door de bijzonder droge zomer 1959. Voortzetting van
het onderzoek is gewenst.
C H . H. HENKENS en B. VAN LUIT. Bepaling van de natriumtoestand van grasland met behulp van grondonderzoek.
Versl. Landbk. Onderz. 69. 13 (1963) 52 blz.
In de weideperiode ishet natriumgehalte van gras bepalend voor denatriumvoorziening van rundvee.
Dit is afhankelijk van het natriumgehalte en kaligetal van de grond. Bij een stijgend kaligetal daalt
het natriumgehalte van het gras, sterker bij een lage dan bij een hoge kalitoestand. Bij een stijgend
natriumgehalte van de grond stijgt het natriumgehalte van het gras, te sterker naarmate de kalitoestand lager is. Het natriumgehalte neemt toe in de volgorde grassen, klavers, kruiden.
K. TER HORST en H. A. TE VELDE. Groenbemesting op zand- en dalgronden.
Landbouwgids (1964) 186-188.
Bespreking van voor- en nadelen van groenbemesting. Teeltaanwijzingen voor grassen, granen,
klavers en andere leguminosen en voor kruisbloemigen.
G. J. KOLENBRANDER. Berekening van stalmestproduktie-eenheden.
Landbk. Tijdschr. 75 (1963) 106-120.
Voor een rationele bemesting is het nodig de stalmestproduktie van een veestapel te kunnen berekenen. Uitgaande van de stalmestproduktie-eenheid (s.p.e.) die gedefinieerd wordt als een voedergrootvee-eenheid (v.g.e.) die 5 kg droge stof per dag in de faeces produceert, bleek het mogelijk
voor allerlei diersoorten en diergroepen herleidingsnormen te berekenen op basis van de behoefte
aan zetmeelwaarde van de dieren. Daar de s.p.e. ongeveer rechtlijnig samenhangt met de v.g.e.,
werden ook de produkties van stalmest per v.g.e. berekend. Dit biedt voordelen, omdat voor veevoederdoeleinden de grootte van de veestapel reeds in v.g.e. uitgedrukt zal zijn.
J. KORTLEVEN. Kwantitatieve aspecten van humusopbouw en humusafbraak.
Versl. Landbk. Onderz. 69. 1 (1963) 109 blz.
Het verband tussen de aanvoer van organische stof en het humusgehalte van de grond werd bestudeerd en kon in een formule worden gebracht. Een gedeelte van de humus onttrekt zich hieraan
door over te gaan in inerte humus. Daar dit inzware gronden insterkere mateoptreedt danin lichte,
is er verband tussen de zwaarte van de grond en het humusgehalte.
H. KUIPERS en C. VAN OUWERKERK. Invloed op de grond van drie jaar vroeg of laat ploegen.
Landbouwvoori. 20 (1963) 43-^,9 en Landbouwmechanisatie 14 (1963) 283-287.
Op vijf proefvelden werden gedurende drie jaren waarnemingen gedaan over de invloed van vroeg
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of laat ploegen op de structuur van de grond. De omstandigheden bij het ploegen blijken beter
gekarakteriseerd te worden door het vochtgehalte van de allerbovenste laag dan door dat vande
bouwvoor alsgeheel. Erwerd eenzwakke aanwijzing verkregen datde dichtheid vandegrond door
laat ploegen ongunstig wordt beïnvloed.
H. KUIPERS en C. VAN OUWERKERK. Total pore-space estimations in freshly ploughed soil.
Neth. J. Agric. Sei. 11 (1963) 45-53.
Er wordt een methode beschreven voor meting vande gemiddelde hoogteligging vanhet maaiveld
ten opzichte van hoogtemerken beneden de bouwvoor. Uit het verschil in hoogteligging vóór en
na het ploegen (dezgn. ophoging), het poriënvolume vóór het ploegen en de ploegdiepte kanhet
poriënvolume van de bouwvoor direct na het ploegen worden berekend. Uit voorbeelden bbjkt
dat (1)eengroot deel van deophoging bijhetzaaiklaar maken verdwijnt, (2)regen eengrote invloed
heeft op de bezakking, (3)perioden metvorst en dooi de hoogte vanhet maaiveld in sterke mate,
de ruwheid van het oppervlak nauwelijks beïnvloeden.
L. C. N. DE IA LANDE CREMER. Onderploegen van stro.

CGRB, RLVD Groningen. De Groninger graanoogst in beweging (1963) 87-94.
Behandeld worden dewaarde vanstro als organische meststof en deregels dieinacht moeten worden
genomen om stro met succes als meststof te kunnen gebruiken.
L. C. N. DELALANDE CREMER. Vijftig „Snitser" vragen over „dong".
Fries Landbouwblad 60 (1963) 1280-1281.
Na een door drs.P. BRUIN gehouden rede op de graslanddag te Sneek (maart 1963)werden 100
vragen gesteld over de bemesting van grasland, waarvan 50lagen op het gebied vande organische
bemesting. Deze laatste zijn in dit artikel behandeld.
L. C.N. DELALANDE CREMER. Praktijkvragen over mest en gier; organische bemesting éénder pijlers
van de bodemvruchtbaarheid.
Gron. Landbouwblad 41 (1963)935.
B. VAN LUIT. Grondonderzoek en beschikbaarheid van natrium op grasland.
Landbouwvoorl. 20 (1963) 593-597.
Op zand- enkleigronden isgebleken dathetkaligetal enhetnatriumgehalte vandegrond vooreen
belangrijk deel het natriumgehalte van gras bepalen. Naarmate het K-getal hoger is, is deopneming van natrium door het gras geringer. De natriumgehalten in het gras stijgen bij hogere
natriumtoestand van de grond. De invloeden van beide factoren ophetnatriumgehalte van gras
kunnen voor zand- en kleigrond door formules worden uitgedrukt. De daling van het natriumgehalte van gras bij kaligetallen groter dan 30 is praktisch te verwaarlozen.
C. VAN OUWERKERK. Vergebjkingen tussen ploegen, cultivateren en machinaal spitten.
Gron. Landbouwblad 41 (1963)901.
Op de proefboerderij te Nieuw Beerta werden in 1961/62 waarnemingen verricht over de invloed
van ploegen, spitten en cultivateren op de structuur vande grond en de groei vanhet gewas.De
structuur van de grond bleek bij ploegen en spitten slechts weinig te verschillen. Cultivateren
leidde tot een lager poriënvolume en luchtgehalte in het onderste gedeelte van de bouwvoor.
Op dit object kwam veel onkruid voor. De opbrengst aan conservenerwten was,wat de korrel
betreft, bij cultivateren groter dan bij ploegen en spitten, tussen welke geen significant verschil
bestond. Destro-opbrengst was daarentegen bij ploegen groter dan bij cultivateren en bij spitten
het grootst.
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F. VAN DER PAAUW. Invloed van de regenval in de winter op de behoefte aan stikstof op verschillende
grondsoorten.
Landbouwvoorl. 20 (1963) 102-107.
De hoeveelheid stikstof die de gewassen nodig hebben na een natte of na een droge winter, verschilt
gemiddeld ongeveer 40 kg stikstof per ha in de vorm van kunstmest. De grondsoort of de aard van
het gewas bleek op de grootte van dit bedrag geen grote invloed te hebben. Het is gewenst de bemesting aan de stikstoftoestand aan te passen. Vooral bij zich vroeg ontwikkelende gewassen is
dit van belang.
F. VANDER PAAÜW. Residual effect of nitrogen fertilizer on succeeding crops in a moderate marine climate.
Plant and Soil 19 (1963) 324-331.
Bemesting met kunstmeststikstof toont in het volgende jaar een nawerking die in 162 proeven gemiddeld overeenkwam met 5-6% van de werking van vers toegediende stikstof. Dit bedrag hangt
afvandeneerslaggedurende dewinter. Na een zeer natte winter is er praktisch geen nawerking, na
droge winters kan deze stikstof een belangrijke bijdrage leveren tot de verhoging van de vruchtbaarheid van de grond.
F. VAN DER PAAÜW en J. Ris. Nawerking van een bemesting met stikstof.
Landbouwvoorl. 20 (1963) 149-154.
Hetzelfde onderwerp als in de voorafgaande publikatie wordt in het Nederlands behandeld ten behoeve van de voorlichting.
F. VAN DER PAAÜW. Stikstofbehoefte van de gewassen in 1963.
Diverse landbouwbladen (1963).
In verband met de geringe neerslag in de winter is de raad gegeven met minder stikstof te bemesten
dan normaal. In het bijzonder is hierop de nadruk gelegd voor het noordoostelijke gedeelte van het
land, waar minder neerslag is gevallen dan in de rest van Nederland.
A. PELGRUM. Gevoeligheid voor verslemping van lichte klei- en zavelgronden.
Landbouwvoorl. 20 (1963) 637-645.
Op vele zavelgronden in noordelijk Groningen treedt in natte perioden ernstige verslemping op.
De gevoeligheid voor verslemping neemt af naarmate de grond zwaarder is, het gehalte aan organische stof toeneemt en de kalktoestand beter wordt. 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. Ris. Verbetering van de beschikbaarheid van bodemfosfaat door stalmest.
Landbouwvoorl. 20 (1963) 253-256.
Op loss en rivierklei in zuid-Limburg en op rivierklei in het Land van Maas en Waal is door een
matige, slechts éénmaal gegeven bemesting met stalmest een belangrijke verbetering van de fosfaatvoorziening verkregen, die verscheidene jaren voortduurt. Deze uitkomst, waarvoor nog geen verklaring kon worden gegeven, is van belang voor gronden, waar een voldoende fosfaattoestand slechts
door middel van zware bemesting met kunstmest kan worden bereikt.
H. C. DE ROO en L. K. WIERSÜM. Root training by plastic tubes.
Agron. J. 55 (1963) 402^105.
Teneinde de potentiële benutting van diepere grondlagen door plantenwortels te kunnen nagaan,
werd een methode ontwikkeld, waarbij met behulp van nauwe plastic buizen het wortelstelsel tot
een vooraf bepaalde diepte naar beneden geleid wordt. Pas na het verlaten van de buis komt het
wortelstelsel vrij en ontwikkelt zich nog goed.
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J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA. Bemesting van knolselderij met stikstof en kali.
Groenten en Fruit 18 (1963) 1171-1173.
J. P. N.L. ROORDA VANEYSINGA. Stikstof- en kalibemesting bij knolselderij; feiten en cijfers overbemestingsproeven.
Boer en Tuinder 16. 814 (1963) 25.
Op grond van gedurende drie jaren genomen bemestingsproeven wordt geadviseerd voor knolselderij 2 kg stikstof en 4 à 5 kg kali perarete geven. Knolselderij reageerde gunstig op overbemesting met kalizout 40%.
J. P.N.L. ROORDA VAN EYSINGA. Düngung vonKopfsalat beim Anbau imFrühjahr in Gewächshäusern.
XVIth Intern. Hort. Congr. (Brussel 1962)2 (1963) 229-236.
De bemesting van kropsla wordt besproken aan de hand van resultaten van bemestingsproeven.
J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA. Oost-west, een vergelijking van twee centra van groenteteelt onder
glas.
Tuinderij 3 (1963) 948-950.
Verschillen in teeltomstandigheden en cultuurmaatregelen tussen het Zuidhollands glasdistrict en
het teeltcentrum rondom Venlo worden besproken.
J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA. Nitrogen fertilization in outdoor vegetable growing.
Stikstof Number 7 (1963) 22-26.
De stikstofbemesting vangroenten in devolle grond wordt aandehand van gegevens uit deliteratuur en praktijkervaring behandeld.
J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA en N. G. C. MARTENS. Invloed van veerkracht en uitdroging op het

volume van perspotten van zwartveen en turfmolm.
Meded. Dir. Tuinb. 26 (1963) 286-291.
Perspotten uitturfmolm zetten nauitdepers tezijn genomen uitenkrimpen bijuitdroging weinig;
die uitvers zwartveen zetten niet uit,maar krimpen sterk. Mengselsvanturfmolm envers zwartveen
vertonen een daartussen liggend beeld. Uitzetting en krimp hebben grote invloed op de grond:
water: lucht-verhouding van perspotten.
B. SCHAFFNER. Wat leert ons het bodemvruchtbaarheidsbedrijf te Tzummarum?
Diverse landbouwbladen (1963).
Op dit op zavel gelegen proefbedrijf blijkt dat kunstweiden in het bouwplan eengunstige invloed
hebben ophethumusgehalte vandegrond. Hoewel kunstweiden zelf een slechte structuur hebben,
heeft hetbouwland nahet scheuren juist eengoede structuur. Door dekunstweiden neemt de stikstofrijkdom vandegrond zotoe, dathij voor sommige gewassen te hoog is,ookalwordt niet apart
met stikstof bemest. De opbrengsten op dit bedrijf zijn hoog.
B. SCHAFFNER. Fosfaatbemesting op veenkoloniale grond.
Landbouwcourant voor de veenkoloniën en omliggende streken 60.3 (1963) 2.
Er bestaan duidelijke verschillen in fosfaathuishouding tussen oude en nieuwe dalgronden. Bij
oude dalgrond bleek fosfaat geen overheersende vruchtbaarheidsfactor te zijn. Toch is handhaving
van een ruime fosfaattoestand van betekenis. Bij nieuwe dalgrond heeft voorraadbemesting met
fosfaat geen zin. Wordt op deze grond niet geregeld met fosfaat bemest, dan zal spoedig fosfaatgebrek optreden.
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J. CH. VAN SCHOUWENBURG en A. C. SCHUFFELEN. Potassium-exchange behaviour of an illite.
Neth. J. Agric. Sei. 11 (1963) 13-22.
De specificiteit van de K-adsorptie aan illiet met betrekking tot de bivalente kationen kan worden
verklaard door uit te gaan van het bestaan van drie verschillende typen uitwisselingsplaatsen. Elk
van deze typen vertoont een normaal uitwisselingsproces dat kan worden beschreven met de Gaponuitwisselingsvergelijking, waarbij elk type zijn specifieke uitwisselingsconstante heeft. De K-uitwisseling aan een illiet kan wiskundig worden beschreven als de som van deze drie processen. Een
bewijs voor deze wiskundige uitdrukking wordt gegeven.
A. C. VAN SCHREVEN, J. VAN DER BOON en A. DAS. Bestrijding van stip in appels (Cox's Orange Pippin).
Fruitteelt 53 (1963) 786-788.
C. M. J. SLUUSMANS. Anwendung und Auswertung der Bodenuntersuchung bei Grünland.
Landw. Forschung 17. Sonderh. (1963) 83-91.
Behandeid worden de eisen die moeten worden gesteld aan een landbouwkundige toetsing van de
chemische grondanalysecijfers op blijvend grasland. De resultaten van de toetsing worden voor
hoofd- en sporenelementen kort weergegeven en met behulp van voorbeelden toegelicht.
C. M. J. SLUUSMANS. Bemesting van grasland met magnesium in verband met kopziekte.
Ons Platteland no. 956 (1963) 19-21.
Aan de hand van de resultaten van ruim 60 proefvelden verdeeld over verschillende grondsoorten,
wordt aangetoond dat bemesting met kieseriet het magnesiumgehalte van het gras belangrijk kan
verhogen. Een dergelijke bemesting biedt daardoor vooruitzichten bij de bestrijding van kopziekte.
C. M. J. SLUUSMANS. Bemesting van grasland met magnesium op basis van grondonderzoek.
Landbouwvoorl. 20 (1963) 198-205.
Er wordt een verantwoording gegeven van het adviesschema dat gebruikt wordt voor de bemesting
van grasland met magnesium op basis van grondonderzoek. Het advies beoogt kopziekte te voorkomen.
C. M. J. SLUUSMANS. Wijzigingen in de magnesiumtoestand van de grond onder invloed van bemesting
met kieseriet (serie 21) 1954 t/m 1962.
PAW Gestenc. Versl. Interprov. Proeven no. 94 (1963) 13 blz.
Om een advies voor de bemesting met magnesium voor een reeks opeenvolgende jaren te kunnen
opstellen werden de gegevens van elf meerjarige proefvelden op zandgrond (bouwland) bewerkt.
Het verloop van het magnesiumgehalte van de grond werd nagegaan. De voornaamste conclusie
is dat voor het bereiken en handhaven van een goede toestand jaarlijks ten minste 40 kg MgO per
ha gegeven moet worden.
L. K. WIERSUM. Opneming van voedingsstoffen in samenhang met beworteling en bodemstructruur.
Fruitteelt S3 (1963) 46-4,7, 49.
Gewezen wordt op het feit dat de benutting van het doorwortelde volume grond afhangt van het
feit of de voedingsstoffen voornamelijk opgelost of gebonden voorkomen. Is het laatste het geval,
dan wordt alleen een zeer dunne mantel in direct contact met de wortel benut. Daar een slechte
structuur het wortelstelsel in zijn ontwikkeling beperkt, kan dit tot tekorten aan de sterk gebonden
voedingsstoffen (b.v. fosfaat) aanleiding geven.
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in z.w. Nederland.
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Bodenuntersuchung bestimmten Bodeneigenschaften III.
4. J. A. GROOTENHUIS en J. K. MULDER. Verslag 1959 en 1960 van Pr Lov 4, vruchtwisselingsproefveld met en zonder vlinderbloemige gewassen.
5. F. VAN DER PAAUW. Aufnehmbarkeit von Rohphosphaten in Abhängigkeit von mittels chemischer
Bodenuntersuchung bestimmten Bodeneigenschaften IV.
6. C. VANOUWERKERK. Ruimtelijke opbouw van het zaaibed.
7. P. DELVER. Verslag 1962 van het stikstof-tijdstippenonderzoek te Gasselte en Rolde.
8. W . VAN D R I E L . Verslag van een studiereis langs Britse landbouwkundige instituten in oktober 1962.
9. G. J. WISSELINK en J. LUBBERS. Uitkomsten van 9 proefpercelen met organische bemesting over
een periode van 9 jaar.
10. Jac. KORTLEVEN. Gebruik van vruchtwater van aardappelmeelfabrieken als meststof.
11. J. VAN DER B O O N , G. J. KOLENBRANDER en L. K. WIERSUM. Onderzoek naar de noodzaak van voorbehandeling van cacaoafvalkalk bij toepassing in de tuinbouw.
12. P. K. PEERLKAMP en D . J. C. KNOTTNERUS. „Mey Pro Set" als anti-stuifmiddel.
13. J. VAN DER B O O N , A. D A Sen A. C. VAN SCHREVEN. Bemesting, kwaliteit en bewaarbaarheid van
Cox's Orange Pippin.
14. J. LUBBERS. Verslag van een stikstoftrappenproef bij aardappelen in 1961 op het proefperceel te
Draaibrug.
15. D . J. C. KNOTTNERUS. „Indopol" a b aggregerend anti-stuifmiddel.
16. G. W . HARMSEN. Onderzoek van de z.g. compostactivator „Edafd".
17. K. TERH O R S T en J. LUBBERS. Verslag 1958-1962 van het bodemvruchtbaarheidsproefperceel Pr
1227.
18. J. P. N . L. ROORDA VAN EYSINGA en G. JANSEN. Periodiek onderzoek naar het verloop van het gehalte aan oplosbare stikstof.
19. J. VANDER B O O N en G. J. G. RAUW. Oriënterende druppelbevloeiingsproef met onderstammen
type M X I .
20. J. P. N . L. ROORDA VAN EYSINGA. Vergelijking van K-water en K-HC1 in bijmestmonsters van
kassen in het oosten van Nederland.
21. P. DELVER. Indringing van stikstof gestrooid op bevroren, ontdooiende en ontdooide grond.

VOORDRACHTEN.
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ARNOLD BIK.

Stikstofbemesting in de bloemisterij (Friese bloemistenstudieclub, Leeuwarden jan.).
Bemesting in de bloementeelt (glastuindersvereniging, Heerhugowaard febr.).
Substraten in de Azaleateelt (Azalea-vakschooL Aalsmeer maart).
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Kwaliteitseisen van gietwater (landelijke vergadering van assistenten, Aalsmeer sept.).
Substraat en bemesting (sectie sierteelt van het Rijkstuinbouwconsulentschap Arnhem, Harderwijk
okt.).
Resultaten van de landelijke Azalea-proef 1963 (Nederlandse Azaleavereniging, Aalsmeer nov.).
Potgronden (coöperatie, Lent nov.).
IJ. BAKKER.

Mengmeststoffen (rayonassistenten en hoofden technisch onderzoek, nov.).
P. BOEKEL.

Mechanisatie en bodemstructuur (bedrijfsvereniging Hoekse Waard, Klaaswaal jan.; afd. Bierum
van de Gron. Mij. van Landbouw, febr.).
Problemen van bodemstructuur in het Oldambt (stafvergadering IB, Groningen febr.).
Betekenis van organische stof voor de structuur van zavelgronden (vergadering IB-PAW, juni).
J. DER VAN BOON.

Bestrijding van stip in appelen (vergadering IB-IPO, mei).
K. BOSKMA.

Bekalking van het zaaibed van bieten (ingenieurs en assistenten van vijf Rijkslandbouwconsulentschappen, febr.).
Gebruik van zwavelzure natronkali bij fabrieksaardappelen (commissie kalibemesting fabrieksaardappelen, Hoogezand juli).
P . BRUIN.

Actuele bemestingsproblemen op de graslandbedrijven (graslanddagen, Sneek febr.).
Ontwikkeling van het stikstofonderzoek aan het IB (vergadering van het bestuur met de wetenschappelijke staf, Groningen maart).
P. F. J. VAN BURG.

Vroege stikstofbemesting van grasland met zwavelzure ammoniak en kalkammonsalpeter (assistenten-specialisten, Hoekelom jan.).
Problemen van de stikstofbemesting (personeel van de Landbouwbank, Meppel jan.).
Agricultural evaluation of nitrophosphates with reference to direct and cumulative phosphate
effects and to interaction between water-solubility and granule size (The Fertilizer Society, Londen
jan.).
Internal nitrogen balance in grass (Grassland Research Institute, Hurley febr.).
Problemen van de stikstofvoorziening van landbouwgewassen (cursus Hoger Landbouwonderwijs,
Groningen febr.).
Stikstofproeven op pootaardappelen (proefveldhouders, RLVD en NAK, Berlikum (Fr.) febr.).
Stikstofbemesting van grasland (vereniging voor bedrijfsvoorlichting, Surhuizum febr.).
Late overbemesting met stikstof op granen door middel van een helikopter (landbouwluchtvaartdag,
Wageningen maart).
Ureum in vloeibare meststoffen (assistenten-specialisten, Vaassen april).
Werking van fosfaatmeststoffen in afhankelijkheid van oplosbaarheid in water en korrelgrootte
(stafvergadering IB, Groningen mei).
Stikstofbemesting en afrijping van pootaardappelen (vergadering IB-IPO, mei).
Ureum als stikstofmeststof op grasland (vergadering IB-LOBB, juni).
Resultaten van de stikstofproeven in 1963 (proefveldhouders en RLVD, Leeuwarden dec).
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P. DELVER.

Bodembehandeling en bemesting in de fruitteelt (vijf maal voor praktijkorganen, Eindhoven, Goes,
Hoofddorp, Wemeldinge, Barendrecht jan., febr., maart).
Uitspoeling van stikstof (fruitstudieclub, Goes april).
Stikstofonderzoek in de fruitteelt (vergadering IB-IBS, Wageningen okt.).
W. VAN DHIEL.

Fysiologie van de bestrijding van ijzergebrek met chelaten (vergadering IB-IPO, mei).
H. VAN D I J K .

Zuurgroepenanalyse bij polydibasische zuren door middel van kationen-omwisselingen (analytische
dag TNO, Delft april).
(ook namens P. BOEKEL) Effect of drying and freezing on some physical properties of peat (internationaal veencongres, Leningrad aug.).
Physico-chemical aspects of the investigation of humus (Braunschweig sept.).
T H . J. FERRARI.

Oplossing van causale bodem-plant modellen met behulp van padcoëfficiënten (studiekring voor
statistische techniek, Wageningen febr.).
Modellen en hun functie in het landbouwkundige onderzoek (stafvergadering IB, Groningen april).
Ergebnisse eines einfachen Vergleichs der INV-Serie (internationale werkgroep voor bodemvruchtbaarheid, München juni).
Aspektenanalyse mit den Parametern der Mitscherlich- und der von Boguslawski-Schneider-Gleichungen (internationale werkgroep voor bodemvruchtbaarheid, München juni).
A. J. DE GROOT.

Mangaanonderzoek (studenten in bodemkunde en bemestingsleer, Wageningen jan.).
Geschiedenis van het holoceen in Sleeswijk-Holstein (studenten in bodemkunde en bemestingsleer
Wageningen jan.).
Optreden en bestrijding van ijzergebrek in de tuinbouw (vergadering IB-IPO, mei).
Mangaanonderzoek (chemische kring, Amsterdam nov.).
J. A. GROOTENHUIS.

Voorziening van de grond met organische stof (drie maal, Middelharnis, Klaaswaal, Luttelgeest
jan., maart).
Invloed van organische bemesting op structuur en organische-stofgehalte van de bodem en op de
opbrengst der gewassen (LEI, 's-Gravenhage sept.).
Invloed van organische bemesting op de vruchtbaarheid van klei- en zavelgronden (vereniging
voor bedrijfsvoorlichting IJsselmonde-Dordrecht, Barendrecht nov.).
Organische stof en stikstofhuishouding (structuurdag van landbouwstudieclubs en RLVD in Z.
Vlaanderen, Terneuzen dec).
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Taken van debodemmicrobiologie in hetlicht van derecenteontwikkeling vanlandbouw en techniek
(stafvergadering IB, Groningen okt.).
C H . H. HENKENS.

Sporenelementen (cursus bemesting in de praktijk, Leeuwarden jan.).
Sporenelementen (vereniging voor weide- en voederbouw, Wageningen febr.).
Gronden met molybdeengebrek (vergadering IB-Stiboka, april).
Sporenelementen en ziekteverschijnselen (vergadering IB-IPO, mei).
Factoren van invloed op het natriumgehalte van gras (leraren van middelbare landbouwscholen,
Utrecht sept.).
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VAN
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Verband tussen weer en bemesting met stikstof en kali (assistenten-specialisten, Ede jan.).
Basis and evaluation of soil testing (symposium van de Agricultural Group of the Society of the
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Stickstofïwirkung bei konstanter und variierter Grunddüngung (internationale werkgroep voor
bodemvruchtbaarheid, München juni).
Weer en bodemvruchtbaarheid (landbouwweek, Wageningen juni).
Nieuwe P-water-methode voor grondonderzoek (vergadering IB-LOBB, juni).
P. K. PEERLKAMP.

Arbeit der niederländischen Lysimeterarbeitsgruppe (Wageningen, mei).
J. PRUMMEL.

Fosfaat- en kalibehoefte en pH-reactie van erwten (assistenten-specialisten, Ede jan.).
Kalireactie en meststofbehoefte van erwten (vergadering IB-LOBB, juni).
J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA.

Bemesting van sla en tomaten (vergadering IB-LOBB, juni).
De Deense tuinbouw (assistenten Rijkstuinbouwconsulentschap, Venlo juli).
Bemesting onder glas (tuindersstudieclub, Zwolle okt.).
B. SCHAFFNER.

Wortelontwikkeling van land- en tuinbouwgewassen (leerlingen van de tuinbouwschool, Eelde
febr.).
J. J. SCHUURMAN.

Methoden van wortelonderzoek (vergadering IB-PAW, juni).
C. M. J. SLUUSMANS.

Bemesting van bouwland en grasland met magnesium (personeel van de Landbouwbank, Meppel
en ABTB, Emmeloord jan.).
Bemesting van grasland met magnesium op basis van grondonderzoek (werkgroep grondonderzoek;
CLO-dagen; Rijkslandbouwconsulentschap Veluwe, drie maal in febr.).
(namens J. PRUMMEL) Bemesting van erwten (peulvruchten studie combinatie, maart).
Bemesting van grasland met magnesium op basis van grondonderzoek (werkgroep onderzoek kopziekte, Gent mei).
L. K. WIERSUM.

Some effects of humus on roots (conferentie van de Society of Experimental Biology, Oxford juli).
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RESULTS OF RESEARCH IN 1963.
Soil Physics.
Soil
Research on the physical aspects of soil fertility is mainly centered on the invesstructure tigation of soil structure. With clay soils quantitative data were obtained on the influence of different soil characteristics on soil structure and on the relation between
structure and yield. Along with an increase in clay content the actual structure decreases(0,4onvisualdeterminationper10percentincreaseinclay+ siltfraction,the score
ranging from 1-10) and the resistance of soil structure to water rises. Increased clay
and silt content results in diminished resistance against mechanical forces in wet
conditions and the workability becomes less. As far as physical soil fertility is concerned, the most favourable content of clay+silt lies between 17 and 30 per cent.
The exact optimal content further depends on lime content, fineness of the sand
fraction, content of organic matter and also on the importance that is accounted to
the liability to slaking with regard to workability. With the influence which lime
content has on the structure, the concentration of calcium ions in the soil solution
has especially to be taken into account. If this concentration is low instead of high,
visual examination of the structure results in 1I2-3U point lower score, which brings
about an average yield decrease of 5-6 per cent and a decreased workability. The
influence of the organic matter content on soil structure (scored visually) amounts
toonly 1 / 4point per per cent of humus on thenorthern clay and loam soils. As a rule
good yields can be expected, when the score for soil structure amounts to 6 or more.
The general level of soil structure fluctuates strongly over the years and from
field to field. Of about 400 fields investigated in 1961 on the northern clay and loam
soils 37 per cent had a scoring 6 or more, in 1962 this was 70and in 196380 per cent.
The differences in a certain year occurring between fields and especially between
farms are mainly the result of differences in tillage and treatment of the soil.
In an investigation into what causes the differences in yield between the northern
and south-western clay and loam soils, it was found that in the north an influence
of the structure of the plough layer on the yield of peas could be detected, while
this was not the case in the south.
Tillage

In tillage research attention was paid to the influence of density and moisture
content on the rheological characteristics of the soil, to the effect of different manners
of ploughing, digging and rotavating on soil structure and on characteristics of the
seed-bed. Of major importance is the fact that all effects obtained are quantitatively
recorded. An apparatus was designed to measure shearing forces in the field. A sandy
soil rich in humus appeared to have a shearing force two times as small and a fairly
larger compressability than a sandy clay (loam) soil with about the same pore volume
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but a different pore distribution, both measured at pF 2. With increasing speed of
ploughing the deposit of inverted soil usually lies finer and smoother, but above a
certain speed-connected withtypeof mold-board-the amount of large clods deposited
increases. As a result the roughness of the surface decreases no more and can increase
again. The pore volume of the seed-bed appears to be much greater (even 15 per
cent) than that of the part of the plough layer beneath it. On a heavy loam soil interrow cultivation of potatoes with a rotary cultivator gave more small aggregates in the
ridges than harrowing with a spring-tine harrow.
Measuring the sensibility to wind erosion of soil in the wind tunnel is made difficult Wind
by variations in moisture content of the outside air passing over the samples. With
a sandy soil low in humus the critical windspeed at 13cm height increased from 5 %
to 9 m/sec when the relative moisture content of the air rose from 39 to 95%. The
largest influence occurred between 55 and 75%. A mulch consisting of horticultural
town-refuse compost „VAM" at about 70 ton per ha appeared to be able to guard
a bulb soil against wind erosion. This is especially so when the compost is spread
at somewhat higher moisture content than normal and afterwards sprinkled shortly.
Research on soil of a trial field on organic manuring demonstrated that the usual
dressings of stable manure, compost or green-manures in general agriculture have
no worthwhile influence on the susceptibility of soil to wind erosion. A favourable
effect on germination and early growth of sugarbeets, an earlier sprouting of gladioles
and a better vegetative growth of melons was obtained by spraying the soil surface
with petroleum-resin emulsion „Encap". It is, however, necessary to mix a herbicide
with the emulsion. The treatment appeared to raise temperature and moisture content
of the soil just under the bitumen layer in the beginning of the vegetation period.

erosion

Organic matter and nitrogen status.
The investigations on organic matter develop along the proposed lines. The results Organic
matter
of the study on the relations between the average yearly applied amount of organic
matter and the ultimate humus content of the soil were published in a thesis. On
a few experimental fields, only carried on for a restricted period, indications were
obtained that application of stable manure resultsin higher increases of humus content
than application of the same amounts of other organic manures, while more organic
matter remains in clay than in sandy clay. The relation between humus content and
volume weight for sandy soils has been elaborated in a new formula. A start has been
made with an investigation into the separation of organic matter over sand- and
clay-fractions and its importance for soil fertility.
In an investigation of ten long-term field trials with stable manure it was again
evident, that the C/N ratio of the organic matter in these sandy soils does not always
decrease in ageing, but often has the tendency to rise.
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In rhizosphere research it was noted that root excretions enhance the breakdown
of real humus in the soil („priming effect"). Plant material tagged with C14 is now
being converted to humus. The soil obtained in this way, containing stable humus
witha certain C14content, shallbe used to study the influence of fresh organic material
on the breakdown of stable humus and to draw a balance sheet of humus in the soil.
Prehminary experiments on the microbiological fractionation of convertible and
more stable fractions of the organic matter in the soil have shown that the suspected
sterilizing effect as the result of the intense movement (friction) of the soil particles
in preparing the experiments is not worthwhile. It does, however, appear that the
results obtained by this method are strongly dependent on the fineness of grinding
of the soil, the intensity of aeration, the temperature etc. This necessitates using a
standardized equipment.
In applying the prescriptions laid down in the German „Normenausschuss Torf"
for control of the quality of peat and peat products to be used for potting soil mixtures
it is sufficient to restrict the determinations to that of the volume weight to fix the
minimum specification for water-capacity. A close correlation between both characteristics was found to exist.
Further experiments on the composting of town-refuse with black peat that has
been frozen demonstrated that the increased conversion of garbage by mixing with
black peat is not significant. The conversion was, however, significantly increased in
rate by adding urea and by turning over the heaps repeatedly.
Closer investigation revealed that black peat can bind part of the added nitrogen
under certain circumstances, however, in easily remineralisable compounds. This
binding is no serious drawback for practical purposes.
Various experiments on the influence of organic fertilizers on yield were again
performed. Administering unfermented compost in autumn proved to be better than
application of fermented compost in spring. In the investigations on town-refuse
compost it became evident that fermentation usually is carried out too long as a result
of which organic matter is lost. Formulae were conceived for judging the ripeness of
compost. One of them is of importance to evaluate any random compost. Sewersludge is a valuable fertilizer, if not applied in too large amounts.
Nitrogen

Research on the balance sheet of nitrogen in the soil was continued along different
paths. A comparison was made between the determinations on nitrogen mineralization by means of field trials and pot experiments and in the laboratory by means
of the incubation method or with ion exchangesheets. It was found that if leaching
is prevented in pot experiments, the results are closely correlated with the two laboratory methods.
A field plot to compare leys rich in clover with those poor in clover retained a clear
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difference in clover content (10 against 50%) till the ploughing up in November
1962. The ley poor in clover which received more nitrogen, was shown to yield 12.000
kg of dry matter whilethe clover-rich ley produced 10.000kgper ha.The total amount
of nitrogen absorbed was also higher in the first case (200 kg) than in the latter (150
kg per ha). Still the clover-rich object yielded more nitrogen in course of the summer
after ploughing than the ley poor in clover. This is probably the result of a faster
mineralization of the soil rich in clover.
Research on the vertical migration of nitrogen in the field has been finished. Some
practical cases will still be tested in the laboratory. Subsequently it will be possible
to give a review of the whole problem.
Both in the field and in the grassland lysimeters a surprising phenomenon was
encountered in spring. This consisted of the extraordinary poor effect of nitrogen
applied in early spring, on the snow or just after melting. This application was neither
normally absorbed in the first cut nor in later ones. It is supposed that the cold winter
had damaged the grass to such an extent that the absorption capacity was severely
lowered. In the lysimeters it is being traced, whether nitrogen that is not absorbed
by the plant, can be found as soluble nitrogen in the soil or in the drainage water
or if binding in organic compounds must be considered.
By measuring growth and nitrogen mineralization it could be made plausible that
an important reason for yield differences of sugar beet on fight and heavy loam
soils in the new polders could be related to the natural nitrogen metabolism in the
soils.On heavy loam soils the beets show a too long lasting leaf growth because mineralization occurs rather late. This results inasomewhat lowered yield of beets but
especially of sugar. It was also demonstrated that a dense soil structure not only
reduces yields but also raises the nitrogen requirement to obtain the highest possible
production.
Studies concerning the influence of weather conditions on soilfertility have become Weather
an important item of the program of research. Contrary to arable land no influence of
the amount of rain in winter could be detected on grassland in the reaction of grass
on nitrogen fertilization. The farmers wereadvised to applylessnitrogenthan normally
after the dry winter 1962/63.
Not much of the large amounts of potassium in urine-spots is lost by leaching
on grassland. Even on a high lying sandy soil this potassium wasnearly quantitatively
recovered in the plants and in the upper 20 cm of the soil.
Liming and inorganic fertilization in agriculture.
Continued research on liming acid subsoil revealed that a favourable effect is not Liming
or not only the result of a better moisture supply via better rooting. Even with a
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good moisture supply favourable effects were obtained in some experiments. The
crops react differently. Summer barley is more strongly influenced than oats and
summer wheat.
It has become evident that the application of stable manure is hardly of importance
to diminish the damage brought about by low pH, except asfar asit can be considered
as a magnesium fertilizer.
Liming the seed-bed for beets, which is often practiced, has a positive effect, probably especially on soils with less than 5% of humus.
The effect of soft and hard limestone on the lime status of the soil is the same in
case both are finely ground. Coarse fractions of hard limestone are less effective.
Inorganic
Many factors are being investigated in the research on inorganic fertilization.
fertilization gp ec j a i attention has been given to peas and Brussels sprouts. For field peas on sea
clay a fertilization with nitrogen is usually not economic. Canning peas often react
favourably on nitrogen on river clays and on sandy soils. The damaging effect of a
too low pH can not be corrected by a nitrogen dressing on sandy soils. The quality
of Brussels sprouts reacts unfavourably to nitrogen. The loss cannot be compensated
by phosphate or potassium.
The deleterious influence of potash salt 40% on starch potatoes is for the greater
part but not completely remedied by application in autumn. In connection with the
decreasein dry-matter content a better cooking consistency is obtained with potatoes
for consumption, but a lower yield when applying potash salt 40% (chloride damage).
Granulation of potassium fertilizers has an unfavourable influence on their effect on
potassium-fixing soils. As a first result in research into fertilization management
for long periods it was concluded that on sandy soils low in humus yearly 40-50 kg
of MgOand on humus-rich soils somewhat less isneeded to obtain a good Mg-status
and to retain it. However, potatoes should receive a higher dressing.
Chemical crop-analysis on potassium can be used to determine a supplemental
dressing for starch potatoes. In case the above-ground parts contain 5,6% of K^O
or more about the first of July the crop is sufficiently supplied. At a lower content
the nitrogen content is also taken into account. If the N/K 2 0 ratio at that moment
exceeds 0,9 an additional dressing is recommendable.
In experiments on grassland liquid ammonia gave much lower yields of the first
cut than solid fertilizers. Only a quarter of the loss could be ascribed to mechanical
damage of the sod. Liquid ammonia did reasonably well on arable land. Urea in solid
form demonstrated results which compared unfavourably with those obtained with
ammonium nitrate-limestone.
Research into the mineral composition of meadow-grass was mainly devoted to
the Ca-and P-contents with regard to the importance of a good Ca/P ratio. Formulae
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have been devised for the relation between the Ca-content and the botanical composition and the K-status of the soil. The influence of P-status and growth-stage
on the P-content was also formulated. It could be demonstrated that both contents
are also related to the weather circumstances. Fertilization with magnesium sulphate
seems to offer good perspectives to diminish the occurrence of hypomagnesaemia,
especially on sandy soils. A regular application of ammonium nitrate containing magnesium also acts favourably.
The sodium content of grass is related to the sodium content of the soil, especially
if the K-value is low. It decreases when the K-value rises, but relatively less if this
value is high. The influences of K and Na are regulated by the ratio between both
elements. For sandy soils this ratio is——•?—;—--Potassium fertilizers with alow
Na20%+6
sodium content cannot cure sodium deficiency, those with a high sodium content
can raise the content in the grass.
The reaction of cereals to nitrogen does not appear to differ much in principle on
old and on newreclaimed peat soils,whenthe difference innitrogen supplying capacity
is taken into account. On the new soil, however, the yield increments obtained by
increased amounts of fertilizer level off much earlier. In preliminary research into
what might be the cause of this phenomenon, attention was drawn to the very low
silicium content of this soil. Whether this factor can be the cause of the insufficient
response to high nitrogen dressings, will be investigated.
On humus containing sandy soils the availability of natural phosphates expressed
as percentage of that from monocalciumphosphate, decreases linearly with rising
pH. A high fixing capacity of the soilalso diminishes the relative availability, although
probably only temporarily.
Black mustard can givemaximalyields at alower content of water soluble phosphate
in the soil when compared with potatoes. The first mentioned crop can utilize natural
phosphates even if the application has not brought about an enhanced content of
water soluble phosphate. Raising the pH by Urning has no effect in this respect. These
specific differences explain an unequal relation to soil analysis data. The potato only
reacts to changes in P-value (water-soluble P), mustard shows a better correlation to
changes in P-AL values (soluble in ammonium lactate).
The magnesium content of the soil in a NaCl extract was found to be a reliable
measure for the magnesium deficiency of oats,if the pH istaken into account. limiting
values have been determined.
According to renewed calculations the application of potassium to potatoes on
clay soils must be raised.
In international collaboration it was found that in pot experiments the customary
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wateringtwicea day was still insufficient for an optimal water supply. Mixing the soil
with sand was found to lower the standard deviation.
The concentration of soluble constituents during the aqueous extraction of soil
was found to determine the mobility of phosphate. Under conditions of equal concentrations of soluble soil constituents the relation between extract ratio and amount
of phosphate dissolved in the extract could be expressed in a mathematical formula.
Research on minor elements.
Minor
Following the investigations into the manganese status of the holocene sediments
eements j-ggegj^ w a s started on the conversions and the balance sheet of iron in estuarium
soils and marine sediments. The differences in iron content of the parent material
are less than with manganese. Meuse and Rhine are rivers rich in iron. Loss of iron
probably occurs in relation to conversions of organic matter, especially during passage
of the silt from fresh water to the marine medium and already before the material
has been deposited.
It is now possible to determine manganese in crops in extreme small amounts by
applying a method of concentration and fractionation with 2-thenoyltrifluoroaceton
in a mixture of n-dibutylether and methylisobutylketone. The determination of
magnesium with titan-yellow in crops and in soil extracts has been improved.
On normal sandy soil molybdenum deficiency could be induced by application of
20% iron-concretions. Its effects depends on the chemical configuration and the
fineness.Application of a Fe 2 0 3 caused the deficiency but y Fe 2 0 3 had no effect. The
coarse fraction did effect a decrease in the Mo-content of the leaves, but only the fine
fraction caused a visible deficiency. Potato-protein also effected a decrease of the
Mo-content of the leaf, deficiency symptoms and decrease of yield. This phenomenon
can thus explain the occurrence of Mo-deficiency with beets on fields flooded with
effluents of potato-starch factories. Fertilization with Mo can counteract the damage
by small amounts of protein.
Steam-sterilization of the soil reduces Mo-deficiency in beets. The effect of a molybdenum dressing was diminished if this element was applied before sterilization;
probably part of the molybdate is reduced by this treatment. The decrease of the
deficiency is ascribed to an enhanced absorption of phosphate.
From the results of a series of boron trial fields with beets it was found that heart
rot mostly occurs at a B-water-value lower than 0,30. The correlation between this
value and the boron content of the leaf was poor. The B-water-value does not remain
at the level attained by fertilization for long.
Afertilization with copper applied in 1955still showed effects on the copper content
of seeded grass in 1963. A low pH was found to act more favourably in this respect
than a higher one.
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In comparison to 1962 iron chlorosis in fruittrees occurred more frequently and
more severely in Zeeland. The very wet spring of 1963 resulted in high bicarbonate
contents in the soil, which explains the increased iron chlorosis. It was possible to
predict the occurrence of iron chlorosis on the base of bicarbonate contents in winter
and spring. A high bicarbonate content can not only be caused by heavy rains but
also by poor structure or insufficient drainage of the soil.
Iron chlorosis as a result of a low ratio between organically bound iron and organic
matter only occurs in a dry spring, such as in 1961. A comparable iron deficiency
was also observed in spinach in a pot experiment with estuarium soils of different age.
An investigation into the content of organically bound iron in estuarium soils
demonstrated that sediments outside the dikes have a higher content of organically
bound iron than the cultivated lands derived from them. However, the ratios between
the amount of organically bound iron and the percentage of organic matter of the
different stages of ripeness of an estuarium soil only demonstrate minor differences.
In the different estuaria these ratios, however, vary (Scheldt>Eems>Meuse-Rhine).
In investigations on the application of chelates the following experiences were
obtained. In confirmation with former results an experiment with the climbing rose
Excelsa demonstrated that Mn-DTPA should be preferred to Fe-DTPA to combat
iron chlorosis.
In Rhoon on the South-Holland islands apple-trees were found in which manganese
deficiency occurred besides iron deficiency. Application of Fe-EDDHA resulted in
curing iron deficiency and enhancement of manganese deficiency. Simultaneous
occurrence of iron and manganese deficiency was also observed in Northern Friesland
and Northern Groningen. This simultaneous occurrence was only noticed in orchards
with a grass cover.
In a pot experiment with spinach on different soils it was observed that iron deficiency on sea-clay can be successfully treated with Fe-DTPA or Fe-EDDHA; on one
soil, however, only the highest application of Fe-EDTA yielded a healthy crop. It
appeared that besides fixation an important degree of microbiological break down
of the iron chelates in the soils which had been kept wet, had occurred.
Of the clay minerals grundite, illite, montmorillonite and kaolinite the strongest
chelate fixation was demonstrated by grundite (a kind of illite). In respect to the
chelates the fixation decreased in the order of EDTA-DTPA-EDDHA, whereby
Fe-DTPA-grundite was the combination with the strongest fixation. The iron bound
to grundite could in this case not be removed by the strongly chelating EDDHA.
By applying surplus Fe-EDTA to tomato plants in water-culture the iron content
ofleavesand stemswasraisednomorethan withanormalapplication;the root content,
however, could be enhanced. Chlorophyll content and activity of the iron enzymes
catalase and peroxydase were more apt to be lower than higher in the plants treated
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with surplus chelate. A remarkable fact was the clearly decreased nitrogen content
of the leaf some days after treatment with excess of Fe-EDTA compared to the effect
of normal Fe-EDTA or FeS0 4 treatments, while growth in the three cases was the
same. In all experiments the plant appeared to be able to a better utilization of iron
from ferro sulphate than from iron chelate. In nutrient solutions ferro sulphate is
readily hydrolyzed into F e 2 0 3 . n H 2 0 . The rather generally accepted opinion that
iron from inorganic compounds and from synthetic iron chelates is absorbed and
metabolized in the same way through the plant, is not substantiated by the observed
results. It seems more likely that in applying chelates at least part of the absorbed
iron is not or only slightly available for the plant.
Root-investigation.
RootA book was written on the methods of root-investigation. Increased attention is
development n o w D e m g p a id to a detailed investigation of single roots. A technique has been elaborated in which roots are prepared free from a root system and subsequently laid
out between transparent plastic sheets. In this manner it is possible to make life-size
lightprints of the roots, which can be used for counts and measurements for comparative purposes.
The importance of the supply of ions by means of the water attracted by the roots
was evident from the increased salt absorption at increased transpiration rates. This
phenomenon is less evident the more the ions occur in the absorbed state.
Analysis of the soil fertility.
Soilfertility The investigation using aspect analysis, into the extent in which grasses and weeds
analysis
characterize growth-conditions by their occurrence (frequency and dominance percentages and yield) was completed. The applied varimax-rotations to simple structures
used after the previous analysis, have facilitated the ecological description. The four
aspects reflected the differences in reaction to moisture, treatment, use and conditions
with varying moisture content.
BesidestheMitscherlich equation mentioned inthe report 1962,thenitrogen reaction
of oats on riverloam soils in Northern Limburg could also be formulated according
to the Boguslawski-Schneider equation. Differences in response between the experimental fields appear as differences in the parameter values of the mathematical function. A testing of the supposition that these differences are caused a.o. by soil factors,
has been carried out by means of aspect analysis. With the Mitscherlich equation
these aspects are related to the response-equation itself, soil-type, the factors determining the yield depression by nitrogen and the importance of the soil-class for
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the maximal yield. The nitrogen supply by the soil does not show a close relationship
to the factors under consideration in the investigation.
Distinct dinerences exist in correlation between the yields of several crops within
the agricultural districts and in correlation between these districts withrespect to the
yields. The question arises, by which factors these differences are caused. For this
purpose aspect analysis has been used by which it is possible to indicate which groups
of factors are important.
In the field of mathematical statistics it was possible to enlarge the mathematical Mathematical
background of the method of path-coefficients with the theory of the simultaneous
statistics
equations of econometrics. Herewith the great importance of the s.c. identification
conditions for the solubility of models with chain processes by the path-coefficient
method appeared.
Criticism on a report of the institute concerning the relation between variations
in rainfall and agricultural values lead to a renewed study of the related problems and
could be refuted on account of this.
It has been found that it is better to take the vectors of the orthogonal polynomials
than the related continuous functions in assessing an estimator for autocorrelation.
Fertilization in horticulture.
In the field of vegetable growing a serial fertilization experiment with salad under Vegetable
glass in the Westland area demonstrated that the content of water soluble phosphate growing
shows the best relation to the reaction of the crop. In a water-culture experiment
with excess of manganese salad demonstrated aberrations which resembled the socalled tulip-formation of salad in autumn-culture after steam-sterilizing the soil.
This treatment also results in release ofmuch manganese,but far lessthanthe amounts
needed to produce the phenomenon in water-culture.
Sticky clay in Geestmerambacht could be improved to such an extent by addition
of black peat that has been frozen, that heated glasshouse culture of salad and tomato
was well possible. Covering the soil with a sand layer or reversal of the profile resulted
in little or no improvement in glasshouse culture, but it did have results in the culture
of seed-potatoes in the field.
The yield of tomatoes was lowered by liming of a sandy soil with pH-KCl 5,1 but
the occurrence of blossom-end rot was diminished. The best development of inflorescences of tomato plants grown in December-January was obtained by a constant
soil temperature of 27° and an air temperature of 14°C. In applying 50 ton of stable
manure per hectare cucumbers had no further need for nitrogen, phosphate and
potash. A pH-water of 6,3 was optimal. With endive the occurrence of magnesium
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deficiency was clearly correlated with the K/Mg ratio in the soil. The deleterious
effect of fresh cocoa waste lime on horticultural crops can mainly be ascribed to a
too high pH, while during its fermentation growth retarding substances may temporarily be formed in the heap. The influence of percolating hothouse soils with water
on the decrease of plant nutrients can be described by a formula. A phosphatic fertilizer appears to be better available to the plant when mixed with black peat than
when added to the soil.
The investigations concerning the reciprocal relationships between the composition
Flower
crops of the soil-mixture (substrate) and fertilization of flower crops were continued along
the lines of the previous report. Some single results may be mentioned. The relationship between the yield of carnations and nitrogen content of the shoots was found
to be dependent on the amount of black peat mixed into the bench soil.Thus fertilizer
recommendations can not solely be based on leaf-analysis. The content of nitrate
nitrogen in Cyclamen-leaf corresponded more clearly to variations in treatment than
the total nitrogen content. Gesneria grown in water-culture, reacted unfavourably
to a raised concentration of the nutrient solution. This reaction was independent of
the manner by which this rise wasachieved, whether by addition ofa nitrate or sodium
chloride.
The keeping quality of carnations was favourably affected by addition of stable
manure to the substrate. The keeping quality increases with the age of the plant.
During winter the flowers kept less well, especially if the level of fertilization had
been low.
When Gloxinia was grown on black peat as substrate, its growth was retarded,
unless trace elements were added. It is possible to grow Cyclamen with one dressing
of magnesium ammonium phosphate in large grains with an additional potassium
fertilization. Very small grains of magnesium ammonium phosphate can, however,
retard growth.
Application of mineral fertilizer to pine needle litter or black peat gives a better
result on Azalea than fertilization with malt germs.
Fertilizing roses with iron chelate can lead to a yield depression if there is no iron
deficiency and the applied amount is high.
Fruit
Research in the field of fruit growing was again mainly concerned with nitrogen
growing supply. The yield of Laxton Superb was positively correlated with leaf-contents of
nitrogen, phosphate, magnesium and calcium. Trees with the largest yield showed
a lowernitrogen content of bark and woodofthe oneyear old prunings inthe following
winter. Spraying urea immediately after flowering was only found to be effective if
the trees were insufficiently supplied with nitrogen. Spraying with a 2% urea solution
in autumn considerably raised the nitrogen content of the leaves. In a pot experiment
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with root stocks nitrogen, when applied later than the beginning of July, hardly
had any more influence on the dry-weight production although it wasindeed absorbed.
Stems which did not receive nitrogen, still reacted clearly to a good nitrogen supply
in the previous year as regards their shoot growth but not in the nitrogen content of
the leaves. Spraying with a 0,2-0,3% urea solution cannot prevent or restore the
damage to the flower by severe night-frost.
Determination of the amount of nitrogen in the soil at different depths yielded
insight into diverse phenomena. Nitrate nitrogen, spread on a frozen soil containing
calcium carbonate covered by a thin layer of snow, percolated deeply into the profile
during thaw. Applying fertilizer on the soil during thaw gave rise to losses, probably
as a result of superficial run-off. More nitrogen waslost in using sulphate of ammonia,
this asa result ofvaporization. The heavy rainfall in the end of June and the beginning
of July 1963 effected a deep penetration of nitrogen into the profile.
Clean cultivation of the soil surface in an orchard on riverclay resulted in a poor
condition of the trees, accompanied with symptoms of iron-deficiency. The soil had
shrunk visibly and slaking had occurred.
Ploughing-in the sod of an old grass cover, which had received no nitrogen, resulted
in a clear but insufficient nitrogen effect on the trees.
Trees grown in pots, were found to react visibly to fertilization with phosphate.
This had not yet been observed in field experiments in the Netherlands. A phosphate
treatment of the plant-hole had no effect on seaclay.
In the fifth year of a fertilization experiment on sandy soil it was observed that
the keeping quality of Jonathan was affected unfavourably by fertilizing with magnesium (enlargement of the fruits) and with potassium. The percentage of breakdown
increased considerably if picking was late, especially with apples from trees which
had received a high potassium dressing.
In the second experimental year also a periodical spraying with a 0,75% solution
of calcium nitrate suppressed the occurrence of bitter pit in apples. Fertilization
with gypsum had less effect.
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