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Lijst van onderzoekers en hun werkterreinen
Afdeling Bodemfysica en grondbewerking
Dr. P. K. Peerlkamp
hoofd; winderosie, bodemfysica
Ir. P. Boekei
bodemstructuur, in het bijzonder in relatie tot de
gewasgroei
Ir. C. van Ouwerkerk
grondbewerking, in het bijzonder in relatie tot de
bodemstructuur
Afdeling Scheikunde van de grond
Dr. A. J. de Groot
Dr. W. van Driel
Dr. ir. H. A. Sissingh

Afdeling Plantevoeding
Dr. F. van der Paauw
Dr. B. J. van Goor
Dr. J. J. Schuurman
Dr. C. H. E. Werkhoven
Dr. L. K. Wiersum

Afdeling Biologie van de grond
Dr. H. van Dijk
Drs. G. Jager
Ir. G. J. Kolenbrander
Ir. G. Lebbink

Afdeling Bemesting in de landbouw
Dr. ir. K. W. Smilde

hoofd; bodemchemisch onderzoek: deltaonderzoek, spoorelementen, calcium en magnesium
chemie van de plantevoeding, in het bijzonder
spoorelementen
chemisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek, in het
bijzonder fosfor, zwavel en magnesium

hoofd; weer en bodemvruchtbaarheid, ontwikkeling grondonderzoek
fysiologische voedingsgebreken, voornamelijk bij
vruchten
morfologie en functie wortelstelsel in verband met
bodemstructuur en voeding
verklarend bemestingsonderzoek: beweging en opneming van ionen
oecologische en fysiologische vraagstukken betreffende wortelfunctie en opname voedingsstoffen

hoofd; chemisch onderzoek van organische stof
en van pesticiden in de grond
rizosfeeronderzoek, microbiologische aspecten van
de organische-stofhuishouding van de grond
stikstofhuishouding van de grond
effect van bestrijdingsmiddelen op de microflora
van de grond

hoofd; spoorelementen-, magnesium- en kalkbemesting
stikstofbemesting en -meststoffen

Dr. ir. P. F. J. van Burg
(gedetacheerd door het Landbouwkundig Bureau van de Nederlandsche Stikstofmeststoffen-Industrie)
Dr. ir. K. Dilz (gedetacheerd door stikstofbemesting en -meststoffen
het Landbouwkundig Bureau van
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de Nederlandse Stikstofmeststoffen-Industrie)
Ir. J. A. Grootenhuis
Ir. S. de Haan
Ir. K. ter Horst (gestationeerd bij
het Bureau Gemeenschappelijke
Diensten te Wageningen)
Dr. ir. J. Kortleven
Ir. L. C. N. de la Lande Cremer
Ir. A. E. R. Mes
Ir. J. Prummel
Ir. R. Reuderink

Afdeling Bemesting in de tuinbouw
Dr. ir. J. van der Boon
Ir. R. Arnold Bik (gestationeerd
aan het Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland te Aalsmeer)
Ir. P. Delver (gestationeerd aan het
Proefstation voor de Fruitteelt in
de Volle Grond te Wilhelminadorp)
Ir. J. H. Pieters (gestationeerd aan
het Proefstation voor de Groenteteelt in de Volle Grond te Alkmaar)
Ir. J. P. N. L. Roorda van Eysinga (gestationeerd aan het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk)

organische bemesting op klei(zavel)grond
karakterisering organische stof
organische bemesting op zandgronden

compost en rioolslib
dierlijke mest en stro, meststofbalansen
zwavelbemesting
fosfaat-, kali- en magnesiumbemesting
adjunct-directeur; aangelegenheden in
met het meststoffenbesluit

verband

hoofd; voedingsziekten van appels, stikstofbemesting van bloembollen
substraat en bemesting van potplanten, bemesting
van kasrozen

stikstofbemesting en bodembehandeling van fruit

bemesting van groenten in de volle grond, beperkte grondverzorging bij chemische onkruidbestrijding, 'tuinbouwrijp' maken van akkerbouwzandgrond
bemesting van groenten en fruit onder glas, bodemverbeteringsmiddelen

Afdeling Regionaal en bedrijfsonderzoek
Dr. ir. Th. J. Ferrari
hoofd; theoretische bodemvruchtbaarheid, methodologie
Ir. J. T. N. Venekamp
wiskundige statistiek
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Bestuur en Commissies
Het bestuur vergaderde 5 maal: op 20 februari, 8 april, 1 juli, 7 oktober en 26 november. Het secretariaat van het bestuur ging over van dr. ir. L. J. van Dijk, die aftrad,
naar dr. ir. H. N. Hasselo. Namens de Directie Bedrijfsontwikkeling van het Ministerie
van Landbouw en Visserij woont thans ook ir. P. A. M. Kromdijk de vergaderingen bij.
De Wetenschappelijke commissie van advies kwam in 1969 niet bijeen. De samenstelling ervan bleef ongewijzigd.
De Commissie van beheer voor de IB-bedrijven in de Noordoostpolder belegde 7
vergaderingen: op 14 februari, 11 april, 30 mei, 27 juni, 13 augustus, 24 september en
12 november. Als nieuwe leden traden toe de heren P. Meindertsma en W. Netjes.

Organisatie
Ondanks de op handen zijnde opheffing van de stichtingsvorm bleef het bestuur intensief vergaderen. Het sprak zich o.a. uit voor een taakverruiming van het instituut in de
richting van recreatie, milieubeheer en -hygiëne. Er werd een begin gemaakt met de
aanpassing van het werkprogramma aan deze zienswijze. Voorts werd ruime aandacht
gegeven aan de samenstelling van de adviescommissie, die de directie na aftreden van
het bestuur zal moeten adviseren.
Hoewel de fruitteelt in Zeeland door de moeilijke concurrentiepositie achteruitgaat,
werd in de bestuursvergadering besloten het onderzoek op dit gebied wel voort te
zetten.
De Commissie van beheer voor de IB-bedrijven in de Noordoostpolder besloot, in
verband met personeelsinkrimping, dat op de Dr. H. J. Lovinkhoeve zal worden overgegaan tot gemechaniseerd oogsten van het graan op de proefvelden.

Personeel
De personeelsformatie bestond op 1 januari 1969 uit totaal 204 plaatsen, nl. A-formatie
185 en X-formatie 19 (ten laste van derden). Van de A-formatie waren op dat moment
3 plaatsen vacant.
Voor schoonmaak- en huishoudelijke dienst (buiten de formatie) waren nog 7 personen werkzaam.
In de loop van 1969 ontstonden 7 vacatures, terwijl 6 nieuwe personeelsleden werden
aangesteld. De stand op 31 december 1969 was: 185A + 19X = 204 plaatsen, waarvan
4 plaatsen vacant.
Buiten de formatie waren, behalve het schoonmaakpersoneel, nog aan het instituut
werkzaam twee gastmedewerkers van het Landbouwkundig Bureau der Nederlandse
Stikstofmeststoffen-Industrie en een gestationeerde onderzoeker van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem- en Bemestingsvraagstukken.
Op 16 mei trad ir. G. Lebbink in dienst als onderzoeker bij de afdeling Biologie van
de grond, op 1 november dr. C. H. E. Werkhoven bij de afdeling Plantevoeding.
Dr. H. van Dijk werd op 21 april benoemd tot hoofd van de afdeling Biologie van de
grond.
De heer E. Ebels herdacht op 18 maart zijn 40-jarig ambtsjubileum. De 25-jarige
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ambtsjubilea werden herdacht van de heren ir. J. Prummel (12 april), J. Jansen (31juli),
H. Homan (2 augustus) en J. Honebeek (7 december), en het 25-jarig dienstjubileum
van de heer J. Ris.
Drie medewerkers verlieten het instituut wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het waren de heren S. IJlstra (3 september), P. Bouwkamp (18 november) en J. de Lange (20 november).
Als stagiaire voor het vervullen van een praktijktijd t.b.v. hun studie werkten 5 personen gedurende enige tijd op arbeidsovereenkomst. Als tijdelijke vervanging van afwezige medewerkers wegens langdurige ziekte, resp. militaire dienstplicht konden 2 krachten in dienst worden genomen.

Financiële enmateriëlezaken
De administratie van de drie organische-stofbedrijven te Nagele, die tot 1 januari 1969
door het Coöp. Landbouwboekhoudbureau 'De Noord-Oost Polder' G.A. te Emmeloord
werd verricht, wordt thans eveneens door het instituut verzorgd. De integratie van de
boekhoudingen van deze bedrijven en van de Dr. H. J. Lovinkhoeve te Marknesse in
die van het instituut vroeg veel tijd voor besprekingen en uitwerking.
De invoering van de BTW per 1 januari 1969 vroeg eveneens veel tijd aangezien zij
ook van toepassing is voor ons instituut en de administratie daarom moest worden aangepast. Helaas bereikte ons het verzoek het instituut als ondernemer in de zin der wet
aan te melden eerst op 11 april 1969, hetgeen een correctie op de reeds verrichte boekingen noodzakelijk maakte. Beide punten brengen ook in de toekomst veel extra werk
met zich mee, hetgeen slechts voor een deel in een reorganisatie van de administratie
kon worden opgevangen.
In de verslagperiode moest enkele weken van een kracht van een uitzendbureau gebruik worden gemaakt. Het is reeds gebleken dat de poging tot inkrimping van de bezetting met één kracht, doorgevoerd begin 1968, niet zal kunnen worden voortgezet.
Op uitnodiging van de Afdeling Beheerszaken van de Directie Landbouwkundig
Onderzoek werden enkele vergaderingen meegemaakt, waarop—behalve over algemene zaken— in het bijzonder is gesproken over een eventuele mechanisatie c.q. automatisering van de administraties der onder deze directie ressorterende instituten en instellingen.
Het beheer van de magazijnen voor laboratorium- en kantoorbenodigdheden is in
de loop van februari overgegaan van het Centraal Laboratorium naar de Huishoudelijke
dienst. Het bezoek aan het nieuwe instituut, alsmede het aantal vergaderingen in conferentiekamer en kantine is sterk toegenomen. Door deze uitbreiding van de taak en de
toeneming van de overige werkzaamheden raakt ook deze dienst overbelast.

Huisvesting
Ruim een jaar nadat de nieuwbouw door het instituut werd betrokken, is de isotopenkas met bijbehorende ruimten nog steeds niet gereed.
Het isgebleken dat de technische installaties op vele punten niet aan de gestelde eisen
voldoen. Inmiddels waren de beschikbare kredieten uitgeput. Aan de hand van acht
door het IB opgestelde lijsten van manco's werden door architect en adviseurs plannen
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en begrotingen gemaakt voor de nog te verrichten werkzaamheden. Na vele besprekingen werd een compromis-oordeel bereikt over de oorzaken van alle tekortkomingen en
gebreken. Dit resulteerde in mei in twee aanvragen voor aanvullende kredieten bij het
Ministerie van Landbouw en Visserij: één van Rijksgebouwendienst voor maatregelen
ter verbetering van ontwerpfouten en één van het IB voor voorzieningen die min of
meer als een uitbreiding van het plan van eisen kunnen worden gezien. Het eerstgenoemde krediet werd eind augustus verleend. Over de tweede kredietaanvrage werden
met de TFDL, waaraan het ministerie advies had gevraagd, enige besprekingen gehouden. Na gunstige adviezen door deze dienst werd het krediet gedeeltelijk — nl. nog
niet voor de uitbreiding van de demi-waterinstallatie — medio november verleend.
De centrale koelinstallatie voor een aantal kamers van constante temperatuur blijkt
aanmerkelijk volumineuzer te worden dan oorspronkelijk werd gedacht. Een der magazijnen in de kelder zal daarom gehalveerd moeten worden.
De koelinstallatie voor de klimaatkassen kwam bedrijfsklaar, de verlichting bij het
hoofdtoegangshek werd verbeterd door plaatsing van een lichtmast.
Het plafond van de gekoelde poter- en zaaizaadbewaarruimte werd doorweekt door
lekkage van het dak. De stenen putten om de plastic meetputten in de afvoerleiding
van het radiochemisch laboratorium bleken niet voldoende deugdelijk gemetseld.
Het bouwkundige deel van de kassen aan de kassenvleugel en de bestrating en beplanting werden opgeleverd.
De verbouwing tot conciërgewoning van een op het instituutsterrein staand boerderijtje kwam gereed.

Bezoekers
Bezoekers aan het IB te Haren
Het aantal buitenlandse bezoekers bedroeg 86. Ze waren afkomstig uit de volgende landen: Algerije (1), Australië (6), België (4), Brazilië (2), Colombia (2), Costa Rica (2),
Denemarken (1), Bondsrepubliek Duitsland (15), Frankrijk (1), Groot-Brittannië (11),
Hongarije (2), Ierland (1), Indonesië (1), Iran (2), Israël (2), Italië (1), Japan (3), Maleisië (1), Peru (3), Polen (5), Roemenië (1), Suriname (2), Tsjechoslowakije (10),
U.S.A. (2), Verenigde Arabische Republiek (1), Zweden (1), Zwitserland (3). Van hen
kwamen als groepen: 6 personen uit Tsjechoslowakije en eveneens 6 uit verschillende
Latijns-Amerikaanse landen; de overigen brachten individueel hun bezoeken.
Voor langere tijd verbleven aan het IB: ing. F. Korensky uit Tsjechoslowakije (februari 1969 - januari 1970), E. Castro uit Colombia (oktober 1969 - maart 1970), en
dr. C. Mackoviak uit Polen (oktober 1969 - maart 1970).
Bovendien werden van 2 tot 7 juni een aantal deelnemers aan de 3rd International
Course on Soil Science ontvangen voor het bijwonen van een lezingencyclus. Op 15 september bezochten deelnemers aan de 4th International Course on Soil Science het IB,
voor wie ook enkele voordrachten werden gehouden.
Er werden 10 groepen bezoekers uit Nederland ontvangen.
Bezoekers aan de lB-bedrijven in de Noordoostpolder
De drie organische-stofbedrijven ontvingen in totaal 160 landbouwers, waaronder 25
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Belgische, de staf van de Albatros kunstmestfabrieken met dames (40 personen), 10
buitenlandse onderzoekers (4 uit Groot-Brittannië, 3 uit België, 2 uit Tsjechoslowakije, 1
uit Polen) en 6 Nederlandse.
De Dr. H. J. Lovinkhoeve werd bezocht door ca. 180 leerlingen van de hoogste klassen van de twee middelbare landbouwscholen in Emmeloord, ca. 30 landbouwers, directeur en wetenschappelijke staf van het IPO (15 personen), prof. dr. A. C. Schuffelen
met zijn medewerkers van de afdeling Landbouwscheikunde van de LH en studenten
(25 personen), ir. J. Ch. van Schouwenburg met 15 cursisten van de 3rd International
Course on Soil Science, 10 onderzoekers uit Wageningen en de 10 buitenlandse onderzoekers dieook de drie organische-stofbedrijven bezochten.

Congressen, symposia enbuitenlandse reizen
Het IB verzorgde op 15 en 16 april een discussiebijeenkomst van gespecialiseerde onderzoekers over 'Bitter pit in apples', georganiseerd door dr. ir. J. van der Boon, dr. B.
J. van Goor en dr. L. K. Wiersum. Er werd, op uitnodiging, aan deelgenomen door 23
onderzoekers uit België, Duitsland, Groot-Brittannië, Zwitserland en Nederland. De
Franse en Poolse onderzoekers bleken te zijn verhinderd. Het verslag van deze bijeenkomst wordt gepubliceerd in Acta Horticulturae no. 16 (March 1970).
Op 9 en 10 januari namen dr. H. van Dijk, dr. W. van Driel en dr. A. J. de Groot
deel aan het door de Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs georganiseerde symposium over rationalisering van analyses te Groningen. Dr. P. K. Peerlkamp woonde op
24 januari het geohydrologisch colloquium te Delft bij en ir. C. van Ouwerkerk op de
29e het colloquium 'Culture sans labour' te Gembloux.
Dr. F. van der Paauw bezocht op 4 en 5 februari in Brussel het Institut des Hautes
Etudes de Belgique, waar hij een lezing hield, en het Laboratorium voor Plantefysiologie.
Ir. J. A. Grootenhuis hield op 20 februari te Gent een lezing op de studiedag over
Italiaans raaigras, gehouden onder auspiciën van het Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek.
Dr. ir. Th. J. Ferrari en dr. F. van der Paauw woonden de vergaderingen van de
Internationale Werkgroep Bodemvruchtbaarheid bij in Rauischholzhausen (16-19 februari), waar beiden een voordracht hielden, en in Versailles (26-31mei).
Dr. Van Driel nam deel aan het Symposium Analyticum te Lunteren (11-14 maart)
en het symposium over vloeistofscintillatie-technieken te Eindhoven (13 mei). Ir. L. C.
N. de la Lande Cremer bezocht kippefarms/mestdrogerijen te Paderborn (9 april) en
Nieder Weissbock (17 april). Het door Esso-Chemie georganiseerde stikstofsymposium
op 10 april in Europoort werd bijgewoond door ir. R. Arnold Bik, ir. J. P. N. L. Roorda
van Eysinga en dr.ir. K. W. Smilde.
Van 13 tot 28 april maakte dr. Van der Paauw een studiereis naar Israël op uitnodiging van prof. dr. J. Hagin, directeur van onderzoek van de Technische Hogeschool te
Haifa. Hij bezocht daar onder meer de afdeling Bodemkunde van de Technische Hogeschool te Haifa, het bodemkundig laboratorium van het Volcani Agricultural Research
Station in Rehovot, de fosfaatmijnen in de Negev, de kaliwerken bij de Dode Zee, een
veenontginning in Noord-Galilea en een kibboets.
Dr. De Groot bezocht op 5-9 mei dr. G. Brümmer aan de Christian-Albrechts-Universität in Kiel en op 27-30 mei de mondingsgebieden van Somme en Seine. Ir. Van
Ouwerkerk bracht een bezoek aan Braunschweig-Völkenrode op 27-29 mei, en aan
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proefvelden met minimale grondbewerking in België en Frankrijk van 21 tot 28 juni.
Ir. Roorda van Eysinga bezocht op 2 juni enkele potgrondbedrijven in West-Duitsland.
Op 9-13 juni namen dr. ir. J. van der Boon en ir. J. H. Pieters deel aan het symposium
'Timing field production for vegetables' in Alkmaar.
Van 1 juni tot 1 december 1969, was dr. Wiersum in dienst van het CSIRO (Australië). Daartoe uitgenodigd was hij als gastmedewerker verbonden aan the Division of
Land Research te Canberra. Naast het uitdragen van zijn ervaring op het gebied van
wortelonderzoek, werd ook oriënterend onderzoek verricht. In dit verband werd nagegaan of er verschillen bestaan tussen N H 4 ~ en N 0 3 — in hun werking op het patroon
van de wortelvertakking, die onder N-toediening tot stand komt. In totaal werden voor
een aantal onderzoekinstellingen en drie universiteiten tien lezingen verzorgd, zowel
over wortelonderzoek als over Ca-opneming en transport.
Dr. ir. Smilde woonde het IAM-congres in Basel bij op 2-6 juni. Dr. ir. Van der
Boon en Dr. Van Dijk namen deel aan het symposium 'Peat in horticulture' op 2-5 juni
in Bad Zwischenahn, waar dr. Van Dijk een lezing hield. Ir. J. Prummel en dr. ir. K. W.
Smilde maakten een door het Landbouwkundig Bureau voor Thomasslakkenmeel georganiseerde excursie in West-Duitsland mee op 17-19 juni. Dr. Peerlkamp woonde het
symposium voor diepe grondbewerking in Giessen op 22-26 juni bij. Ir. Pieters maakte
van 23 tot 27 juni een studiereis langs instituten en tuinbouwcentra in West-Duitsland,
terwijl ook dr. J. J. Schuurman in die week enkele instituten in dat land bezocht.
Dr. Van der Boon maakte van 29 juni tot 8 juli een studiereis naar Engeland. Van
9 tot 12 juli woonde ir. Van Ouwerkerk de Third International Conference of the International Society for Terrain-Vehicle Systems in Essen bij. Ir. P. Boekei maakte een
reis langs instituten in Noorwegen en Zweden van 26 augustus tot 5 september en hield
een lezing aan de landbouwhogeschool in Uppsala.
Dr. De Groot woonde van 1 tot 3 september de jaarvergadering van de Duitse Bodemkundige Vereniging in Hannover bij. Op 25-27 september namen hij, dr. ir. Smilde
en ir. De la Lande Cremer deel aan de jaarvergadering van de LUFA te Würzburg.
Dr. De Groot en dr. Dilz hielden daar beiden een lezing, ir. De la Lande Cremer twee.
Dr. Peerlkamp woonde op 29 september-3 oktober de bijeenkomst van de West-European Working Group on Soil Structure te Zürich bij.
Van 9 tot 15 november bezocht dr. Van Driel enkele landbouwkundige instituten in
West-Duitsland, dr. De Groot op 17 november het Senckenberg-Institut für Meeresforschung in Wilhelmshafen. Op 23-25 november woonde dr. ir. Ferrari de vergadering
van de Mathematische Arbeitsgruppe der Internationalen Arbeitsgemeinschaft in Völkenrode bij. Dr. ir. P. F. J. van Burg bezocht van 8 tot 12 december de Smithfield Show
in Londen en enkele loonbedrijven in Groot-Brittannië.

Centraal laboratorium
Het monsteronderzoek bewoog zich in het eerste halfjaar op hetzelfde terrein als in de
overeenkomstige periode in 1968. De eerste maanden van het nieuwe jaar zijn benut
om de overgebleven gewasmonsters van de oogst 1968, voor zover deze niet naar het
Bedrijfslaboratorium in Oosterbeek werden gezonden, op de gevraagde elementen te
onderzoeken. Het onderzoek van gewasmonsters bepaalde zich in hoofdzaak tot macroelementen N, P en K en in mindere mate tot de elementen Ca en Mg. Het aantal
monsters voor spoorelementen was vrij beperkt en betrof Cu, Mn, Mo, B, Fe en Zn. In
18

een aantal grasmonsters werd ook nog het chloridegehalte bepaald. In de maand
juni bereikte het laboratorium weer een 40-tal aardappelmonsters. In het tweede halfjaar werd weer een belangrijk deel van de tijd in beslag genomen door werkzaamheden
die verband hielden met de aardappel- en bietencampagne.
Een belangrijk deel van de tijd eiste ook het grondonderzoek op. Het onderzoek hier
was zeer gevarieerd. Als meest gevraagde bepalingen dienen naast pH en humus, stikstof en kalium genoemd te worden. Maar ook bepalingen als gloeirest en geleidingsvermogen kregen weer meer aandacht. Vaak werd spoedonderzoek gevraagd ten behoeve van aan te leggen proeven.
Een behoorlijk aantal grondmonsters werd verwerkt voor onderzoek op minerale
stikstof voor en na incubatie. De achterstand kon hier zeer beperkt blijven. De uitwisseling van standaard- en grondmonsters met Oosterbeek en Kampen ging regelmatig
door. Deze regelmaat betrof ook het onderzoek van lysimeter- en drainwatermonsters.
Voorts werden verschillende meststofmonsters onderzocht.
Enige binnen- en buitenlandse bezoekers toonden bij hun bezoek aan het laboratorium belangstelling voor onze analysemethoden. Zo werd o.m. het Proefstation voor de
Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk ingelicht over de bepaling van molybdeen in gewas.

Rekenkamer
Buiten de normale werkzaamheden, zoals het verwerken van waarnemingsgegevens in
staten en tabellen, werden ook regressieberekeningen en variantie-analyses uitgevoerd.
Eind juni kreeg de rekenkamer de beschikking over een Olivetti 101 tafelcomputer.
Door het gebruik hiervan was de rekenkamer in staat meer diensten te verlenen dan in
dezelfde periode in voorgaande jaren mogelijk was. Deze diensten bestonden voor een
deel uit het uitvoeren van diverse soorten rekenwerk en voor een ander deel uit het opstellen van programma's en het ter beschikking stellen van de computer.
We hopen, dat men door dit laatste meer vertrouwd raakt met het gebruik van de
computer en de mogelijkheden ervan leert onderkennen.

Bibliotheek
Het aantal nieuwe aanwinsten bedroeg 682, waarvan 103 boeken, 4 publikaties in
microfiche-vorm en 1 microfilm.
Er werden 3000 publikaties uitgeleend, waarvan er 520 uit andere bibliotheken moesten worden geleend. Aan niet-personeelsleden van het IB vonden 40 uitleningen plaats.

Tekenkamer en fotoatelier
Behalve het normale tekenwerk, werden afgeleverd: 40.984 lichtdrukken, 2224 fotocopieën, 281 afdrukken op documentpapier, 112 afdrukken op transparante film, 1963
negatieven (1834 zwart-wit, 129 kleur) 939 diapositieven (671 zwart-wit, 268 kleur) en
4596 fotoafdrukken.
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Werkplaats
Behalve reparaties en revisies van laboratoriumapparatuur, landbouwmachines en gereedschappen en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en kassen, werden allerlei
hulpmiddelen en apparaten ontworpen en gemaakt. We noemen hier slechts: een geisoleerde kast met koelstofreservoir en koelspiraal voor laboratoriumwerk en een voor
het koelen van waterculturegoten, vier pvc goten van 2 m lengte met deksels en een
losse bak met circulatiepomp voor watercultures, een verbrandingsoven voor microkoolstofbepalingen, een schudmachine, en een spoelapparaat voor het isotopenlaboratorium.

Proeven
Veldproeven
Het weer werkte dit jaar goed mee, zodat alle werkzaamheden op tijd en vlot verliepen.
Door de ingebruikneming van de maaidorsmachine werd bij de graanoogst ook veel tijd
gewonnen; de kwaliteit van het proefveldwerk ging door deze mechanisering echter wat
achteruit.
Op de Dr. H. J. Lovinkhoeve in de Noordoostpolder werd dit jaar voor het laatst
met de zicht geoogst. In 1970 zal een maaidorsmachine ter beschikking staan.
Het aantal proeven in het verzorgingsgebied Haren bedroeg 143 proefvelden met 3733
veldjes en een oppervlakte van 26,7 ha. Vanuit Hedel werden 37 proefvelden verzorgd
met 1593 veldjes en een oppervlakte van 8,0 ha. De onderverdeling naar gewas van
alle proefvelden was als volgt:
aardappelen
granen
bieten
gras
conservenerwten
spruitkool
appels
aardbeien
diverse tuinbouwgewassen (bloemkool, prei, tulpen)

928 veldjes
1918
490
800
270
375
307
136
102

Op de proefboerderij in Haren werden verbouwd: aardappelen (3 ha), haver (3 ha) en
suikerbieten (1,5 ha). De proeven op de Dr. H. J. Lovinkhoeve te Marknesse en de drie
organische-stofbedrijven te Nagele vallen buiten dit overzicht.
Pot- en vakproeven
De aanvankelijke moeilijkheden bij het kweken van appelbomen op watercultures zijn
opgelost door het in gebruik nemen van een koelinstallatie, waarmee de voedingsoplossingen op een lage temperatuur gebracht kunnen worden (bij hogere temperaturen
treedt een bacterie-infectie aan de wortels op). Enkele grote proeven met bollen op
grond- en watercultures werden gestart.
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Er werden 53 potproeven genomen, met 4509 proefpotten, en 39 watercultures, met
1419proefpotten. Het aantal vakproeven bedroeg 21,met 1293 proefvakken.
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Resultaten van onderzoek

Afdeling Bodemfysica en Grondbewerking

Het bodemfysich onderzoek dat in het kader van de studie van de bodemvruchtbaarheid moet worden uitgevoerd, heeft steeds te maken met de ruimtelijke opbouw van de
bodem uit zijn bestanddelen, d.w.z. met de bodemstructuur. Van de vele factoren die de
bodemstructuur beïnvloeden, kregen in het verslagjaar de ontwaterings-, kalk- en organische-stoftoestand van de bodem bijzondere aandacht. Daarnaast werden de effecten
van de structuur ten aanzien van gewasgroei en -ziekten (schurft, T-ziekte) bestudeerd.
De mechanische beïnvloeding van de bodemstructuur vormt een hoofdstuk apart.
Hiertoe behoort niet alleen het grote gebied van het effect van verschillende grondbewerkingswerktuigen en -systemen, maar ook de invloed van het mechanisch rooien
en die van het berijden van het grondoppervlak. In de verslagperiode werd onderzoek
verricht over de invloed van het gehalte van de grond aan organische stof en van groenbemestingen op de reologische eigenschappen van de grond. Deze eigenschappen kunnen belangrijke aanwijzingen geven over de voor grondbewerking benodigde energie en
over het te verwachten effect op de bodemstructuur. Verder werden de resultaten van
een vastegrondsteelt en van een rationele grondbewerking in vergelijking met de traditionele grondbewerking, van machinaal spitten in vergelijking met ploegen, en van het
telen van tulpen op ruggen tegenover regels bestudeerd. Aandacht werd besteed aan de
invloed die een voortschrijdende rijping van kleigronden heeft op de grondbewerking en
aan de verdere inrichting van de grondbewerkingstrog.
Winderosie is een nadelig gevolg van een slechte bodemstructuur, in het bijzonder van
een onvoldoende omvang of stabiliteit van de aggregatie. Daar de aggregatie niet voldoende te verbeteren is door een praktisch bereikbare verhoging van het gehalte aan
organische stof en industriële kitmiddelen doorgaans niet economisch toepasbaar zijn,
werd vooral getracht om met behulp van mulches van afvalstoffen verstuivingen te verhinderen. Daarnaast werd een begin gemaakt met het onderzoek naar de kwantitatieve
betekenis van een mulch van doodgespoten wintergraan bij de bestrijding van winderosie.
,
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Bodemstructuur
Het niveau van de bodemstructuur op klei- en zavelgronden blijkt in de loop der jaren
sterk te variëren, zoals tabel I laat zien. Daaruit volgt tevens dat de structuur op de
noordelijke klei- en zavelgronden nog veel te wensen overlaat. Gemiddeld over de periode 1961-1969 heeft bijna de helft van de onderzochte percelen een onvoldoende
structuur.
Tabel I
Percentage percelen met een onvoldoende structuur op de klei- en zavelgronden in Groningen en Friesland
Gem.

Jaar

Percentage
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1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

75

39

36

35

60

75

49

41

23

48

Ditzelfde geldt voor de klei- en zavelgronden in het zuidwesten van ons land, zoals
uit tabel II blijkt.
Tabel II
Actuele structuur van de percelen in het zuidwestelijke kleigebied
Gebied

Jaar

Percentage van de percelen, waarvan de
actuele structuur is beoordeeld als
slecht ( < 5 )

matig (5)

goed ( > 5 )

Zeeuwsch-Vlaanderen

1967
1968
1969

19
11
10

32
17
20

49
72
70

Zeeuwse eilanden

1967
1968
1969

31
20
17

31
40
39

38
40
44

Zuid-Hollandse eilanden

1967
1968
1969

31
18
14

27
27
18

42
55
68

Noordwestelijke kleigebied van
Noord-Brabant

1967
1968
1969

—

—

—

13
12

35
31

52
57

Gemiddeld over zuidwestelijke
kleigebied

1967*
1968
1969

27
17
13

30
30
28

43
53
59

1967-'69,
gem.

20

30

51

* Zonder Noord-Brabant.
Eén van de belangrijke oorzaken van de onvoldoende bodemstructuur bij ongeveer
de helft van de beschouwde percelen in beide gebieden (totaal ca. 670) is een langdurig
te hoge grondwaterstand in de winter en het vroege voorjaar (boven ca. 1 m -f-m.v.).
In Noord-Groningen bleek die vooral een gevolg van een ontbrekend, een onvoldoende
of een slecht onderhouden drainagesysteem, in Zuidwest-Nederland daarentegen van een
te hoog polderpeil. In laatstgenoemd gebied speelde echter ook vaak een te laag gehalte aan organische stof een rol, vooral op percelen waar diep (30 cm i.p.v. 20 à 22
cm) werd geploegd.
In het Marnegebied werd een onderzoek begonnen naar de gewenste ontwateringstoestand van kruinige percelen in verband met verslemping en bewerkbaarheid. Het
doel is om in de laagten op percelen die door slootdemping bij een ruilverkaveling zijn
vergroot, verslemping zoveel mogelijk te voorkomen en een goede bewerkbaarheid te
verkrijgen. Er bleek een tamelijk goede samenhang te bestaan tussen het vochtgehalte
in de bouwvoor en de grondwaterstand. Een grondwaterstand van ongeveer 1 m -f-m.v.
was nodig om een dusdanig vochtgehalte van de bouwvoor te verkrijgen dat deze vroeg
en goed bewerkt kan worden. Verschillende onderzochte laagten waren te nat door te
hoge grondwaterstanden als gevolg van een te ondiep, te beperkt of defect drainagesysteem. Bij enkele laagten was het vochtgehalte van de bouwvoor hoger dan men volgens de grondwaterstand zou verwachten. Een grotere dichtheid van het profiel, waar25

schijnlijk ontstaan door machinaal grondverzet onder natte omstandigheden, bleek hiervan de oorzaak.
De kwantitatieve invloed van de kalktoestand op de gevoeligheid voor verslemping, de
bewerkbaarheid en de actuele structuur van de grond kon worden afgeleid uit de resultaten van het op praktijkpercelen in Groningen en Zuidwest-Nederland en op proefvelden verrichte onderzoek. Het ligt in de bedoeling om de hieruit volgende eisen,
waaraan de kalktoestand uit het oogpunt van de bodemstructuur moet voldoen, in te
bouwen in de bemestingsadviesbasis.
Vroeger onderzoek liet zien dat verslemping in het voorjaar na de inzaai van bieten
of uien kan worden voorkomen door toediening van gips. Daar in de meeste jaren
deze verslemping niet of in geringe mate optreedt, zal in de praktijk weinig gips voor
dit doel worden toegepast. Om een ander emplooi voor de grote hoeveelheid industriële
afvalgips te vinden werd op twee proefvelden, een op zavel-, een op zandgrond, nagegaan of gips de opbrengst van suikerbieten kan verhogen zonder de pH te verhogen.
Op de zavelgrond hadden toediening van kalk of gips geen effect, op de zandgrond
bleek bekalking gunstig, maar begipsing ongunstig, vooral op de niet bekalkte veldjes.
Dit laatste is vermoedelijk veroorzaakt door een te hoge ionenconcentratie als gevolg
van het vlak voor de inzaai en oppervlakkig toedienen van het gips.
Bij het onderzoek naar de invloed van organische bemesting op de structuur van kleigronden bleek dat op de drie organische-stofbedrijven te Nagele geen verslemping van
enige betekenis optreedt, dat de actuele structuur in de zomer op de Wisselweide iets
beter is dan die op de beide andere bedrijven en dat er geen duidelijke verschillen in
vroegheid en bewerkbaarheid bestaan. Laatstgenoemd en op het eerste gezicht wat onwaarschijnlijk resultaat werd verkregen door het optreden van voor de structuur te hoge
grondwaterstanden, in welk geval een verhoging van het gehalte aan organische stof
vroegheid en bewerkbaarheid niet verbetert.
Op een proefveld op de Van Bemmelenhoeve in de Wieringermeer bleken veeljarige
toediening van stalmest, groenbemesting, compost of stro, dan wel toepassing van kunstweiden, duidelijke verschillen in het gehalte aan organische stof en in de bodemstructuur
veroorzaakt te hebben (zie tabel III).
Tabel III
Invloed van organische bemesting op het gehale aan organische stof en het luchtgehalte btj
pF2; Van Bemmelenhoeve, gemiddelde van 1968 en 1969
Object

Gehalte aan
org.stof
(gew.%)

Luchtgehalte
bij pF2
(vol.%)

Onbehandeld

2,14

15,9

Stalmest

2,47

18,6

Groenbemesting

2,30

16,7

Compost

2,67

18,9

Stro

2,16

17,3

Kunstweide

2,26

18,0

Uit alle tot dusver verkregen resultaten over de invloed van het gehalte aan organische stof op verschillende aspecten van de bodemstructuur kon een gemiddeld effect
worden afgeleid.
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De invloed van de bodemstructuur op de groei van het gewas werd o.a. bestudeerd
op een vakproef met vijf verschillende grondsoorten, waarin mechanisch verschillende
trappen van dichtheid waren aangebracht. Alleen bij zware klei, en dan nog alleen bij
een laag bemestingsniveau, werd een invloed van de structuur op groei en opbrengst van
zomertarwe waargenomen. Omdat dit er op zou kunnen wijzen dat een ongunstig effect
van een slechte structuur gecompenseerd kon worden door wat zwaardere bemesting,
zijn alle daarvoor ter beschikking staande gegevens bestudeerd. Daarbij bleek dat een
nadelige invloed van een zeer slechte structuur op de gewasgroei niet is te voorkomen
of te verminderen door een extra stikstofbemesting. Extra fosfaat kan het nadelige effect wel iets verminderen, maar niet elimineren.
Structuuronderzoek op een tulpenproefveld in het Geestmerambacht toonde aan dat
de toegepaste grondbewerkingen en teeltsystemen aanmerkelijke structuurverschillen
hebben doen ontstaan, die weer verschillen in groei en opbrengst van de tulpen hebben
veroorzaakt.
Op verzoek van het Proefstation voor de Champignoncultuur te Horst werden de fysische eigenschappen van verschillende dekaarden bestudeerd. Turfmolm bleek, ondanks
een hoger luchtgehalte (47 vol. % ) , een geringere diffusiesnelheid voor zuurstof te hebben dan zwartveen en Mooks mengsel (luchtgehalte 39 à 40 vol. % ) .
Ten behoeve van de conservenindustrie werd aangegeven aan welke eisen een grond
moet voldoen om voor de groei van conservenerwten zo gunstig mogelijke fysische
eigenschappen te bezitten.
Aardappelschurft bleek vrijwel volledig te onderdrukken door in de periode van
knolzetting te beregenen wanneer de pF van de grond tot 2,8 stijgt. Op een aantal
praktijkpercelen werden vage aanwijzingen gevonden dat de schurftaantasting wat minder is na woelen van de ploegzool, bij kleinere aardappelruggen en bij kleinere variaties in het vochtgehalte van de grond gedurende de groeiperiode. Uit een potproef bleek
dat door de nawerking van een jaar tevoren gegeven MnSO^ de schurftaantasting werd
vergroot en dat de minste aantasting optrad bij een pH-KCl tussen 4 en 5.
Op de Van Bemmelenhoeve in de Wieringermeer wordt getracht om de T-ziekte,
die door het vrij levende wortelaaltje Trichodorus teres wordt veroorzaakt en vooral
voorkomt op mariene gronden met 8-12 % afslibbaar, te bestrijden door de grond te
verzwaren. Hoewel de nagestreefde gehalten aan afslibbaar (8-16 %) niet werden gerealiseerd, bleek de verzwaring een gunstig, ofschoon niet afdoende effect op het optreden
van de ziekte bij suikerbieten gehad te hebben.

Grondbewerking
De drie organische-stofbedrijven in Nagele leverden belangrijk materiaal voor het onderzoek naar de invloed van het gehalte aan organische stof in de grond op zijn reologische eigenschappen en op de resultaten van grondbewerkingen. De afschuifspanning
bij pF2, gemeten in ongeroerde monsters, bleek tamelijk sterk af te nemen bij toenemend poriënvolume, voor verschillende gehalten aan organische stof in ongeveer dezelfde mate. De afschuifspanning bij een bepaald poriënvolume is echter groter naarmate het gehalte aan organische stof hoger is (zie fig. 1). Eenzelfde resultaat werd verkregen bij onderzoek op een proefveld te Wijnandsrade.
Bij metingen aan ongeroerde monsters van de samendrukbaarheid van de grond bij
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Fig. 1. Afschuifspanning in ongeroerde ringmonsters bij pF2. Drie organische-stofbedrijven,
Nagele, 1968.
ww= Wisselweide, kl = Klaverland, ku = Kunstmestakker. Getallen bij punten zijn vochtgehalten. • ww, 11en 13 september; + ku, kl, 11september; X ku, kl, 13 september.
Shearing strength in undisturbed core samples at pF2. Three organic-matter farms at Nagele
(Northeast Polder, silty clay soil), 1968.
ww — ley-farming, kl = green-manuring with supplementary artificial fertilizers; ku = artificial fertilizers only. Numbers at the points represent moisture content.
pF2 bleek, dat deze bij een bepaald poriënvolume kleiner was naarmate het gehalte aan
organische stof toenam.
Uit beide resultaten volgt dat grond met een bepaald poriënvolume en een vochtgehalte, overeenkomend met dat bij pF2, des te moeilijker te vervormen is naarmate
hij een hoger gehalte aan organische stof heeft. Dit betekent dat men bij een constant
poriënvolume het vochtgehalte, relatief t.o.v. dat bij pF2, bij een hoger gehalte aan
organische stof groter zal moeten nemen om een bepaalde standaardvervorming mogelijk te maken. Dit feit is weer in overeenstemming met de bij het structuuronderzoek gevonden toename van de verhoudingen vloeigrens:veldcapaciteit en uitrolgrens:veldcapaciteit bij toenemend gehalte aan organische stof. Men moet echter wel bedenken
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dat bij verhoging van het gehalte aan organische stof het poriënvolume niet constant
blijft, maar groter wordt en dat dit een verlagende invloed heeft op de afschuifspanning,
welke de toename bij constant poriënvolume compenseert of zelfs overcompenseert. Dit
wordt bevestigd door metingen van de specifieke ploegweerstand, de conusweerstand en
de afschuifspanning in het veld op de drie organische-stofbedrijven (zie tabel IV). De

Tabel IV
In het veld gemeten specifieke ploegweerstand, conusweerstand en afschuifspanning op de
drie organische-stofbedrijven
Datum van ploegen

Object"'

Specifieke
ploegweerstand
(kg/dm 2 )

Conusweerstand
(kg/cm 2 )

Afschuifspanning
(g/cm 2 )

11-9-1968
(grond droog)

ku
kl

45,7
48,4
43,6

8,9
9,1
7,8

458
386
325

40,7
41,9
38,0

7,3
6,8
5,6

428
390
350

WW

13-9-1968
(grond nat)

ku
kl
WW

* ku = Kunstmestakker, kl =

Klaverland,

ww =

Wisselweide.

kracht waarmee de grond zich verzet tegen een mechanische deformatie is het kleinst
op de Wisselweide, waar het gehalte aan organische stof globaal 0,5 gew.% hoger is dan
op de beide andere bedrijven. In grote lijnen werd de verkruimelbaarheid van de grond
beter in de volgorde Kunstmestakker—Klaverland—Wisselweide als het gehalte aan organische stof in deze richting toenam. Is dit laatste juist andersom, zoals bij het onderzoek van het zaaibed in april 1969 toen op de Kunstmestakker en het Klaverland de
percelen langs de tocht in het onderzoek waren betrokken, dan keert ook de volgorde
van de verkruimelbaarheid om.
Op proefvelden van het IBS te Oudkarspel werd nagegaan welke invloed groenbemesting heeft op de reologische eigenschappen van de grond. De conusweerstand bleek
na groenbemesting lager te zijn en wel des te meer naarmate de grond lichter was. Op
klei en zware zavel had het type groenbemester weinig invloed. Op lichte zavel was
het effect van 2V% jaar gras op de conusweerstand veel groter dan dat van 2Vi jaar
luzerne, terwijl de invloed van H jaar phacelia gering was. Gras en jonge {XA jaar) luzerne bleken de afschuifspanning op klei echter te verhogen. De oorzaak moet gezocht
worden in het samenbindend effect van de wortelmassa. Ook in Hornhuizen bleek een
groenbemester de afschuifspanning te vergroten, onder in de bouwvoor meer dan boven
in. Als gevolg hiervan was de verkruimeling van de grond bij het ploegen veel minder
sterk en de ruwheid groter dan op de blokken zonder groenbemesting. In overeenstemming hiermee bleken luchtdroge aggregaten uit aardappelruggen, waarin in het voorjaar een grasgroenbemester was ondergeploegd, een grotere stabiliteit te vertonen bij
kunstmatige beregening dan aggregaten uit objecten zonder groenbemesting.
Veel aandacht werd besteed aan nieuwe grondbewerkingssysternen, vooral aan de
vastegrondsteelt (geen grondbewerking) en de rationele grondbewerking (grond zo nodig goed los maken en zo los mogelijk houden) in vergelijking met de traditionele
grondbewerking. Deze laatste (voor alle gewassen ploegen) gaf in het verslagjaar op
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het desbetreffende proefveld in Westmaas een goede structuur. De rationele grondbewerking (hoofdbewerking 10 à 20 cm cultivateren) had beneden de bewerkingsdiepte
een duidelijk slechtere structuur; die bij de vastegrondsteelt was verreweg het slechtst.
Deze structuurverschillen hadden echter geen invloed op de opbrengsten van zomergerst en wintertarwe. Bij suikerbieten werden zonder grondbewerking een 15 % lagere
opbrengst en veel hogere percentages vertakking en rooibreuk verkregen dan op de
beide andere objecten. De afleverbare aardappelopbrengst (sortering boven 40 mm)
was bij vastegrondsteelt 20% lager.
De algemene indruk, mede verkregen bij bezoeken aan België en Frankrijk, is dat
door beperken of achterwege laten van de grondbewerking onder een dun oppervlakkig
laagje van goede structuur zeer slechte structuren voorkomen, waardoor een zeer oppervlakkige beworteling ontstaat en alleen onder gunstige weersomstandigheden een goed
gewas kan groeien. De bestrijding van wortelonkruiden vormt thans bij de vastegrondsteelt nog een belangrijk probleem. De stikstofbemesting geeft bij dit systeem geen
grote moeilijkheden; fosfaat en kali accumuleren echter te veel in de allerbovenste
laag bij oppervlakkige toediening in vaste vorm.
Op het proefveld Pr Lov 7 te Marknesse gaven verschillende methoden van grondbewerking duidelijke structuur- en opbrengstverschillen. Het nadelig effect op de opbrengst
van een versmering van de grond bij de voorafgaande bietenoogst bleek beter door
machinaal spitten dan door ploegen gecompenseerd te worden, terwijl cultivateren
het euvel nog scheen te verergeren.
In 1967 werd op een proefveld te Oudkarspel een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van de verschillen in opbrengst bij tulpen tussen regel- en ruggenteelt. Uit de
bewerking van het waarnemingsmateriaal bleek dat het verschil in relatieve boldiepte
(afstand van de bol tot een denkbeeldig, boven het maaiveld gelegen horizontaal vlak)
één der oorzaken kan zijn. De relatieve boldiepte voor ruggen was kleiner dan die voor
regels, op lichte zavel ca. 8 cm, op zware zavel ca. 3,5 cm. Door hun hogere ligging
ondervonden de bollen in ruggen minder last van stagnerend water dan die op de regels.
De waarnemingsresultaten van het laboratoriumonderzoek over de reologische eigenschappen van poldergronden van verschillende ouderdom werden wiskundig verwerkt
door ABW-TNO. De samenhang tussen de afschuifspanning of de conusweerstand enerzijds en poriënvolume en vochtgehalte van de grond anderzijds bleek voldoende nauwkeurig beschreven te kunnen worden door de formule van H. Kuipers:
C = a + bP' + cM' + dP'M'.
Hierin is C de afschuifspanning (g/cm 2 ) of de conusweerstand (kg/cm 2 ), P' = P — P s
en M ' = M g — M, waarbij P = poriënvolume bij de bepaling van C (vol. % ) , P s =
poriënvolume, waarbij bij pF2 nog 5 vol.% lucht aanwezig is (vol.%), M s = vochtgehalte bij pF2 (gew.%), bepaald onder vacuüm aan aggregaten uit de fractie 3,4-4,6
mm, en M = vochtgehalte (gew.%) bij de bepaling van C.
Voor de coëfficiënten a, b, c en d en de mate (R 2 ) waarin de experimentele gegevens samen met deze coëfficiënten aan bovengenoemde vergelijking voldoen werden de
in tabel V genoemde waarden gevonden. Hieruit blijkt dat het niveau van de afschuifspanning voor Oostelijk Flevoland veel lager ligt en dat poriënvolume en vochtgehalte
er aanmerkelijk minder invloed hebben op de afschuifspanning dan bij de oudere
polders. De invloed van het vochtgehalte op de afschuifspanning en de conusweerstand
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Tabel V
Waarden van de coëfficiënten in de formule van H. Kuipers en de mate (R2) waarin de experimentele gegeven aan de formule met deze coëfficiënten voldoen
Reologische grootheid

Gebied*

R2

Coëfficiënten
a

b

c

d

Afschuif spanning

Wen G
NOP
OFl

+ 282
+ 278
+ 156

—16,4
—15,6
— 7,3

+ 32,5
+22,9
+ 1,4

—2,2
—1,6
—0,02

0,729
0,812
0,441

Conusweerstand

Wen G
NOP
OFl

+ 7,7
+ 7,0
+ 6,0

—0,40
—0,36
—0,32

+ 1,75
+ 1,16
+ 0,64

—0,01
—0,01
—0,004

0,838
0,901
0,840

* W en G = Waard- en Groetpolder (130 jaar),
NOP
= Noordoostpolder (20 jaar),
OFl
= Oostelijk Flevoland (2-6 jaar).
is voor de Waard- en Groetpolder duidelijk groter dan voor de Noordoostpolder. Over
het geheel genomen blijkt de fysische rijping van zware zavelgronden na 20 jaar nog
niet tot stilstand te zijn gekomen en de grond bij het voortschrijden van het rijpingsproces steeds minder gemakkelijk bewerkbaar te worden.
Voor de bouw voor een sleep-meetwagen op de grondtrog werd een plan van eisen
opgesteld. Aan de TFDL is opdracht gegeven tot het ontwerpen en bouwen van een
dergelijke wagen.

Winderosie
Verstuivingen bedreigen in ons land alle niet of schaars begroeide zandgronden met
een gehalte aan organische stof beneden 5 % (bij dalgronden beneden 15 %) indien er
windsnelheden boven IVi m/sec (windkracht 4) kunnen voorkomen. Het kan hierbij
gaan om akker- en tuinbouwgronden zowel als om recreatie- en bouwterreinen. Bestrijding is noodzakelijk ter instandhouding van welvaart en/of welzijn op de bedreigde
plaatsen. De kosten van deze bestrijding, die vaak het karakter van risicodekking hebben en op cultuurgronden en sommige recreatieterreinen niet eenmalig, maar jaarlijks
moeten worden gemaakt, moeten zo laag mogelijk worden gehouden. Daarom en mede
in verband met het groeiende probleem om industriële en agrarische afvalstoffen kwijt
te raken, werd nagegaan of dergelijke stoffen voor de bestrijding van verstuivingen
bruikbaar zijn of bruikbaar te maken zijn.
Papierpulp afkomstig uit het afvalwater van de papierindustrie te Eerbeek en verdund met water op de grond gesproeid, bleek bij opdrogen te scheuren en daarna weg
te kunnen waaien. Werd de massa echter van te voren gemengd met een hoeveelheid
stroknopen, een afvalprodukt van de strokartonindustrie, dan scheurde de papierpulplaag aanmerkelijk minder en woei niet weg. Een mulch van alleen stroknopen bleek een
behoorlijke bescherming tegen winderosie te geven als er zich tussen de knopen nog voldoende vezelig afvalmateriaal bevond.
Bij de enige jaren geleden door ons ontwikkelde methode om de grond met een
mulch van V.AM.-compost tegen verstuiven te beschermen, gold als noodzakelijke
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voorwaarden dat de compost in zo vochtige mogelijke toestand moest worden gestrooid
en dat de mulch daarna moest worden beregend. Dit laatste moest meestal kunstmatig
gebeuren, hetgeen sterk kostenverhogend werkte. Daarom werd gezocht naar een rationelere wijze van toediening. Het bleek bij proeven op kleine schaal (behandeling van
enkele m 2 ) mogelijk om door versproeien van een mengsel van Van Maanen-compost en
water, indien dit niet al te intensief geroerd werd, een voldoende erosiebestendige
mulch op het grondoppervlak aan te brengen met een aanzienlijk kleinere dosis dan
bij de oude methode.
Enkele prototypen van industriële anti-stuif middelen werden onderzocht. Hoewel verschillende van het grote assortiment van deze middelen, dat in de loop der jaren onze
windtunnel gepasseerd is, technisch goed bruikbaar zijn, blijkt een economisch verantwoorde toepassing steeds weer alleen mogelijk bij een éénmalig gebruik ten behoeve
van kapitaalintensieve civiel-technische of cultuurtechnische werken.

Fig. 2. Verstoven organische stof, afgezet op eerder van het land gewaaide en in de luwte van
de slootkant opgehoopte sneeuw.
Windborne organic matter, deposited on snow blown earlier from the land and accumulated
on the lee side of the ditch.
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Meer perspectief voor praktische toepassing in land- en tuinbouw biedt een begroeiingvan de grond gedurende winter en, eventueel, vroege voorjaar met een wintergraan dat daarna wordt doodgespoten. Bij de akkerbouw kan in de daardoor ontstane
mulch worden gezaaid of gepoot. Bij de teelt van narcissen zaait men na het planten in
de herfst en spuit men het wintergraan in december of januari dood. Er werd een methode ontwikkeld om in het veld enige centimeters dikke ongeroerde monsters met daarop voorkomende begroeiing of bedekking te nemen voor onderzoek in de windtunnel.
Zelfs resten van een grotendeels al verteerde roggemulch bleken de gevoeligheid vooi
stuiven nog duidelijk te verminderen.
Het onwaarschijnlijke resultaat van een negatieve correlatie tussen het gehalte aan
organische stof en de kritieke windsnelheid, in eerste instantie verkregen bij onderzoek
op het huisvuilcompostproefveld IB 10 te Melderslo, kon bij een nadere bestudering
van de beschikbare gegevens worden verklaard. Op dit proefveld bleek het gehalte aan
organische stof positief gecorreleerd te zijn met de hoeveelheid stuifgevoelige korrelfractie 105-420'fi en negatief met de hoeveelheid korrelfractie < 5 0 n, die de stuifgevoeligheid vermindert. Blijkbaar overheerst dit textuureffect het aggregerend effect van
de organische stof. Helaas was het waarnemingsmateriaal te klein om beide invloeden
exact te scheiden.
Op 16 en 17 maart traden in Noord-Drenthe en de Veenkoloniën verstuivingen op,
waarbij grote hoeveelheden sneeuw, zand en organische stof werden getransporteerd, die
zich in sloten en achter heggen en andere obstakels afzetten (fig. 2). De afgezette
grondmassa bleek 25 à 30 % organische stof en 50 à 65 % minerale delen < 1 0 0 p te
bevatten tegen resp. 2à 4 % en 30 à 35 % in de oorspronkelijke grond.
De verbouwde windtunnel werd in bedrijf gesteld. De electrische aandrijving met
traploze toerenregeling voldeed uitstekend. De overgang op een gesloten luchtcircuit
bleek de storende invloed van te hoge en wisselende vochtgehalten van de buitenlucht
aanzienlijk te hebben verminderd.
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Afdeling Scheikunde van de Grond

Het werk van deze afdeling omvatte in 1969 voornamelijk vier gebieden:
Bij het deltaonder zoek werd ruime aandacht besteed aan de Ca- en Mg-huishouding
van de afzettingen. Deze ontwikkeling werd mogelijk door het verblijf aan ons instituut
van twee gastmedewerkers, van wie de onderzoeker van de Universiteit te Kiel over
ervaring op het desbetreffende gebied beschikte en de onlangs afgestudeerde chemicus
van de Rijksuniversiteit te Groningen over zeer bruikbare instrumentele middelen. Met
de inbreng van onze deltaervaring kwam een doeltreffende samenwerking tot stand.
Het reeds vroeger aangevangen onderzoek over de verontreiniging van de Rijndelta
met zware metalen onderging enige aanvulling. Daarbij werd tevens aandacht besteed
aan een toeneming van de vervuiling van deze rivier.
Het ijzeronderzoek omvatte als voorheen de bestudering van de oorzaken van het
ijzergebrek in de fruitteelt en biochemisch onderzoek rond de toepassing van ijzerchelaten. Verder werd aandacht besteed aan de betekenis van ijzer in de grond voor een
ziekte in de rijst in Suriname.
De invoering van het Pw-getal bij het fosfaatonderzoek leidde tot nadere bestudering
van de wijze waarop fosfaatconcentraties in waterige grondextracten tot stand komen
onder invloed van grondsoort en bemesting.
Tenslotte wordt in dit verslag melding gemaakt van de vorderingen op het gebied
van de sedimentmarkering en het gebruik hiervan voor het landbouwkundig onderzoek.
Wij beschikken thans over een ideaal te noemen hulpmiddel om de verplaatsing van
gronddeeltjes, door welke oorzaak dan ook, te kunnen vervolgen.

Deltaonderzoek
Inventarisatie en verklarend onderzoek betreffende de carbonaatgehalten in het Westeuropese kustgebied
In samenwerking met dr. G. Brummer van de Christian Albrechtsuniversiteit te Kiel is
een onderzoek ingesteld naar de carbonaatgehalten van afzettingen langs rivieren en uit
mariene milieu's, alsmede naar de ontkalkingsprocessen in een aantal buiten- en binnendijkse begroeiingsstadia. In aansluiting hierop is in samenwerking met drs. W. Salomons
van de Rijksuniversiteit te Groningen onderzoek verricht over de vormen waarin Ca en
Mg in de diverse afzettingen voorkomen.
In vroeger onderzoek werd vastgesteld dat bij de beweging van slib (fractie < 1 6
micron) van de rivieren via hun estuaria naar de mariene afzettingsgebieden, de gehalten aan diverse spoorelementen als gevolg van mobiliseringsprocessen afnemen. Bij bestudering van de carbonaatgehalten is evenwel van een geheel ander verdelingspatroon
sprake bij vergelijking van mariene en fluviatiele afzettingen. Uit fig. 3 komt duidelijk
naar voren dat in de mariene afzettingen langs het Westeuropese kustgebied over de
gehele lijn belangrijk hogere carbonaatgehalten voorkomen dan uit een aanvoer van de
rivieren verklaard kan worden.
De hoogste carbonaatgehalten (gem. 36 % berekend als CaCO s ) worden aangetroffen in de mondingsgebieden van de Somme en de Seine. Deze gehalten zijn begrijpelijk
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Fig. 3. Percentages carbonaat, uitgedrukt als CaCC>3, van recente Westeuropese Holocene afzettingen.
Carbonate percentages, expressed as CaCOs, of recent West-European Holocene deposits.
in het licht van de geologische opbouw van de herkomstgebieden van deze rivieren: de
bovenloop van de Seine stroomt door kalkrijke afzettingen uit het Tertiair, de benedenloop door Krijtformaties, terwijl de Somme vrijwel uitsluitend door carbonaatrijke formaties uit het Krijt stroomt. De hoge carbonaatgehalten zullen echter mede bepaald
worden door erosie van de krijtrotsen aan weerszijden en op de bodem van de Kanaalkust.
De carbonaatgehalten nemen geleidelijk af, gaande van de Kanaalkust via het Nauw
van Calais, Zuidwest-Nederland, de Nederlandse en Duitse Waddenzee naar de westkust van Sleeswijk-Holstein. In verband met het vroeger door ons geanalyseerde herkomst- en transportpatroon van slib is het moeilijk denkbaar dat in noordwaartse richting van een geleidelijk afnemende invloed van het carbonaatrijke materiaal van de
Kanaalkust sprake zou zijn. Alleen de grote carbonaatrijkdom van het Zeeuwse afzettingsgebied is hiermee te verklaren. Verder noordwaarts zal van een mariene nieuwvorming van carbonaten sprake moeten zijn, een aanvoer van de Noordzee is niet denkbaar.
De bijdrage van de overige rivieren tot de kalkrijkdom van de kustafzettingen betreffen carbonaatrijk materiaal van Schelde en Rijn (resp. 16 en 18% CaCO s ) en het
kalkarmere slib van Maas, Eems en Elbe (resp. 4, 2 en 6 % C a C 0 3 ) .
Met betrekking tot de carbonaatgehalten van de oude bedijkte cultuurgronden uit de
onderzochte gebieden kan worden opgemerkt, dat de reeds in de Middeleeuwen in
Zeeland bedijkte gronden ingevolge de carbonaatrijkdom van het uitgangsmateriaal
in het gehele profiel nog C a C 0 3 bevatten. De in Sleeswijk-Holstein uit carbonaatarme
slikken ontstane polders van vergelijkbare ouderdom zijn echter bijna volledig ontkalkt.
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Oude cultuurgronden met pH-waarden < 5 komen in Nederland slechts zelden voor,
terwijl in Sleeswijk-Holstein pH-waarden rond 4 meermaals werden waargenomen.
Door het werk van drs. Salomons is een eerste oriëntering verkregen over de bindingsvormen van Ca en Mg in de verschillende afzettingen (uitwisselbaar, carbonaat,
silicaat). Van het Mg is, afhankelijk van zoet of marien milieu, 2-12% van het totale
gehalte (ca. 1 %) in de uitwisselbare vorm aanwezig. Het overgrote gedeelte van het Mg
bevindt zich in de silicatische fractie, nl. 80-90% van het totaal, zoals door röntgenfluorescentiemetingen kon worden vastgesteld. Door kwantitatieve röntgendiffractie
werd het Mg in de vorm van dolomiet bepaald. In de eerste plaats kon worden aangetoond dat de voorheen gebruikelijke methode, waarbij als dolomitisch carbonaat wordt
aangemerkt hetgeen door zoutzuur meer wordt ontleed dan door azijnzuur, ondeugdelijk is. Verder bleken de dolomietgehalten sterk te variëren. De hoogste gehalten worden gevonden in het zoete gebied van de Rijn (2,1 % ) , zeewaarts nemen deze gehalten
af, om daarna in het Waddengebied weer toe te nemen. In het Eemsestuarium neemt
het dolomietgehalte in de richting van de Dollard eveneens toe. Dp grond van deze
waarnemingen moet met een dolomietgenese in het Wadden-Dollardgebied rekening
worden gehouden.
Het vraagstuk van herkomst, transport en nieuwvorming van carbonaten, in het bijzonder ook de verklaring van de grotere hoeveelheden hiervan in de mariene gebieden,
zal nader bestudeerd kunnen worden met behulp van de methoden van de isotopengeochemie. Drs. Salomons verricht dit onderzoek door bepaling van ld C-activiteiten (waarmee recente carbonaatvormingen kunnen worden onderscheiden), alsmede van 1 3 C/ 1 2 Cen iSO/ißO-verhoudingen in de carbonaatfracties. De isotoopsamenstelling van een
carbonaat wordt nl. bepaald door het milieu waarin het wordt gevormd: water en het
hierin opgeloste bicarbonaat. Door verschillende processen ontstaan er verschillen in de
isotoopsamenstelling van zee- en rivierwater, waardoor er ook verschillen optreden in
deze samenstelling van zee- en rivierkalk.
In de loop van 1969 werd uitgebreid methodisch onderzoek verricht betreffende deze
isotopengeochemie, die een belangrijk onderdeel zal zijn van de dissertatie die drs.
Salomons met onze medewerking over het geochemisch gedrag van calcium en magnesium in deltasystemen zal bewerken.
In het verband van de samenwerking met Kiel werd verder onderzoek verricht over
het mechanisme van de ontkalking. Onderzoek in Dollardpolders van verschillende
ouderdom wees uit dat de ontkalking op grasland duidelijk sneller verloopt dan op
akkerland. Reeds in het kwelderstadium treedt een intensieve ontkalking op (ruim 1 %
per jaar) door omzetting van de gereduceerde S-verbindingen in H 2 S 0 4 , gevolgd door
een overgang van de aanwezige CaCO s in C a S 0 4 . Indien hierbij tijdelijk een anaërobe
fase terugkeert kan als gevolg van een verhoogde C0 2 -produktie het ontstane C a S 0 4 ten
dele weer in C a C 0 3 worden teruggevoerd, zoals in uitvoerige laboratoriumproeven
werd aangetoond. Het C a S 0 4 wordt hierbij gereduceerd en het ontstane H 2 S omgezet
tot FeS en FeS 2 . Te velde zal dan ook veelal sprake zijn van een sprongsgewijze verlaging van het CaC0 3 -niveau: daling—geringe stijging—daling, enz.
Samenstelling aan Pb, As en Sr in afzettingen van de Rijndelta
In vroeger onderzoek werd melding gemaakt van een grote overmaat aan de metalen
Cu, Cr, Zn en As in het door de Rijn afgevoerde slib. Cu, Cr en Zn gaan in het getijdegebied van de rivier door middel van ontledingsprodukten van de organische stof als
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chelatiecomplexen grotendeels in oplossing, zodat het slib met een vrij normale metaalsamenstelling in de Waddenzee aankomt. Inmiddels is door röntgenfluorescentie in archiefmonstermateriaal aangetoond, dat ook het gevaarlijke As voor een belangrijk deel
uit het slib verdwijnt. Het mechanisme voor de mobilisering van As kon nog niet worden begrepen.
Tevens werd met behulp van röntgenfluorescentie het verloop van Pb in de Rijndelta nagegaan. Het zeer hoge gehalte van 850 dpm in het zoete gedeelte van de rivier
daalt tot ruim 100 dpm in de Waddenzee, zoals overigens op grond van de chelatieeigenschappen van Pb was te verwachten.
In het kader van het Ca- en Mg-onderzoek werd tevens enige aandacht besteed aan
het element Sr. De gehalten hiervan zijn in mariene afzettingen het hoogst, waarbij een
lineair verband bestaat tussen het Sr-gehalte en het carbonaatgehalte. Doordat nl. Ca en
Sr ongeveer dezelfde ionstraal hebben kan een vast percentage van Ca in het calcietrooster door Sr worden vervangen.
Veranderingenin het organische-stofregime vande Rijn
In de periode 1956-1959 was de organische-stofhuishouding in het getijdegebied van
de Rijn zodanig, dat van de Biesbosch naar het mariene gebied een sterke daling van
het organische-stofgehalte plaatsvond, zich tevens manifesterende in een daling van de
C/N-verhouding van 21tot 12.
Momenteel bestaan sterke aanwijzingen dat een geheel ander regime in de Rijndelta
is ingetreden, zich manifesterend in een constante C/N-verhouding van 17-18 over het
gehele getijdegebied. Voor de Biesbosch blijkt de daling van de C/N-verhouding de
resultante te zijn van een verlaging van het organische-stofgehalte en een toename
van het N-gehalte. De recente ontwikkeling zal een gevolg zijn van een toegenomen vervuiling van de rivier. In dit verband zij nog opgemerkt dat de ammonium- en nitraatgehalten van het Rijnwater over de periode 1959-1965 (over latere jaren zijn door de
Internationale Rijncommissie nog geen gegevens bekend gemaakt) eveneens zijn gestegen.
Gezien de betekenis van het voorheen bestaande organische-stofgehalte in de Rijndelta voor de decontaminatie van het rivierslib ten aanzien van de hoge gehalten aan
zware metalen, is de recente ontwikkeling mogelijk gevaarlijk te noemen. Het is
denkbaar dat de mobiliseringsprocessen thans geheel of gedeeltelijk achterwege blijven,
waardoor ook de afzettingen in het benedenstroomse gedeelte van de Rijndelta met als
uiterste de Waddenzee, toxische hoeveelheden aan zware metalen gaan bevatten.

Uzeronderzoek
Het onderzoek over ijzer betrof het kunnen voorspellen van het gebrek aan deze voedingsstof op fruitteeltpercelen en biochemisch onderzoek rond de toepassing van Fechelaten. Verder werd aandacht besteed aan de betekenis van Fe-organische verbindingen in de grond voor de rijstbouw in Suriname.
Oorzaken vanijzergebrek
Reeds uit vroeger onderzoek resulteerde dat de belangrijkste oorzaken van ijzergebrek
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in de fruitteelt een te hoog hydrocarbonaatgehalte in de grond of een tekort aan beschikbaar ijzer zijn. Hierbij is de eerste oorzaak de meest voorkomende. Bij een onderzoek in boomgaarden van de Betuwe bleek dat ook hier te hoge hydrocarbonaatwaarden voorkomen en de hoofdoorzaak zijn van ijzerchlorose, ondanks lage koolzurekalkgehalten « 1 %) van deze gronden.
Voor het verkrijgen van meer inzicht in de samenhang tussen hydrocarbonaatgehalten en het optreden van Fe-gebrek, met het oog op de beoordeling van de bruikbaarheid van terreinen voor fruitteelt, is ook in 1969 enig onderzoek in dit verband
verricht.
De hydrocarbonaatgehalten in de grond zijn in het vroege voorjaar (maart-begin
april) per lokatie tamelijk constant, daarna kunnen afhankelijk van verdamping en regenval sterke wisselingen optreden. Gebleken is nu, dat in verband met het langzaam
reageren van een vruchtboom op veranderingen in het voedingsmilieu, het wel of niet
optreden van ijzerchlorose in mei-juni alleen een goed verband vertoont met de in het
vroege voorjaar optredende gehalten aan hydrocarbonaat. Hoewel de destijds in Zeeland vastgestelde chlorosegrens van 300 dpm hydrocarbonaat ook min of meer voor de
Betuwe geldt, zal in 1970 aan de hand van een groter aantal proefplekken deze grens
nader worden bepaald.
De mate van optreden van chlorose in de Betuwe vertoont verder een samenhang
met de pH: ernstige chlorose komt veelal voor bij pH's rond 7,0, lichte chlorose bij
pH's rond 6,3. Deze verschillen hangen samen met het feit dat van pH 6 naar 7 onder
de daarvoor gunstige omstandigheden (hoge vochttoestand) de hydrocarbonaatgehalten
snel toenemen.
Biochemisch onderzoek
De sinds 16 jaar in gebruik zijnde synthetische ijzerchelaten hebben een effectieve bestrijding van ijzergebrek in land- en tuinbouwgewassen mogelijk gemaakt. De toegepaste
ijzerchelaten vertonen een zo grote stabiliteit, dat de vraag gerechtvaardigd is in welke
vorm en onder welke omstandigheden de plant over het in gecheleerde vorm aangeboden ijzer kan beschikken.
Uit Engelse en Amerikaanse onderzoekingen is gebleken dat bij planten met weinig
of geen ijzergebrek het organische deel van het ijzerchelaat aan het worteloppervlak
wordt afgesplitst: alleen het ijzer wordt opgenomen, de chelaatvormer blijft in het
wortelmilieu achter.
Uit eigen onderzoek is gebleken dat jonge tomateplanten met sterk ijzergebrek een
ander opnemingspatroon vertonen: er wordt in korte tijd aanzienlijk meer ijzer opgenomen en er worden hogere ijzerconcentraties bereikt dan in vergelijkbare gezonde tomateplanten. Bij toediening van ijzer(II)sulfaat nemen de wortels van ijzerdeficiënte planten
aanzienlijk meer ijzer op dan bij behandeling met ijzerchelaten. Bij onderzoek van de
verdeling van het opgenomen ijzer over de celfracties (verkregen door gedifferentieerd
centrifugeren van het wortelhomogenaat) blijkt ijzer(II)sulfaat speciaal in de celwandenfractie op te hopen, terwijl bij voeding met ijzerchelaten het ijzer over alle celfracties
verdeeld is.
Eerder bleek dat een belangrijk deel van het in de wortel opgehoopte ijzer uit ijzer(II)sulfaat en uit de onderzochte ijzerchelaten binnen een week weer ter beschikking komt
van de bovengrondse delen van de plant. In aansluiting hierop is onderzocht of deze
redistributie nog bevorderd kan worden door aan de voedingsoplossing vrije chelaat38

vormers toe te voegen. Het (radioactieve) ijzer wordt toegediend aan ijzerdeficiënte
tomateplanten op watercultuur in de vorm van ijzer(II)sulfaat of Fe-EDTA. Na een
opnemingsperiode van drie uur wordt de aanhangende voedingsoplossing volledig afgespoeld en worden de planten gedurende een week in een ijzervrije voedingsoplossing
geplaatst waaraan de vrije chelaatvormers toegevoegd worden. Tenslotte wordt de
verandering van de verdeling van ijzer over wortel en spruit onderzocht. Verwacht kan
worden dat door de vrije chelaatvormers het eerder in de wortel opgenomen ijzer gemobiliseerd zal worden. Dit kan, afhankelijk van de plaats waar het ijzer zich in het
wortelweefsel bevindt, aanleiding geven tot verliezen door uitspoeling en/of tot een toeneming van het ijzergehalte van de spruit.
Uit de resultaten blijkt dat vooral de uitspoeling een belangrijke rol speelt: 10-20%
van het uit Fe-EDTA, en 55-65 % van het uit ijzer(II)sulfaat opgenomen ijzer is door de
chelaten aan de wortels onttrokken. Behandeling met het vrije EDTA heeft geen toename van het ijzergehalte van de spruit tengevolge, ongeacht de herkomst van het
ijzer. DTPA en EDDHA bevorderen de redistributie resp. zwak en sterk. Het is dus
mogelijk door toediening van een geschikte chelaatvormer het in de wortel opgehoopte
ijzer meer ten goede te laten komen van de spruit. Of dit ook zal gelden voor de zeei
grote ijzerconcentraties in gezonde wortels zal nog onderzocht worden.
Om de onverwacht grote uitspoeling van ijzer door de chelaatvormers te verklaren
is de bindingstoestand van ijzer aan/in intacte wortels nader onderzocht. Hiertoe zijn
met radioactieve ijzerchelaten behandelde wortels gedurende een half uur geëxtraheerd
met oplossingen met opklimmend uitwisselend- of chelerend vermogen. Er treden duidelijke verschillen op: met Ca-ionen kan 3 %, met Fe-ionen 20-30 %, met vrij EDTA,
DTPA of EDDHA 40-75 %, en met citroenzuur en HCl 60-85 % van het eerder opgenomen ijzer uit de wortel worden opgelost. Klaarblijkelijk is het ijzer in intacte wortels onder deze omstandigheden voor een groot deelnog 'bereikbaar' voor deze extractiemiddelen. Het zal zich waarschijnlijk nog in de periferie bevinden. Nader onderzoek
zal moeten uitwijzen of uitsluitend het passief opgenomen ijzer of ook een deel van
het actief opgenomen ijzer bij deze 'extractie'betrokken is.
IJzeronderzoek ten behoevevan de rijstbouw(Suriname)
Aan de Stichting voor de Ontwikkeling van Machinale Landbouw (SML) in Suriname
werd medewerking verleend bij een onderzoek naar de oorzaken van de rijstziekte
Akiochi. Deze ziekte veroorzaakt ernstige schade in de rijstcultuur en manifesteert
zich door eenvroegtijdig verwelken van de plant.
Uit literatuurgegevens en eigen onderzoek beschikte de SML over aanwijzingen
dat een te hoge Fe/Mn-verhouding in de grond, gerekend naar de beschikbare vormen
hiervan, de ziekte in de hand zou werken. Gunstige ervaringen met de toediening van
grant (een afvalprodukt van rijst) aan de grond deed de vraag rijzen of de werking
hiervan berustte op de binding van te grote hoeveelheden mobiel Fe, hetgeen door ons
nader werd onderzocht.
Rijstgrond werd met verschillende hoeveelheden grant onder meer of minder anaërobe
omstandigheden geïncubeerd, wel en niet onder toevoeging van FeS0 4 . Na verschillende
incubatietijden werd de oplosbaarheid van Fe bepaald, alsmede de beschikbaarheid
van het Fe voor de plant door middel van EDDHA-extracties.
De grote mobiliteit van Fe onder anaërobe omstandigheden bleek door de granttoevoeging niet te worden verlaagd, doch groter te worden. Het met EDDHA bepaalde be39
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Fig. 5. Opstelling van proeven over zuurstofvoorziening van wortelstelsels.
Set up of experiments on oxygen supply to root systems.
schadelijkheid van zuurstoftekort werden meer gegevens verzameld. Zoals vroeger
reeds werd vermeld, onderscheidt de tulp zich niet ongunstig van andere gewassen, wat
mede in verband kan staan met de veel lagere temperatuur van de grond waarin hij
groeit. Een tekort werd onder die omstandigheden veel langer verdragen dan bij later
in het seizoen groeiende aardappelen en erwten. Erwten stopten hun wortelgroei bij
ongeveer dezelfde aëratiewaarden als de aardappel.
Opnieuw zijn verscheidene proeven verricht met het doel de twee voor de aanvoer
van ionen naar het worteloppervlak aansprakelijke processen (diffusie en convectie) te
onderscheiden. Gevarieerd zijn het Ca- en het K-gehalte van de voedingsoplossing,
terwijl de wateropname door een beperking van de verdamping beïnvloed werd. De uitwerking van deze resultaten ondervond enige vertraging door een halfjarig verblijf van
de onderzoeker (dr. Wiersum) in het buitenland.

Fysiologische ziekten
Ca-transport in de plant
De geringe mobiliteit van Ca in de plant, die bijdraagt tot het ontstaan van fysiologische
ziekten (zoals het stip van de appel en het neusrot van de tomaat), is een gevolg van de
uiterst geringe concentratie in het floëemvocht, waardoor het zeefvatentransport van Ca
van geringe betekenis is. Het onderzoek met Yucca leidde tot het resultaat, dat een
zeer ruime toedoening van Ca aan het omringende weefsel — waardoor dit met Ca
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verzadigd wordt —opname van Ca in de zeefvaten tot gevolg heeft, waardoor transport
volgt.
Stip enneusrot
Het onderzoek werd voornamelijk gericht op de bestrijding en het mechanisme van stip
bij appels en neusrot bij de tomaat. De laatste ziekte wordt meer als vergelijkingsobject gebruikt voor het stip, dat grote economische betekenis heeft.
In studie zijn biochemie en celfysiologie van Ca-gebrek, bepaling van kritieke grenswaarden van Ca en K. in blad en vrucht, bemesting met Ca, ecologie van de Caopname en Ca-distributie, verhoging, effectiviteit van Ca-bespuitingen en invloed van de
regulatie van scheutgroei en zetting.
Onderzoek zal gedaan worden over gefractioneerde extractie van Ca uit plantenweefsels om na te gaan wat de beste maat is voor het functionele Ca. Verder wordt nagegaan welke rol Ca speelt in de mitochondriën.
Uit de bespuitingsproeven in de praktijk volgde dat het stippercentage in alle grootteklassen met 10-17 bespuitingen per seizoen met 0,7 % Ca(N0 3 ) 2 (of verneveling van
4 % Ca(N0 3 ) 2 ) tot een acceptabel niveau werd teruggebracht. Dit geldt niet alleen voor
Cox, maar, iets tegen de verwachting in, ook voor James Grieve. Door de bespuitingen
werd de Ca-hoeveelheid in de vruchten met 10-45 % verhoogd, wat een hoeveelheid
van 0,7-3,5 mg Ca per vrucht betekent. De toename van de hoeveelheid Ca in de vruchten werd gedurende het gehele groeiseizoen vervolgd, waarbij tevens een idee werd verkregen van het transport van en naar de vrucht.
Over de resultaten werd een publikatie geschreven. Een gedeelte van het analytische
werk zal in het komende jaar worden afgerond.
In enkele proeven wordt de bemesting met Ca nader onderzocht. Zo is begonnen
met een potproef met appel, waarin CaCOs en CaS0 4 in diverse trappen worden toegevoegd. Tevens wordt aan de voorziening met spoorelementen in deze proef aandacht
gegeven.
Zowel met tomaat als met appel zijn watercultuurproeven gedaan met verschillende
K/Ca-verhouding in de voedingsoplossing. Bij de tomaat bleek het optreden van neusrot erger te worden bij minder Ca; de opname van de planten zal nog worden onderzocht. Het kweken van appels (Cox) op plastic buizen met een doorstroomsysteem is
nog in een experimenteel stadium; een vrij lage worteltemperatuur en sterke aëratie is
waarschijnlijk van belang. In de toekomst zal Ca-opname, -gehalte van het gewas en
de aanwezigheid van stip in deze proeven worden nagegaan.
De achtergrond van deze experimenten is om in samenwerking met de bemestingsafdelingen tot een betere beoordeling van de Ca-toestand van de grond, speciaal voor
de fruitteelt, te komen.
De invloed van een verhoging van de osmotische waarde van de watercultuuroplossing bij tomaat van 0,7 tot 1,4 en 3 atm met de niet-opneembare stof polyethyleenglycol werd nagegaan. Het bleek dat de verhoging het optreden van neusrot en andere
Ca-gebreksverschijnselen bevordert. In de toekomst zal ook aandacht worden besteed
aan de rol die de luchttemperatuur speelt bij de opname van Ca en K en de distributie
van deze elementen.
Het gelukte tot nog toe niet stoffen te vinden die, toegevoegd aan de Ca-bespuitingen,
het effect hiervan verhogen. Ook de experimenten met agar leverden niets op.
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(2) Rizosfeeronderzoek.
(a) Beschrijving van de rizosfeerpopulatie van verschillende cultuurgewassen.
(b) Onderzoek van organische wortelexudaten, o.a. hun samenstelling in afhankelijkheid van bemesting en hun betekenis voor humus- en stikstofhuishouding.
(c) De relatie tussen a en b vooral in verband met de biologische bestrijding van
wortelparasieten (vruchtwisselingseffect; organische bemesting).
Het onder 2 genoemde onderzoek concentreerde zich in 1969 vooral op a. Een verbinding tussen het onderzoek genoemd in 1 en 2 kan in de toekomst worden gevormd
door onderzoek naar de mogelijkheid van her-enting van de grond, bijv. met antagonisten, na chemische grondontsmetting.
(3) Stikstof- en humushuishouding van de grond.
Aan dit onderwerp, in het recente verleden het centrale onderwerp van de afdeling,
werd in 1969 nog veel tijd besteed. Voor een deel betrof dit afsluitend onderzoek en
publikatie van resultaten. Een aantal aspecten van dit onderwerp zijn echter nog
dermate actueel en belangrijk dat ze ook in de nabije toekomst op het programma
blijven staan, zoals bijv. het onderzoek van de stikstofhuishouding met behulp van
lysimeters en via simulatie. Daarbij kan opgemerkt worden dat met name het lysimeteronderzoek belangrijke basisgegevens levert over het 'milieu-probleem' van de
eutrofiëring van grond- en slootwater en in die zin dus geheel past in de nieuwe
richting van onderzoek van de afdeling.
Behalve deze drie hoofdonderwerpen waren er nog een aantal andere zaken die in
1969 aandacht vroegen, zoals het onderzoek van langzaamwerkende stikstofmeststoffen
(ureumaldehyde-condensaten) en van de stikstofvoeding van champignons.

Wisselwerking bestrijdingsmiddelen en microflora van de grond
Invloed van DD op de stikstofhuishouding

van de grond

In 1968 was reeds gebleken dat de invloed van grondontsmetting met DD, uitgevoerd
in de eerste helft van oktober, op de stikstofhuishouding bestond uit een klein direct
effect, neerkomend op ca. 10 kg N per ha, de zg. flush die na elke partiële sterilisatie
optreedt, en een veel groter indirect effect. Het laatste bleek qua hoeveelheid stikstof —
maar niet qua vorm waarin de stikstof voorkomt — overeen te komen met dat van een
droge winter, d.w.z. dat gemiddeld 40 kg N per ha voor uitspoeling gespaard blijft.
Door ontsmetting met DD wordt nl. niet het vrijkomen van ammoniak uit organische
stof, maar wel de nitrificatie geruime tijd stopgezet; de ammonium-ionen zijn in tegenstelling tot nitraat-ionen veel minder aan uitspoeling onderhevig.
Dit beeld kon in 1969 verder worden verfijnd en gekwantificeerd. Het spreekt vanzelf
dat het genoemde indirecte stikstofeffect kleiner is naarmate de ontsmetting op een later
tijdstip plaatsvindt, aangezien de voordien reeds gevormde NH 4 -N nog is genitrificeerd
en dus kan uitspoelen. Maar ook een DD-toepassing voor oktober bleek meestal stikstofverliezen niet geheel te kunnen voorkomen omdat het nitrificerend vermogen zich
voor december reeds weer blijkt te gaan herstellen. In dat geval werd voor de op 1 december aanwezige NH 4 -stikstof een werkingscoëfficient van 50 % gevonden. We krijgen
dus een optimum curve zoals weergegeven in fig. 7.
Met de verkregen gegevens kan het in tabel VI weergegeven advies omtrent de te
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Tabel VI
Gemiddelde stikstofbesparing in kg/ha bij dalgrond
Datum van DD-injectie

Humus,

%

15 sept.

1 okt.

15 okt.

1 nov.

15 nov.

5
10
15
20
25

16
25
32
37
41

20
30
35
40
45

19
28
33
38
42

.18
25
30
34
38

16
23
27
31
34

verwachten N-besparing bij dalgrond worden opgesteld, uitgaande van een gemiddelde
winter wat hoeveelheid neerslag betreft.
Gebruik makend van de resultaten die Van der Paauw verkreeg bij de vergelijking
van de voorraad minerale stikstof in het voorjaar na natte en na droge winters, kan de
stikstofbesparing bij een gemiddelde winterneerslag, bij alle gronden en bij een DD-injectie rond 1 oktober, globaal op 30 kg N per ha worden gesteld. Bij een DD-toediening
omstreeks half november is dit gedaald tot ca. 22 kg N / h a . Bij humusgehalten die veel
hoger of veel lager zijn dan het gemiddelde bij de betreffende grondsoort, zal de besparing navenant hoger of lager zijn.
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Fig. 7. Het gehalte aan ammoniak op 1 maart bij dalgrond als functie van het tijdstip voor
DD-behandeling in de voorgaande herfst.
Ammonia content of reclaimed peat soil on March 1 as a function of the date of DD-application in the preceding autumn.
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Het is duidelijk dat een ontsmetting in de herfst met DD kort nadat een organische
bemesting aan de grond is gegeven, een grote invloed heeft op de werkingscoëfficient
van de via organische bemesting gegeven stikstof. Indien beide begin oktober plaatsvinden zal de stikstofwerkingscoëfficient die van de voorjaarstoediening van de organische mest benaderen. Aangegeven werd hoe de stikstofbesparing in het voorjaar te berekenen is indien bemesting en ontsmetting voor oktober worden uitgevoerd.
Het is niet te verwachten dat de gegeven adviezen ten aanzien van de stikstoflevering
van de grond onder invloed van DD in dit stadium nog belangrijk te verbeteren zijn door
meer veld- of potproeven te nemen.
Persistentie van DD in de grond
De ontwikkeling van een kwantitatieve residu-analyse voor D D in grond vergde veel
tijd. Ten aanzien van de hoofdcomponenten is dit uiteindelijk goed gelukt via gaschroma-

\S

M
m inuten

Fig. 8. Gaschromatogram van DD.
Kolom: 10% Carbowax 20M op Chromosorb
W, 120°C.
Detector: Electron capture (3H).
Geïdentificeerde componenten:
a = lucht (begin van het chromatogram).
x = xyleen (oplosmiddel).
4 = 1,2-dichloorpropaan (12% van DD).
5 = 2,3-dichloorpropeen (12% van DD).
6 = cis-l,3-dichloorpropeen (31%van DD).
7 = trans-l,3-dichloorpropeen (20% van DD),
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(minutes)
Gaschromatogram of DD.
Column: 10% Carbowax 20M on
Chromosorb W, 120°C.
Detector: Electron capture (SH).
Identified components:
a = air (start of the chromatogram).
x = xylene (solvent).
4 = 1,2-dichloropropane(12% of DD).
5 = 2,3-dichloropropene (12% of DD).
6 = cis-1,3-dichloropropene (31% of DD).
7 = trans-l,3-dichloropropene (29% of DD).

tografie (fig. 8), mede dank zij de terbeschikkingstelling van deze componenten in
zuivere vorm door Shell Nederland.
De persistentie van de diverse componenten in grond bleek nogal ongelijk te zijn.
Echter, zelfs in een zandgrond waar acht jaar lang elke herfst grote doses D D waren
toegediend, werden in het voorjaar nog slechts sporen hiervan teruggevonden. De e e n ontwikkeling en stikstofmineralisatie waren in de zomer evenmin significant verschillend van het onbehandelde object. Daarmee is echter allerminst gezegd dat ook het
microbenbestand weer ongeveer gelijk is. Dit zal nog worden nagegaan.
Bij dalgrond bleek daarentegen in de veenlaag onder de bouwvoor een half jaar na de
ontsmetting nog een hoeveelheid D D in de orde van 1-10 % van wat oorspronkelijk
geïnjecteerd is, aanwezig te kunnen zijn. Het overgrote deel hiervan is niet sterk adsorptief aan de organische stof gebonden. Er zal worden nagegaan of deze hoeveelheid nog
invloed kan hebben op de microflora (o.a. de nitrificatie) in de bouwvoor of op de
kwaliteit (o.a. smaak en reuk) van bepaalde gewassen.

Rizosfeerdynamiek
Zoals reeds opgemerkt, werd in 1969 voor wat dit onderdeel betreft voornamelijk gewerkt aan een analyse van de rizosfeerpopulatie van enkele cultuurgewassen.
In samenwerking met het IPO wordt op een PD-proefveld bij Lelystad onderzoek verricht naar de samenstelling van de microflora in de rizosfeer en in niet-doorwortelde
grond op veldjes, waar voor het zesde achtereenvolgende jaar eenzelfde gewas werd
verbouwd. In het onderzoek zijn betrokken bieten, aardappelen, Westerwolds raaigras
en wintertarwe. Het IPO onderzoekt de schimmels en de actinomyceten; het IB analyseert de bacteriënpopulatie.
Gebleken is dat alle planten een positief rizosfeereffect vertonen t.a.v. het totaal aantal zetmeelsplitsende bacteriën. Het aantal azotobacters, hoewel gering, bleek sterk verhoogd in de rizosfeer bij aardappelen. Ook tussen de rijen was daar een duidelijk positief effect, vergeleken met de niet-doorwortelde grond van de andere gewassen. De
effecten van biet en wintertarwe waren ongeveer gelijk en veel kleiner dan het effect
van de aardappel. Het Westerwolds raaigras vertoonde een zeer gering rizosfeereffect.
Na oogst en ploegen bleken geen kwantitatieve verschillen meer aanwezig te zijn tussen de veldjes wat betreft het totale aantal bacteriën.
De identificatie van de verkregen bacterie-isolaten uit de rizosfeer en uit niet-doorwortelde grond is ter hand genomen en zal kwalitatieve verschillen tussen de gewassen
onderling en tussen rizosfeer en niet-doorwortelde grond kunnen opleveren. Het aantal
verkregen isolaten bedraagt 1500 à 2000.

Stikstof- en humushuishouding van de grond
Stikstof huishouding
De bewerking van het materiaal van de lysimeters van Maschhaupt en van de graslandlysimeters vordert gestaag. Inmiddels is de nieuwe lysimeterinstallatie bij het instituut
in Haren vrijwel gereed gekomen. Door het hierbij aanbrengen van drie grondwaterstanden is het mogelijk de invloed hiervan op uitspoeling en denitrificatie te bestuderen.
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Uit een bewerking van gegevens van diverse pompstations in Nederland over nitraatgehalten in het op grotere diepte gewonnen ruwe drinkwater kwam naar voren dat dit
in de loop der laatste 40 jaar gemiddeld niet is toegenomen, ondanks de zeer sterke
stijging van het kunstmestverbruik. Op de belangrijke vraag in hoeverre het huidige
hoge bemestingsniveau het nitraatgehalte verhoogt van het oppervlaktewater, waarop
in de toekomst een toenemend beroep moet worden gedaan voor de drinkwatervoorziening, kan wegens gebrek aan gegevens nog geen antwoord worden gegeven.
De voorlopige indruk bestaat dat de eenvoudige bepaling van de met heet water
extraheerbare stikstof geen betere maat levert voor de potentiële stikstoflevering door
de grond dan het totale gehalte aan stikstof.
Het ingraven van ionenwisselaarplaatjes in de grond als model voor plantewortels,
ter bepaling van de bij mineralisatie vrijkomende en voor de plant opneembare stikstofverbindingen, bleek geen reproduceerbare uitkomsten op te leveren. Vermoedelijk
wordt dit veroorzaakt door een storende invloed van humuszuren. Dit onderzoek is
thans gestaakt.
Humushuishouding
Literatuurgegevens die betrekking hebben op de afbraak van diverse soorten organisch
materiaal als functie van de tijd, werden verzameld en bewerkt. Alle afbraakcurven
bleken goed te voldoen aan de formule:
Y, = Y 0 •e " ( n + Ï & ) '

waarin Y o en Y t resp. de hoeveelheid uitgangsmateriaal en residu na t jaren voorstellen;
n en p parameters zijn.
De uit deze gegevens berekende humificatiecoëfficienten (percentage over na één jaar)
bleken globaal genomen goed overeen te stemmen met die welke door Kortleven langs
indirecte weg werden berekend. De spreiding is echter zo groot dat het beter lijkt niet
met de gemiddelde waarde te werken maar de diverse organische materialen elk op
hun humusaanbrengend vermogen te waarderen.
De gevonden humificatiecoëfficienten zijn vermeld in tabel VII.
Van eenzelfde hoeveelheid organische stof zou volgens deze gegevens bij stalmest na
één jaar dus gemiddeld 2Yi X zoveel 'humus' over zijn als bij het onderploegen van de
groene massa van een groenbemester.
Tabel VII
Humificatiecoëfficienten
Aard materiaal

Humificatiecoëfficiënt

Groene massa
Wortels
Stro
Stalmest
Lopfboomstrooisel
Naaldboomstrooisel
Zaagsel
Turfmolm

0,20
0,35
0,35
0,50
0,60
0,67
0,77
0,85
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Bij de bewerking van de gegevens kwam ook naar voren dat de parameter k2 in de
desbetreffende formule van Kortleven, die de afbraaksnelheid van de organische stof
in de grond karakteriseert, een samenhang vertoont met de C/N-verhouding in de
grond. Dit verband tussen afbraaksnelheid en C/N-quotient is ook bij het mineralisatieonderzoek gevonden.
Mede voor de beantwoording van vragen die met het bovenstaande probleem samenhangen is het van veel belang over een methode te beschikken waarmee de afbreekbare
naast de biologisch min of meer inerte organische stof in de grond kan worden bepaald.
De in deze richting verkregen resultaten zijn nog niet geheel bevredigend.
In dit kader kan tevens het onderzoek van het zg. 'priming effect' van organische
bemesting op de afbraak van het reeds sterk gehumificeerde materiaal belangrijke gegevensopleveren. De opbouw van de apparatuur voor dit onderzoek, waarbij met radioactieve humus gewerkt zal worden, is thans nagenoeg voltooid.

Diversen
De intrigerende vraag in hoeverre na een 'partiële sterilisatie' van grond bij de heropleving van de microbenpopulatie de piek van de COs-ontwikkeling werkelijk vóórloopt op de piek van het aantal organismen, kwam weer iets nader tot zijn oplossing.
De telmethode kon nl. worden verbeterd, waarbij werd bevestigd dat de methode van
'plaattelling' vooral bij microben in de jeugdfase veel te lage aantallen geeft. Getracht
werd het het probleem van de onderscheiding van levende en dode cellen op te lossen
via een kleurreactie van tetrazoliumchloride of acridine oranje, evenwel tot nu toe zonder succes.
De remming van de nitrificatie na het stomen van grond lijkt niet te worden veroorzaakt door fenolische zuren, alhoewel de concentratie hiervan door stomen is vergroot. Dit onderzoek isthans gestaakt.
Het onderzoek naar de correlatie tussen de gehalten aan bepaalde organische fracties en de structuurkenmerken van de grond stagneerde, deels door experimentele moeilijkheden, deelsdoor de zeer lange levertijd van een bepaald hulpmateriaal.
Verschillende series champignonsubstraatmonsters, genomen tijdens opeenvolgende
stadia van de compostering en van de champignonteelt, werden geanalyseerd op diverse
vormen waarin de stikstof aanwezig is. De totaal-indruk is, dat de champignon niet erg
kieskeurig is waar het zijn stikstofvoeding betreft (mits de ammoniakgehalten niet te
hoog zijn). Van de noodzaak van een door compostering te vormen zg. lignine-eiwitcomplex isnoch in de praktijk, noch uit de analyses iets gebleken.
In verband met ontheffingsaanvragen van het meststoffenbesluit werden verschillende met anorganische meststoffen verrijkte veenprodukten onderzocht.
In dit kader moet ook het onderzoek van synthetische langzaamwerkende stikstofmeststoffen (ureum-aldehydecondensaten), waarmee de markt delaatste jaren geconfronteerd wordt, genoemd worden. Voor de ureaformprodukten bleek uit incubatie- en
potproeven de relatieve oplosbaarheid in heet water een goede maatstaf te zijn voor de
snelheid van de stikstofwerking. Deze methode is echter niet bruikbaar voor de condensaten van ureum met crotonaldehyde of isobutylaldehyde.
Voor beide laatste produkten werd een geringere stikstofwerking gevonden dan bij
ureaform, in tegenstelling tot wat de fabrikant hierover stelde. Voor rekening van
deze isnogmaals eenvergelijkend onderzoek opgezet.
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Kali
De studie over het optreden van stootblauw in consumptieaardappelen werd voortgezet.
Aardappelen met een hoog kaligehalte (3 % K 2 0 ) , en een daarmee gepaard gaand laag
droge-stofgehalte, in de knol zijn over het algemeen weinig blauwgevoelig. Chloorhoudende kalizouten zouden daarom de voorkeur verdienen boven niet-chloorhoudende, indien geen rekening wordt gehouden met een opbrengstverlies dat op lichte zandgronden gemiddeld 1,5 ton/ha bedraagt (zie vorige jaarverslag).
Het onderzoek over de bemesting van tuinbouwgewassen op landbouwgronden
toonde aan dat de kalibehoefte van conservenerwten waarschijnlijk hoger is dan in
het huidige advies tot uitdrukking komt.
Magnesium
Bij een nieuwe bewerking van bestaande gegevens is gebleken dat de relatieve bezetting
van het adsorptiecomplex van zeekleigronden met magnesium nauw samenhangt met
het koolzure-kalkgehalte. Het verband tussen MgO en de T-waarde kan goed worden
weergegeven met de formule: MgO = a X T (zie tabel IX).
Tabel IX
De waarde van a uit de regressievergelijking MgO = a X T in afhankelijkheid van het koolzure-kalkgehalte
CaC0 3 , %
0,7
1,2
1,7
2,4
3,5
5,9
10,1
15

11,1
9,1
6,5
5,4
4,0
3,3
3,3
3,4

Voortgezet onderzoek met asperge in een potproef op stuifzand (pH 4,7) toonde aan
dat de planten afstierven indien geen magnesium werd toegediend. De beste resultaten
werden verkregen met calciumcarbonaat (12 g per 10-literpot), al of niet in combinatie
met magnesiumsulfaat. Een equivalente hoeveelheid calcium in de vorm van calciumsulfaat (18,5 g per pot) werkte iets nadelig. De uitkomsten wijken af van de in het
vorige jaarverslag vermelde.
Borium
De resultaten van het onderzoek over de boriumbemesting van suikerbieten gebaseerd op
grondonderzoek, werden bewerkt. De belangrijkste conclusies zijn:
(1) De mate van hartrot hangt nauw samen met de boriumgehalten van grond (extractie
met heet water) en blad. Bij boriumgehalten van de grond hoger dan 0,35-0,40 dpm
en boriumgehalten van het volgroeide blad hoger dan 35-40 dpm komt geen hartrot
meer voor.
(2) Bij boriumgehalten van de grond hoger dan 0,30-0,35 dpm treden geen verliezen in
loof-, biet- en suikeropbrengst ten gevolge van boriumgebrek op.
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(3) De bemestingsnormen zijn 16, 16 tot 8, en 4 kg borax (11 % B) per ha bij borium
gehalten van de grond van resp. lager dan 0,20, 0,20-0,29 en 0,30-35 dpm.
(4) In potproeven had borax, bij een onvoldoende boriumtoestand van de grond, een
duidelijk positief effect op het suikergehalte van de biet. In veldproeven was dit
niet of in veel mindere mate het geval.
(5) Bemesting met borax heeft slechts een geringe nawerking — waarschijnlijk ten gevolge van uitspoeling —die na drie jaar niet meer aantoonbaar is.
Koper
Om Duitse mededelingen over de gunstige werking van koper op graangewassen, met
name bij een hoge stikstofbemesting, te verifiëren, werden in Noord-Groningen enkele
proefvelden op klei(zavel)grond ( C u - H N 0 3 gehalte < 3 , 0 dpm) met zomertarwe aangelegd. De toegediende hoeveelheden koper waren 0, 5 en 10 kg Cu/ha als koperslakkenbloem; de stikstofgiften bedroegen 70, 105 en 140 kg N / h a (de hoogste gift met toepassing van chloormequat). Op de meeste proefvelden was het gewas bij 105 kg N / h a sterk
gelegerd. Dit was vrijwel niet het geval bij toediening van 70 kg N / h a , of bij bespuiting
met chloormequat (140 kg N / h a ) . Bemesting met koper beïnvloedde de stand van het
gewas niet, ook traden geen verschijnselen van kopergebrek op. De korrelopbrengsten
zijn nog niet bekend.

Anorganische bemesting op grasland
Stikstof
De proeven waarin de werking van normaal gestrooide kalkammonsalpeter wordt vergeleken met ammoniakinjectie en bespuiting met een ureum- ammoniumnitraatoplossing,
werden voortgezet. In tegenstelling tot eerder gevonden resultaten, werkte de laatste
evengoed als kas. Waarschijnlijk zijn door de regenval in de eerste dagen na toediening
van de oplossing de stikstofverliezen door vervluchtiging gering geweest.
Een andere studie betrof de optimale tijd van stikstofbemesting in verband met de
vroege grasproduktie in het voorjaar. Voorlopige bewerking van de resultaten heeft
aangetoond dat de optimale tijd van toediening op kleigrond ruimer (begin tot eind
maart) genomen kan worden dan op zandgrond (eind maart tot begin april).
Magnesium
Op proefvelden op zandgrond bleek een volledige vervanging van kas door magnesamon
gras van zodanige kwaliteit op te leveren, dat niet voor kopziekte behoeft te worden
gevreesd. Dit was niet het geval bij een gedeeltelijke vervanging van kas door magnesamon, of bij bemesting met kieseriet, volgens de in de praktijk geldende adviezen.
Spoorelementen
Het onderzoek op de interprovinciale koper-kobaltproefvelden op grasland werd afgesloten. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat.
Bij gelijke totale hoeveelheden koper werkt de koperhoudende mengmeststof Delta59

korrel Granumix NPK (gedeelde bemesting) over het algemeen iets beter dan de kopermeststoffen kopersulfaat, koperslakkenbloem en kopermagnesiummeststof Sporumix A.
De resultaten geven geen aanleiding het huidige advies te herzien. Wel kan het gewenst
zijn na twee à drie jaar een (kleine) aanvullende bemesting te geven.
Bij gelijke totale hoeveelheden kobalt verhoogde koperslakkenbloem het kobaltgehalte
van de grond meer dan de kobalthoudende meststoffen Deltakorrel Granumix NPK
en Sporumix A en had bovendien een betere werking dan kobaltsulfaat. Hoewel dit
laatste niet in overeenstemming is met vroeger gevonden resultaten, moet betwijfeld
worden of het huidige advies voldoende hoog is voor kobaltsulfaat.

Anorganische bemesting in de bosbouw en op veensubstraten
Bosbouw
Van de tweede potproef met wilgen op de 'probleemgrond Someren' (zie vorige jaarverslag) zijn de gewasanalyses gereed gekomen. De totale hoeveelheden fosfaat, zink,
ijzer, mangaan en koper in wortel, stengel en blad waren positief gecorreleerd met de
geproduceerde hoeveelheden droge stof, die stegen bij toenemende fosfaatgiften. Bij
een fosfaatgift overeenkomend met 2000 kg P 2 0 5 / h a bleek het optimum te zijn overschreden en daalden zowel de droge-stofopbrengsten als de totale hoeveelheden opgenomen fosfaat, zink, ijzer, mangaan en koper. De concentraties van fosfaat in de verschillende plantedelen stegen, die van zink, ijzer en mangaan daalden over het algemeen
bij stijgende fosfaatgiften. Het verloop van de kopergehalten was onregelmatig. Blijkbaar
heeft fosfaat de opneming van metalen niet geremd, uitgezonderd bij de hoogste gift(en),
die evenwel de totale groei nadelig beïnvloedden.
De buizenproef met grove den (zie vorige jaarverslag) waarin de reactie op stikstof
en fosfaat wordt bestudeerd bij gevarieerde grondwaterstanden, werd voortgezet. Alle
buizen ontvingen in het voorjaar een aanvullende stikstofbemesting die de helft bedroeg
van de in 1968 toegediende (resp. 20, 100 en 200 kg N / h a ) . De verschillen in ontwikkeling en kleur door de gevarieerde stikstofbemesting werden steeds duidelijker. Het
nadelige effect van de hoge grondwaterstand (30-50 cm beneden maaiveld) was het
sterkst bij de laagste stikstofgift. Er kan nog niet van een duidelijke reactie op de fosfaatbemesting (hoeveelheden overeenkomend met 60, 300 en 600 kg P 2 O s / h a ) worden gesproken.
Veensubstraten
Het onderzoek over de optimale bemesting van tomaat en sla met spoorelementen op
veensubstraten werd voortgezet. Bij pH-KCl-waarden van ongeveer 4,5 en 6,5 werden
op bolsterveen en doorgevroren zwartveen de volgende behandelingen toegepast (per
liter veen): 0, 3, 6 en 12 mg C u S 0 4 5 H 2 0 ; 0, 0,6, 1,2 en 2,4 mg Na 2 B 4 O 7 10H 2 O; 0,
1,2, 2,4 en 4,8 mg N a 2 M o 0 4 2 H 2 0 ; 0, 15, 30 en 60 mg M n S 0 4 H 2 0 ; 0, 9, 18 en 36 mg
FeEDTA; 0, 30, 60 en 120 mg Z n S 0 4 7 H 2 0 . De werking van elke voedingsstof werd
nagegaan bij 'optimale' giften van de overige voedingsstoffen (in mg/l veen: 12
C u S 0 4 5 H 2 0 ; 2,4 N a 2 B 4 0 7 10H 2 O; 4,8 N a 2 M o 0 4 2 H 2 0 ; 3 M n S 0 4 H 2 0 ; 18 FeEDTA;
6 Z n S 0 4 7 H 2 0 ) . Bij tomaat werkten koper (bij hoge pH), borium en molybdeen over
het algemeen gunstig op beide veensubstraten. Een nadelig effect van mangaan en zink
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werd niet waargenomen. Bij sla verhoogden koper, borium en molybdeen de drogestofopbrengsten op bolsterveen; op doorgevroren zwartveen werkten koper en mangaan
(zwak) positief. Er waren geen nadelige effecten van mangaan en zink. In een in de
herfst met sla (var. Deciso) genomen proef werd zeer duidelijk kopergebrek (vooral
op bolsterveen) en molybdeengebrek (vooral op zwartveen) waargenomen. Er zijn aanwijzingen dat de klimatologische omstandigheden (temperatuur, lichtintensiteit) een
sterke invloed hebben op het optreden van gebreksverschijnselen. Dit dient nader te
worden onderzocht.

Organische bemesting
Relatie tot stikstofbemesting
Op de vakproef met stro (zie vorige jaarverslag) bleek over de periode 1961 t / m 1968
het onderwerken in september een gemiddelde opbrengstverhoging van 11 %, en bij
70 kg N / h a extra een van 19 % te geven. Een stromulch in december, resp. het voorjaar ondergebracht gaf gemiddelde meeropbrengsten van 8,5 en 5,4 %. Toediening van
vers stro in het voorjaar leverde 3 %, en bij 70 kg N / h a extra 16 % meer op.
De veeljarige proef met organische meststoffen op de Van Bemmelenhoeve (Wieringermeerpolder) leverde de volgende gemiddelde 'resteffecten' bij optimale stikstofbemesting op; stro 8 %, stalmest 15 %, groenbemesting 10 %, VAM-compost 11 % en
wisselweide 9 %. Op een ander proefveld op kleigrond, verhoogde stro, ten opzichte van
alleen kunstmest, het percentage grote knollen van aardappelen en tevens de hoeveelheid
droge stof per eenheid opgenomen stikstof.
In samenwerking met de afdeling Bodemfysica en grondbewerking en de afdeling
Plantevoeding werd onderzoek verricht over het grondvasthoudend vermogen van wortelstelsels van de groenbemestingsgewassen Westerwolds, Italiaans en Engels raaigras
in afhankelijkheid van het stikstofregime. Op het laboratorium is gebleken dat per eenheid wortelgewicht bij een matige stikstofbemesting uit de zode minder grond afspoelt
dan bij hoge stikstofgiften. Aangenomen wordt dat dit onder praktijkomstandigheden,
bij onderploegen van de groenbemester, met een verhoogde weerstand tegen structuurbederf overeenkomt.
Opvallende verschillen in knolopbrengst van aardappelen en in optimale stikstofgift
werden weer gevonden tussen het proefveld PrLov 6 (Lovinkhoeve) en de drie organiTabel X
Knolopbrengsten van consumptieaardappelen en optimale stikstofgiften op het proefveld
Pr Lov 6 (Lovinkhoeve) en de drie organische-stofbedrijven
Knolopbr.., ton/ha

Kunstmestakker, Pr Lov 6
Kunstmestakker, org.-stofbedr.
Klaverland, Pr Lov 6
Klaverland, org.-stofbedr.
Wisselweide, Pr Lov 6
Wisselweide, org.-stofbedr.

0 N

optimaal N

34,0
22,5
41,5
26,0
47,0
33,5

51,5
38,0
55,5
38,0
56,5
42,5

Optimale N-gift,
kg/ha
300
190
300
150
250
170
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sche-stofbedrijven (zie tabel X). Het pootgoed was in alle gevallen van dezelfde herkomst, terwijl het ook op dezelfde wijze werd voorbehandeld. Naar een verklaring
voor deze verschillen wordt verder gezocht.
Op een ander proefveld (PrLov 4) van de Lovinkhoeve werd de werking van in 1968
ondergeploegde groenbemesters op opbrengst en optimale stikstofbemesting van wintertarwe, zomergerst, aardappelen en suikerbieten nagegaan. Op de met groenbemester
behandelde veldjes wintertarwe werd een maximale korrelopbrengst van 6 ton/ha verkregen, tegen 5,5 ton/ha op de veldjes zonder organische bemesting. De stikstofwerking
van de ondergeploegde rode klaver en luzerne kwam overeen met 40, die van het grasklavermengsel met 20 kg N / h a . Bij zomergerst waren de maximale korrelopbrengsten
op het object zonder organische bemesting en de objecten met ondergeploegde groenbemesters gelijk. Bij aardappelen en suikerbieten was het effect van de organische bemesting zelfs negatief.
Humusvorming
De vakproeven op klei- en zavelgrond, met en zonder gewas, ter toetsing van de parameters van de 'humusformule' van Kortleven, werden voortgezet. Deze proeven bestaan
uit twee gedeelten: (a) eenmaal toediening van verschillende organische meststoffen (bij
aanleg in 1961) ter vervolging van de humusafbraak; (b) jaarlijkse bemesting met verschillende organische meststoffen ter bestudering van de humusopbouw.
Voortgezet onderzoek in een potproef over de humusvorming door organische Produkten met een verschillend stikstofgehalte toonde aan, dat de hoeveelheid humus in de
grond elk jaar met een ongeveer gelijke hoeveelheid toenam. De humusvorming bleek
sterk afhankelijk te zijn van de aard van het organische produkt, maar het stikstofgehalte speelde daarbij geen duidelijke rol.
Meststof balansen,

mestoverschotten

Meer gegevens werden verzameld over de gemiddelde samenstelling van dunne mest
van verschillende diersoorten (zie tabel XI).
Tabel XI
Gemiddelde samenstelling van dunne mest van verschillende diersoorten in % van het oorspronkelijke materiaal

Mestkalveren
Rundvee
Mestvarkens
Kippen, 7 5 % verd.
Kippen, 2 5 % verd.
Kippen, 100% verd.

Droge
stof

Org.
stof

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

10,5
9,5
8,0
15,0
15,0
7,0

6,5
6,0
6,3
11,5
11,0
5,0

0,75
0,44
0,70
0,83
0,82
0,46

1,05
0,18
0,40
0,58
0,80
0,48

0,35
0,49
0,40
0,39
0,37
0,23

1,00
0,20
0,34
0,81
1,12
0,66

0,35
0,09
0,09
0,11
0,15
0,10

Volgens berekeningen bedraagt het mestoverschot (voornamelijk op grasland) in Nederland thans ca. 1,5 miljoen ton, nl. 600.000 ton varkensdrijfmest, 400.000 ton rundveedrijfmest, 360.000 ton kippemest, 50.000 ton slachtkuikenmest en 40.0000 ton kalver62

drijfmest. In samenwerking met andere instanties wordt gezocht naar mogelijkheden deze overschotten elders te benutten. Hiertoe werden oriënterende proeven genomen om
de vaste en vloeibare fase van drijfmest te scheiden, om het produkt vervolgens te kunnen filtreren. Voorts werd getracht drijfmest in te drogen met ongebluste kalk. Ook
werd de werking van een enzympreparaat dat de vertering zou bevorderen en de stank
neutraliseren, nagegaan.
De werking van verschillende gedroogde mestsoorten werd verder onderzocht. Bij
toediening van grote hoeveelheden van verschillende van deze produkten aan gazongras, trad verbranding op ten gevolge van de hoge zoutconcentratie. Van sommige
gedroogde mestsoorten liet de stikstofwerking te wensen over. De invloed van de droogtemperatuur verdient in dit verband nadere studie.
Voor een akkerbouwbedrijf met leghennen en fokzeugen en een weidebedrijf met
mestvarkens naast melkvee werden mineralenbalansen opgesteld. Er werd met de organische en anorganische meststoffen aanzienlijk meer fosfaat toegediend dan volgens
de adviecbasis voor de betreffende gronden vereist is. Op het akkerbouwbedrijf was er
bovendien een overschot aan kali en een tekort aan magnesium en calcium. De kalibalans op het weidebedrijf was ongeveer in evenwicht, terwijl magnesium, calcium en
natrium een overschot te zien gaven. In de vorm van krachtvoer werden op beide bedrijven zeer grote hoeveelheden mineralen aangevoerd.
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Bloemisterij
Een studie werd begonnen over de houdbaarheid van potplanten. Als factoren die de
interne waterhuishouding van de plant beïnvloeden, werden de samenstelling van de
potgrond en de vochtvoorziening genomen. Bij een verslechtering van de interne waterhuishouding van de plant zal de celstrekking geringer zijn. Hierdoor ontstaat planteweefsel met kleinere cellen en een geringere inhoud van de vacuole. Deze planten worden verondersteld beter tegen droogte bestand te zijn, dus beter houdbaar in het 'woestijnklimaat' van de huiskamer. Verminderde celstrekking houdt echter tevens een achteruitgang van de groeisnelheid in.
In een proef met cyclamen werden twee potgronden bij twee vochttrappen, nl. bij
pF 1,4 en 2,2, met elkaar vergeleken. Drie weken na het begin van de proef gingen
de planten op het veenrijke substraat een duidelijk grotere groeisnelheid vertonen dan
op het kleirijke substraat. Bij het veenrijke substraat was de groeisnelheid bij pF 1,4
beduidend groter dan bij pF 2,2, bij het kleirijke substraat was er geen verschil. Een
proef met de zouttolerante chrysant leverde een soortgelijk resultaat. Het effect van
het substraat op de groeisnelheid was sterker dan de invloed van de pF-verhoging van
1,4 tot 2,2. De osmotische zuigspanning van de bodemoplossing bleek voor het kleirijke
substraat belangrijk hoger te zijn dan voor het veenrijke substraat. Dit verschil in osmotische zuigspanning moet voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor het opgetreden verschil in groeisnelheid. Op grond van de eerder vermelde theorie zal dus de
houdbaarheid van cyclamenplanten op kleirijke mengsels naar verwachting groter zijn
dan op veenrijke potgrond. Dit zal in volgend onderzoek nader worden getoetst.
In verband met de teelt van vaste planten in potten met beregening waren in de
praktijk de volgende vragen gerezen: hoe vaak moet beregend worden, is het Aalsmeerse standaardmengsel voor potplanten ook hiervoor geschikt, en welke potgrootte
moet worden genomen. In een eerste proef met chrysant werden de volgende factoren
gevarieerd: beregening, eenmaal per dag resp. eenmaal per drie dagen, het standaardmengsel, al of niet met extra zand, en een plastic pot van 160 en één van 280 ml. Door
eens in de drie dagen te regenen werd een beter resultaat verkregen dan elke dag te
regenen. In het laatste geval zal er waarschijnlijk luchtgebrek in het groeimedium
opgetreden zijn. Bijmenging van zand aan het Aalsmeerse standaardmengsel leverde een
iets slechter resultaat. Aan een pot van 280 ml dient de voorkeur gegeven te worden
boven die van 160 ml. Daar het weer tijdens de proef een rol speelt, moet het onderzoek herhaald worden.
Een onderzoek werd ingesteld naar de geschiktheid van enkele buitenlandse handelspotgronden. Drie potplanten werden geteeld op vier potgronden; TKs 1 en TKs 2 van
het Torfstreuverband, ST-400 van Satoturveoy uit Finland en het Aalsmeerse standaardmengsel. Het Finse produkt gaf bij alle drie plantesoorten het beste resultaat. Het Aalsmeerse mengsel en TKs 1 waren ongeveer gelijkwaardig, terwijl TKs 2 het minst gunstig was, hetgeen aan een te hoog zoutgehalte moet worden toegeschreven. Het is mogelijk dat het wat laag uitgevallen organische-stofgehalte van het Aalsmeerse mengsel
het resultaat voor deze ongunstig heeft beïnvloed.
Een van de bezwaren, die tegen de verwerking van stadsvuilcompost in potgrond kunnen worden aangevoerd, is het hoge zinkgehalte. Of dit bezwaar reëel is, is echter nog
onvoldoende aangetoond.
Een proef werd ingezet met twee giften veencompost, 20 en 40 volumeprocenten, en
twee giften Danocompost, 10 en 20 volumeprocenten. Deze behandelingen werden ver66

geleken met een serie van zes zinksulfaattrappen op basis van 0, 6, 24, 60, 103 en 180
mg Zn per liter substraat. Acht potplanten fungeerden als toetsplanten. De resultaten
van de proef vestigen de indruk, dat het met de gevoeligheid van bloemisterijgewassen
voor hoge zinkgehalten in de grond meevalt. Het merendeel van de getoetste planten
vertoonde pas een achteruitgang in de groei bij zinkgehalten in de grond van meer
dan 163 mg per kg droge grond, althans bij de serie van zinksulfaattrappen. Alleen
de gerbera bleek aanzienlijk gevoeliger voor zinkovermaat te zijn, het kritische gehalte
bedroeg 26 mg per kg. De bladkleur van de potplant kan nadelig worden beïnvloed
door hoge zinkgehalten, zoals bij calceolaria. Het schadelijke grensgehalte voor het Zn
in het gewas kan op grond van de opbrengst aan vers gewicht gesteld worden op ca. 270
mg per kg droge stof en op grond van de bladkleur op ca. 210 mg per kg droge stof.
Voorts kwam duidelijk naar voren, dat de werkzaamheid van zink in stadsvuilcompost veel geringer is dan die van zinksulfaat. Het zinkcijfer verkregen door extractie
met 2Vi% azijnzuur kan dan ook zeker niet als een goede indicatie van het voor de
plant beschikbare zink in de grond beschouwd worden.
In een volgende proef met twee bloemisterijgewassen werd nogmaals onderzocht of
stadsvuilcompost, in geringe hoeveelheden door de potgrond verwerkt, geen zinkschade
veroorzaakt. Vijf en tien volumeprocenten stadsvuilcompost toegevoegd aan het Aalsmeerse standaardmengsel gaven even goede tot iets betere resultaten dan het standaardmengsel alleen.
Alle resultaten bijeengenomen, kan worden geconcludeerd, dat het zink in stadsvuilcompost geen hinderpaal is om 5 vol.% van dit produkt door bloemisterijpotgrond te
verwerken.
Het onderzoek naar de meststofbehoefte van de kasroos, het belangrijkste bloemisterijgewas, werd voortgezet. Er werd een N,K-trappenproef in de volle grond genomen
met Rosa 'Baccara' om de basis voor het bemestingsadvies te verbeteren. In het tweede
proefjaar nam de opbrengst aan bloemen per struik door de stikstofbemesting toe met
7% en het vers gewicht van de bloemen met 16%. Dit betekent een duidelijke verbetering van de kwaliteit naast een vrij gering positief effect op de opbrengst aan bloemen.
De kalibemesting had geen effect. In een N,K-trappenproef met Rosa 'Carol' in emmers
bleek stikstof een duidelijk gunstig effect op zowel de produktie aan bloemen als op de
kwaliteit daarvan te hebben. Kali had geen invloed op de opbrengst, maar verbeterde
de kwaliteit. In deze proef kwam een duidelijke interactie naar voren: bij een te lage
kaligift gaf een verhoging van de stikstofgift een verslechtering van de bloemkwaliteit,
bij een optimale kaligift daarentegen een verbetering.
De waarde van gedroogde hoendermest voor de rozeteelt werd verder onderzocht in
een bemestingsproef met Rosa 'Carol' in emmers. Voorraadbemesting met giften gedroogde hoendermest van meer dan 70 g per emmer gaf zonder overbemesting geen
verhoging van de opbrengst aan bloemen, maar wel als één keer per 2 of 3 weken werd
overbemest met een 0,5% oplossing van een mengmeststof 18 + 6 + 18. Als overbemesting toegediend gaf gedroogde hoendermest, vooral bij hogere giften, een veel
beter effect dan als voorraadbemesting toegediend. De wekelijkse overbemesting met 5 g
hoendermest per emmer had een gelijkwaardig effect als de wekelijkse overbemesting
met de oplossing van de mengmeststof.
Uit de proef volgt dat gedroogde hoendermest zeker geschikt zal zijn voor de bemesting van rozen, mits ze niet als voorraadbemesting, maar als regelmatige overbemesting
wordt toegepast. Voorts werd de in de vorige proef verkregen indruk, dat gedroogde
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hoendermest goede eigenschappen bezit als langzaamwerkende meststof, door deze
proefresultaten niet bevestigd.
Een aanvang werd gemaakt met de studie van de meststofbehoefte van freesia's. Als
eerste aanloop werd de reactie van dit gewas bestudeerd op N, P en K bij opkweek in
emmers met veensubstraat. De hoge doseringen dubbelsuperfosfaat gaven daarbij verschijnselen van fluorvergiftiging.

Fruitteeltindevollegrond
Het onderzoek naar de chemische bodemvruchtbaarheidsverschillen tussen de grond
onder de bomen en de grond onder het gras in de rijstrook werd voortgezet. Op twee
proefvelden waar volvelds gras vergeleken kon worden met grasstrokencultuur was het
kaligehalte in het appelblad bij de gras/zwart-methode hoger dan bij volvelds gras.
Het calciumgehalte van het blad was op één van de twee proefvelden lager bij gras/
zwart dan bij volvelds gras. Geen duidelijke verschillen werden in de bladsamenstelling
gevonden onder invloed van cirkelmaaier tegenover messenkooi. Stalmesttoediening onder de boomspiegel toonde een stijging voor alle onderzochte hoofdvoedingselementen.
Op de gras/zwart-objecten werden gemiddeld lagere CaO-gehalten in het blad gevonden
dan op de volvelds-zwart-objecten.
In een onkruidbestrijdingsproef met Cox's Orange Pippin waarin sedert 1963 chemische en mechanische onkruidbestrijding worden vergeleken, is door middel van bladanalyse aangetoond dat veel hogere kaligehalten werden bereikt als de grond onbewerkt blijft, indien tevens gras op de boomstroken wordt gebracht. Hieruit volgt dat de
omschakeling van de fruitteelt naar de grasstrokencultuur met mulchen door gebruik
van de cirkelmaaier een andere opstelling ten aanzien van de bemesting nodig maakt.
Evenals bij de stikstofbemesting zal ook bij kali een belangrijke besparing aan meststoffen mogelijk blijken.
Te Uzendoorn werden bewortelingsopnamen verricht in een vorig jaar afgesloten
bemestingsproef. In de zwartstrook onder de bomen was de bovenlaag rijk aan vruchtboomwortels, in de grasbaan werd de grootste dichtheid op 20-70 cm diepte aangetroffen. In de grasbaan nam de intensiteit van de beworteling niet af tot op 170 cm van
de boom. Bij lage stikstofgiften in de voorgaande jaren was de dichtheid van fijne
wortels van de appel Golden Delicious groter dan op veldjes welke steeds zwaar waren
bemest. In de boomstrook kwamen in de bovengrond veel meer wortels voor dan onder
het gras.
De in 1963 ingeplante proef met Conference en Doyenné du Comice gaf voor het
eerst een opbrengst waaruit conclusies over de noodzaak van het bemesten van de
boom- en of grasstroken kunnen worden getrokken. Het bemesten van alleen de
boomstrook met 240 kg N per ha sedert 1965 gaf bij Conference een meeropbrengst
van 27% en bij Doyenné van 17% tegenover onbemest. Het bemesten van alleen de
grasstrook gaf eveneens een opbrengststijging, 15% bij Conference en 25% bij Doyenné, als er 270 kg N/ha was gegeven. Bemesting op de boomstrook maakt die op het
gras minder noodzakelijk.
De proeven met ringen, schijven en sectoren van onbegroeide grond boven de wortelstelsels van Conference en Beurré Hardy peren in een overigens al enige jaren niet
bemeste grasmat werden voortgezet. De bovengenoemde onbegroeide oppervlakten
kunnen als vrijwel de enige stikstofbron door mineralisatie voor de bomen worden be68

schouwd. Uit de opbrengsten en vooral de bladanalyse op stikstof konden gevolgtrekkingen worden gemaakt over de horizontale worteluitbreiding in de loop van de jeugdjaren. Onbemest gras rond de stam, dat bij jonge bomen het gehele wortelstelsel bedekt,
heeft een sterk remmende werking op de verdere horizontale uitbreiding. Bij Beurré
Hardy peren werd van het vijfde tot zevende groeijaar uit de bladstikstofgehalten een
uitbreiding van ca. 50 cm afgeleid.
Bij Bonne Louise peren werd de vergelijking tussen boomstroken van verschillende
breedte voortgezet. Bij smalle stroken kan het stikstoftekort ontstaan door de grotere
bedekkingsgraad met onbemest gras weliswaar geheel door zware bemesting op de
boomstrook worden gecompenseerd, de opbrengsten blijven hier door de niet te compenseren grotere vochtconcurrentie duidelijk achter bij die van bredere stroken.
Bij James Grieve (Lired) appels op MM 106 in volvelds gras, welke op 29 november
en op 25 februari met 250 kg N / h a werden bemest, is door middel van analyse van
herhaald verzamelde wortelmonsters nagegaan of opname van stikstof in de winter
kon worden aangetoond. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Fluctuaties van de stikstofgehalten in de tijd bleken met veranderingen van de bodemtemperatuur in de onderzochte periode (november 1968-juni 1969) samen te hangen. Bij temperaturen beneden 4°C vond een stijging plaats, daarboven een daling. Dit laatste wijst op een versterkte afvoer van de opgenomen stikstof naar hogere delen bij hogere temperaturen.
In Heijningen werd de proef met acht over het jaar verspreide bemestingsdata bij
Golden Delicious appels met brede grasstroken vervolgd. Hoewel reeds voor het derde
seizoen op soms zeer ongebruikelijke tijden (augustus, oktober) wordt bemest, is de
reactie van de bomen op de behandelingen zeer zwak. De hoogste opbrengst werd bij
de stikstofbemesting in januari bereikt. De stikstof uit de bemesting verdwijnt blijkbaar
niet spoedig uit dit profiel, hetgeen aan de ondiepe ontwatering wordt toegeschreven.
Niet inspoeling, maar afvoer met drainwater moet bij dit diep-wortelende gewas als
oorzaak van stikstofverlies worden aangemerkt.
Het verschijnsel vruchtrui als gevolg van een door overbemesting in het voorjaar
veroorzaakte groeischok, werd bij zevenjarige Beurré Hardy peren nagegaan. Van
geen van de op 24 april, 19 mei of 4 juli gegeven bemestingen van 100 kg N / h a ging
een versterkte rui uit. De overbemesting in mei gaf zelfs een versterking van de vruchtzetting, die op 20% opbrengstvermeerdering neerkwam. Dit onverwachte resultaat
werd aan de hoge vochttoestand van de grond ten tijde van en de geringe neerslag
na de bemesting toegeschreven.
De proef met vaak herhaalde ureumbespuitingen op Beurré Hardy peren, bedoeld
om na te gaan in hoeverre een gewas hierdoor van stikstof kan worden voorzien, werd
voortgezet. Tussen 9 mei en 8 augustus, in de 'voorzomer'-behandeling, werd 14 keer
geneveld met oplossingen in geleidelijk toenemende concentraties van 3,5-7%. De late
zomerbehandeling vanaf 8 augustus bestond uit 9 keer vernevelen van 7-9% ureum.
Er trad geen bladverbranding op. Berekend werd dat per behandelingsperiode slechts
ca. 6 kg N / h a in het gewas kan worden gebracht. De opbrengsten en de bladkleur
wezen dan ook op een veel geringer effect dan dat welke met een zeer matige bemesting van 100 kg N / h a bij volvelds gras werd verkregen.
Het onderzoek naar de oorzaken van het optreden van Cox's ziekte met behulp van
potproeven met grind werd voor het tweede proefjaar voortgezet. Door de krachtige
bovengrondse ontwikkeling bij een beperkt wortelstelsel waren reeds in het eerste proefjaar duidelijke verschijnselen van de genoemde groeistoornis opgetreden. In 1969 had
dit zijn nawerking, waardoor het effect van de behandelingen niet duidelijk naar voren
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trad. Wel bleken de bomen bij de verdrinking in de eerste weken van mei 1969 als nabootsing van wateroverlast veel gevoeliger te zijn dan in de periode van augustus-september. Vooral de bomen, die met ammonium waren gevoed en meer aan de Cox's
ziekte hadden geleden en daardoor zwakker waren, waren gevoeliger. Het toedienen
van nitriet en sulfide — stoffen die in een ongerijpt, anaëroob profiel voorkomen — tijdens het verdrinken, was fataal. In een tweede proef op grindcultuur werd nagegaan,
of het enten van de onderstam, waarbij deze eigen functionerende bladeren kreeg, bijdroeg aan het voorkomen van de ziekte. Gedurende twee proefjaren werd echter geen
genezende werking hiervan geconstateerd, noch een wisselwerking met de stikstofsoort.
Het onderzoek naar een effectieve bestrijding van stip in appels werd via verschillende
proeven voortgezet.
In 1969 werd de werking van de volgende behandelingen in een boomgaard met Cox's
Orange Pippin op zandgrond bestudeerd: een eenmalige bespuiting met borax in een
concentratie van 0,05% op 4 juni, een zesmalige bespuiting met 0,75% kalksalpeter
en een beregening. Op de veldjes, waar nu al enige jaren jaarlijks eenmaal met borax
was gespoten, werd een daling van de opbrengst geconstateerd. De bespuitingen met
kalksalpeter gaven dit jaar een duidelijke opbrengstvermeerdering (10%). Het aantal
vruchten met rot was door de bespuitingen met kalksalpeter verminderd van 12 tot 7 % .
Bij het sorteren voor de bewaring werd de indruk verkregen, dat de met kalksalpeter
bespoten vruchten een wat groenere grondkleur vertoonden. In de praktijk zou dit tot
een later plukken geleid hebben. In de loop van het seizoen werd zeven maal beregend,
en wel voor de eerste maal op 19 juni. In totaal werd 255 mm gegeven. Toch was de
verhoging van de opbrengst onbetekenend, evenzo was de kwaliteitsverbetering in de
vorm van grotere vruchten gering.
De gegevens van het proefveld IB 1300 toonden aan, dat de vruchten geraakt moeten
worden, wil de effectiviteit van de bespuiting tegen stip bevredigend zijn. Het brengen
van de kalksalpeteroplossing op de bladeren van de langloten heeft een gering effect als
vaak gespoten is, het brengen van de oplossing op de bladeren van de kortloten heeft
geen effect.
In oriënterende proefjes werd nagegaan bij welke concentraties van oplossingen van
calciumnitraat en calciumchloride verbranding van het appelblad optreedt. De concentraties liggen wat hoger dan vroeger was aanbevolen. In tegenstelling met de verwachting bleek het oudere blad gevoeliger voor verbranding en trad bij late bespuiting in
september meer schade op.
Een studie werd begonnen om een grondanalysemethode te vinden, die een maat
geeft voor het voor de vruchtboom beschikbare calcium in de grond, bepaald aan de
hand van het gehalte aan calcium in het blad. Uitgegaan werd van monsters van een
proefplekkenonderzoek op zandgrond in Noord-Brabant en Limburg en op zeeklei in
Zeeland en Zuid-Holland. Bij het bepalen van het in water oplosbare calcium werden
grote verschillen gevonden tussen zand en zeeklei: de analysecijfers voor de laatste liggen wel een factor 15 hoger. Er werd een samenhang, zij het een matige, gevonden tussen de K/Ca-verhouding van het blad en die in de grond. Bij de verdere uitwerking
zal zeker rekening gehouden moeten worden met de grootte van het adsorptiecomplex
in de grond. Hetzelfde geldt voor het verband tussen het kaliumgehalte in het blad en
dat in de grond.
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Groenteteelt onderglas
De bemesting van het wachtbed, waarop aardbeiplanten staan voordat zij in de kas worden uitgeplant, heeft invloed op de uiteindelijke produktie. In twee proeven werd de invloed van op het wachtbed toegepaste organische meststoffen bestudeerd. Hierbij bleek
stalmest gunstig te werken. De later in de kas geplante aardbeien gaven gemiddeld een
opbrengstverhoging van 10%. Twee proefvelden in het vorige seizoen aangelegd met
tuinturf en stadsvuilveencompost, werden voortgezet. De bestaande veldjes werden
hierbij in tweeën gedeeld, de ene helft kreeg de halve hoeveelheid aan eerder toegediende organische stof, de andere helft werd niet opnieuw behandeld. Onbekalkte tuinturf bleek geen duidelijk gunstige nawerking te hebben. Het opnieuw toedienen van
tuinturf verhoogde de opbrengst. Herhaalde toepassing van veencompost was ongunstig,
er mag niet meer dan 5m 3 /are in twee jaar worden gegeven.
Met het doel voor de pluimveebedrijven een weg te vinden voor de overtollige mest
werd door een mesthandelaar te Nootdorp bij wijze van proef 250-300 kg batterijmest
met 1000 kg stro gefermenteerd. Met de ontstane kippestromest werden twee proefvelden met sla als proefgewas opgezet. In deze proeven werd de kippestromest in hoeveelheden van 0, 250, 500 en 1000 kg/are onderzocht in combinatie met giften kalkammonsalpeter. In een enkele jaren oude kas met hoge vruchtbaarheidstoestand werd
geen duidelijke opbrengstreactie verkregen. De kunstmeststikstof gaf een aanzienlijke
verhoging van de opbrengst in een nieuwe kas op uitgeboerde grond, terwijl de kippestromest nog een verdere stijging in de opbrengst gaf van 10%.
Symptomen van gebrek en overmaat aan voedingselementen bij komkommer en
augurk werden beschreven en gefotografeerd. De planten werden geteeld op watercultuur of veensubstraat, terwijl voorts in de praktijk optredende verschijnselen werden
vastgelegd. De resultaten van deze studie zijn inmiddels gepubliceerd.
Een ernstig geval van boriumgebrek werd in de praktijk geconstateerd bij tomaat,
met onder andere topsterfte. Bemesting met 200 g borax/are en twee bespuitingen
met een 0,2% oplossing van deze meststof gaven een volledig herstel. Hergroei werd
binnen 14dagen na de bemesting en eerste bespuiting waargenomen.
Groenteteeltindevollegrond
Het euvel van de zwarte harten in vroege vollegronds bleekselderij, waarbij de bijkans
volwassen en nagenoeg oogstrijpe struik door bruinkleuring en rotting van het hart onverkoopbaar wordt (fig. 9), is wel toegeschreven aan relatief calciumgebrek, vergelijkbaar met neusrot in tomaat en stip in appels. Een proef met vroege bleekselderij waarbij
een wekelijkse en een veertiendaagse bespuiting met kalksalpeter werd gecombineerd
met geen en wel beregening heeft aangetoond dat beregening een goede remedie vormt
tegen het ontstaan van zwarte harten. Alle beregende veldjes waren voor 100% gezond, onverschillig of er wel of niet was gespoten met kalksalpeter. De niet beregende
objecten vertoonden resp. 48, 29 en 37% aangetaste planten, al naar gelang er niet,
eenmaal per veertien dagen of eenmaal per week gespoten was. De voorlopige conclusie
luidt dus, dat bespuiten met kalksalpeter zonder beregening het optreden van zwarte
harten weliswaar iets kan verminderen, maar het niet kan voorkomen. Daarvoor is
intensieve beregening noodzakelijk, waarbij kan worden afgezien van een calciumbe-
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Fig. 9. Bleekselderij met zwarte harten.
Black hearts in blanched celery.
spuiting. Een en ander is in overeenstemming met Franse en Belgische praktijkervaringen.
Voetziekte in asperge, waarbij de stengels voortijdig afsterven, treedt vooral op de
minder goed verzorgde, armere percelen op. In de literatuur worden de Ca/Mg-verhoudingen in de grond en de B-voorziening genoemd als belangrijke factoren. Ook
topverwelking, die vooral optreedt in augustus in jonge, twee- à driejarige gewassen
op percelen met een gering vochthoudend vermogen, wordt misschien beïnvloed door
een of meer van genoemde factoren. Een late teelt van asperge in potten met een voor
de aspergeteelt representatieve grond kwam door het vorderen van de tijd niet geheel
meer tot haar recht. De eerste indruk is, dat het gewas sterk reageert op magnesium en
calciumcarbonaat, doch niet op gips. Dit laatste in tegenstelling tot de ervaringen van
1968.
Roodverkleuring van zuurkool kan optreden wanneer het materiaal niet voldoet aan
de eisen, welke de melkzuurbacteriën stellen aan het milieu. Algemeen wordt aangenomen, dat het mangaangehalte van de kool hierbij een belangrijke rol speelt. Een in de
herfst van 1969 uitgevoerde mangaanbespuitingsproef op een aantal praktijkpercelen
gaf echter geen verschillen in mangaangehalte van de kool te zien. Het euvel roodverkleuring is trouwens in 1969 niet groot geweest ondanks de voor het optreden van
mangaangebrek gunstige weersomstandigheden in de loop van het groeiseizoen.
Er bestaat veel onzekerheid omtrent de optimale stikstofhoeveelheid en de meest
gewenste tijdstippen van overbemesten van spruitkool. Dit zowel wat de kwantiteit als de
kwaliteit van het produkt betreft. Er werden in 1969 twee proeven uitgevoerd met het
hybride gewas Frigostar. Uit de thans beschikbare produktiecijfers van het twee maal
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geoogste proefveld in Wehe den Hoorn komt naar voren dat, wanneer van de stikstofoverbemesting het grootste gedeelte vóór oktober was toegediend, de opbrengsten het
grootst waren. In het algemeen kan dus voor 1969 worden gesteld dat de produktie
aan spruiten gunstig is beïnvloed door vroegtijdig beschikbare stikstof, terwijl een late
overbemesting in eind oktober waarschijnlijk weinig effect meer zal hebben. Ondanks de
vroege stikstofbehoefte heeft de synthetisch organische N-mengmeststof IBH 15+ 9+ 15,
in één maal bij het planten toegediend, tegen de verwachting nog te snel gewerkt met
als gevolg een snel afrijpen van de spruiten, vooral bij de hoge giften van 250 kg N / h a ,
waarbij te weelderige planten zijn ontstaan.
Door bekalkingen en door hoge fosfaatgiften aan boven- en ondergrond wordt getracht voormalige, schrale landbouwgronden op korte termijn op een voor de groenteteelt in de volle grond gewenst bodemvruchtbaarheidsniveau
te brengen. Op daartoe
aangelegde proeven op zandgrond in de ruilverkaveling te Someren reageerde, afgemeten aan de standcijfers, het gewas prei negatief op de pH-verhogingen, zowel van die
in de boven- als van die in de ondergrond. De beste stand medio oktober hadden die
velden, waarop de pH-KCl in boven- en ondergrond op 4,5 was gebracht. De velden
met pH-KCl 6,5 in boven- en ondergrond bleven achter. In de fosfaatproef waren de
verschillen, afgezien van het nulobject, nog minder uitgesproken, maar de stand was
het beste op die velden, die zowel in boven- als ondergrond500 kg P 2 0 5 / h a hadden
gekregen.
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Kennisoverdracht

In 1969 versehenen 108 publikaties met IB-medewerkers als auteurs of mede-auteurs.
Van deze publikaties verschenen er 13 in internationale wetenschappelijke tijdschriften,
boeken en congresverslagen, 28 in de land- en tuinbouwvakpers en 19 in rapportvorm.
Het boekje Voedingsziekten bij komkommer en augurk onder glas, geschreven door
ir. J. P. N . L. Roorda van Eysinga en dr. ir. K. W. Smilde —een gezamenlijke uitgave
van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en het Proefstation voor de Groenten- en
Fruitteelt onder Glas —zag in november het licht. Het werd op ruime schaal verspreid,
o.a. onder het tuinbouwonderwijs, de voorlichtingsdiensten, onderzoekinstellingen en de
tuinbouwpers. Het boekje is in Nederland verkrijgbaar gesteld voor de symbolische
prijs van drie gulden. Pudoc, Wageningen, gaf te zelfder tijd een Engelse vertaling uit
onder de titel Nutritional disorders in cucumbers and gherkins under glass.
Medewerkers van het IB hielden dit jaar 161 voordrachten, waarvan 21 in het buitenland.

Publikaties
ANONIEM (F. van der Paauw). Het stikstofproefveld IB 711 op gediepploegde en onbehandelde
grond (1967 en 1968, 6e en 7e resp. laatste proefjaar). Ver. Exploit. Proefboerderijen Veenkoloniën, Verslag 1968(1969) 147-156.
Het diepploegen van de grond heeft geleid tot een aanzienlijk verlies aan stikstofleverend
vermogen. Het bleek van groot belang dat de bouwvoor bij grondbehandeling zoveel mogelijk intact blijft. Het potentieel verlies aan leverbare stikstof wordt echter in sterke mate
gecompenseerd door een betere werkzaamheid van bodem- en kunstmeststikstof in de vochtiger grond, zodat de behoefte aan kunstmeststikstof ten dele, als de bouwvoor behouden
blijft, soms geringer kan zijn. De ongelijkmatigheid van het gewas door het diepploegen
ontstaan, wordt opgeheven door de bouwvoor te behouden. Het gewas is dan zelfs gelijkmatiger dan op de onbehandelde grond.
ANONIEM (J. S. Zwiers). Pr. 800. Stalmestproefveld, verslag 1968. Ver. Exploit. Proefboerderijen Veenkoloniën, Verslag 1968(1969) 157-159.
G. H. ARNOLD. Stikstofbemesting van granen. 19. Invloed van chloormequat (CCC) en deling
van de stikstofgift op enige kwaliteitskenmerken van tarwe. Stikstof 6.63 (1969) 109-113.
Het is gebleken dat men met een verhoogde stikstofgift hogere tarweopbrengsten kan bereiken. Men moet dan wel chloormequat toedienen en/of de stikstofgift over twee tijdstippen verdelen. Deze maatregelen hebben echter een negatief effect op kwaliteitskenmerken
als duizendkorrelgewicht, sortering en uiterlijk beeld. De invloed op het ruw-eiwitgehalte, en
dus op de bakkwaliteit, was positief. De tarwe met de laagste waardering voor het uiterlijk
beeld vertoonde het hoogste eiwitgehalte.
R. ARNOLD BIK. Vochtvoorziening, stikstofbemesting en interne waterbalans bij bloemisterijgewassen. Tuinbouwmededelingen 32 (1969) 373-379,385.
Uit een factoriële proef met 5 N- en 3 vochttrappen bij gloxinia is duidelijk gebleken dat de
vochtvoorziening het effect van de N-bemesting mede bepaalt. In een factoriële proef met
5 N- en 2 NaCl-trappen werd voorts aangetoond dat de verzouting van de grond een soortgelijke invloed uitoefent. In beide gevallen kunnen de resultaten op bevredigende wijze op
basis van de zuigspanningstheorie worden verklaard. Geconcludeerd wordt dat het voor
een optimaal rendement van de N-bemesting bij bloemisterijgewassen noodzakelijk is de
zuigspanning in de hand te houden.
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R. ARNOLD BIK.Regeling Handelspotgrond Proefstation Aalsmeer (R.H.P.A.). Vakblad Bloemisterij 24 (1969) 503, 545.
Een lijst van merken van in de handel verkrijgbare potgronden die door de R.H.P.A. zijn
goedgekeurd.
R. ARNOLD BIK. Voor een optimaal rendement van de stikstofbemesting moet de zuigspanning
in de plant in de hand worden gehouden. Vakblad Bloemisterij 2432 (1969) 1128.
Samenvatting van een inleiding, gehouden tijdens de Tuinbouwdagen 1969 te Wageningen.
R. ARNOLD BIK. Welke eisen moet men aan de kwaliteit van gietwater stellen? Vakblad Bloemisterij 24 (1969) 1783.
Normen worden opgegeven voor de kriteria voor de kwaliteit van het gietwater ten behoeve van bloemisterijgewassen, t.w.: totaal-zoutgehalte, NaCl-gehalte, totale hardheid, bicarbonaatgehalte en ijzergehalte. Bij de potplantenteelt dient men erop bedacht te zijn, dat
ook bij betrekkelijk veilige zoutgehalten van het gietwater verzouting kan optreden.
R. ARNOLD BIK. Stikstof- en het kalitrappenproef met Asparagus plumosus. Proefsta.
terij Ned.. Jaarverslag 1968 (1969) 43.

Bloemis-

R. ARNOLD BIK. Stikstof-kalibemestingsproef met Rosa 'Baccara . Proefsta. Bloemisterij
Jaarverslag 1968 (1969) 105-106.

Ned.,

R. ARNOLD BIK. Een vergelijking tussen bemesting met kunstmest en bemesting met organische
meststoffen aan de hand van een proef met Cloxinia. Proefsta. Bloemisterij Ned., Jaarverslag 1968 (1969) 151-154.
R. ARNOLD BIK.Proef met verschillende substraatcomponenten. Proefsta. Bloemisterij
Jaarverslag 1968 (1969) 155-156.

Ned.,

R. ARNOLD BIKen W. VAN MARSBERGEN. Vergelijking van organische meststoffen met kunstmest bij Rosa 'Carol'. Proefsta. Bloemisterij Ned., Jaarverslag 1968 (1969) 104-105.
IJ. BAKKER. Vergelijking van de werking van ureum met andere stikstofmeststoffen. Buffer 15A
(1969) 26-27.
Samenvatting van door P. F. J. van Burg en K. Dilz verzamelde resultaten van proeven ter
vergelijking van de werking van ureum met andere stikstofmeststoffen in verschillende
Westeuropese landen.
IJ. BAKKER. Ureum als stikstofmeststof. Buffer 15.5 (1969) 109-111.
IJ. BAKKER. De bemestingswaarde van suikerbietenkoppen en -blad; onderploegen eventueel
slechts voor zuivere akkerbouw. Plattelandspost 25.19 (1969) 15.
De bemestingswaarde van 30 ton suikerbietenkoppen en -blad bedraagt ca. ƒ 250,—. Indien
bij verkoop de prijs minder bedraagt dan ƒ 9,— per ton, zal onderploegen op zuivere akkerbouwbedrijven dikwijls voordeliger zijn.
P. BOEKEL. Goede kalktoestand: belangrijke factor in bodemstructuur. Boerderij 53.11 (1969)
1121.
In dit artikel is aangegeven: de betekenis van kalk voor de structuur van de grond, het
voor het verkrijgen van een goede structuur op verschillende grondsoorten vereiste kalkniveau, de hoeveelheid kalk die moet worden toegediend, en welke kalksoort het heste kan
worden gebruikt. Ook wordt een overzicht gegeven van de kalktoestand van de klei- en
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P. F. J. VAN BURG and G. H. ARNOLD. Effect of the growth régulant CCC on the growth of
cereals: experiments 1963-1964. Neth. Nitrogen Tech. Bull. 7 (1969) 32 pp.
Er worden oriënterende proeven beschreven over het effect van het groeiremmiddel
chloormequat (CCC) op legering, stengellengte, opbrengst enz. van verschillende granen. Dit
effect blijkt afhankelijk te zijn van graansoort en -variëteit, stikstofvoorziening van het gewas, hoeveelheid en tijd van toediening van chloormequat. De korrelopbrengst werd nergens nadelig beïnvloed, maar gaf meestal een verhoging te zien, met name wanneer — zoals
bij tarwe — legering kon worden tegengegaan, maar ook in andere gevallen zoals bij haver
en gerst. Zomer- en wintertarwe werden het sterkst door chloormequat beïnvloed. Hoe
zwaarder de stikstofbemesting bij tarwe, hoe kleiner het effect op de stengellengte. Toch
werd met chloormequat legering steeds verhinderd.De tijd van toediening bleek ook belangrijk te zijn. Bij vroege toediening werden de onderste halmleden verkort, bij late toediening
de bovenste. In het laatste geval resulteerde dit in een sterkere verkorting van de stengel
maar niet altijd in een verminderde legering. De mate van stengelverkorting bleek dus geen
maatstaf te vormen voor de weerstand tegen legering.
P. F. J. VAN BURG en J. H. SCHEPERS. De toepassing van stikstofoplossingen. 2. Proeven op
bouwland en grasland in 1966-1968. Stikstof 6.62 (1969) 61-65.
Het onderzoek naar de stikstofwerking van een stikstofoplossing (half ureum, half ammoniumnitraat) op wintertarwe en grasland in 1966-1968 leidde tot de volgende conclusies. Op
wintertarwe verschilde de werking van stikstofoplossing weinig van die van kalkammonsalpeter. Voor een definitieve conclusie is echter meer onderzoek nodig. Op bouwland in de
nieuwe polders, waar normaal kalksalpeter wordt gebruikt, moet de toepassing van stikstofoplossing sterk worden ontraden.
Op grasland moet bij het gebruik van stikstofoplossing rekening worden gehouden met een
opbrengstverlies van 5-10% als gevolg van vervluchtiging van ureumstikstof.
A. D A Sen S. BOMMELJE. Gewijzigde normen voor de K-en Ca-bemesting in de fruitteelt.
Fruitteelt 592 (1969) 48-49.
De resultaten van het afzonderlijke grondonderzoek op zwartstroken en grasstroken in de
fruitteelt hebben uitgewezen dat er bodemvruchtbaarheidsverschillen bestaan tussen boomen rijstrook, die toe te schrijven zijn aan de grasstrokencultuur waarbij gras van de rijstrook naar de boomstrook wordt gemulcht. Deze bodemvruchtbaarheidsverschillen uiten
zich hoofdzakelijk op zeekleigronden in een hoger K-gehalte van de boomstrook en op
zandgronden in een lagere p H van de boomstrook. Hieruit is de conclusie getrokken dat
bemonstering in het vervolg uitsluitend op de boomstrook dient plaats te vinden.
De te adviseren kaligiften zijn voor zandgrond aanzienlijk verlaagd, op zeeklei wordt voor
alle gebieden één adviesschema gehanteerd, i.e. het normale zeekleischema.
Op de rivierklei is een glijdende schaal voor de kaliadviesbasis ontworpen, waarbij de kaligiften gemiddeld iets verlaagd zijn.
Op de zandgronden is de optimale p H verhoogd en wordt geadviseerd om bij de toestand
'goed' eens in de drie jaar een onderhoudsbekalking uit te voeren.
P. DELVER. Wateroverlast en het afsterven van vruchtbomen. 1. Factoren in en buiten het gewas. Fruitteelt 59 (1969) 475-477, 480.
In de afgelopen twintig jaar is op slecht ontwaterde percelen gemiddeld eens in de 3-4 jaren
het afsterven van vruchtbomen door wateroverlast geconstateerd. Het afsterven vindt plaats
tijdens en na de bloei. De aanleiding moet meestal worden gezocht in overvloedige regen in
de voorgaande zomer of herfst. De omstandigheden waaronder deze schade kan voorkomen zijn onderwerp van studie geweest van de Werkgroep 'Waterhuishouding in de fruitteelt'.
In de hier besproken potproef met Golden Delicious appelboompjes op M IX werd inun-
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datie toegepast in verschillende perioden van het jaar. De boompjes waren tijdens deopkweek in het vorige jaar in een stikstofrijke of -arme toestand gebracht. Van de helft van
elk vandeze groepen werden devrachtjes na de bloei verwijderd. Vandeze vier categorieën
bleken de stikstofrijke planten zonder vruchten duidelijk het gevoeligst voor wateroverlast.
Hierbij ontwikkelden zich veel sneller bovengrondse symptomen (roodkleuring van het
blad), terwijl in de grond sneller blauwkleuring tijdens de inundatie optrad. De veel minder
sterk groeiende stikstofarme planten met vruchten waren het minst gevoelig. De invloed
van de stikstoftoestand van de planten wordt toegeschreven aan de sterkere groei en de
grotere fysiologische activiteit vande wortels. Bij planten zonder vruchten treedt bovendien
een versterkt assimilatentransport naar de wortels op.Door zuurstofgebrek kan de verbranding van deze koolhydraten tot koolzuur en water niet volledig plaats vinden en hopen
zich voor de plant vergiftige alcoholachtige tussenprodukten op.Het afsterven wordt daarom alsgevolg vanzelfvergiftiging gezien.
De gevoeligheid voor inundatie bleek tenslotte in de zomer en herfst veel groter te zijn dan
tijdens de winterrust.
P. DELVER. Hetbodemvruchtbaarheidsonderzoek. Proefsta. Fruitteelt Volle Grond,Jaarverslag
1968(1969)71-97.
P. DELVER, J. S. C. DRIESSEN en H. R. TEN CATE. Bronwater: ontijzeren en beregenen. Fruit-

teelt 59(1969) 550-552.
Bij de ontijzering van bronwater door middel van een grindfilter moet bij vers grind
rekening worden gehouden met een rijpingstijd van het filter, welke bij hard water enkele,
bij zacht water echter veertien dagen kan duren. Tijdens deze rijping wordt continu gepompt en wordt onvoldoende ontijzerd water verkregen, dat bij gebruik voor beregening
over de bomen heen risico van vruchtverruwing oplevert. Ook bij reeds gerijpte, maar enkele maanden niet gebruikte filters moet opnieuw met een rijpingstijd van enkele dagen
rekening worden gehouden. Na terugspoelen ter reiniging van continu gebruikte filters
hoeft slechts enkele uren te worden gewacht voordat optimaal ontijzerd water wordt verkregen.
In een beregeningsproef te Maarheeze met Golden Delicious appels werd water van verschillend ijzergehalte over de bomen verspoten. Een duidelijke toeneming van de vruchtverruwing werd pasbij water van minsters 2 mgFe per liter geconstateerd. Ontijzering tot
ca. 0,5-1,0 mg Fe, een niveau waar beneden men soms niet kan komen door de samenstelling vanhetwater, lijkt daarom voldoende veilig water te geven.
K. DILZ. De stikstofbemesting van granen; stikstofhoeveelheden, delen van de stikstofgift
en detoepassing vanCCC. Boerderij 53.21 (1969) 1375-1376.
K. DILZ. Stikstofbemesting vangranen. Landbouwgids 1970(1969) 294-295.
K. DILZ. De stikstofbemesting van granen. 17.Stikstofhoeveelheden, gedeelde stikstofgiften en
CCC opwintertarwe. Proeven 1968.Stikstof 6.61(1969) 11-14.
Op een drietal proefvelden met wintertarwe in westelijk Noord-Brabant, de Haarlemmermeerpolder en de Noordoostpolder (voorvrucht suikerbieten of consumptie-aardappelen)
zijn proeven genomen metopklimmende stikstofgiften, gedeelde stikstofbemesting al danniet
gecombineerd meteen CCC-bespuiting.
De top van de korreopbrengsten werd bereikt bij 90-120 kg N per ha. Zowel stikstofbehoefte als opbrengstniveau waren lager dan in de voorafgaande drie proefjaren. Dit werd
in verband gebracht metdeongunstige omstandigheden tijdens de afrijping (ziekten en slecht
weer).
Toepassing van CCCheeft op de drie proeven tot een verhoging van het opbrengstniveau
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geleid, ook in gevallen waarin geen legering voorkwam. Verhoging van de stikstofgift (boven de praktijkgift) + CCC heeft de opbrengsten verhoogd met 400-600 kg korrel per ha
en wasop de betreffende percelen rendabel.
Deling van de (verhoogde) stikstofgift heeft in alle gevallen het opbrengstniveau verhoogd
met 100, resp. 200, resp. 400 kg korrel per ha. Hiermee werd in twee van de drie gevallen
het niveau van de ongedeelde stikstofgift + CCC bereikt. Door deling werd de stevigheid
van het gewas onvoldoende verbeterd.
Deling van destikstofgift met CCC gaf in twee van drie gevallen een verhoging van
de korrelopbrengst met 150-200kg perha.
De verschillende systemen zijn met elkaar vergeleken:
(a) De ongedeelde gift met CCC geeft tenminste dezelfde of een iets hogere opbrengst en
minder legeringsrisico dan een gedeelde gift zonderCCC.
(b) Een gedeelde stikstofgift (zonder CCC) ookwel op te vatten als een matige voorjaarsgift
met een aanvulling bij het begin van het schieten, geeft minstens dezelfde of hogere korrelopbrengsten en een iets steviger gewas dan wanneer deze hele bemesting (zonder CCC) in
het voorjaar gegevenwas.
(c) Een deling van de stikstofgift met CCC kan van belang zijn indien onder de tarwe een
groenbemesting (metname eenvlinderbloemige) geteeld wordt.
K. DILZ. De stikstofbemesting van granen. 18.CCC en gedeelde stikstofgiften op wintertarwe
en het effect hiervan op ondergezaaide vlinderbloemigen. Stikstof 6.61 (1969) 15-19.
Er zijn twee proeven genomen om na te gaan in hoeverre toepassing van CCC tarwe geschikt maakt als dekvrucht voor vlinderbloemigen.
In de eerste proef, met luzerne onder wintertarwe, is gebleken dat een verhoging van de
stikstofbemesting met 25 kg N per ha gecombineerd met een CCC-bespuiting, 300 kg meer
tarwe opleverde bij een gelijkblijvende oogst aan luzerne in de eerste snede van het volgende jaar.
In de tweede proef, met rode klaver, werd bij 105 kg N per ha de hoogste opbrengst aan
tarwe verkregen. Zonder CCC was bij deze stikstofgift de ontwikkeling van de rode klaver
bepaald onvoldoende, door deling van de stikstofgift iets beter, met CCC nog beter, terwijl
een gedeelde stikstofgift gecombineerd met CCC het beste resultaat gaf, namelijk een redelijk ontwikkeld gewas rode klaver.
Hoewel het onderzoek hiermee nog niet is afgerond, is duidelijk aangetoond dat het toepassen van CCCop tarwe perspectieven biedt in verband met onderzaai van vlinderbloemige
groenbemesters.
J. A. GROOTENHUIS. Kunstmestakker-Klaverland-Wisselweide. Drie organische-stofbedrijven
van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. Het onderzoek in 1968.Ons Platteland (1969)
6 dec, 10-11; en andere landbouwbladen.
Na een korte samenvatting van doel en opzet van het veeljarig onderzoek op de drie bedrijven (gesticht in 1952) worden resultaten van onderzoek behandeld inzake structuuraspecten van de grond en gewasopbrengsten in1968.
De structuur van de bouwvoor op de Wisselweide bleek in positieve zin af te wijken van
die van beide andere bedrijven. Dit uitte zich ondermeer in een betere doorlatendheid voor
water, betere bewerkbaarheid, betere verkruimelbaarheid en minder benodigde trekkracht
bij het ploegen op wintervoor. Op de Wisselweide bleek aan de aardappelknollen bij het
rooien belangrijk minder grond te blijven kleven dan op beide andere bedrijven.
Bij wintertarwe, consumptieaardappelen en suikerbieten werden op de Wisselweide hogere
maximale gewasopbrengsten verkregen dan op beide andere bedrijven.
Het verschil tussen Klaverland en Kunstmestakker uitte zich bij pootaardappelen, consumptie-aardappelen en suikerbieten alleen door minder behoefte aan kunstmeststikstof op eerstgenoemd bedrijf en niet door verschil inmaximaal bereikbaar opbrengstniveau.
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Het verschil in humusgehalte van de bouwvoor tussen Kunstmestakker en Klaverland is na
16 jaar van proefnemingen nog teleurstellend klein (resp. 2,3 en 2,4% humus), wanneer
men daarbij bedenkt, dat op alle percelen van het Klaverland viermaal in zes jaar tijd stoppelgroenbemesting wordt toegepast.
Het humusgehalte van de Wisselweide bedraagt thans 2,8%. Door inschakeling van kortdurende kunstweiden plus toediening van stalmest, zoals dit op de Wisselweide plaatsvindt,
gelukt het waarschijnlijk op den duur een humusgehalte van 3% te bereiken op deze grondsoort.
J. A. GROOTENHÜIS. Problemen rond de vruchtwisseling bij vereenvoudigde bouwplannen; in
het bijzonder bij de tarweteelt. Plattelandspost 25.5 (1969) 7.
In het artikel worden resultaten meegedeeld van de vruchtwisselingsproeven op de proefboerderij Dr. H. J. Lovinkhoeve bij Marknesse in de Noordoostpolder.
Bij twee of drie jaar achter elkaar verbouwen van wintertarwe op hetzelfde perceel zal in
het tweede of derde jaar een misoogst optreden als gevolg van Ophiobolus-voetziekte (tarwehalmdoder). In de volgende jaren is deze aantasting niet meer van betekenis, wel is de opbrengst 9% minder dan bij een ruime tarwe-vruchtwisseling (eenmaal in de 3jaar).
Een systeem van vruchtwisseling met 50% tarwe waarbij men om het andere jaar tarwe
verbouwt, afgewisseld met suikerbieten en aardappelen, is riskant in verband met het optreden van Cercosporella-voetziekte (oogvlekkenziekte). Vervangt men in dit bouwplan de
helft van de wintertarwe door haver dan verkrijgt men bij aantasting door oogvlekkenziekte
een hogere korrelopbrengst dan bij eerstgenoemd systeem. De kans voor optreden van oogvlekkenziekte is gering wanneer aargewassen niet vaker dan eenmaal in de 3 jaar op hetzelfde perceel worden verbouwd. Tijdige bespuiting met CCC voorkomt legering van door
oogvlekkenziekte aangetaste tarwe. Het inschakelen van groenbemesting en graszaadteelt
maakt de kans voor aantasting door Cercospore//a-voetziekte kleiner.
J. A. GROOTENHÜIS. De waarde van Italiaans raaigras voor groenbemesting. In: Italiaans raaigras. Rijkscentrum Landbouwk. Onderzoek, Gent (1969) 24-33.
Na een korte opsomming van de belangrijkste factoren die in de Nederlandse akkerbouw
hebben geleid tot een sterke uitbreiding van groenbemesting met behulp van grassen (Italiaans raaigras en Westerwolds raaigras), worden resultaten van veldproeven vermeld, verkregen op de proefvelden ZV1 309, ZZH 1164 en op de drie organische-stofbedrijven bij
Nagele.
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat men op gemengde bedrijven voor aardappelen en suikerbieten moet streven naar een groenbemesting met Italiaans raaigras tezamen met een toediening van 20-30 ton stalmest per ha. Op zuivere akkerbouwbedrijven
kan het toepassen van een groenbemesting met Italiaans raaigras zowel op lichte als op
zware gronden opbrengstverhogend werken. Het verdient aanbeveling Italiaans raaigras dat
uitsluitend is uitgezaaid voor toepassing van groenbemesting niet te zwaar met stikstof te
bemesten; ongeveer 60 kg zuivere stikstof per ha is meestal ruim voldoende.
G. W. HARMSEN. Field and laboratory data required to evaluate nitrogen effects. In: Experimental techniques for coordinated field fertility experiments using isotopically labelled fertilizers—Intern. At. Energy Agency, Tech. Rept. Ser. 113(1969) 46-66.
Alle bestaande methoden voor het vaststellen van de behoefte van de grond aan stikstofbemesting worden besproken: veldproeven, vakproeven, potproeven, lysimeters, mineralisatieproeven in het laboratorium en herhaalde laagsgewijze bemonstering van het bodemprofiel.
De voor- en nadelen dezer methoden worden besproken alsook de vraag of het met behulp
van deze werkwijzen mogelijk geacht moet worden tot goede stikstofbemestingsadviezen
te komen, daarbij onderscheid makend tussen de ontwikkelingslanden en de geïndustrialiseerde ontwikkelde landen.
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K. TER HORST. Stalmest en kunstmest voor zandaardappelen. Boerderij 53.25(1969) 1697.
Een samenvatting van oud en nieuw proefmateriaal bevestigde de juistheid van de vroeger
vastgestelde 'stikstofwerking' van stalmest. Het grootste voordeel van bemesting met stalmest
wordt behaald als geen rekening wordt gehouden met de stikstoflevering.
K. TER HORST. Stalmest voor fabrieksaardappelen? Boerderij 54.10(1969)723.
Evenmin als bij gebruik van stalmest voor consumptie-aardappelen dient bij gebruik voor
fabrieksaardappelen de N-bemesting te worden verlaagd. Het is overigens niet aantrekkelijk
om stalmest aan fabrieksaardappelen toe te dienen vanwege de slechts zeer geringe verhoging van het uitbetalingsgewicht. Toediening aan suikerbieten is veel aantrekkelijker: stalmest heeft dan een tegenwaarde van meer dan ƒ 10 per ton.
K. TER HORST. De stikstofbemesting van late consumptie-aardappelen op lichte gronden in
verband met de stalmestgift. Landbouwvoorlichting 26 (1969) 196-199.
De gemiddelde opbrengstkrommen van 48 proefjaren van 26 proeven over het effect van
stikstofbemesting als tevens stalmest werd toegediend, werden vergeleken. Dit leidde tot de
volgende conclusies:
(1) De stikstofwerking van stalmest bedraagt 1,8 kg N/ton. Dit komt overeen met een N w c
van ongeveer 40%, hetgeen de resultaten van Ferwerda bevestigt.
(2) Toepassing van de N-werking van stalmest als richtlijn voor de bezuiniging op de Nbemesting leidt niet tot het gemiddeld voordeligste resultaat.
Stalmest in combinatie met kunstmeststikstof geeft een opbrengstverhoging die met de laatste alleen niet is te bereiken. Hiervoor is extra stikstof nodig. Bij het in de praktijk gebruikelijke bemestingsniveau is het daarom aan te bevelen geen bezuiniging op de Nbemesting toe te passen.
K. TER HORST. De stikstofbemesting van fabrieksaardappelen op lichte gronden in verband
met de stalmestgift. Landbouwvoorlichting 26 (1969)242-243.
Bij gebruik van stalmest voor fabrieksaardappelen behoeft men geen rekening te houden
met de stikstof in de stalmest.
K. TER HORST en H. A. TE VELDE. Organische bemesting van veenkoloniale gronden bij
bouwplannen met 50% aardappelen. I. Praktische mogelijkheden en opbrengstverhogingen.
II. Kosten en baten. Landbouwvoorlichting 26 (1969) 156-159, 189-195.
De resultaten van gemiddeld 15 proefjaren van 9 proeven met organische bemesting werden samengevat. Ze gaven aanleiding tot het opstellen van 2 hypothesen: (1) Toenemende
giften organische meststoffen geven afnemende meeropbrengsten. (2) Er is geen verschil
in opbrengstverhogend effect tussen organische meststoffen (uitzondering stalmest voor
fabrieksaardappelen). De gemiddelde effecten van organische bemesting op gewassen werden vastgesteld. Met behulp van de samenvatting van de effecten kon een schatting worden gemaakt van de rentabiliteit van organische bemesting. Organische bemesting geeft
over het algemeen een verhoging van de winst, maar bijkomende voordelen van organische
bemesting (invloed op de structuur, enz.) moeten de doorslag geven.
K. TER HORST en H. A. TE VELDE. Organische bemesting in de Veenkoloniën bij bouwplannen
met 50% aardappelen. Landbouwcourant Veenkoloniën Omliggende Streken 66.22 (1969)
6-7.
K. TER HORST en H. A. TEVELDE. Bouwplannen in de Veenkoloniën met 50% aardappelen;
goede organische bemesting is een vereiste. Boerderij 53 (1969)2649-2651.
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Jaarverslag 1967 I Annual Report 1967. Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Haren-Groningen(1969) 112biz.
G. JAGER. Invloed van stomen op de chemische en biologische eigenschappen van de grond.
Vakblad Bloemisterij 2432 (1969) 1128.
Samenvatting van een inleiding, gehouden tijdens de 'Tuinbouwdagen' 1969 te Wageningen.
G. JAGER, J. VAN DER BOON and G. J. G. RAUW. The influence of soil steaming on some properties of the soil and on the growth and heading of winter glasshouse lettuce. I. Changes
in chemical and physical properties. Neth. J.Agr.Sci. 17(1969) 143-152.
De verandering in enkele chemische eigenschappen van de grond als gevolg van stomen is
beschreven en besproken met betrekking tot reeds bekende feiten. Het meest opvallend is
een verhoogde oplosbaarheid van zouten en organische stoffen. De concentratie van ammoniumstikstof neemt sterk toe en blijft stijgen, totdat de activiteit van de nitrificerende bacteriën de concentratie doet dalen. De hoeveelheid beschikbaar mangaan is enorm toegenomen en blijft lange tijd op een hoog niveau. Uitspoelen van gestoomde grond is gunstig
omdat de overmaat aan zouten en oplosbare organische verbindingen wordt verwijderd; een
nadeel is echter, dat de hoeveelheid beschikbaar mangaan nog verder stijgt.
Het toedienen van gips aan gestoomde grond had geen effect op de beschikbare hoeveelheid mangaan noch op de hoeveelheid ammonium-stikstof. Zonder effect bleek ook het toevoegen van nitrificerende bacteriën aan de gestoomde grond. Het toedienen van gemalen
stro, mits in een voldoende hoeveelheid is gunstig door het vastleggen van de ruim aanwezige ammonium-stikstof, terwijl ook de hoeveelheid beschikbare mangaan gereduceerd
werd.
De veranderingen door stomen teweeggebracht in de fysische eigenschappen van de
grond zijn meestal gering en veelal van voorbijgaande aard.
G. JAGER, J. VAN DER BOON and G. J. G. RAUW. The influence of soil steaming on some properties of the soil and on the growth and heading of winter glasshouse lettuce. 2. The reaction of the crop. Neth. J.Agr.Sci. 17(1969)241-245.
De groei van sla op gestoomde grond was beter dan op niet-gestoomde grond, als gevolg
van een rijkere voorziening met voedingsstoffen. De planten vertoonden een hoger stikstofen vooral een hoger mangaangehalte. Van de toegepaste bodembehandelingen verlaagde
uitspoelen van de grond met water de opbrengst, maar veroorzaakte een verhoogd mangaangehalte in de planten van de gestoomde grond. De aan de grond toegediende hoeveelheid gemalen stro bleek te gering om de groei en de stikstofopname van de planten op de
gestoomde grond uiteindelijk te beïnvloeden; wel trad een reductie van het mangaangehalte
in deze planten op. Het optreden van bladrandnecrose en van slechte kropvorming was
meer frequent en ernstiger bij de planten die op gestoomde grond groeiden.
G. J. KOLENBRANDER. De invloed van DD op het biologisch leven in de grond; DD-behandeling vraagt extra aandacht voor de stikstofbemesting. Boerderij 55.23 (1969) 1511.
Een op de praktijk afgesteld artikel betreffende de gevolgen van grondontsmetting met DD
ten aanzien van de N-bemesting. Zie samenvatting van de publikatie in Buffer 15.2 (1969)
54-66.
G. J. KOLENBRANDER. Voorlopig N-bemestingsadvies na een DD-behandeling. Buffer 15.2
(1969) 54-66.
Een grondontsmetting in het najaar heeft tot gevolg dat ook het nitrificerend vermogen
van de grond gedurende langere tijd verdwijnt. Herstel treedt eerst het volgend jaar mei op.
Het gevolg is dat de in het najaar gemineraliseerde N zich als ammoniak-stikstof ophoopt,
waardoor de uitspoeling van stikstof in de winter aanzienlijk kleiner wordt. Na een DD87

riënvolume en luchtgehalte gevonden. In jaren met een laag structuurniveau waren de verschillen in deze aspecten van de bodemstructuur groter dan in jaren waarin de structuur in
het algemeen goed was.
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behandeling in het najaar gaat een 'natte' winter zich, wat betreft de N-huishouding, gedragen als een 'droge'.
In pot- en veldproeven werd nagegaan wat dit voor de boer betekent met betrekking tot de
voorjaarsbemesting der gewassen. Bij een DD-behandeling omstreeks 12 oktober bleek de

C. VAN OUWERKERK. Invloed van de relatieve boldiepte op de opbrengst van tulpen. Tuinbouwmededelingen 32 (1969) 398-403.
Uit in 1967 verricht onderzoek op een proefveld op het Tuinbouwproefbedrijf 'Geestmerambacht' te Oudkarspel is gebleken dat één van de oorzaken van de verschillen in opbrengst
van tulpen tussen regelteelt en ruggenteelt gelegen kan zijn in een verschil in relatieve boldiepte, d.w.z. diepteligging van de bollen ten opzichte van eenzelfde, boven het maaiveld
gelegen, horizontaal vlak. Ten opzichte van dit vlak lagen de bollen in de ruggen hoger dan
in de regels: op lichte zavel ca. 8 cm, op zware zavel ca. 3,5 cm. Bij naast elkaar gelegen
regels en ruggen was de relatieve boldiepte dus steeds in het voordeel van de ruggen, zodat
op lage plekken de bollen in de ruggen minder schade ondervonden van stagnerend water
dan in de regels.
De aard van het verband tussen relatieve boldiepte en opbrengst was voor ruggen- en
regelteelt ongeveer gelijk. Bij overeenkomstige relatieve boldiepte waren de opbrengsten
bij de regelteelt echter hoger dan bij de ruggenteelt, vermoedelijk tengevolge van het feit
dat het per bol beschikbare volume grond bij de regelteelt veel groter is.
F. VAN DER PAAUW. Entwicklung und Verwertung einer neuen Wasserextraktionsmethode für
die Bestimmung der pflanzenaufnehmbaren Phosphorsäure. Sonderh. Z.
Landwirtsch.Forsch.
23/11 (1969) 102-109.
Uitgaande van een potproef met 88 Nederlandse grondsoorten is de extractiemethode van
grond met water zodanig gewijzigd, dat de hoogst mogelijke correlatie tussen de met deze
extractie verkregen getallen en de opname van fosfor door de in deze potten gegroeide
planten werd verkregen. Vervolgens is deze methode getoetst aan de resultaten van een
groot aantal andere proeven. Er is zodoende een methode verkregen die nauwkeurig is en
op verschillende grondsoorten op gelijke wijze de beschikbaarheid van het bodemfosfaat
voor de plant aangeeft, in vrij hoge mate onafhankelijk van de eigenschappen van de grond.
F. VAN DER PAAUW. Geen zware bemesting met stikstof van granen. Landbouw courant Veenkoloniën Omliggende Streken 66.8 (1969) 3; en andere landbouwbladen.
Advies voor bemesting met stikstof van granen in verband met de neerslag in de voorgaande
periode. De grond bevat in februari een matige hoeveelheid opgeloste stikstof, zodat een
middelmatige bemesting, zonder extra toeslag of aftrek, wordt aanbevolen.
F. VAN DER PAAUW. Vruchtbaarheidsverschillen tussen een oude en een nieuwe veenkoloniale
grond. Landbouw courant Veenkoloniën Omliggende Streken 66.14 (1969) 5.
P. K. PEERLKAMP. Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in een nieuw huis. Landbouwk. Tijdschr. 81 (1969) 125-126.
N a een korte beschrijving van de redenen voor nieuwbouw en voor de nieuwe plaats van
vestiging wordt de samenstelling van het complex beknopt behandeld. Tenslotte wordt ingegaan op de verbeterde en nieuwe mogelijkheden, die de huidige huisvesting van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid biedt.
J. H. PIETERS en P. NICOLAI. Overbemesting met stikstof bij spruitkool. Proefsta.
Volle Grond Ned., Jaarverslag 1968 (1969) 29-30.

Groenteteelt

J. H. PIETERS en P. NICOLAI. Beperkte grondverzorging in combinatie met chemische onkruidbestrijding. Proefsta. Groenteteelt Volle Grond Ned., Jaarverslag 1968 (1969) 30-32.
I. H. PIETERS en P. NICOLAI. 'Dubbele' bloemkool. Proefsta. Groenteteelt
Jaarverslag 1968 (1969) 32.
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Volle Grond

Ned.,

J. H. PiETERS en P. NICOLAI. Stikstofbemesting bij spinazie en stamslabonen.
Groenteteelt Volle Grond Ned., Jaarverslag 1968 (1969) 33.
J. H. PIETERS en P. NICOLAI. Zwarte harten in bleekselderij. Proefsta. Groenteteelt
Grond, Ned., Jaarverslag 1968 (1969) 33.

Proefsta.

Volle

J. PRUMMEL. Fosfaatbemesting en onderwatergewicht (zetmeelgehalte) van fabrieksaardappelen.
Landbouwvoorlichting
26 (1969) 418-421.
Fosfaatbemesting en fosfaattoestand van de grond verhogen beide het onderwatergewicht
(zetmeelgehalte) van fabrieksaardappelen. Een duidelijk effect van de fosfaatbemesting
treedt op bij zeer sterke fosfaatbehoefte; bij matig gebrek is het effect klein. Verhoging van
de fosfaatbemesting boven 100 kg P2O5 per ha heeft, behalve op sterk op fosfaat reagerende
gronden geen invloed van betekenis. Het onderwatergewicht reageert gunstig op een verhoging van de fosfaattoestand van de grond tot een P-getal van ca. 3.
J. PRUMMEL. Kaligebrek en late kalibemesting bij aardappelen op zandgrond en dalgrond in
samenhang met chemisch gewasonderzoek. Verslag. Landbouwk. Onderzoek. 733 (1969) 17
pp.
Opbrengstverliezen bij aardappelen door tekorten bij de kalibemesting in het voorjaar zijn
op zand- en dalgrond voor een belangrijk deel te voorkomen door een late overbemesting.
Om tijdig een aanvullende bemesting te kunnen geven, moet het gewas vóór half juli op kaligebrek worden beoordeeld of moeten loofmonsters worden genomen voor chemisch onderzoek o p stikstof en kali.
Het grenscijfer voor het KsO-gehalte in het loof, waarbeneden opbrengstvermindering door
kaligebrek optreedt, ligt bij 6% stikstof in het loof (bemonstering juni/juli) bij 7 à 8%
K2O in de droge stof. H o e lager het stikstofgehalte (later tijdstip van bemonstering), des te
lager is de grenswaarde, en omgekeerd. Per procent N verschuift de grenswaarde gemiddeld
met 1% K2O.
F. R I E M V I S .De werking van vruchtwater van aardappelmeelfabrieken als meststof. H2O,
Tijdschr. Drinkwatervoorziening
Afvalwaterbehandeling
2.5 (1969) 105-107.
De werking van vruchtwater werd onderzocht in vier meerjarige veldproeven en een potproef. Het gebruikte vruchtwater bevatte gemiddeld per m 3 350 g N, 80 g P2O5 en 600 g
K2O. De werkingscoëfficiënten voor N bij aardappelen, suikerbieten en kunstweide waren
resp. 50, 50 en 8 0 % ; voor K bij elk van deze gewassen 80%; bij granen lagen deze percentages belangrijk lager. De werkingscoëfficiënt voor P bij aardappelen bedroeg 50%. Het
bleek dat onder de proefomstandigheden giften tot 1250 m 3 vruchtwater per ha voor de
genoemde gewassen toelaatbaar zijn. Een kunstmestbemesting kon dan ook achterwege
blijven. Schadelijke gevolgen als kopziekte bij vee of daling van de zetmeelopbrengst van
aardappelen door een overmaat aan K werden niet geconstateerd.
J. P. N . L. R00RDA VAN EYSINGA. Kippestromest: goed bruikbaar op arme grond. Groenten
Fruit 24.48 (1969) 2101.
Batterijmest werd met stro gecomposteerd. Het verkregen produkt, kippestromest, werd met
sla als proefgewas getoetst in kassen op een arme en een rijks grond. Op arme grond gaf
kippestromest een opbrengstverhoging van omstreeks 10%.
J. P. N . L. ROORDA VAN EYSINGA en K. W. SMILDE. Voedingsziekten

bij komkommer

en augurk

onder glas. Inst. Bodemvruchtbaarheid, Haren; Proefsta. Groenten Fruitteelt Glas, Naaldwijk (1969) 46 pp.
Dit boekje beoogt een leidraad te zijn bij het determineren van de symptomen van voedingsziekten bij komkommer en augurk. Er is naar een zekere volledigheid gestreefd door naast
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gebreks- ookovermaatssymptomen o pte nemen. D estudie vande overmaatssymptomen is
beperkt totdie verschijnselen, dieoptreden bijeente hoog gehalte aanhetbetreffende element inde grond.
Bij eenabsoluut of relatief tekort, of eenovermaat aanéénof meer voor de plantengroei
essentiële elementen, treden storingen op. Voor dediagnose vandeze voedingsziekten kunnen de volgende methoden worden toegepast: (1) gewasanalyse; (2) analyse vanhet substraat, waarop hetgewas groeit; (3) bestudering vanheteffect vanbemesting, bespuiting of
injectie met voedingsstoffen opdegroei van het gewas; en(4) bestudering van de optredende
symptomen. In veel gevallen is het alleen mogelijk een juiste diagnose te stellen, wanneer
deze methoden gecombineerd worden toegepast. Ditboekje is gebaseerd opde onder 1 en
4 genoemde methoden.
Afbeeldingen en beschrijvingen worden gegeven van een gebrek aanstikstof, fosfor, kalium,
magnesium, calcium, zwavel, borium, koper, mangaan, molybdeen, ijzer en zink envan een
overmaat aan stikstof, borium, mangaan enzink.
Bij planten op veensubstraat is eenzelfde bemonstering nagestreefd, hetgeen echter door eente geringe ontwikkeling vanhet gewas niet steeds
uitvoerbaar was; bij de proeven metwatercultures zijn de bovengrondse
delen genomen (stengel + blad).
J. P. N . L. ROORDA VAN EYSINGA and K. W. SMILDE. Nutritional

disorders

in cucumbers andgherkins under glass. Pudoc, Wageningen (1969) 48 pp.
Engelse vertaling vanhethierboven genoemde Voedingsziekten bij komkommer enaugurk onder glas van dezelfde auteurs.
J. J. SCHUURMAN. T h estudy of plant roots. In:W. J. WHITTINGTON (Editor), Root growth —
Proc. 15th Easter School Agric. Sei., Univ. Nottingham, 1968. Butterworth, London (1969)
408-409.
Beschrijving vaneententoonstelling, gehouden tijdens d e Fifteenth Easter School in Agricultural Science teNottingham in 1968.
H. A. SISSINGH. Die Lösung derBodenphosphorsäure beiwässriger Extraktion in Verbindung
mit der Entwicklung einer neuen P-Wasser-Methode. Sonderh. Z. Landwirtsch.Forsch. 25/11
(1969) 110-120.
Voor debepaling van voor het gewas beschikbaar fosfaat indegrond iseen nieuwe P-watermethode ontwikkeld. Er is eenonderzoek gedaan over factoren dieeenrol spelen bij het
totstandkomen van defosfaatconcentratie van een grondextract. Opbasis van een eenvoudig
model wordt d e fosfaatconcentratie beschreven alseenfunctie vand e water:grond-verhouding metals parameters de hoeveelheid uitwisselbaar fosfaat en het fosfaatsorberend vermogen van degrond. In proeven met gevarieerde watengrond-verhouding isde invloedvan
de zoutconcentratie envan deextractietijd op genoemde parameters bestudeerd. Toepassing
van radioactief fosfor in deze proeven leidde tot de conclusie, dat tijdens de extractie secundaire precipitatie van fosfaat kan optreden, afhankelijk vand e zoutenconcentratie van
de vloeistof.
C. M.J. SLUIJSMANS. Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren (Gr.). Contactblad
gen 5 (1969)1-4.
Een overzicht van doelstelling, organisatie enwerkterrein van het instituut.

Oecolo-

C. M. J. SLUIJSMANS en H . LOMAN. Gekorrelde kalkmeststoffen. Landbouwvoorlichting
26
(1969) 281-284.
Gekorrelde meststoffen genieten vaak devoorkeur boven poedervormige vanwege hungoede strooibaarheid, zeker bij gebruik van centrifugaal- of pendelstrooiers. Tot nutoe zijnvan
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de groep kalkmeststoffen geen gekorrelde Produkten in de handel. Ter beoordeling van hun
perspectieven werd een onderzoek ingesteld naar de landbouwkundige waarde van een
aantal proefprodukten.
De beproefde gekorrelde kalkmeststoffen bleven in het eerste jaar na toediening in hun
werking op grond en gewas duidelijk achter bij poedervormige. In het derde jaar was geen
verschil meer waar te nemen. De aanvankelijk onvoldoende werking maakt de Produkten
in hun huidige vorm niet aantrekkelijk voor gebruik bij reparatiebekalking. Zij bieden nog
het meeste perspectief voor onderhoudsbekalking.
K. W. SMILDE en B. VAN LUIT. Borium en snijmaïs. Landbouwvoorlichting 26 (1969) 70-80, 84.
Uit veldwaarnemingen in de tamelijk droge zomer van 1964 en uit de resultaten van een
potproef in 1967 is gebleken, dat bij een onvoldoende boriumvoorziening de schade door
boriumgebrek aanzienlijk kan zijn door een slechte korrelzetting van de kolven. In een
onderzoek op proefvelden in 1965 en 1966 werden geen symptomen van boriumgebrek waargenomen. De zeer natte weersomstandigheden in de zomers van beide jaren hebben echter
ongetwijfeld bijgedragen tot een goede boriumvoorziening van de maïs.
Op maïspercelen met een lage boriumtoestand (B-gehalte <0,30 dpm) is toediening van
10kg/ha borax als 'verzekeringspremie' aan te bevelen.
J. K. SMIT en P. F. J. VAN BURG. Een proef met stikstofsoorten te Gortel. Stikstof 6.61 (1969)
(1969) 20-25
Onder de extreme omstandigheden op een proefveld te Gortel (lichte zandgrond met op
60 cm grind) werden duidelijke opbrengstverschillen gevonden tussen de stikstofmeststoffen ks, kas, za en ureum. Deze verschillen bleken afhankelijk van de hoeveelheid regen in
de eerste 6 à 7 weken na de bemesting en konden worden toegeschreven aan verschil in
uitspoeling. Zwavelzure ammoniak en ureum bleken duidelijk minder gevoelig te zijn voor
uitspoeling dan kalkammonsalpeter en vooral kalksalpeter. Gemiddeld over de 5 jaren werden met beide eerstgenoemde meststoffen dan ook de hoogste opbrengsten verkregen en
met kalksalpeter de laagste.
Behalve een effect op de opbrengst hadden de meststoffen ook een verschillend effect op
de pH van de grond. Deze werd het sterkst verlaagd door za, gevolgd door ureum en kas,
terwijl ks een geringe stijging van de pH gaf.
L. K. WIERSUM. Soil water content in relation to nutrient uptake by the plant. Comm. Hydrol.
Onderzoek T.N.O., Verslag. Mededel. 15(1969) 74-89.
Een overzicht wordt gegeven van de vele manieren waarop het watergehalte van de grond
een rol speelt in de opneming van voedingsstoffen. Chemisch gezien beïnvloedt het watergehalte o.m. de concentratie, de ionenverhouding tussen K en Ca en ook de vorm waarin
de spoorelementen voorkomen. Een belangrijke rol speelt het water als transportmedium.
Een toegenomen watergehalte vergemakkelijkt het diffusieproces. Echter ook de groei van
het wortelstelsel reageert sterk op het vochtgehalte. Een hoge vochtigheid is gunstig voor
wortelgroei, totdat het punt bereikt wordt waarop de aëratie beperkend wordt. Tot slot wordt
gepoogd enige algemene richtlijnen voor de praktische toepassing te geven.

Rapporten
Door het IB uitgegeven rapporten
P. BOEKEL en A. PELGRUM. Bezanding van kleigronden (with a summary: Improvement of
clay soils by mixing the top layer with sand). Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rappt. 1969-12,
18pp. + bijl.
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J. VAN DER BOON, B. J. VAN GOOR and L. K. WIERSUM. Discussion meeting on 'Bitter pit in

apples', 15-16 April 1969. Inst. Bodemvruchtbaarheid,

Rappt. 1969-13, 29pp.

S. DEHAAN. D e stikstofvoeding van de aardappel door middel van stalmest en van kunstmest.
V. Resultaten van de proeven op kleigronden vergeleken met die op zandgronden, lnst.
Bodemvruchtbaarheid, Rappt. 1969-7, 43pp. + bijl.
G. W. HARMSEN. De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de landbouw.
Deel VIII. D e microbiologie van de grond onder invloed van overstroming met zout water
en de invloed ervan o p de eigenschappen van de grond. Inst. Bodemvruchtbaarheid,
Rappt.
1969-11, 159 pp.
K. TER HORST. Vakproef over de invloed van chloride, aangebracht op verschillende diepten
in het profiel, op het onderwatergewicht van fabrieksaardappelen. Verslag van VP 875.
Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rappt. 1969-5, 10 pp.
K. TER HORST en H. A. TE VELDE. De mogelijkheden ter voorziening van veenkoloniale gronden met organische stof bij bouwplannen met 50% aardappelen. Inst.
Bodemvruchtbaarheid, Rappt. 1969-3, 24 pp.
IB-Werkgroep: Invloed van het weer op de bodemvruchtbaarheid (Rapporteur: J. Ris). Eerste
mededeling; tussentijdse samenvattende bewerking van waarnemingen in de eerste zeven
proefjaren (1961 t / m 1967). Inst. Bodemvruchtbaarheid,
Rappt. 1969-10, 14 pp. + bijl.
J. KORTLEVEN. Drie potproeven met compost-veenmengsels. Inst. Bodemvruchtbaarheid,
1969-2, 42pp.

Rappt.

B. VAN LUIT en K. W. SMILDE. Boriumbemesting van suikerbieten, gebaseerd op grondonderzoek (with a summary: Boron fertilization of sugar beets, based on soil analysis). Inst.
Bodemvruchtbaarheid, Rappt. 1969-9, 47 pp.+ bijl.
C. VANOUWERKERK. Jaarverslag 1968 van het grondbewerkingsproefveld P r Lov 7 op de
'Dr. H . J. Lovinkhoeve' te Marknesse. Inst. Bodemvruchtbaarheid,
Rappt. 1969-6, 22 pp. +
bijl.
J. PRUMMEL. Fosfaatbemesting en bemestingstoestand van de grond en de invloed van groenbemesting op de beschikbaarheid van fosfaat. Verslag 1967 P r Lov 8 en 9 (Lovinkhoeve,
Marknesse). Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rappt. 1969-4, 23pp. + bijl.
F. R I E M V I S .D e invloed van VAM-compost op de pH-KCl van zand- en veenkoloniale grond
(with a summary: Influence of town refuse on pH-KCl of sandy and reclaimed peat soil).
Inst. Bodemvruchtbaarheid,
Rappt. 1969-8, 16 pp.
J. P. N . L. ROORDA VAN EYSINGA. Magnesiumgebrek bij de tomaat. Inst.
heid, Rappt. 1969-14, 11pp.
K. W. SMILDE, E. JONGMAN en B. VAN LUIT. Borium en snijmais. Inst.
Rappt 1969-1, 10 pp.
Elders verschenen

Bodemvruchtbaarheid,

rapporten

J. A. GROOTENHUIS. Bouwplanvereenvoudiging en tarweteelt.
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Bodemvruchtbaar-

Rijkslandbouwconsulentschap

voor Granen- enPeulvruchten,
6-10.

Verslag Regionale Bijeenkomsten

November

1968 (1969) pp.

Potgronden; bereiding en kwaliteitseisen. Rijkstuinbouweonsulentschap voor Bodemaangelegenheden, Wageningen, 1969, 16p p .Waarin opgenomen de volgende bijdragen van IBmedewerkers:
R. ARNOLD BIK. De bereiding van bloemisterijpotgrond; p. 10.
R. ARNOLD BIK. Regeling handelspotgrond Proefstation Aalsmeer (RHPA); pp. 15-16.
H. VAN DIJK. Veen en veenprodukten als grondstoffen voor de potgrondbereiding; pp. 1-5.
J. P . N . L. ROORDA VAN EYSINGA. H e t mengen van potgrond; p . 11.

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

Potgronden inde bloemisterij. (Cursus Bemesting en grondonderzoek in de glastuinbouw,
Naaldwijk, 7 februari.)
De interactie tussen vochtregime en stikstofbemesting bijgloxinia. (Stafvergadering IB, Haren, 21 februari.)
Het verband tussen enige groeistoornissen in de bloementeelt en de interne waterbalans.
(Vergadering afdeling Bemesting inde tuinbouw, IB, Haren, 20 maart.)
The influence of substrate composition, nitrogen application and soil moisture stress on the
growth of pot plants. (Voor deelnemers aan deinternationale bodemkundige cursus vanhet
IAC, Aalsmeer, 11 april.)
Vochtvoorziening, stikstofbemesting en interne waterbalans bij bloemisterijgewassen. (Tuinbouwdagen, Wageningen, 29 mei.)
De bereiding van bloemisterijpotgrond. (Potgrondvoorlichtingsdag voor handel en industrie,
Wageningen, 11 juni.)
Regeling Handelspotgrond Proefstation Aalsmeer (RHPA). (Potgrondvoorlichtingsdag voor
handel en industrie, Wageningen, 11 juni.)
Potgronden indebloementeelt. (Studiebijeenkomst leraren van hogere en middelbare tuinbouwscholen, Aalsmeer, 27 augustus.)
Welke eisen moet men aan dekwaliteit van gietwater stellen? (Voorlichtingsdag 'De Nederlandse Bloemisterij', Utrecht, 13 november.)
P . BOEKEL

De waarde van kalk enorganische stof in verband met een goede structuur. (Verenigingen
voor Bedrijfsvoorlichting, Hoofddorp, 17 januari.)
Resultaten van hetonderzoek, toegespitst opde ontwatering. (Voor medewerkers aan het
onderzoek naar debodemstructuur in Zuid-Nederland, Goes, 20februari, enTerneuzen, 21
februari.)
Het onderzoek over de invloed van de structuur op d e groei van d egewassen. (Voor specialisten van hetRijkslandbouwconsulentschap voor Bodem- en Bemestingsvraagstukken,Haren, 20 mei.)
Verzwaring van de grond ter bestrijding van deT-ziekte indeWieringermeer. (Stafvergadering IPO, Haren, 20 juni.)
Onderzoek door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid op het terrein vande bodemstructuur. (Voor medewerkers en studenten van de Landbouwhogeschool, Uppsala, 2 september.)
Invloed van debodemstructuur opdegewenste bemesting. (Voor afdeling Bemesting in de
landbouw, IB, Haren, 29 oktober.)
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Verbetering en handhaving van de bodemstructuur. (Consulentenvergadering, Wageningen,
20 november.)
Invloed van de bodemstructuur op de gewenste bemesting. (Vergadering LOBB, Haren, 21
november.)
J. VAN DER BOON

Stip in appelen. (Radiovoordrachten met B. J. VAN GOOR voor R O N O en 'Hilversum',
januari.)
Introductie Pw-getal in de tuinbouw. (Voor assistenten bedrijfsvoorlichting en bodemkundige
specialisten van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, Wageningen, 18 juni.)
Organisatie en resultaten van het in april te Haren gehouden symposium over stip in appelen. (Stafvergadering IB, Haren, 16 oktober.)
P. F. J. VAN BURG

Stikstofbemesting van grasland in het voorjaar. (Stafvergadering IB, Haren, 16 januari.)
Vloeibare ammoniak. (Voor boerenvergadering, op initiatief van 'Vulcaan', 11 februari.)
Vloeibare ammoniak. (Voor personeel Rijkslandbouwconsulentschap Zuid-Groningen, Veendam, 17 februari.)
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de stikstofbemesting. (Landbouwvereniging Advendo, Kropswolde, 28 februari.)
Stikstofbemesting. (Voor vertegenwoordigers van coöperaties, Gieten, 26 maart.)
Vroege stikstofbemesting van grasland. (Voor afdeling Bemesting in de landbouw IB, Haren, 27 maart.)
Vier lessen over stikstofbemesting en -meststoffen. (Internationale bodemkundige cursus
van het IAC, 23 april.)
Stikstofoplossingen. (Provinciale Raad voor Bedrijfsontwikkeling, Goes, 27 november.)
Verdeling van de stikstofbemesting over het seizoen in verband met de intensivering van
het grasland. (Voor afdeling Bemesting in de landbouw, IB, Haren, 2 december.)
september.)
A. D A S
Verschil in chemische bodemvruchtbaarheid tussen gras- en zwartstroken. (Winterstudiedag
N F O , Wageningen, 9 januari.)
P. DELVER

Verdrinkingsverschijnselen in de fruitteelt. (Winterstudiedag N F O , Wageningen, 9 februari.)
Stikstofbemesting in de moderne fruitteelt. (Kring Rijn- en Amstelland N F O , Hoofddorp,
15 januari.)
Stikstofbemesting van grasstroken. (Proefstationsdag, Utrecht, 21 januari.)
Stikstofbemesting in de fruitteelt. (Voor sectie Fruitteeltvoorlichters, Consulentschap voor
de Tuinbouw, Tiel, 21 april.)
Leaf analysis in fruit research. (Internationale bodemkundige cursus van het IAC, Wilhelminadorp, 23 mei.)
Het stikstofbemestingsadvies. (Assistenten-specialisten van het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden, Wageningen, 9 december.)
Strokenbemesting in de fruitteelt. (Kring Rijn en Waal N F O , Eist, 12 december.)
K. D I L Z

Gebruik van chloormequat op tarwe. (Radiovoordracht voor R O N O , januari.)
Chloormequat op tarwe. (Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Centraal Groningen, Groningen, 30 januari.)
Chloormequat en stikstofbemesting van tarwe. (Voor wetenschappelijke staf IB, Haren,
18 februari.)
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Beworteling van grasgroenbemesters. (Voor wetenschappelijke staf IB, Haren, 18 februari.)
Chloormequat en stikstofbemesting van tarwe. (Voor bedrijfsleiders van proefboerderijen,
Wageningen, 4 maart.)
Het project kwaliteitstarwe. (Coöperatieve Werktuigenvereniging 'Het Noorden', Usquert,
5 maart.)
Magnesamon. (Voor vertegenwoordigers van coöperaties, Gieten, 26 maart.)
Stikstofbemesting. (Voor Tsjechische bezoekers, Haren, 9 april.)
Invloed van stikstof en CCC op het optreden van ziekten in tarwe. (Stafvergadering IPO,
Haren, 20 juni.)
Erhöhung des Mg-Gehaltes im Gras durch Anwendung von 'Magnesamon' (N-Mg-Dünger)
mit Berücksichtigung des Gefahr für Weidetetanie. (Jahreshauptversammlung des Verbandes
Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten, Würzburg, 22-26
September.)
Stikstofbemesting van granen. (Afdeling Leens van de Groninger Maatschappij van Landbouw, Leens, 31 oktober.)
Stikstofbemesting en bakkwaliteit bij tarwe. (Vergadering LOBB, Haren, 21 november.)
Stikstof en chloormequat op tarwe. (Met G. H. ARNOLD; Coöperatieve Werktuigenvereniging 'Het Noorden', Usquert, 3 november.)
Resultaten van het onderzoek over de verhoging van het eiwitgehalte van tarwe. (Met
G. H. ARNOLD; Coöperatieve Werktuigenvereniging 'Het Noorden', Usquert, 3 december.)
H. VAN DIJK

Kationenomwisseling bij de organische stof, in het bijzonder in de rizosfeer. (Contactbijeenkomst IB-IBS, Haren, 2 april.)
Standardization of potting soils in the Benelux. (Symposium werkgroep 'Peat in horticulture',
International Horticultural Society, Bad Zwischenahn, 5 juni.)
Veen en veenprodukten als grondstoffen voor de potgrondbereiding. (Potgronden-voorlichtingsdag voor handel en industrie, Wageningen, 11 juni.)
Veen en veenprodukten als grondstoffen voor de potgrondbereiding. (Voor leraren van hogere en middelbare tuinbouwscholen, Naaldwijk, 26 augustus.)
T H . J. FERRARI

Ergebnisse der INV-Auswertungen. (Internationale Werkgroep voor Bodemvruchtbaarheid,
Rauischholzhausen, 18 februari.)
Enkele problemen van het rijstproject Wageningen. (Landbouwkundige Afdeling van het
Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam, 6 maart.)
Enige uitkomsten van de aspectanalyses, toegepast op de gegevens der internationale stikstofproefvelden. (Stafvergadering IB, Haren, 20 maart.)
De computer als hulpmiddel bij het onderzoek. (Stafvergadering IB, 20 november.)
Het onderzoekprogramma van de afdeling Regionaal en bedrijfsonderzoek. (Voor het bestuur van het IB, Haren, 28 november.)
B. J. VAN GOOR

Theorien over carriers bij de ionenopname. (Afdeling Bemesting in de tuinbouw, IB, Haren,
21 februari.)
Bladvoeding. (Stafvergadering IB, Haren, 18 april.)
A. J. DE GROOT

Bodemkundig onderzoek in Suriname. (Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam,
6 maart.)
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Behaviour of minor elements asinfluenced by soil factors. (Voor deelnemers aande internationale bodemkundige cursus vanhet IAC, Haren, 4juni.)
The behaviour of minor elements in delta systems. (Voor deelnemers aan de internationale
bodemkundige cursus vanhet IAC, Haren, 15september.)
Obermass und Mangel an Spurenelementen in Deltasystemen (Jahreshauptversammlung des
Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten, Würzburg, 23-26 september.)
Geochemisch onderzoek in deltagebieden. (Voor analytisch en landbouwkundig personeel,
IB, Haren, 27 november.)
Geochemisch onderzoek in deltagebieden. (Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde.
's-Gravenhage, 1 december.)
J. A. GROOTENHUIS

De waarde van graszaadteelt in het bouwplan. (Graszaadteeltdagen onder auspiciën van de
Nederlandse Kwekersbond, Hoofddorp, 16januari, en Groningen, 17januari.)
Aspecten van de vruchtwisseling en groenbemesting bij vereenvoudigde bouwplannen.
(Zuidzande, 23 januari.)
De waarde van Italiaans raaigras voor groenbemesting. (Studiedag over Italiaans raaigras
onder auspiciën vanhet Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek, Gent, 20 februari.)
Voetziekten bij granen. (Specialisten planteziekten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, Wageningen, 14maart.)
Resultaten van onderzoek op vruchtwisselingsproefvelden van de Dr. H. J. Lovinkhoeve.
(Stafvergadering IPO, Haren, 20juni.)
G. JAGER

De versterkte afbraak van organische stof van de grond in de rizosfeer. (Contactbijeenkomst IB-IBS, Haren, 2 april.)
Invloed van stomen op de chemische en biologische eigenschappen van de grond. (Tuinbouwdagen, Wageningen, 29 mei.)
Invloed vande plantewortel op de microflora van de grond. (Planteziektendag, Wageningen,
8 november.)
G. J. KOLENBRANDER

Effect op de stikstofhuishouding van DD. (Afdeling Bemesting in de tuinbouw, IB, Haren,
16januari.)
Korte causerie over DD.(Radiovoordracht voor RONO, 29 januari.)
Effect vanDDopde stikstofhuishouding. (Club van Loonspuiters in Groningen, Groningen,
12 februari.)
Effect van DD op de stikstofhuishouding. (Contactbijeenkomst IB-IBS, Haren, 2 april.)
Rendement van de stikstof als functie van uitspoeling en denitrificatie. (Afdeling Bemesting
in delandbouw, IB, Haren, 2 mei.)
Soil testing and nitrogen fertilization. (Voor deelnemers aan de internationale bodemkundige
cursus vanhet IAC, Haren, 3juni.)
Effect vanDDopdestikstofhuishouding. (Stafvergadering IB,Haren, 20juni.)
Afbraak van organische stof. (Assistenten-specialisten, Wageningen, 9 oktober.)
Waarde van verschillende soorten organische stof ten aanzien van hun effect op het humusgehalte bij bouwland. (Stafvergadering IB,Haren, 16oktober.)
Organische stof. (Cursus Bemestingsleer, Wageningen, 7 november.)
Effect vanDDopdestikstofhuishouding. (Vergadering LOBB, Haren, 21november.)
De stikstofcyclus. (Cursus Bemestingsleer, Wageningen, 28 november.)
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L. C. N. DE LA LANDE CREMER

Organische mest. (Voor leden van de NFO, Wageningen, 9 januari.)
Onderwerken van stro. (CRGB, Groningen, 28 januari.)
Mestverwerking. (CLO-dagen, Utrecht, 12 februari.)
Stercoris. (Landbouwkundige Kring, Groningen, 19maart.)
Onderwerken van stro. (Specialisten voor bodem en bemesting, Haren, 20 mei.)
T-ziekte, gedroogde mest en onderwerken van stro. (Stafvergadering IPO, Haren, 20 juni.)
Onderwerken van stro. (Landbouwvereniging Overschild, Overschild, 27 juni.)
Einige Versuchsergebnisse über das Einarbeiten von Stroh und anderen organischen Düngern
auf Ton-, Sand- und anmoorigen Böden der Niederlande. (Jahreshauptversammlung des
Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten, Würzburg, 26 September.)
Probleme der Beseitigung von Mistüberschüssen in den Niederlanden. (Jahreshauptversammlung des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten, Würzburg, 26 september.)
Mestoverschotten. (Vergadering LOBB, Haren, 21 november.)
A. E. R. MES
Resultaten van het zwavelonderzoek. (Stafvergadering IB, Haren, 16 januari.)
C. VAN OUWERKERK

Rationele grondbewerking op klei- en zavelgronden, mede in verband met bemestingsgewoonten en onkruidbestrijding. (Afdeling Bemesting in de landbouw, IB, Haren, 29 oktober.)
Rationele grondbewerking. (Werkgroep Grondbewerking: praktijktoepassingen in de akkerbouw; Wageningen, 30 oktober.)
De afschuifspanning, een belangrijk aspect van de structuur van de grond. (Stafvergadering
IB, Haren, 18 december.)
F . VAN DER P A A U W

De vruchtbaarheid van de grond (Institut des Hautes Etudes de Belgique, Brussel, 4 februari.)
Invloed van de weersomstandigheden op de stikstofbehoefte van de grond. (Voor leden
Combinatie Westerwolde, Vlagtwedde, 11 februari.)
Gefässversuch mit IDV-Böden zur Prüfung der P-Wasser-Zahl. (Internationale Werkgroep
voor Bodemvruchtbaarheid, Rauischholzhausen, 18 februari.)
Onderzoek over het verschil in vruchtbaarheid van beide proefboerderijen. (Vergadering bestuur Vereniging tot Exploitate van Proefboerderijen in de Veenkoloniën, Veendam, 25 februari.)
De werkwijze van het IB, toegelicht aan eigen onderzoek. (Voor medewerkers aan de Landbouwkundige faculteit van de Technische Hogeschool, Haifa, 22 april.)
Invloed van het weer op de opbrengst van de grond. (IBS,Wageningen, 3 november.)
P. K. PEERLKAMP

Inleiding over het IB. (Studiedag bemestingsleer voor directeuren en leraren van hogere en
middelbare landbouwscholen, Groningen, 21 mei.)
Wind erosion; how to tame the jumping soil. (Voor deelnemers aan de internationale bodemkundige cursus van het IAC, Haren, 2 juni, 15 september.)
J. H . PIETERS

Wat hebben de stikstofbemestingsproeven ons geleerd? (Voor specialisten van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Zuidwest Zuid-Holland en het Consulentschap voor de Tuinbouw, Barendrecht, 5 maart.)
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Verslag van een studiereis naar West-Duitsland. (Voor de wetenschappelijke staf van het
Proefstation voor de Groenteteelt in de Volle Grond, Alkmaar, 25 september.)
Verslag van een studiereis naar West-Duitsland. (Vergadering afdeling Bemesting in de
Tuinbouw, Haren, 16 oktober.)
J. PRUMMEL

Magnesiumonderzoek op grasland. (Veldproevendienst en Pot- en vakproevendienst, IB,
Haren, 11 februari.)
Bemesting van tuinbouwgewassen op landbouwgronden. (Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst,
Groningen, 24 maart.)
Placement of fertilizers. (Voor deelnemers aan de internationale bodemkundige cursus van
het IAC, Haren, 5 juni.)
Fertilizing in practice. (Voor deelnemers aan de internationale bodemkundige cursus van
het IAC, Haren, 5juni.)
Blauw in aardappelen in verband met de kalivoorziening. (Vergadering LOBB, Haren, 21
november.)
F. RIEM VIS

Het verloop van de pH-waarde in de tijd onder invloed van compost en beschreven volgens
de humusformule van Kortleven. (Vergadering afdeling Bemesting in de landbouw, Haren, 2 december.)
J. Ris
Voorlopige samenvatting van resultaten van het onderzoek over de invloed van het weer
op de bodemvruchtbaarheid. (Werkgroep Invloed weer op de bodemvruchtbaarheid, Haren,
18 maart.)
Resultaten van de Pw-getalmethode in de landbouw in verband met de invoering in de
tuinbouw. (Voor bodemkundige specialisten in de tuinbouw, Haren, 18 april.)
Nieuwe methode voor fosfaatonderzoek. (Studiedag bemestingsleer voor directeuren en
leraren van hogere en middelbare landbouwscholen, Groningen, 21 mei.)
Verband tussen veranderingen in de grond en de ontwikkeling van aardappelen. (Voor
specialisten bodem en bemesting, Wageningen, 9 oktober.)
Verband tussen veranderingen in de grond en de ontwikkeling van aardappelen. (IBS,
Wageningen, 3 november.)
J. P. N. L. ROORDA VAN EYSINGA

De bemesting van tomaat, vastgesteld aan de hand van bemestingsproeven. (Cursus Bemesting en grondonderzoek in de glastuinbouw, Naaldwijk, 10 januari.)
Voedingsziekten. (Cursus Bemesting en grondonderzoek in de glastuinbouw, Naaldwijk,
10 januari.)
Bemesting van komkommer. (Komkommercommissie van de Nederlandse Federatie van
Studieclubs, Loosduinen, 14 januari.)
De bemesting van komkommers, vastgesteld aan de hand van bemestingsproeven. (Cursus
Bemesting en grondonderzoek in de glastuinbouw, Naaldwijk, 24 januari.)
Uitspoelen van kasgronden. (Cursus Bemesting en grondonderzoek in de glastuinbouw,
Naaldwijk, 21 februari.)
De bemesting van aardbeien, geteeld onder glas. (Cursus Bemesting en grondonderzoek in
de glastuinbouw, Naaldwijk, 21 februari.)
Gebreksverschijnselen bij tomaat. (Studieclub van groentetelers, St. Katelijne-Waver, 10
maart.)
Het mengen van potgrond. (Voor potgrondfabrikanten en -handelaren, Wageningen, 11
juni.)
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Organische meststoffen. (Cursus Bemesting en grondonderzoek in de glastuinbouw, Naaldwijk, 31 oktober.)
Bemesting van sla. (Voor landelijke glas-assistenten, Naaldwijk, 12 november.)
Het nemen van bemestingsproeven in de groenteteelt onder glas. (Cursus Bemesting en
grondonderzoek in de glastuinbouw, Naaldwijk, 14 november.)
Gebreksziekten bij gewassen onder glas. (Voor assistenten van het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek, Naaldwijk, 9 december.)
De bemesting van sla, vastgesteld aan de hand van proefnemingen. (Cursus Bemesting en
grondonderzoek in de glastuinbouw, Naaldwijk, 12 december.)
H . A . SlSSINGH

Rationalisering van een fosfaatbepaling in grond ten gebruike bij routineonderzoek. (Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs, Groningen, 10 januari.)
Development of a new water-extraction method for the determination of the phosphate
status of soils. (Voor deelnemers aan de internationale bodemkundige cursus van het IAC,
Haren, 6 juni.)
Scheikunde van de grond. (Cursus Bemestingsleer 1969-1970, Wageningen, 6, 7, 27 en 28
november.)
C. M. J. SLUIJSMANS

Taak en werkterrein van het IB. (Voor Rijkslandbouwconsulentschap Noord-Groningen,
Haren, 17 maart; voor Tsjechische bezoekers, Haren, 9 april; voor bestuur van de Stichting
tot Bevordering van de Landbouwvoorlichting en het Landbouwkundig Onderzoek in Zuidoost-Friesland, Haren, 29 augustus; en voor deelnemers aan de internationale bodemkundige
cursus van het IAC, Haren, 15 september.)
Perspectieven van het landbouwkundig onderzoek in Nederland. (Stafvergadering IB, Haren, 20 maart.)
K. W. SMILDE

De theorie van Steenbjerg. (Stafvergadering IB, Haren, 21 februari.)
Grondonderzoek. (Voor Tsjechische bezoekers, Haren, 9 april.)
Spoorelementmeststoffen op turfsubstraten. (Vergadering afdeling Bemesting in de landbouw, Haren, 20 november.)
J. T. N. VENEKAMP

Evaluatieonderzoek van een enquête. (Stafvergadering IB, 18 april.)
L. K. WIERSUM

The Institute for Soil Fertility. (Voor staf en personeel van het Kimberley Research Institute, Kununurra, 6 juni.)
Root development. (Seminar voor staf Division of Land Research, CSIRO, Canberra, 9
juli.)
Absorption and transport of Ca. (Afdeling Plantkunde, Australian National University, Canberra, 11juli.)
Soil fertility data and root performance. (Afdeling Canberra, Soil Science Society of Australia, Canberra, 14 augustus.)
Root performance. (Seminar voor staf Division of Land Research, CSIRO, Canberra, 27
augustus.)
Absorption and transport of Ca. (Afdeling Landbouw, University of Tasmania, Hobart, 16
oktober.)
Root behaviour. (Afdeling Landbouw, University of Tasmania, Hobart, 16oktober.)
Root development. (Voor staf Tatura Irrigation Research Station, Tatura, 20 oktober.)
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Can we implement designs. (Tweedaagse Discussion Meeting on Roots, Canberra, 24 oktober.)
Root performance. (University of Brisbane, Brisbane, 2 november.)
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General
The Governing Council decided to enlarge the mission of the Institute in the direction
of recreation management of the environment and pollution control. The adaption of
the working programme to these views was initiated.
On April 15-16 the Institute organized and served as the host for a Discussion Meeting on Bitter Pit in Apples, under the sponsorship of the International Society for Horticultural Science. The Meeting was attended by 23 specialists from various WestEuropean countries. A summary of these discussions will be published in Acta Horticulturae, No. 16 (1970).

Department of Soil Physics and Soil Tillage
Investigations are centred round soil structure. There are three main groups, namely
the actual-structure research, soil tillage research and the study of the wind erosion
problem.
The soil structure investigation made it increasingly evident that drainage of the soil
is an important factor. In 1969 the structure turned out to be inadequate on one fourth
of the clay and loam soils. In the two preceding years this proportion was one and a half
times as high. This is caused by the fact that drainage systems are either lacking or
poorly maintained, by too high a water table or by reduced humus contents due to
ploughing to a depth of 30 cm.
To obtain a good structure and to make early tillage possible, it became apparent that
the ground-water level in winter and early spring should not rise higher than 1 m
below the soil surface on clay soils and sandy clay soils.
Continued application of organic matter as compost or farmyard manure or by
means of rotated pastures improved the soil structure in the Wieringermeerpolder and
raised the organic-matter content. The favourable effect on soil structure of an increase
in organic-matter content did not occur a the three organic-matter farms in the Northeast Polder because of too shallow drainage.
Criteria for a good soil structure have now been drawn up on the basis of data collected concerning the effects of texture, lime status and organic-matter content on
puddling, workability and actual structure. Measures necessary for structure improvement can be taken on the basis of these requirements.
All the data collected showed that the adverse effect of a poor structure on crop
growth cannot be removed completely by adding extra N or P.
An investigation into the soil physical qualities of casing soils for mushroom cultivation showed that, in spite of a higher pore-space, peatdust has a lower Cvdiffusion
velocity than black peat and 'Mooks mengsel' (a locally much used casing soil mixture).
Sprinkling of potatoes during the tuber-setting period, when the pF is rising from
2.8 to 3.0 could keep scab-infestation under almost complete control.
In tillage research the shearing strength at pF2 in undisturbed samples of the three
organic-matter farms in the Northeast Polder decreased rather sharply with increasing
pore space to the same extent for each of the three farms but at different shearing
strength levels. This level was proportional to the organic-matter content (fig. 1). This
was also found in loess. The compressibility decreased, however. All this indicates that
a high content of organic matter increases the resistance of the smaller aggregates to
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mechanical dispersion while at the same time the macro-structure, represented by the
specific plough resistance, becomes looser.
Green-manure crops affected the results of tillage operations partly because of the
aggregation-promoting effect of the roots; larger aggregates became more resistant to
dispersion by rain, shear strength increased, crumbling due to ploughing was lessened
and the surface coarseness increased.
Quite some attention was paid to the new tillage systems such as zero tillage and
rational tillage. Data collected sofar indicate that these systems result in structure deterioration, poor weed control, a relative deficiency in P and K at the bottom of the plough
layer and often lower yields.
Mathematical analysis of the data obtained from physical soil research in polders
varying in age showed that physical maturation of heavy loams continues even after 20
years and that tillage becomes increasingly difficult during thisprocess.
Research on wind erosion was particularly focused on the development of cheap
methods to lower the susceptibility of the soil surface to wind dispersion. Mulches of
various kinds of industrial waste materials were tested. Sewage sludge and paper pulp
mixed with chopped straw were found to be promising for practical applications. An
investigation carried out in behalf of the industry showed that a mulch can be obtained
which resists wind velocities of 30 m/sec by means of a low-pressure spray application
of 'Van Maanen compost' (a sort of town-refuse compost).
Several 'anti-blow' products offered by industry were examined. Although the use
of these products is often technically feasible, their cost is usually too high for general
application in agriculture.

Department of Soil Chemistry
In the year under review the main projects were delta research, iron regime of the soils
and crops,phosphate regime of the soil and sediment labeling.
In the course of the delta investigation— aided by some guest-assistants from Kiel
and Groningen Universities —considerable attention was paid to the Ca and Mg regime
of the sediments. The distribution pattern of carbonates of fluvial and marine sediments
was found to be entirely different from that of the trace elements described in the past.
In the marine sediment the carbonate contents gradually decreased from the Channel
coast to the west coast of Sleswick-Holstein, but the contents are higher everywhere
than can be determined from the supply by way of the rivers (fig. 3).The high carbonate
content of the Zealand sediments areas can be explained in part by the supply of
material eroded from both sides and the bottom of the Channel. In sediment areas
located farther to the north this source can no longer play a part and therefore the
presence of carbonate must, in addition to a supply from rivers, be attributed to new
marine in-situ formation. Soils in the Zealand clay area originated from a material
richer in lime than those in, for instance, Sleswick-Holstein. Their origin is still reflected
bythepH-valuesof the soilsunder cultivation.
New insight was gained into the mechanisms of calcium depletion as well as the
form in which magnesium is present in the sediments. This element was found to be
bound for 80to 90% assilicates.
The significance of pollution of the Rhine with heavy metals received further attention. The high content of Rhine silt of Cu, Cr, Zn and As disappears before this silt ar105

rives in the Friesian Island area. This could now be demonstrated also for Pb with the
aid of X-ray fluorescence. The Sr contents have been shown to be highest in marine sediments. There are indications that during the last decade enormous changes have taken
place in the organic-matter regime in the tidal areas of the Rhine, presumably as a
result of the increased pollution of the river. Therefore the danger of toxic levels of
heavy metals in delta sediments isreal.
As in the past, investigations on iron included the study of Fe-deficiency causes in
fruit crops and biochemical research concerning the application of Fe-chelates. Attention
was also given to the relationship of iron in the soil with the occurrence of Akiochidisease of rice cultivated in Surinam.
The most frequent cause of iron deficiency is too high a bicarbonate level of the soil,
even in soils with a low CaCO s content (below 1%). It may be excepted that the occurrence of iron deficiency later in the season can be predicted on the basis of bicarbonate levels present in the early spring. The connection between iron chlorosis and
pH of the soil in the river clay area of the central Netherlands can be attributed to the
presence of bicarbonate.
Investigations on uptake showed that certain chelating agents, when applied to the
root zone, are able to mobilize iron accumulated in the roots and translocate it to the
shoots.However, other chelating agents are unable to do so.
In behalf of the 'Stichting Machinale Landbouw' (Mechanical Agriculture Foundation) in Surinam the influence was checked of the addition of a few products on the
ratio of available Fe/Mn in the soil.This ratio is supposed to have an effect on Akiochi
or early wilt-disease in rice.The results do not support this assumption.
The introduction of the Pw-number led to a closer investigation of the manner in
which phosphate concentrations come about in watery soil-extractions under the influence of soil type and manuring. Essential for effective fertilizer recommendations is
quantitative information on the phosphate-fixing capacity of the soil. For this purpose
the so-called P-factor may be introduced. This is the amount of phosphate necessary to
increase the Pw-number under standardized conditions by one unit. For similar soils
there is a close connection between P-factor and Pw-number. Generally the P-factor in
marine clay is lower than in sand. Use of the combination of Pw-number and P-factor
may give new possibilities for fertilizer recommendations.
New methods were developed for the labeling of sediments. These methods enable us
to follow the movement of soil particles, regardless of the causes for the displacement.
Much work was done on improvement of the technique to label soil with Ta, which is
nowpossible for all particle-size fractions (fig. 4).

Department of PlantNutrition
Investigations into the ecology of the root system were continued vigorously. Bij growing oats in homogeneous sand profiles roots of various growth habits could be distinguished. The intention is to determine the significance of these individual types for
the absorption of water and minerals.
Investigations were continued with tulips, peas and potatoes on the influence of
oxygen availability on the development and function of the roots (fig. 5). The tulip
compares favourably with other plants in terms of sensitivity to oxygen deficiency; this
may be related to its requirement of low temperatures for normal growth. Under these
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conditions a deficiency can be better endured. The pea ceases its root development at
about the same aeration level as the potato.
The root development of various grasses was investigated. Frequent mowing slowed
the root development of perennial rye grass {Lolium perenné) and smooth-stalked meadow grass (Poa pratensis) but not of rough-stalked meadow grass (Poa trivialis). In the
last case this leads to an accumulation of roots in the upper 5 cm of the soil.
Collaboration of 'Stiboka' (Soil Survey Institute) was sought in the incorporation of
data on root development into soil survey work.
Much attention was given to the field of psysiological diseases connected with an insufficient calcium supply. According to tests with Yucca, saturation of the tissue around
the phloem with calcium will promote its movement into sieve elements so that transport
can follow. Intensive spraying of apple trees with calcium nitrate again decreased the
occurrence of bitter pit to an acceptable level in both Cox Orange Pippin and James
Grieve. It is essential that the fruits themselves are covered by the spray.
In order to gain more information on Ca nutrition, experiments are performed with
tomatoes and apple trees in solution cultures with varying K/ Ca ratios or with chemicals
that are not absorbed, but which will increase the osmotic value of the solution. Sofar
no additives have been found which will increase the effectiveness of calcium-nitrate
sprays.
Research on the soil-phosphate determination is being phased out. An investigation
with soils of varying origin makes it plausible that the Pw-number expresses a dominant
part of the absorption process. It is still being determined whether or not different soils
with equal Pw-numbers should receive different amounts of fertilizer, e.g. because of
unequal phosphate-fixing capacities.
Some striking results were obtained from field-plot investigations on the growth of
potatoes in dependence on preceding weather conditions, which change the condition
of the soil. Statistical analysis showed that precipitation in the July-October periode had
a negative effect on the following year's yield in nearly all cases investigated. The effect
leveled off with increasing nitrogen applications. This indicates, and so do other data,
that the influence of the weather in periods preceding growth proceeds to a considerable
extent via the availability of nitrogen to crops; however, soil structure may also play
an active role. Nitrogen absorption by potatoes and the rate of growth of tops and tubers
seem to be especially determined by the amount of soluble nitrogen present at the beginning of the growing season in the future root zone. Aside from added fertilizer, this
quantity is dependent on losses that occurred previously due to leaching and denitrification. The soil structure, probably also determined by weather conditions during
a long preceding period, may have some influence on these losses.

Department of Soil Biology
The change in scope in this department, initiated some time ago, became more apparent
in 1969. The program now includes — as a new subject —persistence and transformations
of biocides and their interaction with the microflora, in addition to some older subjects
such as rhizosphere investigation and the nitrogen and humus regime of the soil. The
last subject was recently still the main topic.
Biocide research is still concentrated on soil sterilization with D D (dichloropropanedichloropropene). Its influence on the subsequent availability of the mineralized organic
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nitrogen has been further quantified. As reported earlier, sterilization leads — as as result
of inactivation of nitrifying organisms —to conservation of ammoniacal nitrogen and
because of this to a nitrogen fertilizer saving for crops to follow. However, the quantity
saved depends among other things on the time of sterilization. Should sterilization take
place before October less nitrogen might be preserved than when applied in October
because nitrification could restart before winter sets in (fig. 6). Sterilization even later in
the season leads to a smaller amount conserved, because there is less nitrogen present
(fig. 7). The most favourable time for sterilization is therefore usually the early part of
October. Sterilization with DD immediately after the application of an organic manure
exerts a great influence on the effect of its mineralized nitrogen. It can be predicted
to what extent this process will occur.
Gas chromatography enabled a quantitative residu-analysis of the main components
of DD in the soil (fig. 8). The persistence of the various components is rather unequal,
but does not seem to be very significant in sandy soils. On reclaimed peat soils, six
months after sterilization, still 1-10% of the amount applied was present in a peat layer
below the plough layer. Its significance to the microflora and crops is under investigation.
Rhizosphere research was especially concerned with an analysis of the bacteria population of some cultivated plants. This subject was chosen in consultation with IPO (Institute of Phytopathological Research) which is studying fungi and actinomycetes on the
same material. It was observed that the Azotobacter population increases much more
steeply in the root zone of potatoes than of beets and winter wheat. However, after
harvest and ploughing no differences in the total number of bacteria could be detected
among the plots with different crops.
Investigations into the humus regime produced new aspects, particularly with regard
to humification of freshly applied organic matter. Sofar all distinctions between greenmanure crops, roots, farmyard manure and other organic products were ignored, but it
seems to be possible now to differentiate their effect on humification. In connection
herewith an internal discussion is in progress, which will undoubtedly lead to improved
soil-fertility recommendations.
The nitrogen research, which among other things is carried out with the aid of lysimeters, is continued. It has gained in importance since the interest in environmental
pollution problems is growing. Data from several pumping-stations in The Netherlands
showed that the nitrate content of drinking-water had not increased during the past 40
years in spite of the enormous increase in the use of nitrogen in agriculture.
To support the 'Proefstation voor de Champignoncultuur' (Research Station for
Mushroom Growing) various substrates were analysed for their nitrogen form. Mushrooms do not seem to be very particular in this respect.

Department of Fertilization of Field Crops and Grassland
Research was focused on the influence of inorganic and organic manure applications
and the yields and quality of grassland, field crops and horticultural crops. Various
fertilizers were tested and recommendations were made concerning requests for dispensation from the embargo on the sale and transport. The final draft of Benelux-regulations on manures was completed. Research concerning the effect of organic fertilizers
and green manures was continued. In co-operation with other organisations a solution
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was sought to the disposal problem of surplus animal manure. Modest efforts were
expended on the development and consolidation of soil analysis.
The newly introduced Pw-number showed no systematic difference between autumn
and spring level, and therefore it does not seem necessary to take the time of sampling
into account when giving recommendations on phosphate fertilization. Recommendations for boron fertilization of beets, based on soil analysis, could be consolidated
and expanded.
The differences in magnesium level among soils of polders in the northern part of
North-Holland were shown to have some relationship with the lime content and texture
of the soil.
The quality of field crops can be influenced appreciably by fertilizing. For instance,
the baking quality of some wheat varieties was improved by increasing the albumin
content through late nitrogen topdressing. The starch content of industrial potatoes may
be increased by high rates of phosphate application but only when — without fertilizer
— a very serious deficiency should exist.
To prevent black spot of the potato tuber muriates of potash are preferred, but in
this case some loss in yield has to be accepted. It seems unlikely that fertilizer practices
can result in an improved keeping quality of potatoes through increased resistance to
fusarium rot.
The interaction between some fungi and nitrogen fertilization c.q. addition of the
growth regulator chlormequat (chlorcholinechloride) was investigated in spring-wheat.
The fungicides and chlormequat increased yields in spite of the fact that during these
tests mildew, glume blotch and dry rot were absent. Combination of the two products
gave an additional effect that is not yet fully understood. No interaction was found between fungicides' and the amount of nitrogen applied.
In the last few years many data have been collected on the optimum time of nitrogen
application to grassland. This was found to be a longer period for clay soils than for
sandy soils.
An evaluation was made of the most important copper and cobalt containing fertilizers on grassland. The tests gave no reason to change the recommendations for copper
applications, but possibly the recommended amounts of cobalt sulfate should be raised
somewhat.
There are good prospects for the use on arable land of liquid fertilizers with ureaammonium nitrate as the nitrogen component, except on calcareous soils. In the year
under review such a solution was just as effective on grassland as the traditional solid
materials, which was probably due to rainfall immediately after the application.
Investigations concerning manure surplus were continued and additional data were
collected on manure from different kinds of livestock. The manure surplus in The
Netherlands is caused in decreasing order of magnitude by pigs, cattle, laying hens,
friers and calves. At present the manure surplus amounts to about 1.5 million tons. For
its disposal, sandy soils low in humus should be considered, because here rather large
quantities of potash and phosphate can be applied without prolonged excessively high
fertility conditions arising from it. Part of the manure surplus may be dried and used
for other purposes. This product should be safe from the standpoint of burning (lawns)
and should have a reasonable nitrogen activity. Both items are under investigation.
It was once more apparent that the value of green-manure crops is difficult to estimate. Consequently substantial and varied data must be avaiable in order to establish
principles of action and reaction.
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Some work was done on investigations concerning forest fertilization in co-operation
with the Forest Research Station 'De Dorschkamp'. This deals particularly with timbervariations on the 'problem soil' of Someren, for which the influence of application of
phosphate, nitrogen and heavy metals is examined.

Department of Fertilization inHorticulture
A search was made in co-operation with the Bulb Research Laboratory at Lisse for the
cause of growth disturbance known as 'holle neuzen' (top rot of main stem) in hyacinths; sofar, however, without positive results. To make effective nitrogen fertilization
possible, it was determined when the bulb takes up nitrogen from the soil.
In floriculture investigations were started on the influence of the rate of growth of
potted plants on their keeping qualities and the influence of growth medium on the rate
of growth. With similar pF a clayey substrate gave a lower rate of growth in cyclamen
and chrysanthemum than a substrate rich in peat, which— in the opinion of the investigator—should lead to a better keeping quality, but this remains tobe seen.
For the cultivation of potted perennials the effect of various factors was studied
with chrysanthemums as test plants. The frequency of overhead irrigation once every
three days was more favourable than daily: 'Aalsmeer mixture' (potting-soil mixture
developed at the Reearsch Station for Floriculture, Aalsmeer) was more satisfactory as
such than after the addition of sand; a pot size of one quarter litre was better than a
pot sizeof one sixthlitre.
Tests showed that objection to the addition of small quantities of town-refuse compost to potting soil because of its high zinc content is not valid.
In the still new field of research of the hothouse rose—the most important floriculture plant—the impression was gained that the quality, but not the production level
can be improved by fertilization. Dried poultry manure, if given as a periodical topdressing rather than a basal application, is suitable for these roses.
Many investigations were carried out for fruit-growing purposes on the interaction
between soil cover (bare of grass) and manuring. The modern grass-strip culture whereby
grass clippings are put on the bare tree strips as mulch, requires a revision of current
fertilizer practices. The use of nitrogen and potassium can be curtailed. The competition
between trees and grass should be considered when making recommendations concerning quantity, time and method of fertilizer applications. In this connection attention is
also paid to the rooting pattern of the tree under the influence of the soil cover.
An attempt to create fruitdrop in pears by means of a growth shock resulting from
top-dressing, was unsuccessful. To supply pear trees with nitrogen, soil fertilization was
found to be more effective than frequent spray applications of urea.
Investigations on the causes of Cox's disease have shown that a fruit tree, weakened
as a result of various causes, ismore sensitive to a period of flooding.
During flooding nitrite and sulfide, chemicals present in immature profiles under
anaerobic conditions, are fatal.
For vegetable growing in glasshouses the value of organic manuring for strawberries
was determined. Farmyard manure had quite a favourable effect on the yield when
added to the beds not yet planted up; after transplanting in the glasshouse frozen peat
acted favourably; however, repeated peat-compost applications had a negative effect.
To contribute to the solution of the manure-surplus problem the possibility was
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examined of making poultry manure from battery houses more suitable for use in
glasshouse vegetable growing by means of straw-composting. This product seems useful
for fresh glasshouse soil which usually shows deficiencies.
Valuable data were obtained from experiments with lettuce and tomatoes on the
essential addition of minor elements to peat substrates.
The description of deficiency and toxity symptoms for cucumbers and gherkins was
completed (J. P. N. L. Roorda van Eysinga and K. W. Smilde, Nutritional Disorders
in Cucumbers and Gherkins under Glass. Wageningen 1969).
The research on vegetable growing in the field was concerned with several abnormalities and physiological diseases of vegetables. Among other things attention was paid
to black hearts of celery; calcium-nitrate sprays provide unsatisfactory results, but intensive sprinkler irrigation seems to be able to prevent this disease (fig. 9). It is not
yet clear whether calcium and magnesium play an active part in the occurrence of foot
disease and die-back in asparagus. Experiments have not yet been able to confirm reports that manganese is a factor in bringing about the red discoloration of sauerkraut.
The nitrogen supply of Brussels sprouts is now deemed to be the most important fertilization problem. In the year under review one of the experiments indicated that lateseason (end of October) fertilizer applications do not increase yields.
Investigations were initiated on rapid methods to make poor arable land suitable
for horticulture.

Department of Regional Soil Fertility Research and Statistics
The activities of the Pepartment are largely of a service-rendering nature. Investigators
from other departments receive assistance on mathematical and statistical problems.
This assistance takes place especially prior to the initation of an experiment and when
experimental resuls have to be analyzed.
An important task is to design models concerning certain soil physical, biological
and agricultural processes and to propose and work out methods to test these models
in real situations. Many models on soil fertility problems were found to be lacking in
defined variables. A simulation technique using a model may offer possibilities to solve
the problem. The nitrogen regime of the soil is now under investigation using this
technique. A simulation trial has been started to determine leaching of nitrates under
the influence of precipitation and evaporation.
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