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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Om bijzondere redenen meende devoorzitter dr.ir. ESHUIS niet langer het bestuursvoorzitterschap
van onsinstituut te kunnen vervullen, waarvan hij de Minister van Landbouw en Visserij in kennis
heeft gesteld.Inde hierdoor ontstane vacature isnog niet voorzien. D eper 1jan. 1963periodiek afgetreden bestuursleden ir.J. W.LACKAMP en prof. dr.H.J. HARDON werden herbenoemd.

Het bestuur kwam ditjaar 3keer bijeen, nl. op 22jan., 28mei en 15okt., in hoofdzaak ter afdoening
van de periodiek terugkerende bestuurszaken. Bovendien werd de nodige aandacht besteed aan het
werkprogramma en het al of niet aanvaarden van een Amerikaans onderzoekproject.
PERSONEEL
Bij het vaste wetenschappelijk personeel deden zich geen wijzigingen voor. Wel hebben enige laboranten het instituut verlaten, doch zij konden spoedig worden vervangen, ten deledoor een 3-tallaboranten dieaan een aflopend project werkten in dienst tehouden. Ook in de vacature ontstaan, doordat
een onzer technici de dienst met pensioen verliet, kon worden voorzien door eenjonge kracht van een
zusterinstelling.
Om bij het zich sterk uitbreidende technische werk eenjuiste organisatie en werkverdeling mogelijk
te maken, werden de technici uit de wetenschappelijke afdelingen overgebracht naar een technische
dienst, die onder algemene zaken is gerangschikt. De dagelijkse leiding werd opgedragen aan de heer
DEES. Uiteraard zal de groep van technici nauwe contacten met de afdelingshoofden en gebruikers van
apparatuur houden.
De heer W. P. GROBBELAAR, M . S C , uit Zuid-Afrika, die als promovendus van de Landbouwhogeschool op ons instituut een 2-tal jaren de invloed van de worteltemperatuur op de groei van maïs
heeft bestudeerd, is op 5juli gepromoveerd en in september naar zijn vaderland teruggekeerd. Ook de
andere bij ons werkzame promovendus ir. M. DEL POZOuit Spanje isop 18dec.gepromoveerd en heeft
daarmee zijn studieverblijf beëindigd.
De heer P H . G. TOW, M. Sc. van het Kain Research Station in Nth. Queensland, Australië, zal
gedurende een studieverblijf van ongeveer 3/4 jaar bij ons onderzoekingen doen over de jeugdgroei
van de voedergewassen Panicum maximum en Glycine javanica.
De heer J. W. KENT, B.SC. (Engeland) begon in de laatste maanden van het verslagjaar aan een
studie over het transport van onkruidbestrijdingsmiddelen in planten.
Uit het personeel heeft zich vrijwillig een kleine commissie „onderling hulpbetoon" gevormd, die
bij acute moeilijkheden in de gezinnen van het personeel tijdelijk hulp kan verlenen. Het personeel
wordt vrijgelaten of en zo ja hoeveel het aan deze commissie geldelijk of anderszins wil bijdragen,
anderzijds wordt bij voorbaat niemand van hulp uitgesloten.
HUISVESTING, TOERUSTING E N MATERIEEL
In delaatstejaren zijn voorzieningen aan onze gebouwen en vaste apparatuur, zowel wat betreft het
onderhoud als de exploitatie slechts zeer gebrekkig of in het geheel niet mogelijk geweest. In overleg
met het Ministerie werd daarom dit jaar een lijst opgemaakt die onze behoefte aangeeft, zowel die
voortvloeiende uit een onvolmaakte nieuwbouw als die ontstaan door veroudering, slijtage of nieuwe
wensen. In totaal omvat deze lijst ruim 50 objecten, veel van kleinere omvang, maar ook enkele grote.
Bij het Ministerie werden definitieve voorstellen voor het bouwen van een bedrijfsgebouwtje ingediend, zowel voor het verkrijgen van berg- en werkruimte voor het tuin- en kassenwerk als om in het
chemisch laboratorium ruimte vrij te krijgen.
De ervaringen die werden opgedaan met het uitvoeren van rekenwerk door de rekenautomaat der
Landbouwhogeschool zijn zodanig bemoedigend, dat een sterke toeneming van dit werk verwacht
moet worden. Reeds werd ter tegemoetkoming aan die behoefte een ponsapparatuur op het Bureau
voor Gemeenschappelijke Diensten geplaatst (waardoor ook andere instellingen er gemakkelijk over
kunnen beschikken). Verdere stappen om deverzameling van gegevens voor verdere berekening zoveel
mogelijk in te stellen op mechanische verwerking zullen worden gezet.
Er kwam een proefopstelling gereed ter voorbereiding van de mogelijkheid, om kolommen ongeroerde grond met verschillende begroeiing onder geconditioneerde omstandigheden te bestuderen.
SAMENWERKING MET A N D E R E INSTELLINGEN,
D E E L N E M I N G A A N W E R K G R O E P E N E N COMMISSIES
Behalve devoor de hand liggende onderzoekcontacten, vroeg ook weer samenspel van incidentele
aard aandacht. Zo verzorgde dr. v. D. ZWEEP een leeropdracht voor medewerkers en studenten der
Landbouwhogeschool over chemische onkruidbestrijding.
Met het Grassland Research Station te Hurley (Eng.) kwam een afspraak tot stand over het gebruik
van daar verzamelde gras- en mestmonsters voor nadere mineraalanalyse op ons instituut.
Een met de A.K.U. te Arnhem op gang gebracht contact over invloeden die de vezelkwaliteit van
vlas beïnvloeden vond geen voortzetting doordat de A.K.U. de vlasverwerking staakte.
Met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek werden diverse contacten onderhouden, eensdeels over rationalisatiemogelijkheden bij het analytische werk, anderzijds
over stroomlijning van het analyse-sortiment door wederzijdse hulp bij weinig gevraagde uitzonderlijke analyses. Op dit laatste punt bleek weinig winst te kunnen worden geboekt.
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worden kiemplantjes soms beschadigd wanneer ze in aanraking komen met doodgespoten gewas en het daarin nog aanwezige dodingsmiddel. Op kleigrond lukte
het poten van aardappelen in een dergelijke grond minder goed en traden ook
moeilijkheden op bij het machinaal rooien. Een zaaimachine, die speciaal werd
verbouwd voor het zaaien in ruigte, leverde goed werk.
Het onkruid levert bij akkerbouw op ongeploegde grond nog de meeste problemen op; vooral kweek is dan een uiterst lastige soort. Vaste wielsporen bleken ook
funest te zijn voor daarin gezaaide zaden.
AARDAPPELEN ALS STOPPELGEWAS

Bij de nateelt van in 1962 geteeld zomer-, resp. herfstpootgoed viel het weer
sterk op dat het laat gewonnen pootgoed minder stengels per plant en dan ook een
grover sortering gaf. Overigens was de teelt in de herfst van 1963 op dezelfde gronden aanzienlijk minder produktief dan in voorgaande jaren. Het extreem ongunstige
weer zal hieraan niet vreemd zijn. Opvallend was dat de stikstofbehoefte ook veel
groter bleek te zijn dan in vorige jaren.
ZAADZETTING BIJ RODE KLAVER

Evenmin als in vorige jaren konden de overgebleven bloempjes iets goedmaken
van het wegvallende deel der zaadopbrengst, wanneer een deel van de bloempjes
aan een bloemhoofdje werd weggenomen. Het leek er integendeel sterk op, dat de
zaadzetting bij de overgebleven bloempjes geringer was dan aan de intact gebleven
bloemhoofdjes. In voorgaande jaren werden ook reeds minder grote, maar gelijkgerichte verschijnselen waargenomen.
Ook in 1963 bleek het afschermen tegen insekten op één of twee van elke drie
dagen slechts een betrekkelijk geringe ongunstige invloed te hebben op de zaadzetting. Steeds afschermen gaf geen zaad. Het is thans nauwelijks twijfelachtig meer,
dat de bestuivingskansen onder onze omstandigheden minder ongunstig zijn dan
algemeen wordt verondersteld. Het lijkt erop alsof ongunstig weer niet zozeer de
bestuiving als wel de zaadvulling nadelig beïnvloedt.
ONTWIKKELING EN ACTIVITEIT VAN HET WORTELSTELSEL

Gebleken is dat factoren in het wortelmilieu op twee manieren invloed uitoefenen
nl. via de wortelgroei en via de wortelactiviteit. Zo is bij een lage worteltemperatuur de wortelgroei meer geremd dan de opnamecapaciteit per gram wortel en ook
meer dan de doorvoer van ionen en water naar de spruit, zodat de spruitgroei dan
minder lijdt dan de wortelgroei. Omgekeerd is bij een onvoldoende mineralenvoorziening de wortelgroei minder geremd dan de opname van mineralen en ook minder
dan de doorvoer van mineralen naar de spruit. Er werden zelfs omstandigheden
gevonden waarbij de wortelgroei bij onvoldoende mineralenvoorziening niet alleen
relatief maar ook absoluut groter is dan bij ruime mineralenvoorziening.
De verschillende organen van een plant zijn voor hun groei ten dele afhankelijk
van toevoer uit andere delen (van bv. koolhydraten, mineralen, water, groeistoffen
etc). Uit de genomen proeven kan worden afgeleid dat deze onderlinge afhankelijkheid leidt tot een voor elke combinatie van omstandigheden karakteristieke
verhouding tussen de ontplooiing van de verschillende delen van de plant. Dit evenwicht kan beschouwd worden als een soort functioneel evenwicht en de ligging er
van is te voorspellen. Het inzicht in deze problematiek is in het afgelopen jaar sterk
vergroot door ook morfologische en anatomische verschillen in het onderzoek te
10

betrekken. Alle tot nu toe onderzochte factoren in het wortelmilieu bleken in hun
invloed op de spruitgroei een gemeenschappelijk eerste effect te hebben, namelijk
altijd een remming van de bladgroei.
VEZELVORMING BIJ VLAS

Bij onder verschillende temperaturen in klimaatkamers opgekweekt vlas bleek
een matige temperatuur (16,5°C) een groter percentage op doorsnede verdikte
cellen te geven dan hogere en lagere temperaturen. Toch bleek ook dit vlas bij rootproeven van matige kwaliteit te zijn. Mogelijk is dit een gevolg van het feit dat in
de klimaatkamers steeds vlas wordt verkregen met een aanzienlijk geringere gemiddelde internodiumlengte dan op het veld. De totale stengellengte is bij niet al te
hoge temperaturen in de klimaatkamers echter groter of zelfs aanzienlijk groter dan
op het veld. Bij het verdere onderzoek zal dan ook aan de internodiumlengte bijzondere aandacht worden besteed.
ONVOLDOENDE ONTWIKKELING VAN KLAVER

Zowel uit inoculatieproeven als uit ontsmettingsproeven met nematiciden, fungiciden en insekticiden werden aanwijzingen verkregen dat klaversystenaaltjes toch
wel moeten worden gezien als de hoofdoorzaak van onvoldoende of slechter wordende klavergroei, hoewel niet alle verschijnselen er mee kunnen worden verklaard.
Wederom bleek dat ontsmetting met DD ook nog een ander effect moet hebben dan
het doden van aaltjes. Er kon worden vastgesteld dat de aaltjesaantallen in het veld
over een kleine afstand sterk uiteen kunnen lopen, afhankelijk van de klavergroei,
zodat bij het bemonsteren van proefvelden een monster dat is samengesteld uit
regelmatig over het gehele veldje verdeelde boorsteken geen inlichtingen geeft over
mogelijk schade door aaltjes op dat veldje.
In het afgelopen jaar is het bij een potproef gelukt door éénmalige toepassing
van bepaalde niet fytotoxische middelen op een bestaand klavergewas achteruitgang in groei als gevolg van parasitaire aantasting t.o.v. de controle gedurende
tenminste een halfjaar te voorkomen. Eveneens is het met één van deze middelen
gelukt de opbrengst van een ziek gewas weer te verdrievoudigen.
KIEMINGSGEDRAG VAN AARDAPPELPOOTGOED

Pootgoed dat in 1962 met 300 kg N werd bemest en daardoor rijker aan N was
kwam niet beter op maar gaf planten die van eind mei tot eind juli een duidelijk
forsere ontwikkeling vertoonden. Het grootste effect trad op wanneer het pootgoed
tevens zwaar met K was bemest. Eind augustus lieten de knolopbrengsten verschillen zien, die geheel overeenkwamen met de waarnemingen in het veld mäar niet of
nauwelijks betrouwbaar bleken. Het verschil in sortering was groter. Naarmate het
N-gehalte van het uitgangspootgoed steeg, werd de sortering grover. Het gemiddelde
verschil in opbrengst aan de maten > 45 mm bedroeg tussen de beide uitersten
ca. 20%.
VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND

Proeven in de proefstal wezen uit dat de opneming van vers gemaaid gras door
jong rundvee zeer bevredigend kan zijn, maar dat de opneming in werkelijkheid
van dag tot dag sterk uiteen kan lopen. Ter opsporing van factoren die deze opnemingen beïnvloeden, is begonnen de tot nu toe verkregen gegevens te bewerken
met behulp van een elektronische rekenmachine.
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Intensief omweiden van schapen en lammeren op zwaar met stikstof bemest grasland bleek een snelle groei van zowel schapen als lammeren te kunnen geven. Een
dergelijke graslandexploitatie geeft echter aan de maag-darmparasieten de mogelijkheid zeer snel een grote populatie op te bouwen en de weidende lammeren ernstig aan te tasten. Wellicht mede onder invloed van de in 1963 opgetreden weersomstandigheden werd een zodanig ernstige aantasting verkregen dat vele dieren
te gronde gingen en bij de overige tot noodslachting moest worden overgegaan.
Opvallend was ook het afvallen der moederdieren gedurende perioden met langdurige regenval. Hun gewicht nam echter weer toe, zodra het weer beter werd. De
opgedane ervaringen wijzen op de noodzaak van het doorbreken van de cycli der
parasieten, bijv. door het maaien van één of meer sneden gras tussen de beweidingen met behoud van de vrij hoge stikstofbemesting. Dit geeft de mogelijkheid van
het grasland meer wintervoer te winnen, wat op de zuivere schapenbedrijven ook
een zwak punt zou verhelpen.
II. AFDELING ONKRUIDBESTRIJDING
ONKRUIDBESTRIJDING IN DE TUINBOUW

Ter bestrijding van onkruiden in aardbeien na de oogst wordt voor de bij enige
rassen meer in de aandacht komende tweejarige teeltwijze een goede mogelijkheid
gezien in een combinatie van „chemisch maaien" van het gewas (met PCP-in-olie,
diquat of paraquat) en toepassing van simazin.
Voor de toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen in eerstejaarsvelden van
asperges blijkt bij de nieuwe herbiciden de zeer losse en droge toestand van de grond
steeds tot een slechte werking te leiden. Dit lijkt moeilijk te ondervangen bij de
slecht in water oplosbare middelen.
Voor wortelen werd de resistentie tegen een groot aantal verbindingen bevestigd, vooral de grote ongevoeligheid t.o.v. linuron. Peterselie en selderie sluiten zich
wat betreft hun reactie op deze herbiciden grotendeels bij deze resistentie aan.
In fruitteeltproeven werden verschillende goede ervaringen opgedaan met paraquat, isocil en dalapon-atrazin mengingen. Voor de grassenbestrijding zijn er door
deze stoffen goede mogelijkheden gekomen.
In de kruidenteelt tenslotte blijkt voor pepermunt methoxymonuron het meest
aan te bevelen herbicide.
LABORATORIUMONDERZOEK OVER DE INVLOED VAN CHEMISCHE MIDDELEN OP DE
GROEI

Het onderzoek over de selectiviteit van een aantal fotosyntheseremstoffen werd
met verschillende plantesoorten voortgezet en afgerond. Als samenvatting van de
voor publikatie in bewerking zijnde gegevens kan over de nieuwere middelen o.a.
worden vermeld, dat de ureumverbinding C 3472 door uien zeer sterk geïnactiveerd wordt, echter niet door stambonen. Suikerbieten herstellen snel na een OMUtoediening, terwijl maïs, haver en tomaat zeer weinig herstel vertonen. PCA ondergaat snelle inactivering door suikerbieten, in mindere mate door haver, stamboon,
tomaat en Viola tricolor. Bij de uracil-verbinding DuPont-634 vertoont Viola tricolor een inactivering welke sneller is dan die van de suikerbiet, doch vooral dan die
van stambonen. Bij een andere uracil-verbinding (DuPont-763) blijkt vlas zich redelijk, de suikerbiet zwak en stambonen zich niet van een tijdelijke toediening te
herstellen.
Wortelen onderscheiden zich van alle bovengenoemde planten door op veel mid12

delen absoluut niet te reageren (bijv. op prometryn, propazin, linuron), op andere
echter juist sterk (simazin, diuron).
Voor alle nieuwe herbiciden worden thans voor verschillende toetsgewassen onder gelijke omstandigheden gegevens over hun invloed op droge en verse-stofproduktie, droge-stofpercentage en wortel/spruitverhouding verzameld bij worteltoediening. Hierdoor wordt waardevol uitgangsmateriaal verkregen voor verder fysiologisch en praktisch onderzoek.
ONKRUIDBESTRIJDING IN AKKER- EN WEIDEGEWASSEN. BIOLOGIE EN OECOLOGIE VAN
ONKRUIDEN

Bij het in samenwerking met het P.A.W. verrichte onderzoek over de onkruidbestrijding in de graszaadteelt kwam naar voren, dat het voor de bestrijding van
tuintjesgras gebruikte middel endothal niet zonder gevaar voor het veldbeemd gebruikt kan worden. Enige andere middelen konden aan de hand van veldproeven
in uitgebreide studie genomen worden.
PCA, dat bij de tuinbouw-spinazie gewasremmingen kan veroorzaken, geeft voor
de spinaziezaadteelt wel bevredigende resultaten.
In rogge is een bestrijding van windhalm met verschillende triazinen mogelijk
gebleken. Het gewas reageert soms als op een DNOC-bespuiting. Bij de andere wintergranen is uit de proeven over de bestrijding van grassen geen duidelijk beeld te
halen. Het toepassingsmilieu is vermoedelijk in de praktijk te breed om van middelen als simazin en atrazin een voldoende praktische zekerheid te verwachten.
In de bietenteelt werden met PCA en DuPont-634 zeer goede resultaten bereikt. DuPont-634 lijkt echter onder kritische omstandigheden een riskanter produkt. In kasproeven werden deze gegevens bevestigd en kon worden aangetoond
dat de in het veld geconstateerde resistentie van de bieten ten dele berust op een
bewortelingsdiepte waarop de middelen niet of slechts in geringe concentraties
voorkomen.
Onderzoek over Poa annua heeft aangetoond, dat dit onkruid een geringe concurrentiekracht heeft t.o.v. Poa pratensis. In een kasproef bleek de zaadproduktie
van Poa annua steeds geremd te worden, zelfs bij een beplantingspercentage van
veldbeemd van slechts 33, en een slechts gering verschil in leeftijd. In het seizoen
1962—1963 kon de conclusie getrokken worden, dat alleen de in de zomer gekiemde Poa annua uiteindelijk voor de zaadverontreiniging van veldbeemd van
betekenis is geweest.
ONKRUIDBESTRIJDING IN EN LANGS WATERGANGEN EN OP ONBETEELDE TERREINEN.
GRONDBEWERKING EN ONKRUIDBESTRIJDING

Voor de bestrijding van ondergedoken en drijvende waterplanten bleek een mengsel van diquat en paraquat voordelen te hebben boven gebruik van deze herbiciden
afzonderlijk. Bij toepassing van dit mengsel geeft een concentratie van 0,4 ppm van
elk der stoffen in het algemeen een snelle doding van de vegetatie. Onderzoek van
instellingen, waarmee samenwerking bestaat, heeft aangetoond dat de doding van
de vegetatie uit visserijkundig oogpunt en voor de biologische zelfreiniging geen bezwaren oplevert.
In laboratoriumonderzoek werd, aansluitend bij soortgelijke waarnemingen in
behandelde sloten, de snelle verdwijningssnelheid van diquat en paraquat uit behandeld water bevestigd.
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III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE
KLIMAATSONDERZOEK BIJ DE AARDAPPEL

Zeer hoge temperaturen verlengen de levensduur van de aardappelplant, zoals
bleek uit proeven waarbij de planten na begin van de knolzetting werden overgebracht naar een kas bij 28°C. Dit is dus tegengesteld aan de reactie van zaadgfewassen. Niet alleen de knolzetting wordt vertraagd, maar ook de afrijping. Zelfs bij
planten die pas 6 weken na het begin van de knolzetting in de hogere temperatuur
werden gebracht, is een versterkte lengtegroei en een verlaat afsterven waargenomen. Ondanks deze gerekte ontwikkeling is de knolopbrengst van planten, die geheel bij 28°C zijn opgegroeid, lager dan van objecten, die 16 of 22°C ontvingen.
Deze laatste temperaturen gaven geen groot verschil. Solanum demissum en het
cultuurras Gineke toonden een sterkere oogstdepressie bij hogere temperatuur dan
Eersteling, Bintje, Eigenheimer en Alpha. Solanum demissum stierf, in tegenstelling
tot de cultuurrassen, ook eerder af in hoge temperatuur.
Bij hoge lichtsterkte wordt niet slechts de levensduur van een aardappelplant
sterk verkort en de produktie verhoogd, maar ook de verdeling van droge stof
wordt gunstiger voor de knol en het blad ten koste van de stengel.
D E INVLOED VAN DE TEMPERATUUR BIJ ZAADGEWASSEN

Hoge temperaturen verkorten de rijpingstijd van zaadgewassen. Het is gebleken
dat de temperatuur in vroegere ontwikkelingsfasen (vóór de bloei) een zeer sterke
nawerking heeft in de duur van de rijping. Na een koud voorjaar is dus een relatief
lange rijpingsperiode te verwachten, afgezien van het feit dat deze periode dan ook
reeds laat begint.
Bij het schieten in koel milieu (10°C) bleek rogge een veel grotere lengte en opbrengst te bereiken dan bij 25°C. De opneming van stikstof en ook de relatieve
stevigheid was echter dezelfde.
Bij de proeven over hitteschade bleek, dat de schade in de korrelopbrengst relatief geringer is bij planten, waarvan vóór de korte behandeling met hoge temperatuur (41°C) het blad is afgeknipt. Hieruit blijkt wel, dat vochtverlies bij hitteschade een voorname factor is.
D E POTENTIËLE GEWASOPBRENGSTEN

Bij de proeven met gras bij optimale bemesting en vochtvoorziening, bedoeld om
de bereikte (actuele) produktie te vergelijken met de potentiële produktie berekend
uit metingen van straling en bladstand, bleek dit jaar dat de maximale droge-stofproduktie van monocultures van Engels raaigras en kropaar opvallend gelijk waren.
De snelheid van produktie bij riet in Z.O.-Flevoland bleek aanzienlijk lager te
liggen.
Weer bleek, dat bij gras tijdens het langer worden de produktie per dag achteruitgaat. Door meting van de fotosynthese werd duidelijk, dat de capaciteiten van
het groene blad in een lange zode niet dalen, maar dat de ademhaling van zulk
een zode sterk toeneemt, vermoedelijk door een stijgend aandeel levende organen
die zelf weinig licht meer opvangen. Afgezien van deze invloed van de graslengte
is er ook een merkbare daling van de produktie in de loop van het seizoen. Vermoed wordt, dat hierbij de bladstand een rol kan spelen. Om de invloed hiervan te
achterhalen, zijn dit jaar bladstanden gemeten van koolzaad, riet, aardappelen en
bieten. Met behulp van de berekenmachine kon de potentiële assimilatie bij verschillende zonnestanden en bij uiteenlopende ruimtelijke verdeling van de bladeren
worden gevonden.
14

H E T WATERVERBRUIK VAN VEGETATIES

De bemoedigende resultaten met de automatische bewerking van de waterboekhouding van de Schroewegpolder met behulp van de Zebra leidde tot het vervolmaken van het rekenmodel. De techniek van het programmeren der zeer complexe
waterhuishouding van een beteelde grond leidde, toen deze zelf ter hand genomen
werd, tot een verdere analyse van een aantal verschijnselen in de grond. De wiskundige formulering ervan werd bij bewerking door de Wageningse rekenautomaat
IBM 1620 toetsbaar met voorhanden zijnde waarnemingen van de Rottegatspolder.
DROOGTERESISTENTIE

Als onderdeel van het droogteresistentieonderzoek werd een proef genomen met
4 haverrassen (Abed Minor en 3 droogteresistente rassen uit de Rassenlijst). Ze
werden op kolommen grond van 1 en 1,5 m onder glas buiten geteeld onder verschillende droogteregimes. Een deel der objecten was afkomstig van zaad, dat was
voorgeweekt en daarna weer gedroogd. Dit drogen had in tegenstelling tot Russische literatuurgegevens (GENKEL) geen resultaat, noch op de opbrengst, noch op het
waterverbruik per g droge stof.
VERDELING VAN DROGE STOF OVER DE PLANTEN

Wanneer er verschillen optreden in de snelheid van groei, uiten deze zich bij
Engels raaigras vooral in het aantal spruiten, maar bij kropaar meer in het gewicht
per spruit.
De gewichtsverhouding tussen blad, stengel en wortel is bij grassen zeer standvastig. Na afsnijden wordt de produktie van blad sterk bevorderd totdat de oorspronkelijke verhouding is hersteld.
Bij grassen is de spruit/wortelverhouding 3 à 4 maal zo klein als bij granen. Dit
verklaart enerzijds de snellere jeugdgroei van granen en anderzijds het feit, dat
grassen zoveel meer organische stof in de grond achterlaten. Kanariezaad en het
landras van Westerwolds raaigras nemen een tussenpositie in.
ONTWIKKELINGSFYSIOLOGIE

Uit gegevens betreffende de ontwikkeling van winterrogge in de open lucht
blijkt, dat binnen de aanvangsfasen (vegetatieve plant en stadium van aaraanleg) elk
blad in zijn afmetingen een constante relatie onderhoudt met zijn voorganger. De
fluctuaties in de weersomstandigheden hebben hierop geen merkbare invloed. Aan
de hand van de afmetingen en de datum van volgroeid raken kan een diagram van
de relatieve bladgrootten worden samengesteld. Hierin zijn de fasenovergangen duidelijk te herkennen. Indien de planten geklasseerd worden naar het bladaantal aan
de hoofdas, blijkt in opeenvolgende jaren iedere klasse zijn karakteristiek diagram
te behouden.
STIKSTOFONDERZOEK

Zoals reeds vroeger werd uiteengezet, bestaat er een duidelijke negatieve samenhang tussen de concentraties van nitraat en van oplosbare koolhydraten in de grasplant. Bij hoge temperatuur ligt de nitraatconcentratie hoog. De veronderstelling,
dat het hier gaat om een indirecte invloed via de koolhydraten die bij hoge temperatuur snel worden verbruikt, kon door analyses van het bloedingssap (om experimentele redenen verzameld van tomaten) niet worden bevestigd. Bij deze analyses
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trok het voorts de aandacht dat de nitraatconcentratie door de gehele stengel dezelfde is, terwijl de concentratie aan aminozuren in een bladsteel veel lager is dan
bij een zijscheut of bloemtros. Wellicht worden nitraten en aminozuren niet langs
dezelfde banen getransporteerd.
Bij jonge planten van tarwe en rogge wordt dezelfde negatieve samenhang tussen nitraat en suikers gevonden als bij grassen. Tegen de bloei is bij rogge echter
het suikergehalte altijd laag terwijl tarwe bij afwezigheid van vrij nitraat in de plant
(op dat moment voor praktijkgewassen de normale toestand) een suikerreserve
bevat die wel 20% van de droge stof kan bedragen. Het stikstofgehalte op de totale
droge stof biedt bij tarwe en rogge tegen de bloei bij vergelijkbare voeding geen
verschil. Deze droge stof omvat bij tarwe echter veel meer suiker, zodat het gehalte
op de celstof betrokken, veel hoger is dan bij rogge. Het lijkt erop dat rogge tijdens
het schieten in staat is om ook bij stikstofgebrek veel suikers om te zetten in celstof
hetgeen misschien de geringere stikstofbehoefte van dit gewas zou kunnen verklaren.
ORIËNTERENDE PROEVEN MET 2-CHLOORETHYL-TRIMETHYLAMMONIUMCHLORIDE
(ccc) ENMET GIBBERELLINEZUUR (G.A.)

Met ccc kunnen remmingen van de strekkingsgroei worden verkregen. Het
werd in het vroege voorjaar naar 8 kg per ha verspoten op zwaar bemeste wintertarwe en winterrogge. Tijdens het schieten waren de behandelde objecten tijdelijk
een handbreed korter dan de controles zonder dat de datum van in aar komen verschilde. Uiteindelijk verdween bij de rogge het verschil, bij de tarwe bleef enig
verschil bestaan. Bij de rogge kwam in de controles enige vroegtijdige legering voor,
die bij de behandelde objecten uitbleef. Later legeerde alle rogge. De opbrengsten

Foto 2. Bij sub-optimale daglengte (beneden 14
uur licht per etmaal) werkt gibberellinezuur versnellend op het schieten van zomerrogge. Precies
hetzelfde effect is te bereiken door een verlenging
van de dag met zwak licht,
links: controle, gezaaid 5 febr., aar zichtbaar 16
april.
rechts: geregeld gespoten met een oplossing van
10 mg G.A. per 1: aar zichtbaar op 12 april. Kasproef bij 16°C.
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werden door het middel niet merkbaar beïnvloed. In een logaritmische spuitbaan
was weinig effect van de dosering te bemerken.
Uit kasproeven blijkt, dat bij aardappelen ccc de strekkingsgroei aanmerkelijk
kan remmen. Een bespuiting in het veld had echter geen effect.
Het effect van ccc schijnt te berusten op een remming van de produktie van
gibberelline in de plant. Dat kunstmatige toevoeging van gibberelline de strekking
van rogge kan versnellen, wordt gedemonstreerd in fig. 2.
IV AFDELING SCHEIKUNDE
MONSTERONDERZOEK EN SAMENWERKING MET ANDERE LABORATORIA

In de volgende tabel wordt het aantal monsters vermeld, dat van 1januari t/m
31 december 1963 voor onderzoek werd ingezonden. Tevens wordt een overzicht
gegeven van de gevraagde bepalingen. Ter vergelijking zijn de cijfers voor 1962 en
voor 1957-1958 vermeld.
1962

19571958

21394

(23391

19151)

Bepalingen:
Vocht (droge stof)
19501
Ruw eiwit
5236
Ruw eiwit (inclusief NCVstikstof)
2727
Werkelijk eiwit
69
Verteerbaar ruw eiwit (pepsine HCl)
257
Ruwe celstof
3007
As
3560
Zand
6084
Asbestanddelen (Na, K, Ca, Mg, P, Cl, S, NOs) . . 13879
Ammoniak en org. zuren in silages
3487
pH in silages en grond
741
Suiker
2440
Sporenelementen (Cu, Co, Mo, Zn, Fe, Mn) . . .
356
Diversen
276

(23334
( 4661
( 3507
( 91
( 573
( 2623
( 3367
( 4966
( 9084
( 2158
( 394
( 2899
( 1160
( 307

16539)

Totaal aantal bepalingen

(59124

45719)

1963
Ontvangen monsters:

61620

7802)
39)
471)
2638)
3150)
3011)
7741)
1594)
651)
853)
991)
239)

Voor de Internationale Werkgroep werden de analyseresultaten uitgewisseld van
een monster grasmeel, een monster luzernemeel, een oplossing van zuiver magnesiumsulfaat en van een oplossing van magnesiumsulfaat met bijmengselen, die eventueel de Mg-bepaling zouden kunnen storen. Tevens werd de activiteit van een
monster pepsine vergeleken met die van het normaal gebruikte preparaat.
BIOCHEMIE, INCLUSIEF SPORENELEMENTEN

Het bleek niet afdoende om ter voorkoming van kopergebrek bij jonge runderen
het gebruikelijke advies van verstrekking van extra koperzouten in de weide (500
mg kopersulfaat/dier/dag) te vervangen door een gelijke dosering gedurende de
voorgaande stalperiode. Op bedrijven met ernstig kopergebrek is voor jongvee behalve de verstrekking in de weide bovendien kopertoediening op stal aan te bevelen.
In een proef met vrouwelijke eeneiige tweelingrunderen, genomen in samenwer17

king met P.A.W, en I.V.V.O., onderscheidden dieren op een vrij mangaanarm natuurlijk rantsoen (tot ± 50 dpm Mn) zich gedurende de proefperiode van 2Va jaar
niet van dieren, die in hun rantsoen bovendien 150 dpm Mn als MnSC>4 ontvingen.
Als criteria werden gebruikt: de chemische analyse van bloed en haar, het klinische
beeld — ook bij de nakomelingen - , de groei, de fertiliteit en de melkproduktie.
Ter bestudering van de koperhuishouding van het rund werd een aantal monsters
vers gras, pensinhoud en faeces van runderen geëxtraheerd met verschillende oplosmiddelen. Steeds werd slechts weinig in aceton oplosbaar koper gevonden, in procenten van het in totaal aanwezige koper gemiddeld nl. 3,1% in vers gras, 3,6%
in pensinhoud en 2,9% in faeces. In deze produkten kan dus slechts weinig Cuphaeophytine voorkomen. Na de extractie met aceton loste in 0,1 N azijnzuur van
het verse gras gemiddeld 41,1% van het totale koper op, doch van pensinhoud
2,0% en van faeces 2,8%. Een daarop volgende extractie met zoutzuur 0,001 N
lost uit vers gras, pensinhoud en faeces resp. slechts 2,1;2,0 en 3,5% van het koper
op. Zoutzuur 0,05 N onttrok ten slotte meer koper uit het materiaal, nl. 40,6%
uit vers gras, 47,4% uit pensinhoud en 25,8% uit faeces. Nog meer koper werd
onttrokken, wanneer geëxtraheerd werd met aceton 90% (0,05 N aan HCl) in
plaats van 0,05 N HCl in water, nl. uit vers gras 65,0%, uit pensinhoud 90,3% en
uit faeces 91,5%. Het laatstgenoemde extract vertoonde een porphyrine-spectrum.
Het koper kan dus gebonden zijn aan een porphyrine (anders dan phaeophytine)
of het kan aanwezig zijn als CuS (in pensinhoud en faeces) daar gebleken is, dat de
oplosbaarheid van CuS in aceton 90% (0,05 N aan HCl) veel groter is dan in 0,05
N HCl in water.
FUNDAMENTEEL ANALYTISCH CHEMISCH ONDERZOEK

Van enige witte-klaverrassen, nl.Nieuw-Zeelandse enBianca, werd het blauwzuurgehalte bepaald op 20 juni, 16 juli, 15 augustus, 11 september, 8 oktober en 10
december. Bij de Nieuw-Zeelandse witte klaver liep het HCN-gehalte op tot 15
augustus, bleef dan enige tijd constant en was op 10 december weer gelijk aan het
gehalte op 20 juni. Bij de Bianca witte klaver steeg het gehalte duidelijk tot 11 september, op 8 oktober was het ongeveer gelijk aan het gehalte op 15 augustus, terwijl het daarna tot 10 december daalde tot het gehalte op 20 juni. Op 20 juni waren
de HCN-gehalten der beide rassen ongeveer gelijk. Het maximale gehalte voor
Bianca bedroeg ongeveer 140% van het maximale gehalte voor Nieuw-Zeelandse
witte klaver.
De bepaling van ijzer met o-phenanthroline werd wat eenvoudiger en nauwkeuriger gemaakt. De mangaanbepaling in gewasmonsters werd 4x zo gevoelig door de
formaldoxim-methode toe te passen. De Mg-bepaling met verschillende, van elkaar
afwijkende preparaten titaangeel werd uitvoerig onderzocht. Bij de Mg-bepaling
in gewassen bleek een natte destructie met salpeterzuur en perchloorzuur zeer goed
te voldoen. De Mg-bepaling volgens de titaangeel-methode in urine zonder verassing
of natte destructie bleek vrij bevredigende uitkomsten te geven.
Een methode ter bepaling van vrije hogere vetzuren en de zepen daarvan in
runderfaeces werd gepubliceerd in het Jaarboek 1963.
OPNAME EN VERWERKING VAN VOEDINGSELEMENTEN IN VERBAND MET DE GROEI EN
DE SAMENSTELLING VAN GEWASSEN

In planten met neutrale weefsels (pH 5-7) is het organische zoutgehalte gelijk
te stellen aan het totaal zoutkationgehalte (C+) minus het gehalte aan anorganische
zoutanionen (A~~), wanneer deze gehalten worden uitgedrukt in elektrochemische
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equivalenten van de ionen zoals die in de weefsels accumuleren. Door een analyse
van de anorganische ionen in de plant is dus na te gaan, hoeveel organische zouten
de plant heeft geaccumuleerd tijdens de opname en gedeeltelijke verwerking van
de anorganische zoutionen. Het organische zoutgehalte is dan numeriek gelijk aan
(C+—A—). Naast deze berekende brutowaarde werden door uitwisselings- en partitie-chromatografie die organische anionen bepaald, waarvan de vrije zuren in
water oplosbaar en niet vluchtig zijn, om na te gaan welke typen organische anionen
in deze fractie van belang zijn voor de plantesoort en eventueel voor de groei daarvan.
Gebleken is, dat het organisch zoutgehalte specifiek is voor de plantesoort en bij
optimale voeding een bepaalde waarde heeft. Door wijzigingen in de voeding is het
mogelijk, het (C+-A~)-gehalte van de meeste plantesoorten over een groot traject
continu te laten veranderen, maar optimale groei blijkt alleen mogelijk te zijn, wanneer de voeding zodanig wordt geregeld, dat de zoutaccumulatie resulteert in het
voor de plantesoort typische normale (C+-A—)-gehalte.
Proeven met enige cultuurgewassen, zoals gras, granen, populieren en suikerbieten gaven als resultaat, dat deze planten nitraatvoeding prefereren en een rijke
bemesting verdragen, omdat het (C+-A - )-gehalte dan de normale waarde bereiken kan en de plant deze waarde verder reguleert. Proeven met berken gaven een
mooi voorbeeld van een soort, die met nitraat gevoed een te hoog (C+-A - )-gehalte
aanneemt gepaard gaande met een verminderde groei, terwijl met ammoniumvoeding een voor de berk normaal gehalte gehandhaafd wordt met betere groei. Blijkbaar hoort de berk tot het type planten, dat hoge (C+-A - )-gehalten slecht regelen
kan en daardoor nitraatbemesting en rijkere voeding slechter verdraagt dan ammoniumbemesting en een armere grond.
De bepaling van organische individuele anionen gaf interessante uitkomsten bij
de suikerbiet, omdat deze soort bij verschillende kaliumbemestingen met duidelijk
opbrengsteffect eenzelfde (C+-A—) bleek te handhaven, maar een uitgesproken
verandering onderging in de bijdrage van de verschillende organische anionen (oxalaat, citraat, malaat, glyceraat enz.) aan het totaal der organische anionen.
De verkregen gegevens hebben het inzicht in de betekenis van de zoutaccumulatie voor de groei en in de aard van de verschillende soorten ten aanzien van hun
waardering van bepaalde typen voeding (voorkeur voor ammonium of nitraat, het
effect van kalium, pH van de grond, groeiwijze en behoefte) het laatste jaar aanmerkelijk uitgebreid.
MINERALE SAMENSTELLING EN GROEI VAN WEIDEGRAS IN AFHANKELIJKHEID VAN DE
BODEMVRUCHTBAARHEID EN DE BEMESTING

Indertijd bleek het kaligetal op blijvend grasland bij een gebruik, waarbij alleen
de eerste snede gemaaid wordt, nagenoeg gelijk te blijven, wanneer de bemesting
gelijk is aan de hoeveelheid kali in het gemaaide gras. Uit verder onderzoek bleek
het kaligetal jaarlijks gemiddeld 1,4 eenheden te stijgen c.q. te dalen, wanneer de
bemesting 100 kg K2O per ha hoger c.q. lager is dan de hoeveelheid kali in het gemaaide gras. Deze verandering bleek op zand en veen groter dan op rivierklei. Er
waren aanwijzingen, dat de kali, die door het dier met de urine pleksgewijze en in
zeer grote hoeveelheden per oppervlakte-eenheid op het perceel wordt afgezet, per
eenheid van bemesting minus onttrekking in ongeveer gelijke mate het kaligetal
verhoogt als de kali in de door de boer aangebrachte bemesting.
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Magnesium
Bij twee beweidingsproeven met melkkoeien, waarbij ernstige hypomagnesemie
was opgewekt, is gebleken dat door het oraal toedienen van extra magnesium de
magnesiumgehalten van het bloedserum binnen één etmaal weer op een normaal
niveau kunnen worden gebracht en dat de conditie van de dieren in deze korte tijd
eveneens aanzienlijk verbetert. Het uitsluitend intraveneus toedienen van magnesium aan koeien met lage serummagnesiumgehalten resulteert in een zeer kortdurende sterke verhoging van het magnesiumgehalte van het bloed, doch reeds na
één etmaal kunnen weer gevaarlijk lage niveaus zijn bereikt. Wordt naast deze intraveneuze toediening ook magnesium oraal gegeven dan blijven de serummagnesiumgehalten binnen het normale traject. Deze waarnemingen, die in het Tijdschrift
voor Diergeneeskunde werden gepubliceerd, zijn vooral van belang voor de praktiserende dierenartsen i.v.m. de te besteden nazorg aan hun patiënten.
De relatie tussen het magnesiumgehalte van het bloedserum en dat van de urine
lijkt goede perspectieven te bieden om op praktijkschaal de magnesiumgehalten van
de urine te gaan gebruiken als criterium ter beoordeling van de magnesiumvoorziening van het dier.
Natrium
Bij bestudering van de in de laatste jaren verkregen gegevens over natrium uit
de balansproeven bleek, dat de natriumbehoefte van melkkoeien hieruit goed kan
worden afgeleid. Bij deze proeven werd waarschijnlijk gemaakt dat ook bij runderen
een niet onbelangrijke hoeveelheid natrium door de huid wordt uitgescheiden. Eveneens werden interessante gegevens verkregen over de invloed van de kaliumopname op de natriumhuishouding, die aannemelijk maken dat op dit punt algemeen
gangbare opvattingen herzien moeten worden.
KWALITEIT VAN CONSUMPTIEAARDAPPELEN

Voor diverse instanties werd een groot aantal nieuwe aardappelrassen en zaailingen op consumptiekwaliteit onderzocht. In vergelijking met de oude rassen waren de nieuwe rassen over het algemeen slecht van kwaliteit.
De internationale uitwisseling van rassenmonsters werd voortgezet. De pogingen
om de kwaliteit van aardappelrassen volgens het internationale indelingssysteem in
de Nederlandse rassenlijst vermeld te krijgen, hebben tot nu toe gefaald. Het oude
nietszeggende cijfersysteem van consumptiekwaliteit binnenland en buitenland blijft
gehandhaafd.
Bij het induceren van doorwas met hoge temperatuur in een klimaatcel bleek het
al of niet voor de plant beschikbaar zijn van stikstof belangrijk. Een extra N-gift
bleek eveneens in staat doorwas op te wekken.
Onderzocht werd in hoeverre het tyrosinegehalte, de enzymactiviteit en de beschadigbaarheid van het weefsel van aardappelen het optreden van stootblauw beïnvloeden. Bij een honderdtal aardappelrassen bleek het tyrosinegehalte te variëren
van 0,5 tot 3,0 m mol per liter perssap. De stootblauwgevoeligheid van deze rassen
werd bepaald door het I.B.V.L. Het bleek, dat deze gevoeligheid niet evenredig
is met het tyrosinegehalte of met de fenoloxidase-activiteit. De invloed van de bewaaromstandigheden op het tyrosinegehalte en de enzymactiviteit was niet groot.
Uit verschillende bemestingsproeven (zowel kasproeven als veldproeven) kon de
conclusie worden getrokken dat noch bemestings-, noch rasverschillen voldoende
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invloed hebben op het tyrosinegehalte en de enzymactiviteit om stootblauw te voorkomen.
Aangezien grote verschillen in blauwgevoeligheid bestaan moet de beschadigbaarheid van het weefsel een overwegende invloed hebben op het ontstaan van
stootblauw. Om de beschadigbaarheid van aardappelweefsel te kunnen meten werd
een instrument geconstrueerd waarmede het verband tussen kracht en deformatie
bij aardappelen kan worden geregistreerd.
Kookblauw is een verkleuring, die ontstaat door oxidatie van een ferrochlorogeenzuur-complex. De vorming van het ferrichlorogeenzuurcomplex neemt af met
stijgend citroenzuurgehalte. Een methode voor de bepaling van chlorogeenzuur in
aardappelsap werd ontwikkeld. Het chlorogeenzuurgehalte bleek toe te nemen met
stijgende groeitemperatuur.
V. AFDELING VEGETATIEKUNDE
BOTANISCHE ANALYSE VAN GRASMONSTERS

De teruggang van het aantal ingezonden, tevens onderzochte grasmonsters veranderde in een toeneming ervan; slechts 896 in 1962 (een dieptepunt) tegenover
1169 in 1963. De meeste van de monsters waren bewerkelijk bij het onderzoek,
namelijk 734 stuks, waartegenover slechts 435 uit eenvoudige bepalingen stonden.
De eigen afdeling liet 507 monsters onderzoeken, dat is 43 procent van het totaal.
VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK VAN GRASLAND

Wat het onderzoek naar de spruitensamenstelling van het grasland aangaat, werd
van verscheidene soorten een goed inzicht verkregen in de aard van de spruiten, die
in de loop van de vegetatieperiode tussen mei en oktober worden aangetroffen.
Indien men aanneemt, dat internodiën van IV2 cm lengte de ontwikkeling aangeven van hetgeen als beginfase van een zomerhalm kan worden gezien, dan kan men
twee duidelijk verschillende groepen soorten onderscheiden, namelijk de groep, die
het als vegetatieve spruit niet verder dan deze beginfase brengt en waarbij de internodiënstrekking pas goed op gang komt na de bloeminductie (witbol, beemdlangbloem, ruw beemdgras en goudhaver) en de groep, waarvan de spruiten kunnen
uitgroeien tot zomerhalmen (riet, zachte witbol, kweek, rietgras, Frans raaigras,
gewoon struisgras en kweekdravik).
Dat de vorming van deze laatste soort vegetatieve spruit geschiedt onder conditie van lange Sag zonder winterse koude bij de eerste vorming wordt waarschijnlijker gemaakt door de volgende tellingen van het percentage zomerhalmen van gewoon struisgras: op 24 mei en 25 juni (vóór het maaien), 9 juli, 15 augustus, 23
september (ruige afweiding), 24 september (onbegraasd) en 11 oktober (na maaien
op 19 juli) onderscheidenlijk, 0, 36, 92, 92, 94, 100 en 1 1 % .
Over de zomerhalm en zijn morfologische plaats verscheen een publikatie.
Een aanvang werd gemaakt met het grote werk van een herziene plantensociologische indeling der Nederlandse graslanden, die zeer noodzakelijk is, en waarbij niet
alleen te werk wordt gegaan volgens kensoorten (School van Braun-Blanquet), maar
meer op frequentie dan op presentie wordt gelet. Veel van onze graslandgezelschappen zijn namelijk samengesteld uit vrijwel dezelfde soorten, doch in zeer verschillende hoeveelheden. Voor de onderscheiding der gezelschappen worden in de desbetreffende tabellen de plantesoorten gerangschikt in vaste soortengroepen, die als
geheel al of niet optreden in bepaalde gezelschappen. Het eerste onderdeel van dit
werk leidde tot het manuscript „Een analyse van Molinia-graslanden".
Daar het voor het vaststellen der nieuwe indeling nodig is nog een beperkt aan21

tal ongewone graslanden te bemonsteren, werd daartoe begonnen met enkele duingraslanden.
Aan de hand van het volledige materiaal van 1577 bemonsterde oude graslanden
kwam gereed het manuscript „Soortenrijkdom van grasland".
SCHEIKUNDIGE VERSCHILLEN TUSSEN GRASLANDPLANTEN

De bemonstering in het afgelopen jaar vond zoveel mogelijk plaats volgens in
1962 opgesteld schema, waarbij er naar gestreefd wordt van de belangrijkste soorten tien plekken te bemonsteren, terwijl bij de overige soorten met drie plekken
wordt volstaan. In 1963 werd van 18 plekken het gehele grasgewas afgesneden,
waarna dit werd ontleed in 80 chemisch te onderzoeken plantesoorten, te onderscheiden in 59 Mono- en 21 Dicotylen.
Bij de verwerking van de vorige jaren onderzochte 66 soorten, namelijk 37 Monoen 29 Dicotylen, werd een goed inzicht verkregen in de grote spreiding van de
minerale bestanddelen tussen de verschillende plantesoorten. Ook uit een oogpunt
van rationele diervoeding bleken deze uitkomsten van belang, omdat de gehalten
aan sommige mineralen inherent bleken te zijn aan de plantesoorten en door bemesting, tijdstip van oogsten of andere maatregelen niet te wijzigen, bij voorbeeld
het lage Na-gehalte in roodzwenkgras, beemdvossestaart en kweek. In dit verband
kan ook gewezen worden op het hogere gehalte aan ruw eiwit en kali enerzijds en
het lagere Mg-gehalte anderzijds bij kropaar ten opzichte van Engels raaigras. Door
bij de grafische verwerking de chemische samenstelling van de onderzochte plantesoorten met die van bepaalde ijksoorten te vergelijken, wordt getracht het oecologisch gedrag der soorten te verklaren.
CONCURRENTIE

Uit potproeven is gebleken dat het groen bladoppervlak van de stoppel van kropaar veel groter is dan dat van Engels raaigras. Rekening houdende met dit verschil
in assimilerend oppervlak, lijkt een kortdurende hergroei in continu licht een betere
methode om de vitaliteit van een soort te bepalen dan hergroei in continu donker.
In dit licht moeten ook de controversiële meningen worden bezien, die bestaan
over de grootte van de invloed die het gehalte aan oplosbare koolhydraten op de
hergroei uitoefent. Waarschijnlijk zijn deze het gevolg van verschillen in „structuur" van de zode. Hieronder wordt verstaan: grootte van het groen bladoppervlak,
vorm en stand van de bladeren, aantal spruiten, leeftijdspiramide van de spruiten
enz.
Concurrentieproeven waarbij de kationenverhoudingen in de grond werden gevarieerd, hebben aanwijzingen gegeven dat er verband bestaat tussen het (C-A)gehalte in de plant en zijn concurrentievermogen.
Watercultuurproeven waarbij fosfaat al of niet tijdelijk aan de planten werd onthouden, hebben aangetoond dat Engels raaigras bij fosfaat-onthouding relatief
meer „spruit" en gewoon struisgras relatief meer „wortel + stoppel" maakt. De
spruit/wortel -f- stoppelverhouding van Engels raaigras is bij beide behandelingen
veel groter dan die van gewoon struisgras.
Een publikatie over ervaringen met droogte- en vochtindicatoren bij verschillende vochttoestanden van de grond zag het licht.
ONDERZOEK VAN AKKERONKRUIDBEGROEIINGEN

Het onderzoek van een zandperceel in de Wageningse Eng dat in 1954 is begonnen is dit jaar afgesloten. Er zijn echter nog vele problemen overgebleven, zodat
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het aanbeveling verdient het onderzoek aan enkele andere percelen voort te zetten.
In april en september werden op het grondbewerkingsproefveld van de Afdeling
Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur van de Landbouwhogeschool weer onkruidopnamen verricht om het verschil in onkruidvegetatie na te gaan op de vijf
banen met verschillende diepten van grondbewerking. Tevens werden in april grondmonsters op verschillende diepten genomen om door middel van kiemproeven na
te gaan hoe de soortensamenstelling van kiembare onkruidzaden met de diepte zou
veranderen. Het meest spectaculaire resultaat was, dat in de middelste baan in de
laag van 40-50 cm, dat was onder de bouwvoor, in het onkruidsortiment een afwijking werd geconstateerd, die op het bestaan van een vroegere perceelsscheiding
leek te wijzen. Bij navraag bleek hier inderdaad vóór de aanleg van het proefveld
een heg gestaan te hebben. Het totale aantal kiemplanten (511) bleef overigens ver
beneden de verwachting. Wel traden soorten op, die in het veld zeer sporadisch of
in het geheel niet gevonden waren, maar die op deze grondsoort (klei) wel thuishoren.
In september werden nogmaals grondmonsters van de bovenste 10 cm genomen
om de kieming in het najaar na te gaan. Daar op het perceel dit jaar Engels raaigras
voor zaadwinning gestaan heeft, kwam in de proef een groot aantal Engels raaigrasplanten op (115 van de 258). Ook nu bleef het totale aantal kiemplanten beneden de
verwachting, terwijl in oktober de omstandigheden in temperatuur en licht voor de
kieming en eerste groei toch nog vrij gunstig waren.
ONDERZOEK VAN PLANTEGROEI VAN WATERLOPEN

Voor een onderzoek naar de seizoens- en jaarlijkse schommelingen in de samenstelling van de vegetatie werd vanaf april tot in oktober elke maand een opname
gemaakt in vier sloten in de omgeving van Wageningen. Door het mechanisch
schonen der sloten kon de vegetatie niet langer worden bestudeerd. Van enkele
planten wordt thans de groeicyclus nagegaan ook in de winter. Dit gebeurt in de
controlesloten, welke sloten opgenomen zijn in de bestrijdingsproeven van de Afdeling Onkruidbestrijding.
Voor het uitgebreide doch slechts éénmalige, sociologische en oecologische onderzoek werden van 75 sloten de vegetaties op dezelfde uitvoerige manier botanisch
onderzocht. De betreffende objecten waren gelegen in Wageningen, in de omgeving van Kesteren, in de Eem- en de Arkemheensepolder, bij Kampen en Berkenwoude, in Friesland en op Walcheren.
Van een veel groter aantal werd volstaan met van de vegetatie de voorkomende
soorten te noteren, waarbij in een vijfdelige schaal van iedere soort afzonderlijk per
laag het door die soort ingenomen volume geschat werd. Deze laatste werkwijze is
wel minder nauwkeurig, maar men kan hiermede veel meer opnamen maken en
toch een aardig beeld verkrijgen van de begroeiing. O.a. werden sloten die behoren
tot de bestrijdingsproeven van de Afdeling Onkruidbestrijding op deze wijze onderzocht.
Twee publikaties zagen het licht, namelijk een boekje over de vegetatieve herkenning der voornaamste water- en oeverplanten en een artikel over het botanische
onderzoek van slootvegetaties.
VI. AFDELING LANDBOUWDIERKLNDE
In een proefopstelling bleek het goed mogelijk plastic buizen van 30 of 50 cm
doorsnede met ongestoorde 1m hoge grondkolommen een regelbare waterhuishou23

Foto 3. Proefopstelling waarin ongestoorde grondkolommen met een diameter van 30 en 50 cm en
een diepte van 1 m onder gelijke omstandigheden met beheerste grondwaterstand voor experimentele doeleinden kunnen worden gehouden.

ding tc verschaffen en daarop planten of struiken te laten groeien als indicatoren
van het gebeuren in de grond.
De ongunstige verschijnselen, die optreden bij gebruik van verse cacaoafvalkalk,
blijken te berusten op vrij Ca(OH)2. Men kan dit met koolzuur onschadelijk maken,
o.a. door fermenteren.
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WERKPLAN 1964
(MET GENUMMERDE PROJECTEN)

I. AFDELING PLANTENTEELT, hoofd Ir.A. SONNEVELD
1. GROENBEMESTINGSGEWASSEN, G R O N D B E D E K K I N G ,
Dr. ir. W. A. P. BAKERMANS

Naar aanleiding van detoenemende behoefte aangroenbemesting ishetonderzoek naar deteeltvan
hiervoor geschikte gewassen terhand genomen. Metname worden de groeisnelheid en de onkruidonderdrukkende werking van een groot aantal gewassen enhunboven- enondergrondse ontwikkeling
bij teelt onder verschillende omstandigheden nader bestudeerd. Voorts worden proeven opgezet,
waarbij denawerking vanverschillende groenbemestingsgewassen kan worden nagegaan.
Nadat onkruidbestrijding tijdenlang de voornaamste betekenis is geweest van grondbewerking in
de akkerbouw, begint meer enmeer hetherstel vandoor zware oogstmachines bedorven structuur op
de voorgrond tekomen. Desnelle ontwikkeling vandechemische onkruidbestrijding zalhet mogelijk
maken omaftezien vandegrondbewerking, mits degrond in staat isweerstand tebieden aan structuurverslechtering. Getracht wordt daarom teeltmethoden te ontwikkelen waarbij onkruid bestreden
wordt metchemische en ecologische (concurrentie-)middelen en structuurbederf wordt tegengegaan
of verholpen door teelt van grondbedekkende tussengewassen en door geheel of grotendeels achterwege laten vande grondbewerking.
Proj. nr. 368 Teelt van groenbemestingsgewassen.
Proj. nr. 383 De mogelijkheden vanakkerbouw metblijvende zodeachtige grondbedekking.

2. VOEDERGEWASSEN, Ir. J. G. BOSMAN

De teelt van aardappelen inhet najaar heeft indelaatstejaren een wat grotere omvang aangenomen.
De herfstteelt levert pootgoed, dat aanzienlijk jeugdiger isin fysiologische zindandat uit voorjaarsteelt, terwijl de najaarsteelt ook plaatsvindt onder omstandigheden van korter wordende dag.Er
wordt daarom nu meer aandacht besteed aan de vergelijking vande nateelt van zomer- en najaarspootgoed inhetvolgend jaar, mede methetoogopmogelijke aanpassing aanteelt elders indewereld.
Uit recente literatuur is naar voren gekomen dat bij dezaadteelt van klavers de bestuiving inde
regel niet debeperkende factor zouzijn, ookniet bijminder gunstige weersomstandigheden. Wel zou
dan op grote schaal abortie, rotting en voortijdige kieming vanhet zaad plaatsvinden, voordat kan
worden geoogst. Bovendien ishet vermoeden gerezen, dat onvoldoende bestuiving vaneen deel der
bloempjes inhethoofdje door ongunstige weersomstandigheden totopgrote hoogte kanworden gecompenseerd doordat dan bijeen groter deel van de later bloeiende bloempjes aan het hoofdje het
zaad uitgroeit, watniet hetgevalzouzijn als bijdeheteerst bloeiende bloempje debestuiving normaal
zou zijn geweest. Nagegaan wordt of deze waarnemingen onder onze klimaatsomstandigheden kunnen worden bevestigd. Zoja, dan wordt het onderzoek naar de mogelijkheden om de bestuiving te
bevorderen minder urgent enzal meer aandacht dienen teworden besteed aanhetvoorkómen vanhet
verloren gaan vanhetgevormde zaad.
Bij deteelt vanbietenzaad dienen zowel dearbeid vanhetrooien en opnieuw poten der stekbietjes
als de oogstarbeid te worden beperkt. Menprobeert andere teeltmethoden en deze hebben diverse
plantenteeltkundige problemen opgeworpen. De bloei heeft bij de biet plaats over een betrekkelijk
lang tijdsverloop. Nagegaan wordt hoedit verloop plaatsheeft en welke invloed standruimte, vertakking, N-bemesting e.d. daarop hebben. Bezien wordt oflate bloempjes langs chemische weg onvruchtbaar kunnen worden gemaakt, terwijl anderzijds wordt nagegaan hoe verdezaadkluwens ontwikkeld
moeten zijn omeengoede kiemkracht te bezitten.
Overwinteren vanstekbietjes ophetveld brengt grote risico's metzich. Uitzaai vankunstmatiggevernaliseerd zaad zou dit kunnen ondervangen. Vernalisatie istechnisch mogelijk. Nagegaan wordt
of er mogelijkheden zijn omlangs chemische weg hetuitgroeien vandekiemen tijdens de vernalisatie
te verhinderen ofsterk af teremmen omlangs deze wegtoch goed zaaibaar gevernaliseerd zaad tever-
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krijgen. Verder wordt nagegaan ofoverwintering van de stekbietjes ophet veld ook bij voederbieten
redelijk mogelijk is en inwelk opzicht afdekken met plastic folie de risico's kan verminderen.
Proj. nr. 361 Zaadzetting bij rode klaver.
Proj. nr.393 Plantenteeltkundig onderzoek betreffende de zaadteelt van bieten.
Proj. nr.394 De teelt van aardappelen inhet najaar.
3. GROEI E N ONTWIKKELING ONDER INVLOED VAN
BOVEN- E N O N D E R G R O N D S E MILIEUFACTOREN,
Dr. R. BROUWER

Bodemfactoren hebben een belangrijke invloed op de groei van de plant als geheel. Alhoewel reeds
veel bekend is over de wijze waarop deze invloed tot stand komt, is het veel moeilijker te voorspellen
in welke mate een bepaalde factor in het wortelmilieu de produktie zal beïnvloeden. Dit berust op het
feit dat erteweinig bekend isover deinteractie van bovengrondse verschijnselen en ondergrondse
milieufactoren. Dit geldt al voor de groei en ontwikkeling van alleenstaande planten, maar in nog
meerdere mate voor een gewas.
Daar het natuurlijke groeimilieu voortdurende veranderingen inmeerdere groeifactoren laat zien,
worden ookin hetbasisonderzoek dergelijke veranderingen betrokken. Hetis waarschijnlijk dat
daardoor duidelijk zal worden hoe enwaarom verschillende factoren nu eens gezamelijk, dan weer
beurtelings ofin opvolging beperkend worden voor deopbrengst.
Proj. nr. 396 De betekenis van de interactie van bovengrondse en ondergrondse milieufactoren voor
groei en ontwikkeling.
3 en 7. V E Z E L V O R M I N G , Dr. R. BROUWER en Dra. A. C. HAVINGA-V.D.MOLEN

Over de factoren, die vezelopbrengst envezelkwaliteit bepalen, isweinig bekend. Bij deinterpretatie van deresultaten van proefveldonderzoek envan losse praktijkervaringen (erzijn met name
bij vlas streeksgewijze verschillen in aard en kwaliteit) wordt dit als een leemte gevoeld. Er is daarom
onderzoek ter hand genomen naar de ontstaanswijze en de ontwikkeling van vezels, inhet bijzonder
onder invloed van de klimaatsfactoren temperatuur en vochtigheid. Naast vlas zullen op kleine schaal
interessante andere gewassen inhet onderzoek betrokken worden.
Proj. nr. 379 De ontwikkeling endehoedanigheid van vezelige plantaardige bestanddelen, in het
bijzonder de vlasvezel.
4. KLAVER, Ir. G. C. ENNIK

Het meer oriënterende onderzoek omtrent geremde klavergroei in voorgaande jaren heeft er toe geleid dat het werk momenteel inhoofdzaak geconcentreerd isopdetwee volgende punten.
a. Derolvan parasitaire organismen. Uit grondontsmettingsproeven (uitgevoerd in samenwerking
met P.D. en I.P.O.)isgebleken dat aantasting van de klaver door parasitaire organismen vermoedelijk één van de voornaamste oorzaken van slechte groei is. Het doel van het huidige onderzoekis
vast testellen welk type ofwelke typen organismen hierbij een rol spelen. Daar niet fytotoxische
nematiciden ter beschikking zijn gekomen, wordt onderzocht inhoeverre met deze middelen aangetaste klavergewassen over de aantasting kunnen worden heengeholpen.
b. De concurrentie met grassen. De nieuw ontwikkelde concurrentietheorie (DE W I T en ENNIK,
1958; DE WIT, 1960) ende aanwezigheid van klimaatkamers bij het I.B.S. maken het mogelijkde
invloed van diverse milieufactoren encombinaties van factoren opdeconcurrentie tussen grasen
klaver kwantitatief vast testellen. Met behulp van oriënterende proeven wordt hiervoor thans een
doelmatige methodiek uitgewerkt.
Proj. nr. 371 Onderzoek naar deinvloed van diverse milieufactoren opdegroei van klaver en de
concurrentie tussen klaver en gras.
5. FYSIOLOGISCH ONDERZOEK AAN AARDAPPELPOOTGOED,
Mej. ir. N . KRIJTHE

De opbrengst van aardappelen wordt mede beïnvloed door de kwaliteit van het pootgoed op het
moment van poten. Deze kwaliteit heeft drie verschillende aspecten. Twee daarvan kunnen doorde
gebruiker meer of minder goed worden beoordeeld : degezondheidstoestand (certificaat van dekeuringsdienst)en de kiemingstoestand. Niet zonder meer te beoordelen is de inwendige of fysiologische
toestand van depoters. Deze fysiologische toestand wordt beïnvloed door velerlei omstandigheden,
zoals de bewaring inde winter, het transport e.d. Verder isgebleken dat pootgoed van verschillende
herkomst bij gelijke behandeling na de oogst toch uiteenlopende toestanden kan vertonen. Door globaal nagaanvan de voorgeschiedenis van diverse partijen pootgoed konden bij een vroeger onderzoek
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de oorzaken van de verschillen in fysiologische toestand niet worden opgespoord. Het onderzoek
wordt daarom nu zo opgezet dat systematisch één factor wordt gevarieerd en de andere zo goed mogelijk constant worden gehouden. In de eerstvolgende jaren zal vooral aan de volgende factoren aandacht worden besteed: a. de bewaring vóór het planten van de knollen, waaruit het pootgoed zal
groeien, b. de plantmaatregelen, c. de bemesting en d. het klimaat.
Proj. nr 367 Invloed van de voorgeschiedenis op de kiemkracht van pootgoed en op de hoedanigheid
van de eruit groeiende planten.
6. TEELTKUNDIGE ASPECTEN VAN DE G R A S L A N D P R O D U K T I E ;
DE G E A A R D H E I D VAN GRAS E N HET VOEDINGSNIVEAU VAN W E I D E N D VEE,
Ir. A. SONNEVELD

Daar ook aan diverse graslandproblemen sinds korter of langere tijd meer fundamenteel gericht
onderzoek is besteed, zijn reeds heel wat gegevens verkregen die een beter inzicht mogelijk maken in
de produktiviteit van het grasland. De aard van het bedoelde onderzoek brengt echter min of meer
automatisch met zich mee dat het op enige onderwerpen is gespecialiseerd, waardoor het gemakkelijk
een fragmentarisch karakter verkrijgt. Gedurende enkelejaren zal aan de hand van gegevens uit eigen
onderzoek en uit de literatuur en met behulp van in de loop der jaren verkregen ervaring en inzicht,
gewerkt worden aan het verkrijgen van een zekere synthese. Dit zal tevens een inventarisatie zijn van
wat bekend is en van de vraagpunten waarover meer inzicht in de eerste plaats gewenst geacht moet
worden.
Vanjaar tot jaar zowel als binnen één weideseizoen kunnen duidelijke verschillen optreden in de
gewichtstoename van weidende schapen en rundvee. Op intensief geëxploiteerd grasland lijken de verschillen groter te zijn dan op extensief gebruikt weiland. De hoedanigheid van het gras o.a. ten gevolge van de heersende weersomstandigheden evenals de geringe mogelijkheid om bij intensieve
weide-exploitatie selectief te grazen, spelen hierbij mogelijk een rol. Het onderzoek is er op gericht
meer te weten te komen omtrent de factoren die de dieren er toe brengen van een bepaald grasgewas
meer of minder op te nemen.
Bijjonge dieren vergroot het intensief beweiden van zwaar bemest grasland de kans op het schadelijk optreden van maag-darmparasieten zeer sterk, doordat hierbij sterk wordt tegemoet gekomen
aan de eisen die de parasieten stellen voor het voleindigen van hun levenscyclus. In verband hiermede
wordt gezocht naar exploitatievormen van zwaar bemest grasland, waarbij de risico's ten gevolge van
maagdarmparasieten zoveel mogelijk worden beperkt.
Proj. nr. 376 De produktiviteit van grasland en zijn teeltkundige aspecten.
Proj. nr. 395 De geaardheid van gras en het voedingsniveau van weidend vee.

II. AFDELING ONKRUIDBESTRIJDING, hoofd Dr. ir. W. VAN DER ZWEEP
1. T U I N B O U W , Dr. ir. J. L. P. VAN OORSCHOT en D. VAN STAALDUINE

In verschillende takken van de tuinbouw wordt - vooral bij de tuinbouwproefstations - door onkruidspecialisten onderzoek verricht over praktische problemen bij de onkruidbestrijding. Door regelmatige besprekingen binnen de Subgroep Tuinbouw van de Werkgroep Onkruidbestrijding T.N.O.
blijven de onderzoekingen bij de verschillende teelten voortdurend op elkaar afgestemd. De binding
wordt bevorderd door de detachering bij het I.B.S. van de heer D. VAN STAALDUINE door de Werkgroep Onkruidbestrijding T.N.O.
Voor het eigen onderzoek moet in verband met de veelheid van teelten in de tuinbouw een keus gemaakt worden uit de belangrijkste problemen. De onkruidbestrijding in aardbeien neemt hierbij een
belangrijke plaats in. In de groenteteelt wordt speciaal aandacht besteed aan de invloed van de grondsoort op de werking van enkele onkruidbestrijdingsmiddelen. Van de kortelings ontwikkelde herbiciden worden de gebruiksmogelijkheden in de tuinbouw beoordeeld en uitgewerkt.
Bij dechemische onkruidbestrijding in detuinbouw nemen de groeistoffen slechts een geringe plaats
in, terwijl kiemingsremmers en stofwisselingsremmers daarentegen van groot belang zijn. Verschillende middelen worden om bepaalde redenen vóór de opkomst van het gewas toegepast. Dit kan in
sommige gevallen tot schade aan het gewas leiden. Het is daarom noodzakelijk om de invloed van
deze middelen op het kiemende gewas na te gaan onder bepaalde constante omstandigheden in klimaatcellen en kassen. Ook bestudering van de relatieve gevoeligheid van gewassen en onkruiden is
hierbij vanbelang. Onderzoek in deze richting kan ook meer inzicht verschaffen over de remming van
bepaalde fysiologische processen door verschillende middelen.
Proj. nr. 323 Onkruidbestrijding in de tuinbouw.
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1 en3.INVLOEDVAN CHEMISCHE MIDDELEN OPDE GROEI, Dr. ir.J.L.P.VAN OORSCHOT,
dr. ir. W. VAN DERZWEEP

Voor het gebruik van herbiciden in depraktijk wordt zeer veel moeitegedaan om door middelvan
veldproevendetoepassingstechniek zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Aaneen diepgaande bestuderingvande werking van de stoffen op gewasen onkruid en van defactoren die hier invloed op
uitoefenen wordt betrekkelijk weinig aandacht besteed, hoewel tal van problemen slechts door een
meer fundamenteel gericht onderzoek opgelost kunnen worden. Enkele van deze problemen kunnen
hier genoemd worden.
Een diepgaande bestudering van depenetratie en het vervoer van bestrijdingsmiddelen in overblijvende onkruiden als klein hoefblad enlidrus zal ongetwijfeld meer inzicht opleveren in detot nu toe
vaak ongunstige ervaringen bij de bestrijding van deze planten; mogelijkheden voor doeltreffender
bestrijding kunnen aan de hand van dit onderzoek aangegeven worden.
Viabeter inzicht in deactiviteit van herbiciden in dedampfase zal detoepassingsmogelijkheid van
dezeProdukten scherper omschreven worden enkunnen schadegevallen, zoalsmetchloor-lPCinvlas
en blauwmaanzaad zijn opgetreden, worden tegengegaan.
Een degelijker bestuderingvan deinvloed vanherbiciden opdegroeivan planten envan deinvloed
van klimaatsfactoren op deze werking is gerechtvaardigd, aangezien uit dit onderzoek een beter inzicht magworden verwacht in bij de praktijktoepassingen van deze middelen gedane waarnemingen
als onvoldoende onkruiddodende werking, gewasremming en gewasstimulering. Verbeterde toepassingstechnieken kunnen uit dit onderzoek voortvloeien.
Proj. nr. 365 Laboratoriumonderzoek over de invloed van chemische middelen op de groei.
2. WATERGANGEN, ONBETEELDE TERREINEN EN GRONDBEWERKING,
D r . H . G . VAN DER

WEU

Bij de bestrijding van onkruiden in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen bestaat een
grote behoefte aan vereenvoudiging en verbetering van tot nu toe gevolgde methoden. Voor het gehele gebied geldt alsprobleem het vaak ontbreken van economische, doeltreffende en/of in meer opzichten veilige onkruidbestrijdingsmethoden. De door een toenemende verhoging van de arbeidslonen sterker wordende neiging chemischeProdukten inteschakelen bijook dezevormen van onkruidbestrijding, wordt nog onvoldoende gedekt door onderzoekervaringen. Hierdoor komt mener inde
praktijk toe de onkruiden op onverantwoorde wijze met chemische middelen te gaan bestrijden.
Onderzoek op dit gebiedhoort bij te dragen tot het op dejuiste wijze inzetten van chemischeProdukten, door mede bepalend tezijn voor debeoordeling der aan detoepassing verbonden veelzijdige
consequenties en voor de advisering door daartoe bevoegde instanties.
Binnen het kader vaneen werkgroep „Grondbewerking" wordt door een aantal onderzoekers van
verschillende instituten onderzoek verricht. Het doel hiervan iste komen tot een rationeler en doelmatiger grondbewerking. Het aandeelvan hetI.B.S.betreft debestuderingvan deinvloed van grondbewerkingsmaatregelen op de onkruidflora, mede in verband met chemische bestrijding, en op het
gedrag van onkruidzaden.
Proj. nr. 353 Grondbewerking en onkruidbestrijding.
Proj. nr. 364 Onkruidbestrijding in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen.
3. AKKER- EN WEIDEGEWASSEN, BIOLOGIE EN ECOLOGIE VAN ONKRUIDEN,
Dr. ir. W. VANDER ZWEEP en R. SIJTSMA

Ook in de akker- en weidebouw blijft behoefte bestaan aan doeltreffende en voor het gewas geen
nadelige gevolgen met zich meebrengende onkruidbestrijdingsmaatregelen.Ondanks de ontplooiing
van dechemische onkruidbestrijding is depraktijk op dit gebied nog niet bevredigd. Dit komt door
verschillendeomstandigheden, waarvanerenkelegenoemdkunnen worden.
Bij deonkruidbestrijding ingranen nemen deklachten overDNOC hand overhand toe.De giftigheidendetoepassingstechniek vanhetmiddelmakendeomgangermeemoeilijk, terwijl daarnaasteen
aantalonkruidenslechtbestredenwordt.NieuweProdukten, meest opgroeistofbasis,worden geïntroduceerd,dochvooronzeNederlandse omstandigheden iserbehoefte aanmeerkennisoverdegevoeligheid van verschillende granenen onkruiden voor deze Produkten.
De introductie van nieuweteelten is meest slechts mogelijk, wanneer de onkruidbestrijding volkomen is te mechaniseren of chemisch kan worden verricht. Speciaal bij de voor ons land jonge graszaadteelt bestaan nog verschillende problemen, verbonden aan de bestrijding van grasachtige- en
dicotyle onkruiden.
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Foto 4. Bakkenproef over de invloed van onkruidbestrijdingsmiddelen op de samenstelling van grasmengsels.

In een aantal gewassen, zoals bieten en blauwmaanzaad, is het nog niet gelukt de onkruidbestrijding met chemische middelen te vereenvoudigen.
Jn de weidebouw zijn de meeste onkruidbestrijdingsproblemen opgelost, al blijft voor de bestrijding van lidrus en enkele andere onkruiden de behoefte bestaan aan een eenvoudiger bestijding.
In vele gevallen zijn de kosten van chemische of andere bestrijding van onkruiden nog te hoog en
blijft de drang bestaan gangbare methoden te vervangen door goedkopere. Dit maakt het noodzakelijk nieuwe middelen in verschillende gewassen te bestuderen.
Bij het biologisch en ecologisch onderzoek van onkruiden wordt speciaal studie gemaakt van de bij
overblijvende onkruiden voorkomende groeistadiums, om meer inzicht te krijgen in bij deze planten
optredende resistenties tegen onkruidbestrijdingsmiddelen.
Proj. nr. 283 Onderzoek over de biologie en ecologie van onkruiden.
Proj. nr. 363 Onkruidbestrijding in akker- en weidegewassen.

III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE, hoofd Dr. W. H. VAN DOBBEN
1. FYSIOLOGIE VAN DE GEWASSEN, Dr. T H . ALBERDA
Bij het onderzoek naar de invloed van klimaatsfactoren op de voornaamste graslandplanten, worden deze zo volledig mogelijk onderzocht. Naast de groei (gewichtstoename, lengtegroei) wordt ook
aandacht besteed aan de ontwikkeling (uitstoeling, bloei) en aan de chemische samenstelling (voornamelijk aan oplosbare koolhydraten en organische en anorganische stikstofverbindingen).
Het onderzoek dat het bestuderen van de afzonderlijke klimaatsfactoren betreft, wordt uitgevoerd
in het fytotron. Deze uitkomsten worden getoetst aan veranderingen in ontwikkeling en chemische
samenstelling, zoals die onder natuurlijke omstandigheden gedurende het seizoen optreden.
De onderwerpen, die momenteel speciaal de aandacht vragen, zijn:
a. de invloed van de temperatuur op ontwikkeling en droge-stofproduktie
b. de invloed van verschillen in stikstofvoeding op de chemische samenstelling

29

Proj. nr. 374 Opname en assimilatie van bodemelementen inverband met de groei ende samenstelling
van gras
Proj. nr. 375 Groei en hoedanigheid van gewassen in verband met de opname van bodemelementen.
3. ANALYTISCHE CHEMIE, Mej. ir. C. L. HARBERTS
Mede op grond van literatuurgegevens worden voor de analyse van gewasmonsters meer moderne
methoden uitgewerkt en worden de bestaande voorschriften, indien nodig, verbeterd. Daarbij wordt
in het bijzonder gewerkt aan de colorimetrische en spectrofotometrische bepaling van macro- en
micro-elementen. Zo nodig worden ook methoden ontwikkeld voor de bepaling van organische bestanddelen van gewassen. In het bijzonder wordt gelet op de invloed van biochemische omzettingen
bij het drogen van de brij van knolgewassen op de gehalten van de stoffen, die in het gedroogde Produkt worden bepaald.
Aandacht wordt besteed aan het voorkomen van blauwzuurbevattende glucosiden in verschillende
klaverrassen en aan de chemische bepaling daarvan.
Ten behoeve van proj. nr. 384 zullen bepalingen van vetten en van (Ca + Mg)-zepen in rundermest worden verricht. Tevens zullen in nauw overleg met de onderzoeker van dit project enige daartoe geselecteerde monsters gras worden onderzocht op het gehalte aan vetten, die zo mogelijk nog
nader geklassificeerd zullen worden.
Proj. nr. 335 Fundamenteel analytisch chemisch onderzoek en de toepassing daarvan op het gebied
der gewasanalyse.
5. MINERALE VOEDING IN VERBAND MET DE GRASLANDEXPLOITATIE,
A. KEMP

De wijze van graslandexploitatie oefent een grote invloed uit op de samenstelling van het weidegras. Aan dit gras als veevoeder moeten t.a.v. de kwaliteit zekere eisen worden gesteld, daar op vele
bedrijven in ons land het weidegras maandenlang het enige voer is. Er moet dan op kunnen worden
vertrouwd alseen in alle opzichten optimaal voedermiddel. Het doel van dit onderzoek is dan ook om
de aan het weidegras te stellen kwaliteitseisen nader te kunnen omschrijven, mede in verband met de
magnesiumvoorziening van het dier, en de invloed van de graslandexploitatie hierop te bestuderen.
Aan de voorlichting worden voortdurend adviezen gevraagd, die wegens gebrek aan kennis onvoldoende kunnen worden gegeven. Het vraagstuk der mineralen isniet slechts een kwestie van gehalten
en hun verhoudingen maar wordt gecompliceerd doordat zowel de totaalopname aan vers gras als de
benutting van sommige mineralen weer samenhangen met aard en groeiwijze van het gras. Ten aanzien van de kwaliteit worden dan ook in de voorlichting vaak zeer verschillende en onvoldoende gefundeerde normen gehanteerd.
Proj. nr. 384 De invloedvangraslandexploitatie opde voeding van weidendvee speciaal wat betreft de
voorziening met magnesium en enige andere macro-elementen.
6. KWALITEIT VAN AARDAPPELEN, C. LUGT
De afneming van het gebruik van aardappelen voor de menselijke voeding wordt mede veroorzaakt
door de zeer wisselende en vaak slechte kwaliteit van het aangeboden produkt. Getracht wordt na te
gaan welke omstandigheden op de kwaliteit invloed kunnen hebben. De volgende onderwerpen zijn
in studie:
A. Rassenonderzoek (proj. 210).
In verband met de landbouwkundige bezwaren die verbonden zijn aan te teelt van de al meer
dan 50 jaar oude kwaliteitsrassen Eigenheimer en Bintje, zijn vele nieuwe rassen in beproeving.
Een tijdig oordeel omtrent de geschiktheid van deze rassen voor consumptie in gekookte toestand
en in de vorm van pommes frites is van belang. Hiertoe wordt een groot aantal monsters onderzocht, afkomstig van observatie- en voorbeproevingsvelden van het Instituut voor Rassenonderzoek. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de geschiktheid voor export. De geringe resultaten,
die t.a.v. de kwaliteit met het kweken van nieuwe rassen zijn bereikt, maken voorlichting over de
beoordeling van de kwaliteit aan kwekers noodzakelijk.
B. Milieuonderzoek (proj. 382).
Aangezien uit voorgaand onderzoek naar de invloed van het bodemtype en de bemesting op de
kwaliteit van aardappelen gebleken is dat de resultaten van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen,
zal bijzondere aandacht worden besteed aan klimaatsinvloeden als temperatuur en vochtigheid.
Hiernaast zal het onderzoek naar het ontstaan en de gevolgen op de knolontwikkeling en de kwaliteit van doorwas worden voortgezet. Voor zover daartoe behoefte bestaat wordt de invloed nagegaan van bestrijdingsmiddelen op het ontstaan van smaakafwijkingen.
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proj. nr. 210 Onderzoek op consumptiewaarde van aardappelrassen.
Proj. nr. 382 Onderzoek naar de invloed van klimaats-en andere milieufactoren op de ontwikkeling
en de kwaliteit van aardappelknollen.
7. CHEMISCH E N FYSISCH ONDERZOEK NAAR D E KOOKEIGENSCHAPPEN VAN
EETAARDAPPELEN, Drs. N . VERTREGT

Om kwaliteitseigenschappen van eetaardappelen door veredeling, wijziging van teeltomstandigheden e.d.te kunnen beïnvloeden ishet gewenst oorzakelijke verbanden te vinden tussen kwaliteitseigenschappen enerzijds en chemische en fysische eigenschappen vandeaardappel anderzijds.
Getracht zalworden het inzicht in de chemie en defysica vanverkleuringen, smaak en meligheid
te ontwikkelen. D e over dit onderwerp bestaande literatuur wordt bestudeerd.
Nagegaan zal worden ofstootblauwgevoeligheid van aardappelrassen isafte leiden uithettyrosinegehalte vande aardappel.
Onderzocht zal worden inhoeverre meligheid vanaardappelen langs fysische ofchemische wegkan
worden gemeten.
Proj. nr. 373 Chemisch en fysisch onderzoek naar dekookeigenschappen van eetaardappelen.
8. MINERALE SAMENSTELLING E N GROEI VAN WEIDEGRAS I N AFHANKELIJKHEID VAN D E BODEMVRUCHTBAARHEID E N D E BEMESTING, Ir.P DE VRIES
Bij het weidend veedoen zichvaak inernstige mate ziekteverschijnselen voor, dieinverband worden
gebracht metdeminerale samenstelling vanhet weidegras.
Binnen hetraam vanproj. 332wordt eenstudie gemaakt vande samenhang tussen de bemesting
(eventueel bemestingstoestand vande bodem), de mineralenopname vandebovengrondse delen, het
drooggewicht van deze delen, de grassoort en de groeiduur (eventueel het ontwikkelingsstadium).
Hierbij wordt de door de bovengrondse delen opgenomen hoeveelheid mineralen alsprimaire factor
beschouwd enhetgehalte afgeleid gedacht uitdrooggewicht enmineralenopname. Metbehulp vande
resultaten vandit onderzoek wordt gezocht naar praktische maatregelen omeenzo groot mogelijke
hoeveelheid gras voort te brengen vaneengoede samenstelling.
Binnen het kader van proj. 334worden de veranderingen van het kaligetal van de grond onder
praktijkomstandigheden bestudeerd. Daartoe zijn 7meerjarige kalibemestingsproefvelden opverschillende grondsoorten enbijvariërend kaligetal aangelegd, welke gebruikt worden alsnormale praktijkpercelen. Dewaarnemingen vandeeerste vijfjaren gaven reeds eenduidelijk inzicht inhet algemene
verloop vanhetkaligetal. Daar deverschillen tussen degrondsoorten echter nogniet duidelijk waren,
worden deze proeven nogenigejaren volgens hetzelfde plan uitgevoerd.
Proj. nr. 332 Studie vandemineralenhuishouding vandegraslandplanten, metalsdoel eenzo groot
mogelijke produktie aangras vaneengoede samenstelling.
Proj. nr.334 Handhaving en wijziging van de kalitoestand van grasland onder praktijkomstandigheden.

V. AFDELING VEGETAT1EKUNDE, hoofd Prof. dr.D.M. DE VRIES
Deze afdeling heeft als objecten van onderzoek de vegetatie van grasland, de onkruidbegroeiing
van akkers endeplantengroei vanwaterlopen. De samenstelling vangenoemde vegetaties uit plantesoorten enuit plantengezelschappen wordt nagegaan, terwijl deoecologie vansoorten en gezelschappen zowel correlatief te velde als experimenteel wordt bestudeerd. Bestond het experimentele werk
voorheen hoofdzakelijk uitdesamenvattende verwerking van debotanische analyses van veldproeven,
thans ishetaccent geheel verschoven naar potproeven enwatercultures metafzonderlijke soorten en
eenvoudige mengsels in kassen en klimaatkamers. Dit ter toetsing en eventuele verklaring vanhet
oecologische gedrag der soorten en ter bestudering van de belangrijke plantensociologische factor
concurrentie. Ten einde de waardering der graslandplanten beter te funderen worden allerlei pleksgewijs tezamen groeiende graslandplanten chemisch onderzocht; bovendien wordt de vegetatieve
spruitvorming dergrassen bestudeerd, mede inafhankelijkheid vanuitwendige omstandigheden.Bedoeld onderzoek naar dechemische specificiteit dergraslandplanten, dat voortaan in samenwerking
met deAfdeling Landbouwplantenteelt enGraslandcultuur derLandbouwhogeschool verricht wordt,
kan tevens een bijdrage leveren ter verklaring vanhet probleem der minnend- of mijdendheid van
planten ten opzichte van mineralen.
Naast hetverrichten vaneigen onderzoek heeft de afdeling een belangrijke dienende onderzoekstaak. Zoworden jaarlijks nog honderden grasmonsters volgens verschillende methoden botanischgeanalyseerd tenbehoeve vanandere afdelingen vanhetI.B.S. envanandere instellingen, benevensvan
de Landbouwvoorlichtingsdienst. Ookworden voor enkele andere instituten vegetatie-opnamen aan
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akkeronkruidbegroeiingen gemaakt, terwijl bovendien in toenemende mate de samenstelling van
slootvegetaties wordt bepaald ten einde voor de Afdeling Onkruidbestrijding het effect van bespuitingen na te gaan.
Ten slotte geeft deafdeling ook steun bij het onderwijs. Behalve door het samenstellen van boekjes
ter determinatie, vooral in vegetatieve toestand, van graslandplanten, akkeronkruiden, water- en
oeverplanten, wordt ook aan talrijke studenten, assistenten en andere werkkrachten bij onderzoek,
voorlichting en onderwijs hulp verleend omzich te bekwamen in deonderscheiding van graslandplanten en akkeronkruiden.
In verband met de in 1965voorgenomen fusie der Afdelingen Vegetatiekunde en Onkruidbestrijding wordt reeds in toenemende mate samengewerkt vooral op de gebieden van akkeronkruidonderzoek en bestudering van slootvegetaties.
1. BESCHRIJVENDE EN CORRELATIEVE VEGETATIEKUNDE, Prof. dr.D . M. DE VRIES,
Mevr. ir. E. M. EISMA-DONKER, A. A. KRUIJNE, Mej. E. H. ZEILER en B. J. HOOGERS

In hetraam vanhet heropende project 1 voortzetting van het in 1963 aangevangen systematische
werk om te komen tot de zeer noodzakelijke, nieuwe plantensociologische indeling der Nederlandse
graslanden. Daartoe is nog onderzoek van enige uitzonderlijke graslanden benodigd. Bovendien zullen schapeweiden op Texel voor de Commissie Schapeziekten T.N.O. worden bemonsterd.
Het eigen, herhaaldelijk uitgevoerde, onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen zal worden voortgezet op het zandperceel in de Wageningse Eng (proj. 321).Een aan de Afdeling Onkruidbestrijding
begonnen en in samenwerking tussen beide afdelingen voortgezet onderzoek betreffende de oecologie
van straatgras zalnogworden uitgebreid. Ooknu weer zullen voor andere instanties onkruidopnamen
worden verricht en zullen kiemproeven aan in de grond voorhanden onkruidzaad worden herhaald
op kleigrond en aangevangen op zandgrond, waar de onkruidbezetting over het algemeen gevarieerder en dichter is.
Het onderzoek van waterloopbegroeiingen wordt metkracht voortgezet, zowel datgene ten dienste
van de Afdeling Onkruidbestrijding (proj. 364)als dat voor de eigen afdeling (proj. 381). Dit laatste
bestaat uit een herhaald onderzoek naar de seizoens- en jaarlijkse schommeling in de vegetatie van
sloten uitdeomgevingvanWageningen, enuiteenuitgebreider sociologisch en oecologisch onderzoek
aan sloten inverschillende gedeelten vanhetland, waarbij debegroeiing slechtseenenkele maal wordt
bestudeerd.
Proj. nr. 1 Sociologisch en oecologisch onderzoek van praktijkgraslanden. Heropend.
Proj. nr. 321 Sociologisch en oecologisch onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen.
Proj. nr. 381 Onderzoek van slootvegetaties.
2. EXPERIMENTELE VEGETATIEKUNDE, Ir. J. P. VAN DEN BERGH
In verband metdebestuderingvandeconcurrentie tussen meerjarige grassen isveel meer informatie
vereist over alleswatmetde„structuur" vandezode samenhangt.
De typenverzameling vanEngels raaigras, witbol, reukgras en kweek moet nogworden uitgebreid.
Van deze typen zullen clonen worden gemaakt, waarmee uitvoerig onderzoek naar de fysiologische
verschillen tussen soorten en typen wordt uitgevoerd. Engels raaigras en kweek, beide vormenrijk,
zijn op vruchtbaarheid gesteld, waarbij laatstgenoemde soort bij hoge stikstofbemesting steeds meer
op devoorgrond treedt. Reukgras, waarvan internationaal onderzoek plaatsheeft, is daarentegen een
betrekkelijke armoede-soort. Witbol, weinig vormenrijk, komt op zeer verschillende standplaatsen
voor.
Proj. nr. 355 Potentiële en actuele indicatie van graslandplanten.
B. Onderzoek naar deminnendheid enmijdendheid van grassoorten en hun typen t.o.v.
milieufactoren.
C. Concurrentie van plantesoorten op oud grasland bij verschillende bemestingen en
gebruikswijzen.
3. W A A R D E R I N G VAN GRASLANDPLANTEN, Prof. dr. D. M. DE VRIES, Ir. J. P. G. DIRVEN
(L.H.S.) en A. A. KRUIJNE

Het onderzoek naar de scheikundige samenstelling van plantesoorten in oud grasland (proj. 380)
zal op dezelfde schaal worden voortgezet. Gezien de actuele belangstelling zal daarbij aan kweek bijzondere aandacht worden besteed.
Op de Afdeling Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur van de Landbouwhogeschool zal in
samenhang hiermede in potproeven de Na-opname bij enige ondersoorten van kweek en rood
zwenkgras worden bestudeerd.
Voor de waardering der graslandplanten is behalve de scheikundige samenstelling onder meer ook
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de mate en wijze van spruitvorming van betekenis.Hiervoor zullen detellingen van het aantal spruiten,behorendetot deverschillendespruitvormen,opverscheidenegraslanden indeloop van het groeizeizoenworden voortgezet. Hetisdebedoeling omtot verdiepingvan hetinzicht indeaard endevormingswijze van de spruitvormen te komen (proj. 362).
Proj. nr. 362 De ongeslachtelijke uitbreidingswijze van graslandplanten en de invloed van milieufactoren daarop.
Proj. nr. 380 Scheikundige samenstelling van plantesoorten in oud grasland.

VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE, hoofd Dr. ir. J. DOEKSEN
BODEMFAUNA EN DIERKUNDIG ONDERZOEK IN VERBAND MET INTENSIEVE
BEWEIDING, Dr. ir. J. DOEKSEN

Op deze afdeling zijn twee typen objecten in onderzoek.
Bij de bestudering van de bodemfauna wordt gezocht naar mogelijkheden het dierenleven in de
grondtestimuleren.Daarbijwordengrondverbeterende maatregelengetoetst ophunvermogen omde
ontwikkelingendegroeivanwormenteonderhouden entestimuleren. Ookwordt gelet op dereactie
vandewormenpopulatie opverschillendeteeltsystemen indeakker-enweidebouwenopgrondverbeteringen in detuibouw. Technieken om deze waarnemingen onder geconditioneerde en reproduceerbare omstandigheden te verrichten en om natuurlijke grondprofielen aan bepaalde regiems bloot te
stellen krijgen veel aandacht.
Onderzocht wordt, hoe bij het vaststellen van de graslandproduktiviteit via meting van de dierlijke productie, de onstandvastigheid van de maatstaf onder invloed van leeftijd, lactatiestadium,
voorgeschiedenis e.d. der dieren kan worden ondervangen. Na de invoering van de „standaardkoe"
ishet nognietgelukt de„groei" alseenderelementen van deproduktie eveneenste standaardiseren.
Bij intensieve beweiding iser vergrote kans op opbouw van een parasietenpopulatie in het gewas
en bij de dieren. Zowel door teeltmaatregelen als door het systeem van veehouderij moet getracht
worden delevenscyclus derparasieten opbepaaldepunten te onderbreken ofte storen.
Proj. nr. 377 De bodemfauna en het wortelmilieu.
Proj. nr. 378 Dierkundig onderzoek in verband met intensieve beweiding.
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