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INLEIDING.
De opzet van dit jaarverslag is geheel gelijk gekozen aan die v a n
het verslag der onderzoekingen aan ons instituut over het j a a r
1946. De onderscheiding in onderzoek van bodem en grond, agrohydrologisch onderzoek, bestudering van problemen betreffende
bodemvruchtbaarheid
en plant envoeding, resultaten van h e t
botanisch en tenslotte van het microbiologisch onderzoek, wil
echter geenszins zeggen, dat de studie van genoemde onderdelen
van de taak van ons instituut gescheiden geschiedt. De problemen
betreffende bodem en bodemvruchtbaarheid zijn zo veelzijdig, d e
factoren, welke in wisselwerking beschouwd moeten worden zo»
talrijk, dat er steeds gestreefd zal moeten worden n a a r een zonauw mogelijke samenwerking der onderzoekers. Een enkel voorbeeld moge dit nader verduidelijken.
Het spreekt vanzelf, dat iedere onderzoeker afzonderlijk, gelet
op de hem toevertrouwde opdracht zijn eigen wapens zal moeten
smeden, waarmee de problemen bestreden kunnen worden. D e
scheikundige en de natuurkundige, zowel als de bodemkundige e n
de bioloog moeten het materiaal plant, bodem en grond kennen
en de hun eigen meetmethodiek ontwikkelen. De landbouwkundige
moet op de hoogte zijn van de problemen van de landbouw e n
van de methodiek om deze problemen te velde te kunnen helpen
oplossen. In het hier volgende verslag komt men dan ook allerlei
onderwerpen tegen, welke tot een dergelijke „vakstudie" gerekend
kunnen worden.
Een eerste vorm van als het ware ongemerkte samenwerking:
wordt verkregen door het bestaan van een goede outillage op d e
laboratoria en van een uitgebreid net van proeven en proefvelden
op de terreinen en te velde. Vooral het laatste, biedt aan de verschillende specialisten de mogelijkheid om hun wapens te proberen
tot nut van het onderzoek, waarbij deze gehanteerd worden, en ter
vermeerdering van de toegepaste vakkennis der specialisten zelve.
De bioloog, die de ontwikkeling van het wortelstelsel der gewassen heeft bestudeerd en zich daarbij inzicht in de specifieke
eigenschappen dezer gewassen in dit opzicht heeft verworven, v i n d t

o p de proefvelden, waar de onderlinge wisselwerking der plantenvoedende stoffen door de landbouwkundige wordt bestudeerd en
de invloed van het bodemmilieu daarop door deze wordt nagegaan, uitgebreide mogelijkheden van toepassing van zijn kennis,
zodat dit gecoördineerde onderzoek een steun voor beide onderzoekers kan worden. O p dezelfde wijze vindt de biochemicus voor
zijn onderzoek betreffende de stofwisseling der planten op genoemde proefvelden een materiaal, waaruit een promovendus aan
een universiteit of hogeschool stof te over voor een promotieonderwerp zou kunnen putten. In ons verslag zal men verschillende
feiten vermeld vinden, waaruit de hier geschetste wijze van werken
blijkt.
Een verdere vorm van samenwerking is, dat men er bij de
opzet van een onderzoek van het begin af aan rekening mee houdt,
d a t er op de medewerking van verschillende onderzoekers gesteund
kan worden. Zo ging bij het begin van het op wat uitgebreider
schaal opgezette stalmestonderzoek aan ons instituut, het veldonderzoek naar de waardering van stalmest van verschillende herkomst gepaard aan microbiologisch en chemisch onderzoek, terwijl
e r bij de verdere ontwikkeling van dit onderzoek een nauwe
samenwerking werd betracht t.o.v. het physisch en chemisch onderzoek (structuur van de bodem en variërende gehalten aan verschillende bodembestanddelen). De nog verdere voortzetting van
het onderzoek vraagt vooral meer kennis van de stikstofhuishouding van de bodem, wat overwegend een microbiologisch
probleem is, waaraan nog veel aandacht besteed zal moeten
-worden, ook t.o.v. de te volgen methodiek. Soortgelijke problemen
zullen zich ongetwijfeld voordoen bij de bestudering van het
compostvraagstuk, waarvoor kort geleden een onderzoeker aan ons
instituut werd aangesteld. In de hier volgende hoofdstukken zal
m e n uitgebreide onderzoekingen vermeld vinden, waarbij naar
bedoelde samenwerking wordt gestreefd.
Het spreekt vanzelf, dat het doen groeien van een zo vruchtb a a r mogelijke samenwerking een probleem op zichzelf is, vaak
des te moeilijker, omdat de onderzoekers zelve daarbij zo nauw
zijn betrokken. Met de wens, dat wij hierin steeds meer mogen
slagen, leiden wij gaarne dit verslag in.

I.ONDERZOEKVANBODEMENGROND.
Terreinonderzoek en kartering. Er werd onzerzijds nog enige
medewerking verleend aan de kartering in Barradeel-Franekeradeel. Overigens is dit object te beschouwen als een studieobject
van de Hoogleraren D r J. P. Bakker en D r G. L. Smit Sibinga en
hun leerlingen (Sociografisch, Physisch-Geografisch en Volkenkundig Seminarium der gemeentelijke Universiteit te Amsterd a m ) . Het is ons bekend, dat er in 1948 over deze studie een
mededeling zal verschijnen. Na een grondige bestudering der verkregen resultaten zal er door ons in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulent te Leeuwarden worden getracht hierop in landbouwkundige richting voort te bouwen. Wij hopen, dat op deze
wijze het in vroeger jaren door ons instituut in dit gebied verrichte onderzoek tot zijn recht zal komen. Het is wel gebleken, d a t
er een vruchtbare samenwerking tussen Universiteit en ons instituut mogelijk is, waarvan beide instanties kunnen profiteren en
welke voor de practijk van de landbouw van belang is.
Het onderzoek van het Landgoed Gorp, Rovert en Papschot bij
Hilvarenbeek kwam geheel gereed; er werd een rapport over d e
resultaten samengesteld.
Het onderzoek naar de bodemgesteldheid van de Oostpolder,
nabij Oosterhout (NBr.), waarvan de beëindiging door de tijdsomstandigheden vertraging heeft ondervonden, werd thans afgesloten; een rapport hierover werd samengesteld. Het onderzoek leverde interessante resultaten op. Naast zuivere zandgronden
en naast uitstekende koolzure kalkrijke kleigronden komen hier
ontkalkte zware kleigronden met veen in de ondergrond voor,
welke voor bouwland ongeschikt zijn, met daartussen verschillende
overgangen. Speciaal bij de karakterisering van deze laatste bleek
laboratoriumonderzoek onmisbaar. Ondanks het feit, dat kalkrijkdom en profiel van een deel der gronden deze sterk op de zeekleigronden van Klundert doen gelijken, zou het feit, dat het
gehalte aan in verdund zoutzuur oplosbare kali niet stijgt bij toenemend gehalte van de grond aan afslibbare delen, er op wijzen,

d a t wij hier met rivierkleigronden te maken hebben. Ook de granulaire samenstelling is anders als die der West-Brabantse zeekleigronden.
Er werd algemeen terreinonderzoek en terreinstudie verricht in
verband met opdrachten op agrohydrologisch en bodemkundig
gebied.
Aanvullend terreinonderzoek greep plaats op de vliegvelden
te Teuge, Loosdrecht en Ypenburg, terwijl de geologische en
bodemkundige gesteldheid van de Schieveense polder in verband
m e t de luchthaven Rotterdam uitvoerig werden bestudeerd.
I n verband met het agrohydrologisch onderzoek in de Waterschappen de Schipbeek en de Berkel (zie hoofdstuk I I ) werd er
studie gemaakt van de geologische bouw van dit gebied aan de
h a n d van eigen diepboringen en van gegevens van de Geologische
Stichting en van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening;
tevens werd de bodemgesteldheid tot 2 meter beneden het maaiveld aan een beschouwing onderworpen.
O p verzoek van de desbetreffende Commissie wordt er door de
veldbodemkundige van ons instituut gewerkt aan een hoofdstuk
over de physisch-geografische ontwikkeling van het zeekleigebied
van Groningen en Friesland ter toelichting bij de Geologische
Kaart.
Het profielonderzoek van de proefvelden van ons instituut werd
flink ter h a n d genomen. Thans is dit onderzoek bij ruim 150 proefvelden verricht en wordt er studie gemaakt van de samenhang
tussen de geaardheid van het profiel en de opbrengst der gewassen.
Vooral series van proefvelden, waarop hetzelfde gewas werd
verbouwd, zijn voor dit onderzoek zeer geschikt. Zo bleek er in
1947 bij een serie proefvelden in Drenthe een duidelijk verband te
bestaan tussen opbrengst aan rogge en de diepte, waarop de keileemlaag werd aangetroffen.
Er vond een onderzoek plaats naar de bodemgesteldheid
van
een bedrijf bij Warfhuizen. De zwaarteschatting van kleigronden
werd hierbij verbeterd, terwijl er getracht werd een inzicht te
verkrijgen omtrent de invloed van verschillende factoren van het
bodemprofiel op de opbrengst van landbouwgewassen.
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Bij vorengenoemde onderzoekingen werd de methode voor de
profielbeschrijving nader uitgewerkt. Teneinde hierin meer eenheid te krijgen zal er thans hierbij een formulier in gebruik genomen worden.
Structuur van de bodem en van de bouwgrond. I n de inleiding
werd er door ons op gewezen, hoezeer men bij de bestudering van
bodemvruchtbaarheidsproblemen onder Nederlandse omstandigheden reeds spoedig te maken krijgt met de onderlinge wisselwerking van verschillende factoren. Het is dan noodzakelijk om de
grootte van deze factoren in getallen te kunnen aangeven. T.a.v.
het structuuronderzoek geschiedt dit aan ons instituut zowel
volgens een visuele als volgens laboratoriummethoden.
Bij de visuele beoordeling van de structuur worden aparte cijfers
gegeven voor de op het oog geschatte verdeling der aggregaten
(het mediaancijfer), voor de poreusiteit der kluiten, voor de
breukbestendigheid daarvan en tenslotte voor het structuurbeeld
als geheel. Het is duidelijk, dat hierbij een sterk subjectief element
aanwezig is en dat ter wille van de continuïteit verschillende leden
van de buitendienst in het geven van deze cijfers moeten worden
geschoold. Hieraan werd dit jaar dan ook aandacht besteed,
terwijl er tevens contact was met de Afdeling Onderzoek van de
Cultuurtechnische Dienst ter vergelijking van de bij beide instanties gevolgde methoden ter beschrijving van de structuur (gemeenschappelijk onderzoek van een flinke serie percelen aardappelen in het gebied van de Bedrijfsorganisatie Niervaart en
Zwaluwen e.o. en verder onderzoek te Oosterhesselen ( D r . ) ) . De
visuele beoordeling van de bodemstructuur werd bij verschillende
proefobjecten naast de laboratoriummethode toegepast.
De laboratoriummethodiek mist het subjectieve element, m a a r
is, zoals alle methoden van grond- en bodemonderzoek, vanzelfsprekend zeer conventioneel. D e door ons gevolgde natte aggregaatanalyse (zeefmethode in water, waarbij de grootte-verdeling
der bestendige kruimels wordt bepaald) werd in het begin van dit
jaar gewijzigd. De methode Tiulin-Meyer werd nl. vervangen door
een mechanische modificatie van de methode Tiulin, waardoor
meerdere mogelijkheden voor het onderzoek ontstonden en met
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een geringer waterverbruik kon worden volstaan. De nieuwe
methode is echter zodanig gedimensioneerd, dat de resultaten volledig vergelijkbaar zijn met die van de oude werkwijzen. Voor
transport en bewaren der monsters werd met goed gevolg het
gebruik van geparaffineerde papieren bekers met deksel ingevoerd.
Er werden dit jaar 848 monsters ontvangen, waarvan 498 afkomstig waren van proeven van ons instituut, 150 van proeven
van het C.I.L.O., 72 van een interprovinciale proefveldenreeks
(met stabiele humus) en 128 van andere instanties.
Het aantal geanalyseerde monsters bedroeg 845.
Bij verschillende objecten bleek weer de gunstige invloed op de
structuur van de aanleg van kunstweide en van een groenbemesting, terwijl in sommige gevallen een structuur verbeterende
invloed van stalmest aangetoond kon worden. De voorlopige
resultaten van een aggregaatanalyse van monsters van het waterstandsproefveld te Nw. Beerta wijzen op een gunstige invloed, die
een diepere grondwaterstand hier op de structuur uitoefent.
Een eerste bewerking der resultaten van enkele proeven met
aardappelen laat een correlatie tussen structuur en opbrengst zien.
Voor het C.I.L.O. werd een onderzoek ingesteld naar de grootteverdeling der bestendige aggregaten bij graslanden bij verschillende
bemestingen en van verschillende ouderdom.
O p verzoek van de W n d . Consulent voor Afvalstoffen en van de
N.V. Vuil Afvoer Maatschappij werden maandelijks aggregaatanalyses uitgevoerd aan monsters van proefvelden met huisvuilcompost V.A.M.
Voor het NaCoBrouw wordt ten aanzien van de verdeling der
bestendige aggregaten de homogeniteit van enkele percelen, waarop gerstrassenproefvelden moeten worden aangelegd, onderzocht.
Het ligt in de bedoeling het volgende jaar speciaal onderzoek
te verrichten over de invloed van verschillende gewassen en bemestingen op de structuur en .van het jaarlijkse structuurverloop.
Aan het probleem der wind- en watererosie zal alle aandacht
worden besteed.
Voor een ander aspect van de bodemstructuur (en verder ook
voor de doorlatendheid van de bodem) blijkt de poriënv<erdeling
een bruikbare indicatie te geven. Helaas leent de methode zich

niet voor massa-onderzoek. O m toch de onderzoekcapacitcit enigszins te verhogen werd een nieuwe apparatuur gebouwd, waarmee
10 monsters tegelijk onderzocht kunnen worden. Door materiaalmoeilijkheden kon aan het voornemen om op andere wijze de
bepaling te versnellen nog geen gevolg worden gegeven.
V a n de tot nu toe onderzochte monsters hebben die van de
Waddenslikken het grootste percentage fijne poriën. V a n de 45
volume-procenten, hierbij ingenomen door het totale poriënvolume, bestaan 40 procenten uit poriën kleiner dan 3JX.
Uit de vochtverdeling boven het phreatisch oppervlak bij proefveldreeksen in drie verschillende gebieden werden door een statistische bewerking inlichtingen verkregen omtrent de gemiddelde
poriënverdeling in de bodem van die gebieden. Deze statistische
methodiek dient nog aan de resultaten van laboratoriummetingen getoetst te worden.
V a n verschillende niet-landbouwkundige zijden bleek belangstelling voor de laboratoriummethode ter bepaling van de poriënverdeling te bestaan.
De eenvoudige bepaling van het totale poriënvolume werd voor
enige honderden gevallen verricht. Hiervoor moesten monsters in
ringen worden genomen. Voor het nemen der ringmonsters werd
van een nieuw type boor gebruikt gemaakt, waardoor het niet
meer nodig was kuilen te graven. Een onderdeel van de bepaling
van het totale poriënvolume is de bepaling van het soortelijk
gewicht van de grond. Daarbij kwamen enige interessante kwesties
naar voren, waarover nader onderzoek gaande is.
Bovengenoemd onderzoek betreft allereerst een serie proeven van
het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek over de
structuur van grasland (ruim 300 ringmonsters). Daarbij sluiten
zich de resultaten van het onderzoek der proefveldenreeks C l 203
(opbrengst van grasland) aan.
Bij de 23 stikstofhoeveelhedenproefvelden van ons instituut in
het kleigebied van Noordwest-Brabant werd eveneens een onderzoek ingesteld naar de g : w : 1-verhouding in het profiel.
Er kwamen drie dynamometers voor structuuronderzoek aan
bodemprofielen gereed. H e t apparaat werd slechts oriënterend

getoetst en zal thans bij meer werkobjecten worden gebruikt.
De structuur van de bodem wordt vanzelfsprekend door verschillende factoren bepaald. De onderlinge binding van minerale
gronddeeltjes behoort daartoe. Grootheden, zoals de drukvastheid,
de buigvastheid, de slagbuigvastheid, de trekvastheid en de hardheid van gronden in gedroogde toestand zijn daarvoor maatstaven.
Uitgebreid onderzoek betreffende kunstmatig samengestelde
mengsels van zandsubfracties en afslibbare delen werd in voorgaande jaren verricht; de resultaten werden gepubliceerd. Bij reeds
gereedgekomen onderzoekingen werd de invloed van de fijnheid
van het materiaal op deze binding tot een korreldiameter van 2 ju.
nagegaan; het ligt nu in de bedoeling de invloed van deeltjes tot
50 fi te bestuderen, zodra een voldoende voorraad der verschillende
subfracties met behulp van de Sharpies Supercentrifuge zal zijn
verkregen.
De bepaling van de druk- en buigvastheid werd thans tevens bij
vele natuurlijke kleimonsters verricht en wel zowel bij de oorspronkelijke samenstelling der monsters als na voorbehandeling met
H C l en H 2 0 2 en daarop volgende electrodialyse. Voor dit en ook
ander onderzoek werd reeds een flinke verzameling van standaardmonsters uit kleigebieden van geheel Nederland bijeengebracht,
waarbij van verschillende kanten alle gewenste medewerking werd
ondervonden; er is in deze ook samenwerking met Subcommissie
38a (commissie ter bestudering van de zwaardere gronden).
Het is duidelijk, dat dit onderzoek niet alleen een der fundamenten vormt van de bestudering van het wezen der bodemstructuur, m a a r er vooral ook belangrijk toe bijdraagt om tot een nadere
karakterisering van onze kleien te komen. Dit karakteriserend
onderzoek zal ook worden uitgebreid tot het gebied van hogere
vochtgehalten. Wij krijgen dan te maken met het plastisch gedrag
van gronden. Thans werd in eigen werkplaats daarvoor een apparaat gemaakt, dat voor dergelijke onderzoekingen in het Laboratorium van de N.V. Bataafse Petroleum Maatschappij was ontwikkeld.
Thermische bodemeigenschappen. Voornamelijk door ruimtegebrek kon met dit onderzoek, dat vooral voor vorstproblemen

van veel belang geacht moet worden, nog geen begin gemaakt
worden.
M e t de Kleine Adviescommissie Indringing Vorst in de Bodem
(Advo) werd het contact onderhouden door uitwisseling van
litteratuuropgaven.
Granulometrisch onderzoek. I n ons vorig jaarverslag werd
reeds medegedeeld, dat er thans bij de bepaling van de granulaire
samenstelling van gronden een aaneengesloten serie van subfracties kan worden verkregen en wel met behulp van een zeefanalyse tot 35 /1, verder door toepassing der macropipetmethode
tot deeltjes van 1 /x (0.001 m m ) en door gebruik van de micropipet tot een deeltjesgrootte van 1 / g /x.
Door middel van de Sharpies Supercentrifuge, welke aan het
einde van het vorige verslagjaar werd ontvangen, zal de bepaling
van de granulaire samenstelling van enkele gronden worden voortgezet tot en met de subfractie < 0.05 JJ,.Het zal mogelijk zijn om
met behulp van de genoemde centrifuge de beschikking te krijgen
over voldoende hoeveelheden van de verschillende subfracties
tussen 2 [x en 50 [i en ook van deeltjes < 50 fi, zodat er onderzoekingen verricht kunnen worden over de chemische en mineralogische samenstelling van deze subfracties, over het physisch
gedrag daarvan en mogelijk ook over de korrelvorm. H e t gebruik
van de supercentrifuge is nog niet tot volle omvang gekomen door
het ontbreken van enige onderdelen van een daarbij behorende
thermostaat.
De scheiding tussen de zeefsubfracties en de pipetsubfracties
geschiedt thans door nat zeven met de hand. Er werd een uitvoerig
onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid van toepassing van de
trilzeefmachine voor het mechanisch nat-zeven van voorbehandelde
grondmonsters. H e t bleek, dat deze methode bij gebruik van zeefgaas met maaswijdte van 50 /x (zeefgaas van 35 LL is nog niet weer
in de handel) belangrijk beter was dan het zeven met de hand.
Het onderzoek n a a r de mogelijkheid om volgens deze trilzeefmethode een snelle scheiding te bewerkstelligen bij 95 resp. 105 ju.
is nog niet geheel gereed, maar belooft goede resultaten te zullen
geven.
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Bij het onderzoek over de toepassing van de micropipetmethode
ter bepaling van de subfracties tussen 2 ft en 1 / 8 p, werd ook dit
jaar gebruik gemaakt van de gastvrijheid van het Anorganisch
Chemisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Groningen,
aangezien de voor dit onderzoek benodigde microrembalans door
ons wel werd ontvangen, m a a r nog niet geheel voldeed, zodat er
door de betreffende firma een nieuwe, verbeterde balans zal worden
geconstrueerd.
Uit de verrichte onderzoekingen is reeds gebleken, dat de
granulaire samenstelling der subfractie < 2 /xvan kleigronden
zeer sterk kan uiteenlopen. Het hiervóór genoemde onderzoek
betreffende de onderlinge binding van minerale gronddeeltjes
zal parallel aan dit granulometrisch onderzoek worden ontwikkeld.
Bij de toepassing der zeefmethode is de maaswijdte der zeven
bepalend voor de grenzen der subfracties. Het blijkt nu, dat deze
maaswijdte zeer vaak onvoldoende nauwkeurig bekend is. Er
is een begin gemaakt met de uitwerking van een controlemethode
der gebruikte zeven. Hiervoor moeten onder omstandigheden, dat
de Wet van Stokes geldt, zandsubfracties worden bereid, waarvan
de doorsneden aan weerszijden van de maaswijdte der te onderzoeken zeven gelegen zijn. Dit onderzoek zal er belangrijk toe
kunnen bijdragen, dat er te zijner tijd door verschillende instanties
van goed geijkt gaas gebruik gemaakt zal kunnen worden.
De Wet van Stokes legt verband tussen de deeltjesgrootte en de
bezinkingssnelheid. Daarbij moet o.a. het soortelijk gewicht der
deeltjes bekend zijn. Uitbreiding van onze kennis dienaangaande
werd gewenst geacht. Voor dit doel werden van een veertigtal
grondmonsters van verschillende samenstelling en herkomst verschillende subfracties tussen 16 /xen 2 p. (ook < 2 p) afgescheiden.
Reeds vele soortelijke gewichten zijn thans bepaald.
Het is bekend, dat de kennis der granulaire samenstelling van
gronden zeer vaak het inzicht in de afzetting verheldert. Als aanvulling van het onderzoek der grondmonsters uit de gemeenten
Dongen, Riel, Berkel en Etten (West-Noord-Brabant), waarvan in
het vorig verslag sprake was, zijn thans monsters uit de gemeenten
Wouw en Ossendrecht in onderzoek genomen. Deze studie is o.a.

ook van belang voor de karakterisering van dekzanden en leemhoudende zanden.
Een verhandeling over de granulaire samenstelling van lössgronden, verweringsgronden van de krijtgesteent en, kleefaarde en
vlotleem is practisch gereed gekomen.
Voor het granulometrisch onderzoek der stuivende
gronden
werd meer materiaal verzameld.
Er wordt gestreefd om tot een systeem van archivering van de
resultaten van ons uitvoerig granulometrisch onderzoek te komen.
Aangezien hierbij ongeveer 35000 monsters zijn betrokken, wordt
er aan een ontwerp van een ponskaart gewerkt.
Onderzoek van bepaalde bodemtypen en grondsoorten. Dit
onderzoek heeft ernstige stagnatie ondervonden door het tekort
aan geroutineerde analysten. Het onderzoek betreffende rodoorngronden vond daarom slechts weinig voortgang. Men leze verder
de hieraan voorafgaande paragraaf over de granulaire samenstelling van gronden. V a n de lössgronden, verweringsgronden enz.
worden thans ook de chemische analysegegevens bewerkt.
Grondmonsters uit de lagen van een heidepodsolprofiel uit de
omgeving van Peest werden mineralogisch en röntgenologisch
onderzocht. Uit dit onderzoek werden gegevens verkregen omtrent
de mate, waarin diverse mineralen relatief ten opzichte van elkaar
verweren. Verder kwam bij het röntgenologisch onderzoek van de
kleifractie van het geelzand vast te staan, dat hierin boehmiet
aanwezig was.
Onderzoek van grond en grondbestanddelen. E r kon slechts
weinig worden gedaan aan het onderzoek betreffende de wijzen
van voorkomen van ijzer in de grond.
Het onderzoek over de inwerking van verschillende kalkmeststoffen op een humusarme zandgrond werd voortgezet. Voorts
werden proeven genomen over de inwerking van gemalen (gebrande) magnesiakalk van verschillende fijnheid op een humeuze
zandgrond onder uiteenlopende omstandigheden.
Het onderzoek over de inwerking en de wijze van binding van
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het fosforzuur bij bemesting van zandgrond met
fosfaatmeststoffen werd voortgezet.

verschillende

Van verschillende wèl en niet met gips bemeste objecten van in
het inundatiegebied der provincie Groningen gelegen proefvelden
werden in het verslagjaar opnieuw grondmonsters genomen,
welke op hun gehalten aan uitwisselbare basen werden onderzocht.
Daarbij werden ten opzichte van de toestand in het voorjaar van
1946 nog weer kleine verbeteringen geconstateerd, welke vooral tot
uiting kwamen in een daling van het geadsorbeerde natrium onder
invloed van gips.
I n samenwerking met het Mineralogisch Laboratorium van de
Landbouwhogeschool te Wageningen en onder auspiciën van Subcommissie 38a (bestudering zwaardere gronden) werd een begin
gemaakt met het mineralogisch en röntgenologisch onderzoek van
een dertigtal kleimonsters, afkomstig uit verschillende kleigebieden
van Nederland. De opnamen der standaardmonsters ter vergelijking kwamen gereed.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de stofregen van 29 M a a r t 1947 en ook naar die van 22/23 Februari
1903, waarvan in het Geologisch Museum te Wageningen nog een
monster voorhanden was. Het bleek, dat men in beide gevallen
te doen had met materiaal afkomstig uit Afrika.
Voor deze mineralogische onderzoekingen werd gastvrijheid
genoten op het Mineralogisch Laboratorium van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Voor diverse vraagstukken is het van belang naast het totale
gehalte aan organische stof te weten, welk gedeelte van deze
organische stof is omgezet en tot humus geworden. Van verschillende grondmonsters der collectie van subcommissie 38a is
daarom de „matière noire" volgens Grandeau bepaald, bij welke
methode dat gedeelte van de organische stof bepaald wordt, dat
bij uittrekken met ammoniak nà voorafgaande behandeling m e t
zoutzuur in oplossing gaat. O p deze wijze bepaalt men de organische stof, die meer of minder ontleed is.
Voor microbiologische methoden van grondonderzoek zie m e n
Hoofdstuk V.
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Onderzoekingen over de waterhuishouding te velde. M e t
financiële bijdragen van de betreffende waterschappen en met
subsidie van de Cultuurtechnische Dienst werd er een onderzoek
ingesteld naar de mogelijkheid van verhoging van de grondwatertoestand in bepaalde gebieden van de Waterschappen de Berkel en
de Schipbeek door middel van opstuwing van de beekwaterstand
al of niet gecombineerd met infiltratie vanuit andere waterleidingen. Verschillende diepboringen werden verricht.
Deze onderzoekingen werden aangevuld met een tweetal waterinlaatproeven resp. voor het Waterschap de Berkel door opzetting
van het peil in de watergang van de Pardijs en voor het Waterschap de Schipbeek door verhoging van het peil in de Slinge en
en het Z. Afwateringskanaal. Het daarvoor benodigde water werd
afgetapt uit de Bolksbeek, waarvoor water uit de Berkel werd afgelaten. I n beide gevallen beperkte het onderzoek zich tot waarnemingen van grondwaterstanden.
O p het laboratorium werd voor dit onderzoek een modelproef ontworpen en werden tevens verschillende voorlopige kwantitatieve berekeningen uitgevoerd betreffende de stroming van het
grondwater naar het Twente-Rijnkanaal. De doorlatendheid van
het bodemprofiel werd daarbij voorlopig geschat, maar kan later
nauwkeuriger worden aangegeven aan de hand der bepalingen bij
de grondmonsters, afkomstig uit de diepboringen.
Het onderzoek zal in 1948 nog even worden voortgezet in
verband met het abnormaal droge jaar 1947.
Hier zij even aangestipt, dat er in dit gebied vanwege het
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulent te Hengelo beregeningsproeven werden genomen.
M e t subsidie van de Cultuurtechnische Dienst werd in het
Waterschap de Regge onderzoek verricht n a a r de invloed van de
in enkele beken geplaatste stuwen op de grondwaterstand. Dit
onderzoek zal in verband met het abnormaal droge jaar 1947 in
1948 nog even worden voortgezet.
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Er werd tevens een meerdaagse excursie gehouden om een
indruk te krijgen van de in landbouwkundig opzicht verkregen
resultaten. Een onderzoek met een voldoend aantal proefveldjes
blijkt zeer gewenst om een objectieve beoordeling van het effect
der opstuwing te verkrijgen.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de drainagebehoefte en
de bodemgesteldheid" van een terrein in de Schiebroekse Polder
voor een begraafplaats der gemeente
Rotterdam.
Er werd flinke voortgang gemaakt met de samenstelling van de
rapporten over het indertijd bij de vliegvelden verrichte onderzoek betreffende de benodigde ontwatering en de eventueel nodige
profielverbetering.
Het rapport over het definitieve onderzoek van het vliegveld
Schieveen van de gemeente Rotterdam kwam gereed. Het proefvak ten behoeve van de aanleg van dit vliegveld kwam eveneens
gereed. Bestudeerd zullen worden de invloed van de drainage
(draindiepte, drainafstand en het type van de gebruikte drainbuizen), de vergroting van de draagkracht van het veld door een
profielverbetering (verschraling met zand, waarbij de aanwezige
zode zal worden benut, resp. opnieuw zal worden ingezaaid), terwijl hier tevens zal worden nagegaan, of ijzerafzetting in de drains
plaats vindt en zo ja, of dit te ondervangen is door de drainreeksen steeds vol water te houden.
O p verzoek van de Commissie inzake Wateronttrekking aan de
Bodem werd een onderzoek ingesteld naar de bouw en samenstelling van het bodemprofiel van de voorgenomen waterwinplaats Boxmeer (Noord-Brabant) in verband met de mogelijkheid
van het optreden van last van droogte na de in gebruikneming
van deze waterwinplaats.
O p verzoek van de Rijkslandbouwconsulent voor Zuidwest-Friesland werd een onderzoek ingesteld naar het optreden van zoute
kwel in de 'Noordermeerse polder nabij Stavoren. Het bleek, dat
de op de Geologische K a a r t aangegeven keileemlaag niet één
geheel vormde, terwijl het hoge zoutgehalte van deze laag verbazing wekte.
Onder auspiciën van een desbetreffende commissie werden er
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onder directe leiding van de Rijkslandbouwconsulent ter plaatse
in het randgebied van de Noordoostpolder nabij Blokzijl uitgebreide onderzoekingen verricht ter bestrijding van optredende
droogteschadc en ter verbetering van de bodemgesteldheid. In aansluiting bij de proeven over waterinlaat door moldrainage resp.
buisdrainage werd onzerzijds onderzocht, in hoeverre het vochtgehalte van de grond zich wijzigde bij een verhoging van de grondwaterstand; tevens werden metingen van de doorlatendheid
verricht. Tenslotte zou het in de bedoeling liggen te onderzoeken,
of de hoge grondwaterstanden in natte perioden als schijnspiegels
dan wel als werkelijke phreatische vlakken moeten worden opgevat, waarvoor te zijner tijd waarnemingen met grondwaterstandsbuizen en met waterspanningsmeters zullen worden verricht.
Bestudering van stromingswetten van water in de bodem. Er
werd een begin gemaakt met het onderzoek betreffende kwalitatieve en kwantitatieve wetmatigheden bij stroming van water door
de bodem met behulp van modellen. Helaas moest dit werk in
verband met het vertrek van de onderzoeker weer worden stopgezet, terwijl wij er nog niet in geslaagd zijn een andere physicus
voor deze onderzoekingen aan te stellen.
Met de mathematische ontwikkeling van
stromingsproblemen
werd voortgegaan. Het gelukte exacte oplossingen te geven voor
een aantal stromingsgevallen. De zgn. relaxatiemethode van Southwell werd bij voor ons van belang zijnde stromingsproblemen uitgewerkt. Hierbij bleek, dat met deze methode practisch elk
tweedimensionaal stromingsprobleem kon worden opgelost. De
resultaten van deze onderzoekingen werden tot een concept
publicatie verwerkt.
Waterhuishoudingsproefvelden. Het
grondwaterstandsproefveld
op de proefboerderij te Nieuw-Beerta, waar door middel van een
drainagestelsel en een pomp- en ventielen-systeem waterstanden
van 40 cm tot 150 cm onder het maaiveld werden verwezenlijkt,
gaf ook dit jaar grote verschillen te zien: bij de gewassen zomergerst, karwij en zomertarwe kwamen bij de hoogste grondwaterstanden oogstdepressies voor van 20—25 % . Er werd verder na-

gegaan, in hoeverre men door een extra stikstofbemesting in staat
is de nadelige gevolgen van een te hoge grondwaterstand op te
heffen, hetgeen over het algemeen niet mogelijk bleek.
Het op dezelfde wijze opgezette proefveld met tuinbouwgewassen
in de Westelijke Proef polder van het Geestmer ambacht kon nog
niet in gebruik genomen worden. Thans kan een nieuw gemaaltje
worden geplaatst, zodat het onderzoek, naar wij hopen, in 1948
zal kunnen beginnen.
De onderzoekingen op het ontwateringsproefveld te Gendringen
zijn nog niet weer begonnen. Het gebied, waarin het proefveld
is gelegen, is thans door de Stichting voor Bodemkartering gekarteerd, zodat in 1948 een beslissing genomen zal kunnen worden
over de wijze van voortzetting van dit onderzoek.
Onderzoek betreffende de waterbalans. Het moet zeer belangrijk worden geacht, dat verschillende instanties in Nederland
steeds meer onderzoek gaan verrichten over het meest economische
gebruik van water en dat men zich onder leiding van de Rijkswaterstaat bezint, voor welke problemen men in de toekomst t.a.v.
de verdeling van de voor Nederland beschikbare watervoorraad'
komt te staan. In dit licht moeten de in deze paragraaf opgenomen
punten van onderzoek worden gezien. Over de verschillende
problemen wordt in de bijeenkomsten van de Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek T.N.O. van gedachten gewisseld.
H e t onderzoek over de verdamping van een polder, waarvoor
de Rottegatspolder als proefobject werd gekozen, werd in onderlinge samenwerking van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut, de Directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat,
de Dienst der Zuiderzeewerken, de Cultuurtechnische Dienst en
het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., met
kracht ter hand genomen. De metingen der verdamping volgens
de methode van het verticale waterdamptransport en via de waterbalans van de gehele polder zijn reeds begonnen. De installatie
van de drainagelysimeter kwam nog niet geheel gereed.
Onzerzijds werd een methode uitgewerkt om de hoeveelheid
van het in de grond aanwezige water (grondwaterberging) té
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bepalen, waarbij tevens de verandering in deze hoeveelheid v a n
maand tot maand kan worden vervolgd. Hierbij werd tot nu toe
volstaan met de bepaling van deze grondwaterberging in de laag
tot 1.40 m onder het maaiveld. Er zal worden nagegaan, of het
misschien noodzakelijk is dieper gelegen lagen bij de meting te
betrekken.
Bij dit onderzoek moet het vochtgehalte van zeer vele monsters,
worden bepaald. Er werd nagegaan, of de bepaling zonder
droging zou kunnen geschieden, wat een grote tijd- en kostenbesparing zou betekenen. Gepubliceerde methoden werden kritisch
getoetst; de resultaten stemmen weinig hoopvol.
Het onderzoek betreffende de vochtverdeling in het bodemprofiel boven het phreatiscfi vlak, dat o.a. van belang is ter
beoordeling van de vraag, welke waterhoeveelheden vrijkomen
resp. nodig zijn bij wijziging van het phreatisch vlak, werd uitgebreid voortgezet. De bepalingen werden bij alle 200 „ C l 203proefvelden" (proeven van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek over opbrengst van grasland), verdeeld
over vijf gebieden, uitgevoerd. Daartoe zijn vier bemonsteringen
verricht, waarbij in totaal ruim 5500 vochtmonsters, ongeveer
4000 ringmonsters en ruim 1500 monsters voor granulair en
chemisch grondonderzoek genomen werden. Een zelfde onderzoek
werd eenmaal verricht in het Noordwestelijk kleigebied van NoordBrabant bij de aldaar gelegen stikstofhoeveelhedenproefvelden.
Er werd een begin gemaakt met de bewerking der bij soortgelijk onderzoek verkregen resultaten in 1946.
Bovengenoemde gegevens zijn tevens van belang bij de
beoordeling der opbrengsten van de op de onderzochte plekken
gelegen proefvelden. In dit verband zij nog medegedeeld, dat het
onderzoek naar de invloed van het vochtgehalte van de bodem
op enkele tarwe- en haverrassen mislukte door verstuiving en
vogelschade. Desondanks schijnen de waarnemingen op de beide
droge proefvelden enige aardige resultaten op te leveren over de
vochtverdeling in een profiel van een esgrond tijdens een droge
periode.
N u publicatie v a n practisch alle beschikbare gegevens van h e t
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lysimeteronderzoek op het terrein van het Landbouw proe] station
te Groningen is geschied, zullen wij ons er over moeten beraden,
in welke richting dit onderzoek zal worden voortgezet. Aangezien
wij hier niet met weegbare lysimeters te maken hebben, zijn, naar
het ons voorkomt, de mogelijkheden betreffende nader onderzoek
over de waterbalans gering in aantal (misschien metingen met
tensimeters). Gebruik van deze lysimeterinstallatie voor verder
bodemkundig onderzoek (analyses van het drainwater) biedt nog
vele perspectieven.
De proefinstallatie op het terrein van ons gebouw aan de
Verlengde Oosterweg ter bestudering van het optreden van verdroging bij gewassen (dus van een tekort aan water) in afhankelijkheid van de gesteldheid der verschillende bodemlagen, het
wortelareaal der gewassen, het waterverbruik van het gewas en de
gemiddelde regenval, kwam bijna gereed, zodat er in 1948 met de
proef een begin gemaakt kan worden. De installatie, welke tegen
neerslag door een glazen raam werd beveiligd, bestaat uit een
betonnen bak met een inrichting voor het constant houden van de
grondwaterstand en voor het meten van de toegevoegde hoeveelheid water. Het zou in de bedoeling liggen een serie van deze
bakken aan te leggen, wanneer de proefinstallatie gunstige resultaten geeft.
Onderzoek omtrent afzettingen in drainbuizen. Uit de practijk
binnengekomen vragen wijzen er op, dat voor een dergelijk onderzoek belangstelling bestaat. Helaas was het ons dit jaar,
mede ook in verband met ruimtegebrek, niet mogelijk hierjnede
een begin te maken. Het onderzoek blijft echter een punt van
ons werkprogramma uitmaken. Het ligt in de bedoeling zowel
onderzoek te velde als met modellen in het laboratorium te gaan
verrichten.
III. B O D E M V R U C H T B A A R H E I D , B E M E S T I N G E N
PLANTENVOEDING.
Algemeen. In de inleiding werd reeds opgemerkt, dat een wijdvertakt net van proefvelden ter bestudering van de vele problemen
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der bodemvruchtbaarheid een trefpunt voor onderlinge samenwerking van verschillende specialisten kan worden genoemd. Bij
de langjarige proefvelden gaat het er niet alleen om, om de samenhang tussen de groei der gewassen en de gekozen proefvariabelen
in de loop der jaren en in onderlinge vergelijking na te gaan, m a a r
er zal ook steeds meer naar gestreefd moeten worden om deze
proeven te benutten voor de bestudering van de physische,
chemische en biologische veranderingen van de bodem, welke er
tengevolge van de verschillende behandelingen plaats grijpen.
Series van proefvelden zijn er in het bijzonder voor aangewezen
om daarmee de invloed van bodemfactoren, welke niet of moeilijk
naar willekeur gewijzigd kunnen worden (structuur, bodemprofiel,
waterhuishouding, enz.) op de op ieder proefveld afzonderlijk
voorkomende objecten te bestuderen.
Het totale proefveldenareaal van 1947 was ongeveer even uitgebreid als dat van 1946. In 1947 werden er zes series van proefvelden gehouden, n.I. een serie van 26 stalmestproefvelden (op
elk proefveld 28 objecten) op humus-zandgrond in NoordDrenthe, een serie van 23 stikstofhoeveelhedenproefvelden in het
gekarteerd gebied van de bedrijfsorganisatie Niervaart en
Zwaluwen e.o., een serie van 93 magnesiumproefvelden in de
Veenkoloniën en drie series proeven in het inundatiegebied der
provincie Groningen. Verder waren er 132 proefvelden (111 meerjarige en 21 éénjarige) betreffende allerlei onderwerpen, waarvan
er 32 op grasland waren gelegen. Verreweg de meeste proeven
lagen in het Noorden des lands, echter ook nog negen in ZuidHolland, Noord-Brabant en in de Bommelerwaard. De gezamenlijke oppervlakte van alle proeven was ruim 34 h a ; het totale
aantal proefperceeltjes, waaruit de proeven waren opgebouwd,
bedroeg ongeveer 8700.
Verder werden er 31 vakproeven met een totaal aantal vakken
van 500, en 13 potproeven met totaal 781 potten genomen.
De vele werkzaamheden, waarmede tengevolge van de langdurige winter pas zeer laat kon worden begonnen en welke nog
verzwaard werden door moeilijkheden met de transportmiddelen,
konden, dank zij het aanhoudende zomerweer tot een goed einde
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•worden gebracht. In November konden zelfs nog met succes
bekalkingen op zware kleigrond uitgevoerd worden.
Het aantal bemestingsproefvelden
is zeer groot. De resultaten,
welke in de loop der jaren werden verkregen, zijn zo talrijk, dat
het geen grootspraak is om als doel van dit onderzoek het bereiken
van een rationele bemestingswijze voor ogen te houden. Bij dit
streven kunnen drie pijlers worden onderscheiden, n.1. het kennen
van de bemestingstoestand in ons land, waarvoor de gegevens van
het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek van grote betekenis
zijn, kennis van de samenhang tussen groei van het gewas en
bemestingstoestand van de bodem, waarvoor vooral ook het onderzoek naar de wisselwerking der vruchtbaarheidsfactoren van groot
belang is, en tenslotte het op de hoogte zijn van de bemestingswijzen, welke in de verschillende landbouwgebieden worden
gevolgd.
Hoewel er reeds een goed fundament voor het gestelde doel is
gelegd, zal er in alle landbouwgebieden van ons land toch nog veel
onderzoek gedaan moeten worden. De uitvoering van het indertijd onder auspiciën van de Directie van de Landbouw samengestelde interprovinciale proef plan zal ongetwijfeld belangrijk tot
de opheffing van het tekort aan feitenmateriaal bijdragen. Voor
het gehele land opgezette proefseries werden dit jaar voor de eerste
m a a l door de Rijkslandbouwconsulenten op grote schaal uitgevoerd. V a n niet minder dan 201 eenjarige fosfaatbemestingsproefvelden op grasland werden resultaten verkregen, die thans
bewerkt worden. Behalve deze eenjarige proefvelden werden verscheidene langjarige fosfaat- en kalk-kali-proefvelden op bouwland aangelegd of wel voortgezet.
Verder zal de practijk van de landbouw belangrijk aan het welslagen van het onderzoek kunnen meewerken door haar ervaring
ten aanzien van de vruchtbaarheid der percelen te noteren en
daarbij de gegevens betreffende de bodemtoestand te bewaren.
Naast het onderzoek over de invloed van de
kunstmeststoffen
o p de bodemvruchtbaarheid beginnen ook de proeven over
organische bemesting belangrijk in aantal toe te nemen. Hierbij
komt het probleem van het behoud der bodemvruchtbaarheid
naar
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voren. Onheilspellende berichten uit het buitenland over bodemerosie en manende woorden in eigen land vestigen hierop de aandacht. De omstandigheden van klimaat en bodem in ons land zijn
oorzaak, dat het hier ook op dit terrein meer gaat om onderzoek
naar de wisselwerking van vele factoren, dan om een strijd tegen
extreme toestanden.
Voor bodemverbetering is ook onderzoek naar bodemprofiel en
vochthuishouding van veel belang.
Tenslotte nog een opmerking over de betekenis van het chemisch
onderzoek der gewassen voor de problemen, welke in dit hoofdstuk worden behandeld. De hierbij verkregen resultaten dragen
allereerst mede bij tot de kennis van de vruchtbaarheidstoestand
van de bodem en van de werking der meststoffen. Verder leren
wij hiermede ook de eisen kennen, welke de gewassen aan de
bodem stellen, en tenslotte dringen wij door gewasonderzoek in
meer biochemische richting door in problemen betreffende
kwaliteit der producten. Voor laatstgenoemd doel werd veel
analytisch werk verricht op het gebied der stikstofhuishouding der
gewassen. Voor eerstgenoemde doeleinden werden 5000 monsters
voor onderzoek ingeschreven en konden 3400 monsters (10.000
analyses) worden afgewerkt.
I n de hier volgende paragrafen worden de vele punten der
bovengenoemde onderwerpen en richtingen van onderzoek afzonderlijk behandeld.
Stikstofhuishouding. De werking van stijgende
hoeveelheden
stikstof in de vorm van kalk- of natronsalpeter,
zwavelzure
ammoniak en kalkammonsalpeter
werd bij verschillende fosfaatresp. kalibemestingen op een aantal graslandproefvelden,
gelegen
op gronden met een verschillend fosfaat-kaliniveau nagegaan. Het
doel van de aanleg van deze proefvelden was, om het verband
tussen de vorm, waarin de stikstof wordt toegediend, en de fosfaatresp. kalivoorziening van het grasland te leren kennen, verder om
het verband tussen de weersomstandigheden en de werking van de
verschillende stikstofverbindingen na te gaan en tenslotte om de
betekenis van fosfaat en kali voor de stikstofassimilatie van gras
te onderzoeken.
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Voor bovengenoemd onderzoek werden in 1947 veertien proefvelden in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland aangelegd. In tegenstelling tot 1946, toen de nitraten over het
algemeen aanzienlijk hogere opbrengsten gaven dan de ammoniumzouten, vermoedelijk als gevolg van het droge voorjaar, was
in 1947 de werking van de ammoniumverbindingen veel beter.
Hoewel ook in het voorjaar van 1947 betrekkelijk weinig regen
viel, was van de meeste proefvelden de grond op het moment
van toediening van de stikstof zeer nat. De mogelijkheid, dat een
aanzienlijk deel van het toegediende nitraat onder deze omstandigheden is gedenitrificeerd en als gasvormige stikstof is verdwenen,
lijkt niet onwaarschijnlijk, te meer daar bij analyse van grond en
gras het verdwenen nitraat niet kon worden opgespoord. Bij de
voortzetting van deze proeven in 1948 zal daarom veel aandacht
aan de denitrificatie bij grasland worden geschonken.
M e n leze betreffende stikstof verder de paragraaf over wederzijdse invloed van plantenvoedende bestanddelen, die over eenvoudige proeven in een gekarteerd landbouwgebied en verder bij
proeven met stalmest en compost en de paragraaf over chemisch
onderzoek van het gewas en tenslotte ook hoofdstuk V over het
microbiologisch onderzoek.
Fosfaathuishouding. Een enkel eenvoudig fosfaathoeveelhedenproefveld op bouwland werd voortgezet. Deze langjarige proeven
krijgen in het bijzonder betekenis voor de bestudering van jaarniveau's en jaarlijkse verschillen in reactie der gewassen.
Het reeds verscheidene jaren bestaande
fosfaattoestandenhoeveelhedenproefveld
op zware kleigrond werd dit jaar nog
voortgezet. De dit jaar verbouwde zomergerst reageerde slechts in
lichte mate. Twee josjaatproejvelden op zandbouwland, waarop
wordt nagegaan, in welke mate aan vers gegeven superfosfaat en
slakkenmeel een werking toekomt, die boven de werking van het
reeds aanwezige bodemfosfaat uitgaat, werden eveneens voortgezet.
Drie nieuw aangelegde proefvelden, waarop de fosfaatmobiliserende invloed van lupine zou worden nagegaan, zijn door
droogte mislukt. Deze proefvelden zullen het volgende jaar opnieuw aangelegd worden.
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Veel onderzoek in ons land werd dit jaar verricht over de
fosfaatbehoefte
van grasland. Dit werd van belang geoordeeld,
aangezien het bekend is, dat de fosfaattoestand van vele graslandpercelen, ja zelfs van gehele graslandgebieden, beslist onvoldoende is. Zoals in de paragraaf „Algemeen" reeds werd medegedeeld, worden de resultaten van ongeveer 200 door de Rijkslandbouwconsulenten genomen proeven centraal bewerkt.
Er werd onderzoek verricht over de invloed van de temperatuur
op de fosfaatreactie van grasland op laagveengrond.
Bij enige jaren geleden genomen proeven met stijgende hoeveelheden stikstof bij verschillende fosfaatbemestingen werd in het
voorjaar een belangrijker effect van het toegediende fosfaat
geconstateerd dan in de zomer. Ook in de practijk heerst de
mening, dat op bepaalde typen van laagveengronden het fosfaatgebrek min of meer verdwijnt, als de temperatuur van de grond
hoger wordt.
Er werden dit jaar potproeven met drie fosfaatarme laagveengronden genomen, waarbij Westerwold's raaigras met verschillende
fosfaatbemestingen op verschillende tijden van het jaar werd ingezaaid. Tevens werd een serie watercultures aangezet, waarbij
de invloed van de temperatuur op de fosfaatopneming en de
assimilatie werd nagegaan. Er werd geen invloed van de temperatuur op de fosfaatreactie gevonden. Wel bleek de fosfaatwerking
bij de tweede snede van het gras belangrijk geringer te zijn. Er
wordt gedacht aan de invloed van een betere beworteling.
V a n de beide in 1947 aangelegde
fosfaattoestanden-hoeveelhedenproefvelden op grasland mislukte er één; er werd reeds weer
een nieuw proefveld aangelegd.
De grassoorten bij de vakproef met fosfaathoeveelheden reageerden dit jaar ondanks begieten weinig op fosfaat. Er werd alleen
een duidelijke opbrengstvermeerdering bij een tamelijk zware
fosfaatbemesting gevonden bij witte klaver. Een zware fosfaatbemesting schaadde bij Kamgras.
M e n leze verder de paragraaf over wederzijdse invloed van
plantenvoedende bestanddelen.
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Kalihuishouding. Een enkel kalihoeveelhedenproefveld
op
bouwland werd voortgezet. Deze langjarige proeven krijgen in het
bijzonder betekenis voor de bestudering van jaarniveau's en jaarlijkse verschillen in reactie der gewassen.
O p het kaliproefveld op zavelgrond, waarop gedurende twaalf
jaren een viertal gewassen in drie vruchtopvolgingen werden verbouwd, werden dit jaar voor het eerst verschillende rassen van
enige gewassen in verband met de kalitoestand van de grond
bestudeerd.
De erwten en de aardappelen bleken gevoelig te zijn voor een
tekort aan kali. V a n de erwtenrassen was deze gevoeligheid bij
Zelka het grootst, bij Mansholts G.E.K. gering; uit de opbrengstbepalingen bleek Unica tussen beide rassen in te staan. Terwijl
Unica grote hoeveelheden kali vroeg, had Mansholts G.E.K. aan
veel geringere hoeveelheden voldoende. Zelka stond, wat de
benodigde hoeveelheid kali betreft, hier tussen in. Van de aardappelrassen was Eigenheimer het gevoeligst voor kalitekort. Hoewel volgens de standbeoordeling Noordeling duidelijker reageerde
dan Rode Star, bleek de reactie op kalibemesting volgens de opbrengstbepaling bij Noordeling even groot te zijn als van Rode
Star. De gevoeligheid voor kalitekort bij granen was veel geringer.
Evenals uit de standbeoordeling bleek, reageerde van Hoek zomertarwe bij de opbrengst aan stro echter duidelijker op een kalibemesting dan de overige rassen. Bovendien werd de korrelopbrengst van Mansholt tweerijïge zomergerst door de kalibemesting
verhoogd. Dit ras heeft bij geringe hoeveelheden reeds voldoende.
Zware bemestingen schaadden de opbrengst. Merkwaardig was
de reactie van Binder haver bij de opbrengst aan stro. Terwijl een
matige kalibemesting schaadde, hadden hogere kaligiften geen
nadelige invloed op de opbrengst.
H e t grote kaliproefveld op zandgrond (154 veldjes), waarop de
invloed van verschillende factoren in verband met de kalihuishouding wordt onderzocht, werd voortgezet. Er werden dit jaar de
aardappelrassen Rode Star en Voran verbouwd. De reactie op kali
was belangrijk. Voran bleek veel gevoeliger dan Rode Star.
I n dit jaar werden twee kalihoeveelhedenproefvelden
op gras-
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land aangelegd om de voorraadvorming in de bodem te
bestuderen. Deze proeven zullen vanzelfsprekend enige jaren
worden voortgezet.
M e n leze verder de paragraaf over wederzijdse invloed van
plantenvoedende bestanddelen.
Kalktoestand. Een enkel eenvoudig langjarig
kalktoestandsproefveld werd voortgezet. O p zware ontkalkte kleigrond van de
Proefboerderij te Nieuw Beerta trof het in de loop der jaren, dat
toediening van zwavel aan de grond een onverwacht gunstige
werking op de opbrengst der gewassen had. Tevens trok de
gunstige stikstofhuishouding bij zware bekalking de aandacht. Dit
jaar is daarom op een overeenkomstige grond een nieuw proefveld
aangelegd, waar de invloed van verschillende stikstofgiften bij
verschillende kalktoestanden en zwavelhoeveelheden bestudeerd
zal worden.
Het kalksoortenproefveld op zeeklei te Stedum liep dit jaar voor
het laatst. De wintertarwe h a d door gedeeltelijk uitwinteren een
holle stand. Er bleek bij een slecht gewas een grote gunstige
invloed van een goede kalktoestand uit te gaan, waardoor de
grotere oogstzekerheid bij een goede kalkvoorziening van kleigrond bevestigd wordt.
De kalkproe]velden met organische bemesting op humus-zandgronden werden voortgezet.
Voor Saxonia zomergerst werd in de beide voorgaande jaren op
de meeste proefvelden de hoogste opbrengst bij de hoogst voorkomende p H gevonden; alleen op één proefveld op jonge dalgrond en bij één proefveld op esgrond bleek de optimale p H
ongeveer 5.3 te zijn. M e t grond van verschillende objecten van dit
laatste proefveld zal door middel van potproeven een nader
onderzoek naar de oorzaak van dit afwijkende resultaat worden
ingesteld.
Bij de kalkproefvelden op grasland in Baarderadeel waren de
oogstopbrengsten van de bekalkte objecten lager dan van de
onbekalkte, niettegenstaande de structuur van de grond op de
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bekalkte veldjes aanmerkelijk verbeterd is. Er bleken deze zomer
geen verschillen in resistentie tegen droogte aanwezig te zijn. Een
proefveld had sterk van de langdurige droogte te lijden; verschillen
in dit opzicht tussen de objecten waren echter niet waar te nemen.
Een oriënterend proefje betreffende toediening van sporenelementen leverde geen aanwijzing op, dat de ongunstige invloed
van de bekalking op de opbrengst daarmede in verband zou staan.
Uit de gewasanalyses bleek wel, dat de beschikbaarheid van
mangaan door de bekalking zeer belangrijk was verminderd.
Het grasland-verbeteringsproefveld
bij Appingedam gaf een opbrengstverhoging bij bekalking te zien, zowel zonder scheuren als
bij scheuren en weer inzaaien.
H e t bekalkingsvraagstuk op grasland zal in interprovinciaal
verband nader bestudeerd worden. Het is nog verre van opgelost.
M e n leze verder de paragraaf over wederzijdse invloed van
plantenvoedende bestanddelen.
Magnesiatoestand. De bestaande magnesiakalk proef velden
werden alle voortgezet, het proefveld op esgrond dit jaar voor het
laatst. De aardappel werd overwegend als proefgewas gekozen.
Uitgesproken verschijnselen van magnesiumgebrek werden waargenomen.
Er werd een serie van g$ magnesia-proeven, verspreid over de
Veenkoloniën, aangelegd, waarbij de invloed van bemesting met
magnesiumsulfaat op de groei van Ultimus-aardappelen werd nagegaan. Er werd merkwaardig weinig effect van de bemesting met
magnesia geconstateerd. De bepaling van de opbrengst kon bij
81 velden worden verricht. De opbrengstverschillen tussen de
proefvelden onderling waren zeer groot. Vele waarnemingen
werden tijdens de groei verricht, grond- en gewasmonsters werden
genomen, ook grondmonsters voor structuuronderzoek; de bodemprofielen werden beschreven. De magnesiabepalingen in de grond
zullen zowel chemisch als microbiologisch worden verricht. E r is
thans een begin gemaakt met de bewerking der resultaten.
Sporenelementen. Tengevolge van de in de bezettingsjaren
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ontstane achterstand zijn wij hier te lande met het onderzoek op
het gebied der sporenelementen minder ver gevorderd dan in het
buitenland. Het is zeker van belang te achten, dat het landbouwkundig onderzoek ook aan dit probleem alle aandacht schenkt.
Allereerst zal ook de analysemethodiek op peil gebracht moeten
worden. De Landbouworganisatie T.N.O. en de Directie van de
Landbouw resp. van de Tuinbouw hebben het mogelijk gemaakt,
dat thans een academicus onder leiding van Prof D r J. M. W.
Milatz op het natuurkundig laboratorium van de Rijksuniversiteit
te Utrecht onderzoek verricht betreffende bepaling van sporenelementen volgens spectrografische methoden. Parallel aan dit
onderzoek zullen ook colometrische en mogelijk ook microbiologische methoden van onderzoek worden uitgewerkt. Dit
onderzoek wordt gecoördineerd in de werkgroep
„Analysemethoden"' van de Sporenelementencommissie T.N.O. Onzerzijds
werd hieraan medewerking verleend. Nu het koperonderzoek tot
een eerste afronding is gekomen, zullen de betreffende de loodbepaling verkregen resultaten worden samengevat.
Onder auspiciën van de Commissie inzake het interprovinciale
proefplan zullen bij zand-, dal- en laagveengronden koperproeven
op bouwland worden genomen ter verkrijging van meer gegevens
over de samenhang tussen de kopercijfers volgens de Aspergillusmethode en de groei der gewassen. Tevens zullen koperproeven
op'grasland, gelegen op zand-, laagveen- en rivierkleigronden,
worden genomen ter vermeerdering van onze kennis inzake vastlegging van koper door de grond en koperopname door het gras.
Het onderzoek aan ons instituut naar de koperhuishouding
van
grasland werd voortgezet. Er werd nagegaan, in hoeverre aankleving van kopermeststof aan het gewas oorzaak kan zijn van het
optreden van hoge kopergehalten in het gras na bemesting met
kopersulfaat. De invloed van de wijze van toediening van een
koperbemesting werd uitvoerig bij een potproef bestudeerd. De
teruggang in kopergehalte van het met kopersulfaat bemeste gras
bij de achtereenvolgens geoogste sneden is steeds frappant. Een
vierde snede jong weidegras van een kopersulfaatobject bevat vaak
niet meer koper dan gras van een overeenkomstig nulobject.
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Het is gebleken, dat het door gras opgenomen koper in een voor
Aspergillus niger gemakkelijk opneembare vorm aanwezig is.
De kopermeststofsoortenproef
door zandstormen.

op bouwland

mislukte dit j a a r

In tegenstelling met het vorig jaar kwamen dit jaar geen mangaangebreksverschijnselen
voor bij een aantal grassen op grond,
waarop veenkoloniale haverziekte werd waargenomen. De m a n gaangehalten van de gewassen in 1946 waren zeer laag, n.1. van
3 tot 34 m g per kg droge stof.
Vochthuishouding. Een onderzoek in potten werd ingesteld
naar de invloed van ernstig vochtgebrek van de grond op de
ontwikkeling van haver. H e t bleek d a t de gevoeligheid van het
gewas toeneemt tot het stadium, waarin de pluimen verschijnen;
daarna wordt het gewas weer minder gevoelig.
Vroeg optredende extreme droogte leidt tot het wegvallen van
de secundair gevormde loten, latere tot de onvolledige vorming
van de pluimen, die veel loze pakjes bevatten, wat zeer ongunstig
is, nog latere alleen tot geringe vulling van de korrel. Ook de groei
van blad en stengel werd vervolgd. Volledige groeistilstand treedt
hoogstens slechts voor korte tijd op. Droogte in het stadium van
pluimvorming belemmert het uitgroeien van de halm in sterke
mate. Ook bij zeer jong gewas is een goede vochtvoorziening al
van veel belang. Tot op zekere hoogte is echter herstel mogelijk.
Wederzijdse invloed van plantenvoedende bestanddelen. H e t
constateren van het belang van een harmonische voeding voor de
groei der gewassen is ongetwijfeld richtinggevend voor ons landbouwkundig onderzoek. Deze kwalitatieve uitspraak zal echter door
talrijke en uitvoerige proeven pas een kwantitatieve betekenis
kunnen krijgen. Gedurende de laatste jaren werden reeds vele
resultaten verkregen bij dit onderzoek naar de wisselwerking tussen
de verschillende plantenvoedende bestanddelen en vruchtbaar^
heidsfactoren. Ook dit jaar werden de proeven voortgezet.
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Het op laagveengrond gelegen stikstofkalkproefveld
op bouwland, waar ieder jaar de invloed van in 1941 toegediende kalkhoeveelheden op de stikstofvoorziening der gewassen wordt nagegaan, werd dit jaar bezaaid met haver. Ook nu werd weer een
belangrijk stikstofeffect bij de hoge kalktrappen geconstateerd tengevolge van de microbiologische afbraak van het laagveen.
O p het stikstof-kalkproefveld
op esgrond had in vorige jaren de
hoeveelheid stikstof zeer weinig of geen invloed op de samenhang
tussen p H en opbrengst. Dit jaar werd bij rogge waargenomen,
dat bij de lagere stikstofhoeveelheden de hoogste opbrengst bij de
hoogst voorkomende p H (6.4) werd verkregen, terwijl bij de
hoogste stikstofgift een optimale opbrengst bij lagere p H werd
gevonden.
Evenals in voorgaande jaren werden ook in 1947 proeven bij
aardappelen als proefgewas genomen met stijgende
hoeveelheden
stikstof bij verschillende fosfaat-, kali- en magnesia-niveau's van de
grond. Het voornaamste doel van deze proeven is de invloed van
genoemde bodembestanddelen op de stikstofassimilatie bij aardappelen te leren kennen. T o t nu toe werd alleen van het kalium
een belangrijke werking op de stikstof-stofwisseling gevonden.
Fosfaat en magnesia spelen hierbij blijkbaar een veel minder
belangrijke rol.
O p een kali- en koperarme ontginning werd de invloed van
koper op de door kali beïnvloede stikstofassimilatie van aardappelen bestudeerd. Koper maakt n.1. deel uit van enkele enzymen,
die bij deze reacties een rol spelen.
Bij de bewerking der resultaten van het in 1946 opgeheven
kalk-f osfaat-proef veld op zandgrond bleek duidelijk, dat de reactie
der gewassen op fosfaat in sterke mate door de kalktoestand
bepaald wordt. Een nieuw proefveld over dit onderwerp werd
aangelegd op dalgrond. Dit eerste jaar diende voor voorbereiding
van de proef.
De vakkenproef over de fosfaathuishouding bij zeer sterk uiteenlopende kalktoestand van eenzelfde zavelgrond werd wederom
voortgezet. Het is de bedoeling om na te gaan, hoe de invloed van
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de bekalking zich mettertijd wijzigt. Dit jaar traden voor de eerste
maal duidelijk symptomen van mangaangebrek op.
De bestudering van het kalk-kali-evenwicht
op
bouwland,
waaromtrent reeds belangrijke resultaten werden verkregen (vergelijking van de Groninger klei- en zavelgrond met het kleigebied
der Zuidhollandsc Eilanden in dit opzicht), wordt thans op uitgebreider schaal voortgezet, nu er ook in interprovinciaal
verband
proeven worden genomen. Dit jaar lag er een serie op rivierkleigrond, waarbij ook stalmest als proefvariabele was betrokken; in
1948 zullen er in verschillende kleigebieden in totaal 60 kalk-kaliproeven lopen.
Door ons instituut werden er in Groningen vijf kalihoeveelhedenproefvelden op kaliarme zavelgrond met uiteenlopende kalktoestand aangelegd. Drie van deze proefvelden droegen zomertarwe als gewas, een vierde haver, die alle ongunstig op kalibemesting reageerden, een verschijnsel, dat vrij vaak bij deze
gewassen wordt gevonden. Het gewas wintergerst op het vijfde
proefveld was zeer ongelijkmatig.
Het kalk-kali-proefveld
op zware kleigrond van de Proefboerderij te Nieuw Beerta had zomergerst als proefgewas. O p dit
proefveld wordt thans nagegaan, of het mogelijk is het bij kalibemesting ontstane structuurbederf met gips op te heffen. Inderdaad bleek een lichte begipsing een gunstige invloed te hebben, die
zich vooral deed gelden op de niet bekalkte grond.
De bieten van het kalk-kali-proefveld op zware klei te Scheemda
reageerden sterk zowel op kalk als op kali, dit laatste het meest op
de sterkst ontkalkte grond.
Het kalk-kali-proefveld
te Bellingwolde zal gebruikt worden
voor de bestudering van de invloed van het profiel op genoemd
evenwicht. De in dit jaar verbouwde zomertarwe reageerde vrij
zwak op de verschillen in kalitoestand.
Tenslotte werd medewerking verleend bij de uitvoering van een
serie kaliproefvelden
in de Haarlemmermeer
bij verschillende
bodemtoestand.
T e r voortzetting van het in voorgaande jaren op zavelgrond
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verrichte onderzoek over de wisselwerking van de bemestingsfactoren stikstof, fosfaat en kali, is dit jaar een nieuw proefveld op
zandgrond aangelegd.
Het in het vorige jaar op lichte zavelgrond aangelegde stikstoffosfaat-kalk-proefveld
droeg dit jaar spruitkool als gewas, welke
zeer sterk op fosfaat reageerde.
Het pas aangelegde algemene bemestingsproefveld op het terrein
van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Geldrop liet
met aardappelen als gewas sterke reactie op stikstof en kali en
eveneens een duidelijke reactie op kalk zien. De werking van fosfaat was veel minder. Over het gehele proefveld trad magnesiumgebrek o p ; deze factor was echter niet als proefvariabele gekozen,
zodat een uitbreiding aan het proefveld zal worden gegeven.
Een toevoeging van stalmest gaf gunstiger resultaat dan een uitsluitende bemesting met kunstmest.
I n Oostelijk Brabant werden twee kalktrappen-fosfaat-stikstofvormen proefvelden aangelegd ter verkrijging van meer gegevens
betreffende de kalkhuishouding der Zuidelijke zandgronden. De
aanleg van een uitgebreid kalk-kali-magnesia-trappenproefveld
in hetzelfde gebied is in voorbereiding.
O p een fosfaat- en kaliarme zandgrond te Bergum (Fr.) werd
een groot aantal proefvelden aangelegd ter bestudering van de
wederzijdse beïnvloeding van stikstof, fosfaat en kali op de groei en
opbrengst der gewassen.
Series eenvoudige proeven in een gekarteerd landbouwgebied.
I n het gebied van Klundert werd een 23-tal proefvelden aangelegd, teneinde de landbouwkundige betekenis te kunnen nagaan
van de verschillen in bodemgesteldheid, welke bij het hier verrichte uitvoerige bodemonderzoek waren gevonden. O p deze proefvelden werden oplopende stikstofgiften gegeven, om ze met behulp
van stikstofkrommen te kunnen karakteriseren, terwijl daarnaast
grondwaterstanden, structuur en dergelijke grootheden werden
bepaald. I n verband met wenselijkheid van vergelijking onder uiteenlopende weersomstandigheden, werden in 1948 weer dergelijke
proefvelden aangelegd. Opvallend was in 1947 vooral het hogere

opbrengstniveau en de geringe reactie op stikstof bij de op gescheurd grasland aangelegde proefvelden.
Door de Afd. Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst wordt
in aansluiting hierop een statistisch onderzoek ingesteld naar het
verband tussen bodemgesteldheid en de opbrengst der practijkpercelen met aardappelen. Hiervoor werden op 225 plaatsen proefoogsten verricht.
In het door de Stichting voor Bodemkartering gekarteerde
gebied der stroomgronden van de Bommelerwaard is thans een
grote serie proeven met aardappelen als proefgewas (Bevelander)
in voorbereiding, waarbij de invloed van bemestingsfactoren,
physische toestand van de grond en vooral ook van de eigenschappen van het profiel op de groei van het gewas zal worden
nagegaan. Bij dit onderzoek wordt samengewerkt met de Stichting
voor Bodemkartering, met de Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst en met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, terwijl veel medewerking van het Rijkslandbouwconsulentschap te Tiel wordt ondervonden.
Suikerbietenopbrengsten
werden verzameld van de middelzware
en zware zavelgronden bij resp. Garsthuizen, Zeerijp en Leermens
en Oosterwijtwerd ( G r . ) . Tussen de drie gebieden zijn betrouwbare verschillen vastgesteld. De jaarinvloeden zijn tussen twee
gebieden betrouwbaar verschillend, d.w.z., dat het ene gebied in
sommige jaren de hoogste opbrengsten oplevert, het tweede gebied
in andere jaren. M e n mag dus voor de vergelijking van de productiviteit van gronden niet op de opbrengstcijfers van één jaar afgaan. Ook de verschillen tussen de bedrijven zijn over het geheel
betrouwbaar.
Meststofsoorten. Bij het onderzoek n a a r de betekenis van fosfaatammonsalpeter als meststof werd dit jaar, behalve aan de nawerking van de in 1946 aanlegde, vergelijkende proeven met enkele
fosfaatammonsalpeterproducten van verschillende korrelgrootte en
verschillend gehalte aan wateroplosbaar fosfaat, aandacht besteed
aan een serie veld- en potproeven met fluorhoudende „fas"producten. De proefvelden met aardappelen en bieten hebben
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slechts een geringe fosfaatreactie gegeven, zodat daaruit geen conclusies zijn te trekken. De beide graslandproefvelden hebben duidelijke resultaten gegeven. Een der fluorhoudende producten bleek
een zeer goede fosfaatwerking te vertonen, zelfs duidelijk beter
dan het ter vergelijking gebruikte handelsfosfaatammonsalpeter.
Overeenkomstige resultaten werden verkregen in een potproef m e t
haver, waar de verschillende fosfaatmeststoffen bij twee verschillende pH-waarden 5.6 en 7.2 werden vergeleken. Een nadelige werking van fluor op de plantengroei werd niet geconstateerd.
De proeven met ammonïumchloride
werden op dezelfde wijze
als in 1946 voortgezet. In tegenstelling tot dat jaar, toen soms verbrandingsverschijnselen aan de graszode werden waargenomen,
was dit in 1947 niet het geval.
Men leze betreffende stikstofsoortenproeven ook de paragraaf
over: „Stikstofhuishouding".
In een potproef werd de stikstofwerking onderzocht van verschillende afvalstoffen, t.w. ledermeel, castormeel, hoornmeel, vismeel, carboniseerstof, twee soorten cacao-afvalkalk en een drietal
soorten soeparoma-afval. De uitkomsten daarvan zijn nog in
bewerking.
I n een potproef, genomen ter vaststelling van de fosfaatwerking
van huisvuilcompost V.A.M, bij een venige, goed van bacteriën
voorziene grond, werd een effect van ongeveer 15 % gevonden
ten opzichte van monocalciumfosfaat, dat is iets gunstiger dan bij
een in 1944 met een heidegrond genomen proef.
M e t het oog op het gevaar, dat ammoniumnitraat als zodanig of
gemengd met andere stoffen kan meebrengen, getuige de in 1947
voorgevallen rampen te Texas City en te Brest, werd contact o p genomen met de Dienst voor het Brandweerwezen, waaruit eert
gezamenlijke publicatie is voortgekomen.
Wijzen van bemesting. In dit jaar werden twee fosfaatbemestingswijzeproefvelden aangelegd, waarop vergeleken werden
een fosfaatbemesting in de ploegvoor, rijenbemesting op twee verschillende afstanden van het zaad en breedwerpig uitstrooien i n
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poeder- en in korrelvorm. Door stuifschade in het voorjaar is hiervan één proefveld op een ontginningsgrond mislukt; de betrouwbaarheid van het tweede proefveld op rodoorn was gering. De fosfaatbemesting in de ploegvoor bleek beter te zijn dan breedwerpig
uitstrooien of bemesting in rijen naast het zaad, mogelijk als gevolg
van een betere beschikbaarheid van het fosfaat door de vochtige
ligging op grotere diepte. Dit onderzoek zal het volgend jaar uitgebreid worden met proefvelden op klei en op ijzerhoudende
zandgrond.
I n 1948 zullen ook twee kali-bemestingswijze-proefvelden op
kali-vastleggende grond in de Biesbosch aangelegd worden. We
zullen dan gebruik kunnen maken van een gecombineerde zaaien
kunstmeststrooimachine.
Voor het verkrijgen van gegevens over de bemesting, zoals deze
in de practijk voorheen werd toegepast en thans gegeven wordt,
is een enquête ingesteld in drie landbouwgebieden: Noord-Groningen, West-Brabant en Zuid-Limburg. Per bedrijf is de bemesting
van een viertal percelen in voorgaande jaren nagegaan. Van ieder
perceel is deze zomer een grondmonster gpnomen. In ieder gebied
zijn 15 bedrijven over 3 dorpen verdeeld uitgezocht.
Meststoffenbesluit. Ingevolge besprekingen van de Commissie
inzake het Meststoffenbesluit vond geregeld intensief overleg plaats
m e t het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht. Als voornaamste
p u n t e n daarvan mogen hier genoemd worden een ontheffing voor
d e kalk- en magnesiakalkmeststoffen, in verband waarmede een
gezamenlijke publicatie over deze groep van meststoffen is gereedgekomen, voorts een ontheffing voor de groep der organische
natuurlijke meststoffen, terwijl een nieuwe regeling voor de
gemengde meststoffen in voorbereiding is. I n verband met de tot
stand gekomen, maar binnenkort weer te wijzigen en aan te vullen
„Wet bestrijdingsmiddelen en meststoffen 1947", wordt gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe, algemene regeling ter vervanging van
het Meststoffenbesluit 1942.
Proeven met stalmest. De in 1946 aangelegde serie stalmestproefvelden op zandgronden in de gemeenten Haren en Eelde
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(gewas aardappelen) werd dit jaar voortgezet met rogge als gewas.
De nawerking van de stalmest was thans dus een p u n t van studie.
Aan het einde van 1947 is de proef afgesloten.
Zoals in het vorig verslag werd medegedeeld, omvatte de proef
26 blokken, elk met 28 objecten. Een belangrijk resultaat van de
proef in 1946 was, dat het stikstofeffect van stalmest belangrijk
kon worden opgevoerd, wanneer tevens stikstof als kalkammonsalpeter werd toegediend. Merkwaardig en belangrijk is, dat dit
feit ook bij de nawerking naar voren komt, zoals uit de volgende
cijfers blijkt. Gemiddeld over alle blokken blijkt het effect bij
20 ton stalmest, in 1946 gegeven, en 50 kg stikstof als kalkammonsalpeter in 1947 toegediend, overeen te komen met dat van 87 kg
stikstof als kalkammonsalpeter in 1947, terwijl er dan in het laatste
geval geen stalmest in 1946 was toegediend. De nawerking van
20 ton stalmest komt dus in dit geval overeen met 37 kg stikstof.
Zonder aanvullende stikstofbemesting komt de nawerking van
20 ton stalmest echter slechts overeen met 6.5 kg stikstof. Verder
blijkt, dat de met stikstof bereikbare hoogste opbrengst gemiddeld
32.6 q / h a rogge bedraagt bij een stikstofgift van 83 kg, voor het
geval in 1946 stalmest werd gegeven, en 30.9 q / h a bij een gift van
87 kg stikstof, voor het geval in 1946 geen stalmest werd toegediend.
De statistisch gevonden samenhang tussen stalmestvoorziening en
P-getal van de grond werd nog op andere wijze bevestigd. Er werd
n.1. een significante negatieve correlatie tussen fosfaatvastlegging
en gemiddelde jaarlijkse stalmestbemesting gevonden, terwijl het
totale fosfaatgehalte bij deze gronden geen samenhang vertoonde
met de stalmestvoorziening.
Een serie van 24 stikstof hoeveelheden-proefvelden
zijn thans in
het Oude Bildt in voorbereiding op percelen, welke aanzienlijke
variatie vertonen in de tijd, welke sinds de laatste stalmesttoediening is verlopen. Er zullen suikerbieten worden verbouwd.
Het langjarige stalmestproefveld op de Proefboerderij te BorgerCompagnie werd voortgezet. N a de hevige stofstormen omstreeks
24 April van dit jaar bleek de rogge bij de in 1946 met stalmest
bemeste objecten minder te hebben geleden.
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Proeven met compost. M e t het onderzoek betreffende de landbouwkundige betekenis van compost zal thans intensief worden
begonnen. O p i September van dit jaar trad een landbouwkundige
daarvoor in dienst. Deze werkt zich in in de problemen en stelde
een proefplan voor 1948 samen.
Voor een potproef met compost leze men onder „meststofsoorten".
Onderbrengen van stro in de bouwvoor. T e r bestudering van
h e t effect van onderploegen van stro werden verschillende proefvelden aangelegd, welke pas in 1948 resultaten kunnen afwerpen.
O p drie proefvelden werd nagegaan, of stro m e t voordeel kan
worden ondergeploegd, als een vlinderbloemig gewas wordt verbouwd, opdat het daarop volgende niet vlinderbloemige gewas in
betere mate van de door de vlinderbloemige gebonden luchtstik•stof kan profiteren. Bij vier proefvelden is stro met en zonder
klaver en met en zonder stikstof ondergeploegd, op één proefveld
zijn verschillende hoeveelheden stro ondergeploegd bij het
scheuren van grasland, om van de bij de vertering van de zode
vrijkomende stikstof beter en langer profijt te kunnen trekken.
Proeven met stabiele humus. De in interprovinciaal verband
genomen proeven met stabiele humus (ongeveer 60) werden ook
dit jaar vanuit een centraal punt geobserveerd. De structuur van
de bodem werd herhaaldelijk beschreven volgens de in hoofdstuk I
genoemde methode, terwijl tevens monsters voor aggregraatanalyse werden genomen. Ook dit j a a r bleek stabiele humus in
een overwegend aantal gevallen een verandering in de structuur
teweeggebracht te hebben. Het is echter nog een punt van onderzoek, of en in hoeverre deze verandering een verbetering van de
groei der gewassen tengevolge heeft.
I n het vervolg zullen er van de genoemde 60 proeven ongeveer
vijftien als proeven van ons instituut worden gecontinueerd.
Periodiek verlopende schommelingen van opbrengst en vruchtbaarheidsfactoren van de grond. Dit onderzoek werd voortgezet.
E r werd nagegaan, in hoeverre zich deze verschijnselen ook in
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andere delen van het land en bij verschillende gewassen voordoen.
Met medewerking van de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T . N . O . worden berekeningen uitgevoerd om de betekenis
van de waargenomen periodiciteit te bepalen.
O p verschillende proefvelden worden verscheidene malen per
jaar grondmonsters genomen om de schommelingen ook over
kortere tijdintervallen te kunnen vervolgen.
De stikstofhoeveelheden-proefvelden, welke werden aangelegd
om na te gaan, of schommelingen in jaaropbrengst door een betere
bemestingstoestand kunnen worden opgevangen, werden gecontinueerd.
Phaenologisch onderzoek bij bol- en knolgewassen. De beide
proefvakken bleken zeer sterk geleden te hebben van de ongunstige omstandigheden in de winter iO-46/'47. A a n de uitvoering van het plan der desbetreffende Subcommissie om de
proef met een betere opzet te herhalen werd medewerking verleend door aanleg van een nieuw proefveldje, ditmaal in enkelvoud. De verschillende meteorologische waarnemingen (bodemen luchttemperaturen, wind en bewolking) werden het gehele j a a r
door verricht.
Enige adviezen werden gegeven over micro-klimatologische
metingen.
Onderzoek met betrekking tot de geïnundeerde gebieden. Dit
verslag heeft alleen betrekking op de proeven, welke door ons
instituut in het inundatiegebied der provincie Groningen werden
genomen. Overigens werd er betreffende inundatieproblemen
geregeld overlegd in de Werkcommissie van de Wetenschappelijke Afdeling van de Rijksdienst Landbouwherstel en werd er
contact onderhouden met de Provinciale Adviescommissie.
De gegevens van de z.g. gipspractijkuelden zijn, aangevuld met
de analyses van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek,
bewerkt, waarbij ook hulp verleend werd door de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T . N . O . Daarbij bleek, dat de
werking van het gips in het inundatiegebied der provincie
Groningen vooral duidelijk is op zware gronden (met meer dan
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50 % afslibbaar) en op gronden met een laag humusgehalte (lager
dan 7 % ) , dat voorts een grondbewerking na het toedienen van
gips zijn werking ongunstig beïnvloedt en dat een flinke regenval
na het strooien van gips gunstig schijnt te zijn. Een invloed van
de p H en van het koolzure kalkgehalte van de grond op de gipswerking werd niet gevonden.
Bij analyse der dit verslagjaar genomen grondmonsters bleek,
dat t.o.v. de toestand in het voorjaar 1946 nog weer kleine verbeteringen geconstateerd konden worden, welke vooral tot uiting
kwamen in een daling van het geadsorbeerde natrium onder invloed van het gips.
O p de beide kalk-gips-proefvelden
met
structuurverbeterende
gewassen zijn de witte klaver en het gras-klavermengsel goed door
de winter gekomen ; in plaats van het koolzaad kwamen veldbonen,
terwijl alsnog lucerne werd ingezaaid. De gegeven mergel is langzamerhand beter tot werking gekomen, waardoor er dit jaar duidelijke standverschillen in de gewassen waren waar te nemen.
Bij nadere bestudering van de verkregen resultaten van de stikstof-fosfaat-kaliproefvelden
op bouwland (gewas h a v e r ) , is gebleken, dat alleen gesproken kan worden van een duidelijk stikstofeffect op zure, sterk humushoudende kleigronden. De werking van
de stikstofbemesting op de niet zure kleigronden met een normaal
humusgehalte was geringer. De werking van de fosfaatbemesting
was groot. Bij stijgende p H neemt de werking af. H e t kalieffect
was gering, hetgeen in overeenstemming was met de resultaten
van het grondonderzoek.
O p drie bemestingsproefvelden
en drie
grondbewerkingsproefvelden op grasland werden de waarnemingen voortgezet. De
strenge winter bleek voor het ingezaaid grasland zeer schadelijk te
zijn. Hoewel er in de loop van de zomer weer herstel optrad,
zijn de gevolgen van de inundatie nog steeds zichtbaar en hebben
de verschillende toegepaste behandelingswijzen slechts betrekkelijk
matige resultaten opgeleverd. Zware grondbewerking, gepaard met
inzaaien, bleek nog de gunstigste gevolgen te hebben.
Het botanisch graslandonderzoek op verschillende percelen (zie
hoofdstuk I V ) bracht aan het licht, dat de grasmat zich in

sommige gevallen vrij goed heeft hersteld, terwijl op andere percelen de oorspronkelijke toestand nog bij lange na niet bereikt is.
De proeven in het inundatiegebied lopen thans ten einde. T o c h
is het van belang hier en daar het beloop der verbetering te blijven
vervolgen, terwijl een enkel proefveld van meer algemene strekking
(zie b.v. onder de paragraaf „kalktoestand" het graslandproefveld
te Appingedam) zal worden aangehouden.
Chemisch onderzoek van het gewas. Aan het eind van de paragraaf „Algemeen" van dit hoofdstuk werd reeds een en ander
opgemerkt over het doel en de omvang van dit onderzoek. O m de
te verrichten analyses met zorg te kunnen uitkiezen werden de
tot nog toe verkregen resultaten zo geordend, dat het thans beter
mogelijk is aan de verschillende onderzoekers advies ter zake te
geven.
I n 1943 kon met de hulp van de Rijkslandbouwconsulenten een
gecombineerd gewas- en grondonderzoek bij gras en groene rogge
tot uitvoering worden gebracht. Meer dan 1000 gewasmonsters
werden genomen, terwijl gelijktijdig de grond ter plaatse
bemonsterd werd. De bedoeling hiervan was om tot vaststelling
van conclusies tussen P- en K-toestand van de grond en de opname door het gewas te geraken, om hieruit gevolgtrekkingen te
kunnen maken over de waarde van het grondonderzoek. Het j a a r
1943 w a s v o o r e e n dergelijk onderzoek zeer gunstig, omdat een
storende invloed van fosfaatbemesting niet te duchten was. De uitvoering van de grote aantallen analyses moest in 1944 gestaakt
worden. Eerst thans kon dit weder ter hand genomen worden en
is met de bewerking van de resultaten een begin gemaakt.
V a n de loojmonsters van het kalk-josjaat-pr oefveld op zandgrond werden de analyseresultaten met succes gecorreleerd met de
vruchtbaarheidsfactoren van de grond.
Bij het vergelijkend onderzoek van nitraat- en ammoniakstikstof werd ook aandacht besteed aan het grote verschil in werking
tussen beide N-verbindingen, zoals men die ieder j a a r in de
Wieringermeer en de Noordoostpolder
aantreft. Een proefveld
werd aangelegd en enkele gewasmonsters van bestaande proef-
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velden werden genomen. Hoewel de uitkomsten van de Wieringermeerproeven er op wijzen, dat de slechte NH 4 -werking niet met de
stikstofwerking als zodanig in verband staat, doch met een nevenwerking, werden bij de analyses van bieten uit de N.O.-poIder wèl
grote verschillen in N-gehalte gevonden, hetgeen wijst op een onvoldoende opneming resp. vastlegging of verlies van ammoniakstikstof. In 1948 wordt dit onderzoek voortgezet.
Het onderzoek naar de assimilatie der door de plant opgenomen
anorganische stikstofverbindingen
werd voortgezet. Een uitvoerig
analyseschema wordt hierbij gevolgd. Er wordt allereerst een
scheiding gemaakt tussen de oplosbare stikstofverbindingen en de
eiwitten. V a n eerstgenoemde groep worden de gehalten aan amidestikstof (asparagine en glutamine), aan aminozuren (tyrosine,
tryptophan, arginine, cystine, histidine) en aan nitraat- resp.
ammoniakstikstof bepaald. V a n de eiwitten, welke als één groep
worden beschouwd, wordt het totale gehalte aan stikstof bepaald
en na hydrolyse geschieden de bepalingen der aminozuren. H e t
onderzoek heeft vooral betrekking op aardappelen, waarbij de eiwitten gemakkelijk kunnen worden geisoleerd, m a a r ook op gras,
waarbij deze isolatie zeer moeilijk is.
De kalitoestand van de grond blijkt van invloed te zijn op de
stikstofassimilatie bij de gewassen.
Bij het blauwkleuringsonderzoek
van aardappelen (vooral bij
kaligebrek) bleek het noodzakelijk over te gaan tot de bepaling
van enzymen en vitaminen. Bij kaligebrek was het gehalte aan het
enzym peroxydase belangrijk lager en het gehalte aan vitamine-C
hoger.
Bij dit biochemisch onderzoek blijkt ten zeerste het belang van
rijk gevarieerde proefvelden.
IV. BOTANISCH ONDERZOEK.
Wortelonderzoek. O p het in 1941 aangelegde bemestingsproefveld op een hoog gelegen perceel oud grasland te M a r u m werden
deze zomer voor het eerst ernstige verschijnselen van verdroging
waargenomen, die afhankelijk bleken te zijn van de bemesting.
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O m het verband tussen de mate van verdroging en de wortelontwikkeling vast te stellen, werden in de doorwortelde laag
(0-80 cm) grondmonsters voor worteldichtheidsbepalingen genomen. D a a r op alle veldjes verdroogde plekken met groene afwisselden, werden deze afzonderlijk in studie genomen, waarbij niet
alleen aan de beworteling, doch ook aan diverse bodemfactoren
(humusgehalte, vruchtbaarheid, bodemprofiel en de hoogteligging
van de grond), die op de gras- en wortelgroei van invloed geweest
kunnen zijn, aandacht werd geschonken. Dit onderzoek is nog niet
beëindigd, zodat thans nog in het midden moet worden gelaten,
welke factoren naast de bemesting de verdroging van de grasmat
tegengaan en hoe de wortels op deze factoren reageren.
Bij het wortelonderzoek op grasland doet zich de moeilijkheid
voor, dat het wortelbeeld mede bepaald wordt door de botanische
samenstelling van het grasdek, die naar gelang van de bodemgesteldheid en diverse vruchtbaarheidsfactoren van plek tot plek
varieert. I n verband hiermee werd bij het nemen der grondmonsters de botanische samenstelling op de betreffende hoorplaatsen nauwkeurig vastgesteld.
Een andere moeilijkheid, die aan het wortelonderzoek op grasland eigen is, is gelegen in het herkennen der grassoorten in de
gespoelde wortelmonsters. O m de grassen met meer zekerheid naar
h u n wortels te leren onderscheiden, werd in September in
Glimmen op zandgrond een proefveld aangelegd met afzonderlijke
grassoorten en grasmengsels, waarvan de wortelontwikkeling de
komende jaren zal worden bestudeerd. Dit proefveld zal gedeeltelijk als hooiland, anderdeels als weiland of maaiweide worden
behandeld teneinde het effect daarvan op de ontwikkeling en
de dieptegroei der wortelstelsels vast te stellen. M e t hetzelfde doel
zijn ook potproeven aangezet.
O p eenjarige en tweejarige, doch overigens volkomen vergelijkbare graslandpercelen in het Witteveen (Dr.) werd in overeenstemming met vroeger verkregen aanwijzingen een concentrering
van de wortelmassa in de zodelaag en een afnemende
worteldichtheid in de diepere bodemlagen bij het ouder worden van het
grasland vastgesteld. O m de oorzaak van dit verschijnsel (invloed
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van boweiden, dan wel structuur of anderszins) te weten te komen,
is een uitgebreid en systematisch opgezet onderzoek noodzakelijk,
waarmee op graslandproefvelden van verschillende ouderdom in
het ambtsgebied van de Rijkslandbouwconsulent te Zutphcn deze
zomer een begin is gemaakt.
In samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek werd een uitgebreid onderzoek ingezet naar de
opbouw en afbraak van organische stof bij grasland. Het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek heeft op verschillende
grondsoorten een serie proefvelden op grasland van verschillende
ouderdom. Onzerzijds zal de wortelontwikkeling worden bestudeerd, terwijl tevens aan de aard van de gevormde humus aandacht besteed zal worden. I n het najaar werden voor dit doel ongeveer dertig proefvelden laagsgewijze bemonsterd. De methodiek
van de bemonstering werd uitgewerkt op twee graslandproefvelden
in de omgeving van Groningen resp. gelegen op klei- en op zandgrond. H e t doel van dit vooronderzoek was gegevens te verzamelen
over het aantal te nemen monsters, over de wijze van bemonstering
en tenslotte over de behandeling der monsters.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de diepte van beworteling
van rode en witte klaver in monocultuur en in weiland ter vergelijking met de bewortelingsdiepte van in het weiland voorkomende grassen. Hierbij bleek, dat verschillende grassen zeker
even diep wortelen als witte klaver.
Het wortelonderzoek op bouwland bleef dit jaar beperkt tot
incidentele waarnemingen betreffende de wortelontwikkeling van
aardappelen, roggeplanten en suikerbieten in verband met het
bodemprofiel, waarbij grondmonsters met de wortelboor en met de
naaldenplank werden genomen.
Een vakkenproef met suikerbieten bij verschillende p H , die ten
doel had, de invloed van de zuurgraad op de vorm der bieten
te bestuderen, leverde, vermoedelijk tengevolge van de uitzonderlijk droge zomer, dit jaar geen duidelijke verschillen op. De proef
zal het volgend jaar, naar wij hopen onder betere omstandigheden,
worden herhaald.
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Vegetatieonderzoek. Het botanisch graslandonderzoek in het
voormalige inundatiegebied der provincie Groningen werd voortgezet. Twee maal werd dit jaar een grondig onderzoek gedaan
naar de botanische samenstelling op de in 1945 uitgezette en sindsdien meermalen waargenomen observatieveldjes te Garrelsweer,
Wittewierum, Harkstede en Helpman. Naast globale opnamen,
waarbij de botanische samenstelling op het oog werd geschat,
werden frequentiebepalingen volgens de rangordemethode met het
dm 2 -raampje uitgevoerd. D a a r de observatieveldjes wegens hun
geringe afmetingen niet representatief zijn voor de situatie op de
betreffende percelen, werden in het najaar grasmonsters genomen
en deze op het laboratorium geanalyseerd. Hoewel het omvangrijke
cijfermateriaal nog niet is bewerkt, kan al wel gezegd worden, dat
d e grasmat zich in sommige gevallen vrij goed heeft hersteld, terwijl op andere percelen de oorspronkelijke toestand nog bij lange
n a niet is bereikt.
In de kanalen van het Waterschap Hunsingo werden waarnemingen gedaan over de verspreiding en de ontwikkeling van
het wier Vaucheria dichotoma, een brakwaterplant, die in de
provincie Groningen niet de naam „vilt" wordt aangeduid en
door zijn massale optreden in sommige kanalen veel last veroorzaakt. In aansluiting hieraan werd in de kanalen het keukenzoutgehalte, de zichtdiepte en in enkele viltrijke diepen het zuurstofgehalte bepaald. In deze uitzonderlijk droge zomer bleek het
NaCl-gehalte in sommige kanalen tot 10 g per liter opgelopen te
zijn. O p het laboratorium werd de ontwikkelingscyclus en de voortplanting van dit wier bestudeerd, terwijl tevens kweekproeven
werden genomen om de factoren te leren kennen, die op de groei
van deze plant van invloed zijn. Een proef met kopersulfaat bracht
aan het licht, dat deze stof in concentraties van 0.5 m g Cu per
liter reeds dodelijk is. Bij aanwezigheid van modder uit de viltrijke
kanalen van het Waterschap werd de koperwerking, vermoedelijk
door de vorming van kopersulfide, volkomen ongedaan gemaakt.
Vastgesteld werd, dat het wier in het najaar, zeer waarschijnlijk
door gebrek aan licht, volledig afsterft. De bodem der viltrijke
diepen is dan echter bezaaid met rijpe eicellen, waaruit het volgend
j a a r het nieuwe wierdek zich ontwikkelt. Dit najaar werden op het
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laboratorium kiemproeven aangezet met kopersulfaat en met groeistoffen (agroxone en weedone) om na te gaan, of hierin een
middel tot bestrijding van het wier gelegen kan zijn. Kopersulfaat
kon bij aanwezigheid van modder uit de kanalen de kieming niet
verhinderen, in tegenstelling met de beide groeistoffen, waardoor
de kieming geheel achterwege bleef.
Het Spartïna-onderzoek op de slikken in de Dollard werd voortgezet. N a d a t in de strenge winter van 1946/1947 een groot aantal
planten op het Spartina-proefveld waren doodgevroren en (of)
weggespoeld, trad deze zomer slechts enig herstel op door de toenemende uitstoeling van een aantal overgebleven planten, die —
vooral in de vakken — hier en daar grote plakkaten hadden doen
ontstaan. Vergeleken bij 1946, toen besloten werd het proefveld
op zijn beloop te laten, is de situatie er over het algemeen slechter
op geworden. Het resultaat van de in 1944 en '45 verrichte waarnemingen en tellingen, dat Spartina voor haar ontwikkeling rustig
water nodig heeft, werd ook voor dit jaar door globale waarnemingen bevestigd. O p het meest zeewaarts gelegen gedeelte van
het proefveld waren de stekken wel is waar minder weggespoeld
dan elders, doch dit was slechts het geval aan de oostzijde van het
proefveld, waar het slik niet aan stromingen onderhevig was, die
door de westelijk gelegen zwetsloot waren veroorzaakt. Bovendien
waren deze planten in groei achtergebleven, vergeleken bij de
minder talrijke planten, die in de vakken werden aangetroffen.
D a a r verder de spontane vermeerdering der Spartinavegetatie
door zaad op ons proefveld geen rol van betekenis heeft gespeeld,
is het zeer twijfelachtig, of een aanplant van Spartina in het
Dollardgebied, waar een spontane asterbegroeiïng pleegt op te
treden, voor de aanslibbing wel betekenis heeft. Het proefveld zal
voorlopig worden aangehouden, daar verrassingen niet uitgesloten
zijn.
Andere onderzoekingen. Met het oog op de mogelijkheid v a n
aantasting van graancultures in potten door de fritvlieg, werd dit
voorjaar een proef genomen met haverplanten in potten, die
gedeeltelijk in de proeftuin, anderdeels ± 10 m boven de begane
grond op het platte dak werden opgesteld, in de hoop, dat door deze
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maatregel de aantasting door de fritvlieg zou worden voorkomen.
Hoewel de uitkomsten van deze proef nog niet bewerkt zijn, kan
wel reeds gezegd worden, dat de aan Engelse literatuur ontleende
bewering, dat fritaantasting uitgesloten is, wanneer de haver
tijdens de bloei van Prunus Pissardii wordt gezaaid, niet altijd
opgaat. I n 1947 was de bloei van deze Prunus op vele plaatsen
in Groningen door vorstbeschadiging dermate vertraagd, dat in
de regel fritaantasting is opgetreden bij die haverplanten, die
tijdens de bloei van deze heester zijn gezaaid. Of er bij de bewerking der resultaten verder nog nieuwe gezichtspunten n a a r
voren zullen komen, is twijfelachtig, d a a r het niet mogelijk is
gebleken, door plaatsing der planten op het platte dak aantasting
door frit geheel te verhinderen.
V. M I C R O B I O L O G I S C H O N D E R Z O E K .
De onderzoekingen aan de microbiologische afdeling van het
afgelopen j a a r betroffen de volgende onderwerpen :
1. Erwtenmoeheid.
2. Het gebruik van stro voor de verwarming van broeibakken.
3. Onderzoek over de bereiding van stalmest.
4. Bepaling van koper en magnesium volgens de Aspergillus
methode.
5. Stikstofverliezen tijdens nitrificatie in zure gronden.
6. Controle van de voor de entstof te gebruiken leguminosenbacteriën.
7. Diverse kleinere onderzoekingen.
Erwtenmoeheidsonderzoek. E r werden vijf proefvelden aangelegd op terreinen, waarvan we op grond van onze gegevens •—
1946 het optreden van bepaalde schimmels konden verwachten. Ze
waren ingericht als rassenproefvelden. Er waren veldjes van *4 are,
bezaaid met de meest voorkomende rassen van de Rassenlijst. De
Amerikaanse rassen, die ter vergelijking hiermee gezaaid hadden
moeten worden, zijn helaas te laat aangekomen. Het oude zaad,
dat hier nog aanwezig was, werd daarom op kleine veldjes van
3 tot 9 m 2 gezaaid. Ook de rassen en kruisingen van de kwekers,
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die samen 220 nummers hadden ingezonden, werden op vakjes
van 3 m 2 gezaaid.
Van deze vijf velden waren er drie van het type Fusarium
orthoceras. Globaal genomen gaven de Hollandse rassen ronde
groene erwten daar géén opbrengst, schokkers en gekleurd
bloeiende erwten twee derde, Amerikaanse rassen hoogstens een
halve opbrengst. Dit laatste is mogelijk veroorzaakt door de aantasting door een tweede schimmel.
O p de beide andere proefvelden gaven de Hollandse rassen een
derde tot twee derde opbrengst, de Amerikaanse als voren. Hier
spelen behalve Ascochyta pinodella meerdere Fusaria een rol. Dit
moet nog nader onderzocht worden.
Dat de Amerikaanse rassen wel door bepaalde vormen van
„erwtenmoeheid" kunnen worden aangetast, bewees o.m. het geval
o p het terrein van de kweker Hijlkema, waar ze hevig van Fusarium solani v. Martii te lijden hadden.
Aan twee velden werd een klein stikstofproefje toegevoegd, teneinde na te gaan of de werking van stikstofbemesting ook sterk
bevorderd zou kunnen worden door de stikstof door de grond te
werken. Dit bleek niet het geval; op zeer zieke terreinen valt de
invloed van de stikstof in het niet t.o.v. de schimmelwerking.
Verder werden op twee gezonde terreinen Hollandse en Amerikaanse rassen gezaaid om de opbrengsten te vergelijken. Wegens
het zaadgebrek werden de veldjes 10 m 2 groot. De opbrengst der
Amerikaanse rassen bedroeg hier ongeveer 60 % van die der
Hollandse ronde groene erwten; bij schokkers en capucijners werd
een opbrengst van 80 % verkregen.
Van de nummers der kwekers bleek op de Fusarium orthocerasvelden behalve alle schokkers- en capucijnerachtige typen ook een
enkele kruisingspopulatie of ras met ronde groene erwten min of
meer resistent te zijn. O p grond hiervan verwachten de betrokken
kwekers binnen niet al te veel jaren een ronde groene erwt
gekweekt te zullen hebben, die geschikt is voor de Hollandse markt
en resistent t.o.v. Fusarium orthoceras. Het zal dan nog moeten
blijken, of er dan ook resistentie t.o.v. de andere erwtenschimmels
bereikt is.
De methodiek van het isoleren van de schimmels kon dit jaar

49
wederom verbeterd worden door een zorgvuldiger bemonstering,
nauwkeuriger omschrijving van de ziekteverschijnselen bij de
monsters en het systematischer werken met voldoende parallellen.
T o t onze voldoening bleek de hieraan bestede aandacht beloond te
worden door een grotere betrouwbaarheid en gelijkmatigheid van
de resultaten.
Er werden 501 isolaties gemaakt van 234 planten. Hiervan
leverden 363 een of meer schimmels op. Het betrof een of meerdere
monsters van 18 verschillende herkomsten.
Er werd een begin gemaakt met de anatomische controle van
diverse proefplanten met het oog op het binnendringen van de
parasitaire schimmels. Aandacht werd besteed aan de techniek vàn
het snijden en kleuren van de objecten. Dit werk wordt nog voort.gezet.
V a n een aanzienlijk aantal planten, welke gegroeid waren in
grond, die van nature o.a. met Fusarium orthoceras besmet was,
werden microscopische doorsneden gemaakt van wortels en epicotylen. Het bleek, dat van drie weken oude plantjes van de gevoelige
Unica de vaten vol schimmel zaten, terwijl in de Unica's, die met
stikstof bemest waren, nog niets te zien was, evenmin in het onbemeste Amerikaanse ras Rogers Gilbo. In welke cellagen deze
verschillen ontstaan, moet nog nader onderzocht worden.
Aangezien het zowel voor onze proeven als voor de practijk
wenselijk is om over een eenvoudige methode te beschikken,
waarmee men snel een indruk krijgt van de resistentie van verschillende erwtenrassen, werd hierover een proef aangezet. Hierbij
werd vroeg in het voorjaar een tablet in de kas gevuld met zieke
grond; door middel van electrische verwarmingskabels werd de
grondtemperatuur op ± 20 0 C gehouden. Het bleek, dat na ± 3
weken de schimmel (Fus. orthoceras) in de wortels van de
gevoelige planten (Unica) microscopisch kon worden aangetoond,
terwijl in de wortels van de resistente planten niets te vinden was,
ook niet na langere tijd. Het lijkt dus, dat het met deze methode
mogelijk zal zijn om bijv. op 1 Februari de erwten in de kas te
zetten, en op 1 Maart, dus voor de zaaitijd, over een ras een
oriënterend advies te kunnen geven. De proeven zullen in 1948
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worden herhaald, ook met grond, waarin andere parasitaire
schimmels aanwezig zijn, terwijl tevens zal worden nagegaan, of
met extra kunstlicht de groei bevorderd kan worden.
Verder werd enig onderzoek verricht naar de aard van de
verwelkingsstoj, die door Fusarium orthoceras wordt geproduceerd. H e t bleek mogelijk na herhaalde extractie van het gemaceriseerde schimmeldek met diverse oplosmiddelen een kristalliseerbare stof over te houden, waarvan enkele gamma's binnen een uur
de erwtenplantjes doen verwelken. T a l van andere planten werden
eveneens tot verwelken gebracht. Het bleek niet mogelijk deze
stof te gebruiken om tussen resistente en niet resistente rassen
onderscheid te maken. Voor zover de tijd dit toelaat, wordt ook dit
onderzoek voortgezet.
Onderzoek naar het gebruik van stro voor broeibakverwarming.
Dit onderzoek werd verricht in samenwerking met het Proefstation voor Stroverwerking. De problemen, waarom het in hoofdzaak gaat, zijn de volgende:
a. Welke strosoort is het meest geschikt voor het verkrijgen van
sterke broei?
b. Welke stikstofbron is voor de broei het meest geschikt?
c. Is het nodig fosfaat en kali toe te voegen?
d. Welke concentratie van de voedingszouten is het gunstigst?
e. Is enting nodig?
De laboratoriumproeven werden in thermosflessen gedaan,
terwijl tevens een toestel werd geconstrueerd, waarmee het
calorisch rendement van verschillende stromonsters kon worden
onderzocht.
Hierbij bleek dat de verschillende strosoorten vrijwel gelijke
hoeveelheden warmte ontwikkelen, waarbij haverstro iets gunstiger
afstak.
Bij toevoeging van 0.7—1 % stikstof in de vorm van zwavelzure
ammoniak met een aequivalente hoeveelheid C a C 0 3 , werden
dezelfde resultaten verkregen als bij dezelfde hoeveelheid stikstof
in de vorm van ammoniumnitraat resp. ureum ; kalkstikstof werkte
zeer langzaam en leek voor dit doel onbruikbaar. Toevoeging van

i % superfosfaat is wel aan te bevelen, toevoeging van kali bleek
overbodig.
Het enten met aarde of paardenmest heeft practisch geen invloed op de hoeveelheid warmte, die geproduceerd wordt, wel o p
de snelheid van de omzetting, die door enting met compost aanvankelijk groter is.
In overleg met de Rijkstuinbouwconsulent te Groningen werden
in de Gemeentelijke Proeftuin te Sappemeer onder een ioo-tal
ramen practijkproeven aangezet. Door de lang aanhoudende vorst,
het niet op tijd afleveren der bestelde thermometers en de moeilijkheid om de benodigde hoeveelheid van iJ/2 ton stro los te krijgen,
kan deze proef slechts als een oriëntering worden beschouwd en
moet zij in 1948 worden herhaald.
Het bleek, dat stro met 0.7 % N als ureum en met 1 % superfosfaat een felle broei en hogere bodemtemperatuur gaf dan de
gebruikelijke paardenmest. De duur van de broei was echter korter.
Ook hier bleek, dat kalkstikstof als N-bron ten enen male ongeschikt was. Klaverstro bleek te slap te zijn, waardoor de pakking te
dicht en de luchtvoorziening onvoldoende wordt. Rogge- en tarwestro bleken beide even goed bruikbaar.
Met het oog op het tekort aan stro zullen in 1948 ook proeven
met karwij- en bonenstro worden gedaan.
Onderzoek over de bereiding van stalmest. In overleg met een
desbetreffende commissie van Rijkslandbouwconsulenten onder
voorzitterschap van de Directeur van de Akker- en Weidebouw
werd besloten op een tweetal boerderijen proeven te doen ten
einde vast te stellen, welke wijze van stalmestbewaring onder
bepaalde omstandigheden het meest aan te bevelen is. De Proefboerderij te Heino en de Stadsboerderij te Sneek werden daarvoor
gekozen. Wegens gebrek aan materialen kon aan het eind van dit
j a a r de proef te Heino nog niet beginnen. M e t de proef te Sneek
kon eind December juist een begin gemaakt worden.
Vergeleken wordt:
ie. de gewone bewaring op de mestvaalt,
2e. de systematische stapeling, zgn. koude mestbereiding,
3e. het gebruik van aarde om de verliezen te beperken,
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4C de bewaring in een silo, zoveel mogelijk onder afsluiting
van de lucht en van het regenwater.
O p geregelde tijden zullen monsters genomen worden, waarvoor
een speciale mestboor is geconstrueerd en ook een hakselmachine
om de mest ter plaatse fijn te hakken.
Verder is ter nadere bestudering van de omzettingen, die stalmest en kunststalmest onder verschillende omstandigheden van
aëratie en temperatuur ondergaan, een kleine mestsilo geconstrueerd op ons terrein aan het Eemskanaal. De silo kan n a a r
believen worden geaëreerd en door middel van een electrische
verwarmingskabel op temperatuur worden gehouden.
Bepalingen volgens de Aspergillusmethode. Bij de koperbepaling met de Aspergillusmethode werden nog enkele moeilijkheden ondervonden. H e t bleek, dat vooral wanneer de gronden
veel koper bevatten, het glas een deel van het koper adsorbeert
en dit geleidelijk weer aan de schimmel afstaat, waardoor een
zwarte ring ontstaat vlak bij het glas, welke beoordeling onmogelijk gemaakt. Dit kan verholpen worden door de Erlenmeyers
met Ca ( O H ) 2 te behandelen, waardoor het glas adsorptief verzadigd wordt.
De magnesiumbepaling werd gestandaardiseerd, zodat hiermee
de grondmonsters van de in 1947 genomen magnesiumveldproeven
zullen worden onderzocht. Het bleek mogelijk de zwartkleuring
van het schimmeldek objectief te bepalen door middel van een
photocel.
Stikstofverliezen tijdens nitrificatie in zure grond. Het blijkt,
dat het optreden van stikstofverliezen in bepaalde zure gronden
in de vorm van N-O-verbindingen tijdens de nitrificatie een vrij
algemeen voorkomend verschijnsel is. De voorwaarden, waaronder
deze verliezen optreden, bleken de volgende te zijn:
ie. De grond moet zuur zijn.
2e. De begin-pH moet niet zo laag zijn ( > 4.8), dat de
nitrificatie niet op gang kan komen.
3e. De buffercapaciteit van de grond moet niet te groot
zijn, zodat tijdens de nitrificatie de p H kan dalen tot
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het gebied, waar N-O-verbindingen gasvormig ontwijken
( p H ± 5.0—5.5).
Nog onderzocht moet worden, in hoeverre de concentratie van.
de toegevoegde zwavelzure ammoniak de verliezen beïnvloedt.
De proeven worden in 1948 voortgezet.
Controle van de voor de entstof gebruikte legumionsenbacteriën. Ook dit jaar bleek, dat de controle van de wortelknolletjesbacteriën onmisbaar is.
Deze controle vraagt echter veel tijd en legt ook beslag op een
vrij groot deel van het personeel en het materiaal (potten,
ruimte), zodat hierin voor 1948 een voorziening getroffen zal
moeten worden.
I n totaal werd in 1947 voor 1730 ha entstof afgeleverd
(1946: 1790 h a ) .
Diverse kleinere onderzoekingen. Door de N. V. Vuil Afvoer
Maatschappij werd medewerking verzocht voor het onderzoek van
een aantal met huisvuilcompost V.A.M, bemeste gronden. Het
voorlopige resultaat is, dat bemesting met zelfs grote hoeveelheden
compost geen noemenswaardige invloed had op de koolzuurproductie der micro-organismen in de onderzochte gronden. D e
uitkomsten moeten nog nader worden uitgewerkt.
Er werden enkele monsters synthetisch stadsvuil (papier -|- as
+ groentenafval) onderzocht, zowel op de geproduceerde hoeveelheid C 0 2 , die een maatstaf voor de ontledingssnelheid is, als op de
hoeveelheid warmte, die wordt geproduceerd. Tevens werd de invloed nagegaan van enting en van de toevoeging van kleine hoeveelheden stikstof op de gang der omzettingen. Dit onderzoek is.
nog niet beëindigd.
Er werd medewerking verleend aan het in hoofdstuk I V genoemde onderzoek naar opbouw en afbraak van organische stof
bij grasland en wel voorzover dit de aard van de organische stof
betreft. Het onderzoek werd zeer bemoeilijkt, doordat er geen
acetylbromide in de handel verkrijgbaar was, zodat dit zelf
gemaakt moest worden. Het Organisch Chemisch Laboratorium
van de Rijksuniversiteit te Groningen verleende daarbij gastvrijheid.
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Het blijkt, dat van de verschillende tot nu toe onderzochte
monsters steeds ongeveer de helft van de organische stof in acetylbromide oplost. Er zullen thans nog enige karakteristieke monsters
worden onderzocht, voorzover de voorraad aan acetylbromide dit
toelaat.
Bij een bezoek aan de proefvelden in de Wieringermeer bleek,
d a t op tal van percelen zwavelzure ammoniak slechts een zeer
gering stikstofeffect heeft, vergeleken met Chilisalpeter. Verder is
het effect van een groenbemesting aanzienlijk groter dan van een
gelijkwaardige stalmest-bemesting. Er is een begin gemaakt met
het onderzoek van dit interessante verschijnsel, dat zich ook in de
Noordoostpolder voordoet.
V I . O R G A N I S A T O R I S C H E EN A D M I N I S T R A T I E V E
GEGEVENS.
Personalia en intern contact. De mutaties onder het personeel
waren dit jaar gelukkig belangrijk minder talrijk dan in 1946. I n
dit jaar werd er echter toch nog 15 maal ontslag verleend, terwijl
één lid van het personeel in militaire dienst werd opgeroepen (in
1946 resp. 27 en 3 ) . Het aantal aanstellingen was in verband met
vervulling van vacatures en met uitbreiding der werkzaamheden
nog talrijk n.1. 33 (in 1946, 4 5 ) , zodat er van vele leden van de
staf nogal wat tijd gevraagd werd voor het inwerken van nieuwe
krachten. Eén lid van het personeel keerde uit militaire dienst
terug. Wij hopen, dat 1948 ten aanzien van wisselingen in
personeel nog meer stabiliteit zal te zien geven, wat aan nuttig
werken ten goede zal komen.
De veldbodemkundige D r J. D. de Jong, de landbouwkundige
I r H. Koornneef en de natuurkundige Drs J. J. van Deemter
verlieten ons instituut voor een betrekking elders.
I r J. G. Maschhaupt, oud-directeur van de eerste afdeling van
ons instituut, nam eind September afscheid. Ir Maschhaupt was
v a n 1902-1907 werkzaam aan het Rijkslandbouwproefstation te
Goes en van 1907 tot heden te Groningen. Deze feiten werden op
26 September in een bijeenkomst in besloten kring herdacht. De
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Directeur-Generaal van de Landbouw, I r C. Staf, overhandigde
bij deze gelegenheid aan I r Maschhaupt zijn benoeming tot
Officier in de Orde van Oranje Nassau.
De landbouwkundigen I r J. Kortleven, Ir T h . J. Ferrari en
Ir L. C. N. de la Lande Cremer, de veldbodemkundige Drs A. J.
Wiggers, de plantkundige D r J. J. Schuurman, de scheikundigemineraloog D r H. W. van der Marel (deze geniet thans nog gastvrijheid aan het Laboratorium voor Mineralogie en Geologie van
de Landbouwhogeschool te Wageningen) en de scheikundigebacterioloog D r J. C. Roggen werden in dit verslagjaar aan ons
instituut aangesteld. Voor hun taak leze men de achter dit verslag
opgenomen lijst van het wetenschappelijk personeel. Drs J. Smit
werd met een studieopdracht tewerkgesteld aan het Natuurkundig
Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Per i Januari 1948 is het aan onze instelling werkzame personeel als volgt samengesteld:
23 leden van de Wetenschappelijke Staf (hierbij ook
gerekend de door de Staatsmijnen alhier gedetacheerde
onderzoeker D r E. G. Mulder) ;
26 administratieve krachten;
26 analytische krachten;
11 amanuensis, instrumentmakers, tekenaar en bedienden;
22 landbouwkundige en technische assistenten;
8 arbeiders;
17 werkvrouwen en arbeidskrachten in los verband;
Totaal 133
Hiervan zijn er 96 op arbeidscontract of in los verband bij de
de Landbouworganisatie T . N . O . aangesteld; de overige 36 leden
zijn bij T . N . O . gedetacheerde Rijkskrachten.
Tengevolge van het tekort aan analysten, dat bij alle instituten
en laboratoria blijkt te bestaan, hebben wij meer aankomende
analysten aangesteld dan voorheen de gewoonte was. Dit tekort
aan geroutineerde analysten is storend bij ons onderzoek.
Ook dit jaar werd ter gelegenheid van de jaarwisseling een
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samenkomst van het gehele personeel gehouden. De bijeenkomsten
van de wetenschappelijke staf hadden ook thans in het winterseizoen plaats. Enkele bijeenkomsten van het analytisch personeel
en ook van de technische buitendienst werden gehouden.
Er werden voor verschillende richtingen van ons onderzoek
enige contactgroepen van leden van onze staf gevormd, die
geregeld samenkwamen ter bespreking van verschillende punten
van het onderzoek. Zo zijn er thans groepen voor de onderwerpen
Watervoorziening, Bodembeschrijving, Veldproeven, Stalmest en
Documentatiewezen. Een contactgroep „Opbouw en afbraak van
organische stof bij grasland" werd gevormd in samenwerking met
het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te
Wageningen.
Bibliotheek, archief en wetenschappelijk contact. Gedurende
het verslagjaar werd de bibliotheek weer met vele boeken en geschriften verrijkt. Er werden ongeveer 300 boeken en brochures bijgeplaatst. Er werden ons 116 jaarverslagen toegezonden, terwijl
"wij geregeld 134 tijdschriften en andere periodieken ontvingen. Via
de Openbare Leeszaal te Groningen ontvingen wij boeken van de
Help Holland Council ten geschenke, terwijl de Kon. Akademie
van Wetenschappen tijdschriften aan ons instituut deed toekomen.
Er werd veel tijd besteed aan een betere documentatie en inventarisatie. Thans worden er periodieken voor de centrale kartotheek gedocumenteerd. Verder zullen alle interne en interinstantiële rapporten gedocumenteerd worden. Er grijpt geen
centrale documentatie plaats van gegevens, die in de bekende
bibliografieën te vinden zijn. Een lid van onze staf had zitting in
de Documentatie Commissie T.N.O.
Het proefveldenarchief is dermate uitgebreid geworden, dat de
aanwezige bundels in een gemakkelijk toegankelijk kaartsysteem
geregistreerd zullen worden.
Er wordt naar gestreefd om tot een systeem van archivering van
d e resultaten van het uitvoerig granulometrisch onderzoek te
komen (monsters, waarbij de gehalten aan een reeks van subfracties werden bepaald). Aangezien hierbij ongeveer 35.000
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monsters betrokken zijn, wordt er aan een ontwerp van een ponskaart gewerkt.
De plaatsen, waar belangrijk grondonderzoek werd verricht
(proefvelden, profielen, regionale onderzoekingen en practijkmonsters, voorzover mogelijk), worden systematisch op afdrukken
van de topografische kaart aangegeven. Hiermede zal geregeld
worden voortgegaan.
De verzameling grondmonsters,
afkomstig van proefvelden,
boringen, regionale onderzoekingen, enz., n a m zo snel in omvang
toe, dat de beperkte bergruimte tot een scherpe selectie noodzaakte.
Aan de hand van een daarvoor vervaardigd kaartsysteem werd tot
een rationele uitdunning overgegaan. De helft van dit omvangrijke werk is gereedgekomen.
Er werden dit jaar vele bezoekers ontvangen en rondgeleid.
Hieronder waren ongeveer twintig buitenlanders, uit verschillende
landen afkomstig, benevens ook een excursie van oud-leerlingen
van landbouwscholen in Schotland. M r Sigurd Larsen M.Ag.Sc.
bleef hier ongeveer zes weken om intensief met het onderzoek
aan ons instituut kennis te maken. Tenslotte memoreren wij het
bezoek van de deelnemers aan de vergadering van T.N.O.-directeuren te Groningen op 11 en 12 Juni, ter gelegenheid waarvan
directeur en vele leden van de staf mededeling deden van het
onderzoek aan ons instituut.
De vergadering van de Werkgroep „Omzettingen Organische
Stof" T.N.O. werd op 4 October te Wageningen gehouden. Bij
deze gelegenheid werden de werkzaamheden van ons instituut,
voorzover deze op het gebied der resp. Commissies lagen, door de
betreffende onderzoekers uiteengezet.
D r Gerretsen en D r Mulder bezochten het Intern. Microbiologische Congres te Kopenhagen en hielden aldaar voordrachten.
Dr Mulder nam op uitnodiging van de „International Union of
Biological Sciences" deel aan het Symposium over sporenelementen
te Harpenden en hield aldaar een voordracht. Na afloop bezocht
hij een aantal laboratoria te Birmingham, Oxford en Cambridge.
Twee candidaten van de Landbouwhogeschool te Wageningen
en twee chemische studenten van de Rijksuniversiteit te Groningen
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brachten hun practijk aan ons instituut door en verrichtten onder
leiding van onze chemici resp. landbouwkundigen enig onderzoek.
Ir Ch. v. d. Velde, leraar aan de Rijkslandbouwwinterschool te
Assen, had contact met de microbiologische afdeling in verband
met een onderzoek voor de N.V. Vuil Afvoer Maatschappij.
Drs V. de Vries bracht in band met een studie voor zijn dissertatie enige tijd aan ons instituut door.
Gebouwen, terreinen en inventaris. E r moesten verschillende
maatregelen genomen worden om nog zoveel mogelijk met de
beschikbare ruimte te woekeren. Vanzelfsprekend zijn de daaraan
verbonden kosten hoog, terwijl men zich toch nog moet blijven
behelpen. Zodra de materiële omstandigheden dit ook m a a r
enigermate toelaten, zal er zeker n a a r een afdoende oplossing
gezocht moeten worden, wat aan het werk van ons instituut
buitengewoon ten goede zou komen.
D e onderverdeling der zolderverdieping van het gebouw aan het
Eemskanaal in werkkamers is gereed gekomen. Hierdoor is het
weer noodzakelijk geworden voor meer bergruimte op het terrein
te zorgen. Enkele vertrekken werden goed opgeknapt. Bij het
hoofdgebouw aan de Prof van Hallstraat werden er enige verbeteringen aangebracht in de huisvesting van de buitendienst. De
vroegere droogschuur werd verbouwd tot een ruime gesloten
schuur met betonnen vloer. Aan de achterzijde hiervan is een
twintigtal bakken voor berging van grond gebouwd. O p de zolder
van de oude schuur werd een vertrek ingericht, waar de verzorging der oogstproducten van pot- en vakproeven kan plaats
grijpen. Verder veranderden verschillende bergruimten van bestemming en wordt er verlangend naar het gereedkomen van een
nieuwe loods uitgezien, waarvoor de plannen gereed liggen. I n het
gebouw aan de Verlengde Oosterweg
werd op verschillende
plaatsen voor een betere verlichting gezorgd, voor enkele laboratoriumruimten werd de ventilatie beter verzorgd (nog niet afdoende voor alle vertrekken), terwijl er een belangrijke verbetering aan de verwarming werd aangebracht.
De terreinen werden geheel in eigen beheer verzorgd. O p het
terrein van het gebouw aan het Eemskanaal werd de inrichting
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voor het spoelen der wortelmonsters verbeterd door het aanbrengen van een aparte waterleiding, het monteren van vier
kranen boven twee reeds bestaande spoelpunten (in het gebouw
werden voor dit doel ook nog twee spoelpunten gereed gemaakt)
en door het leggen van een betonnen vloer, een in beton gevatte
afvoergoot en een bezinkput voor het opvangen van de met het
spoelwater meegevoerde modder.
De toestand der transportmiddelen is nog steeds de grootste belemmering bij het werk van de buitendienst. Men heeft zich vn.
met oud materiaal moeten behelpen, zeer kostbaar in onderhoud en
onvoldoende bedrijfszeker. In de nazomer kwam er enige verlichting door de toewijzing van een personenauto, terwijl er in
December een Fordtruck gearriveerd is, waarop nog een laadbak
en een vergrote cabine gebouwd worden. De Standard-dorsmachine werd losneembaar op een grote aanhangwagen gemonteerd, zodat er thans in de dorscampagnes met twee machines
gewerkt kan worden.
Aan uitbreiding van a p p a r a t u u r voor laboratorium en werkplaats werd alle aandacht besteed. Een enkel apparaat wordt in dit
verslag bij de onderzoekingen genoemd. Verschillende apparaten
werden besteld, m a a r in verband met de lange levertermijn nog
niet ontvangen.
Samenwerking met andere instellingen, commissies, enz. V a n
het contact met vele andere instellingen, direct en door lidmaatschap van leden van onze staf van diverse commissies, werd in
het jaarverslag 1946 uitvoerig melding gemaakt. H e t betrof contact met zusterinstellingen, allerlei instanties van de Directie van
de Landbouw en van de Directie van de Tuinbouw, T.N.O.-instituten, werkgroepen en contactgroepen, Landbouwhogeschool,
verenigingen op landbouwkundig en bodemkundig terrein, instanties van onderzoek van de practijk van de landbouw, ambtelijke commissies en commissies van onderzoek en normalisatie, en
connecties met landbouw, handel en industrie.
Ook dit jaar droeg dit contact bij tot een verbreding en verdieping van ons onderzoek. Het onderzoek kreeg in vele gevallen
hierdoor ook meer armslag. Wij noemen de vruchtbare samen-
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werking met de Staatsmijnen, van welke instantie reeds gedurende
meerdere jaren een landbouwkundige aan ons instituut is gedetacheerd voor het verrichten van onderzoek voor stikstofproblemen.
Verder noemen wij in dit verband het contact met de Amsterdamse Superfosfaatfabriek en met de N.V. Kali Syndicaat en
wijzen er op, dat ook bij het verrichten van opdrachten van gemeenten, waterschappen, enz. punten naar voren komen, welke
het onderzoek als zodanig ten goede komen. De medewerking van
de Cultuurtechnische Dienst is hierbij ook vaak van veel belang.
Hieronder laten wij nog enkele nieuwe punten van contact en
samenwerking volgen.
Schrijvers dezes woonde verschillende vergaderingen bij van de
Organisatiecommissie van het Internationale Graslandcongres
1949 en werd vice-voorzitter van het Organisatie Comité Internationaal Bodemkundig Congres 1950. Van laatstgenoemd comité
werd D r P. A. Rowaan secretaris, terwijl aan enige commissies
door leden van onze staf medewerking wordt verleend.
Ons instituut kwam met een stand uit op de Friese Landbouwtentoonstelling, welke van 22 t / m 27 September te Leeuwarden
werd gehouden.
Schrijver dezes leidde als voorzitter van de Ned. Bod. Vereniging
de dag, gewijd aan het internationale probleem van productie en
consumptie van voedsel, welke door genoemde vereniging in de
Ned. Landbouwweek te Wageningen werd gehouden en n a m
verder deel aan de besprekingen voor de organisatie van een dag
van genoemde vereniging, gewijd aan Bodem en Onderwijs.
De Wnd Hoofddirecteur werd lid van de Commissie van
Onderzoek Landaanwinning en van de daaronder ressorterende
werkcommissie. Tevens werd hij lid van de Commissie inzake landaanwinning in de Dollard.
Er groeide een samenwerking met het Landbouw Economisch
Instituut in verband met beschouwingen over vaststelling van
oogstdervingen en berekeningen van kostprijzen.
Subcommissie 38b (bestudering der mogelijkheden van uniformisering der granulometrische methodiek in Nederland) werd geïnstalleerd, waarvan schrijver dezes voorzitter werd en waarin ons
instituut ook verder nog vertegenwoordigd is.

Tenslotte kan een indruk van de aard der werkzaamheden aan
ons instituut worden verkregen door vermelding der voordrachten,
publicaties, mededelingen en rapporten, welke in 1947 door leden
van de staf werden gehouden resp. geschreven.
Lezingen op interne bijeenkomsten van de staf.
„Onderzoekingen op het gebied van de stikstofvoorziening der
gewassen" door D r I r E. G. Mulder.
„Het bij de vliegvelden in Nederland verrichte hydrologisch en
bodemkundig onderzoek" door Dr S. B. Hooghoudt en D r J. D.
de Jong.
„Ecologisch onderzoek bij grasland" door D r D. M . de Vries,
Plantkundige aan het Centraal Instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek te Wageningen.
„Overzicht van de kalihuishouding van de grond in chemischmineralogisch opzicht" door D r H. W. van der Marel.
„Overzicht van het contact van ons instituut met andere instanties in den lande" door Drs P. Bruin.
Elders gehouden

voordrachten.

Een serie voordrachten voor de vereniging van Hoger Landbouwonderwijs over: „de stikstofvoeding van landbouwgewassen"
door D r I r E. G. Mulder.
„Het totale poriënvolume en zijn verdeling in poriën van verschillende afmetingen" door D r P. K. Peerlkamp op een vergadering van Subcommissie 38a.
„Bekalking van oude Dollardklei" door I r G. M . Castenmiller
voor de Bedrijfsvereniging Oud-Oldambt.
„ H e t geven van een advies bij het grondonderzoek 'in het
algemeen en bij fosforzuur- en kalionderzoek in het bijzonder"
door D r F. van der Paauw en „Het geven van advies bij het kalktoestandsonderzoek" door Drs P. Bruin op een bijeenkomst van de
specialisten voor advieswerk op de basis van grondonderzoek.
„Een en ander over het onderzoek van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut" door Drs P. Bruin op het
colloquium van de Afd. voor Regionale Bodemkunde, Geologie en
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Mineralogie van de Landbouwhogeschool te Wageningen en van
de Wet. Staf van de Stichting voor Bodemkartering.
„Fosfaat- en kalibemesting" door Dr F. van der Paauw voor de
assistenten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdicnst van Overijsel.
„Proefnemingen op komgronden" door Drs P. Bruin op een
bijeenkomst van een desbetreffende commissie van de Directie van
de Landbouw.
„Waarnemingen van grondwaterstanden voor de landbouw"
door D r S. B. Hooghoudt op een technische bijeenkomst van d e
Hydrologische Commissie T.N.O.
„Verrichte onderzoekingen in de Waterschappen de Regge, de
Schipbeek en de Berkel" door D r S. B. Hooghoudt in een vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap van de
Aa (NBr.).
„ T h e influence of microorganisms on the phosphate intake by
the plant" en „ T h e applicability of the Aspergillus method for the
practical determination of different plant nutrients in the soil"
door D r I r F. C. Gerretsen en „ T h e microbiological estimation of
available copper and molybdenum in the soil" door D r I r E. G.
Mulder ter gelegenheid van het Microbiologisch Congres te
Kopenhagen.
„Adviezen bij grondonderzoek voor de practijk" door Dr. F. van
der Paauw voor de assistenten van de Rlbc. te Groningen.
„Bekalking van zand- en veengronden" door Ir. G. M. Castenmiller voor de assistenten van de Rlbc. te Drachten.
„ T h e importance of copper and molybdenum in the nutrition
of higher plants and microorganisms" door D r I r E. G. Mulder
ter gelegenheid van het Symposium over sporenelementen te
Harpenden, op uitnodiging van de „International Union of
Biological Sciences".
Voor publicatie ingezonden mededelingen,
Verslagen van Landbouwkundige

enz.

Onderzoekingen.

„De drukvastheid, de buigvastheid, de slagbuigvastheid, de
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trekvastheid en de hardheid van gronden in gedroogde toestand,"
Eerste mededeling (Bijdragen tot de kennis van enige natuurkundige grootheden van de grond No. 10) door D r S. B. Hooghoudt.
„Bodemkundige onderzoekingen in het Dollardgebied, meer in
het bijzonder in de Westelijke Dollardpolders" door I r J. G.
Maschhaupt.
„De stikstofbalans en de pH-veranderingen in enkele gronden
onder invloed van bacteriënleven en plantengroei" door Dr Ir
F. C. Gerretsen.
„Lysimeteronderzoekingen aan het Rijkslandbouwproefstation te
Groningen I I I " door Ir. J. G. Maschhaupt.
„Opname, vorming en verdeling van de stof door de aardappelplant bij gevarieerde fosfaatvoeding" door D r F. van der Paauw.
„Fosfaatbemesting in de landbouw" door D r F van der Paauw.
Landbouwkundig

Tijdschrift.

„Periodiciteit van opbrengsten, bodemeigenschappen en weer en
•de mogelijkheid van hierop gebaseerde oogstverwachtingen" door
D r F. van der Paauw.
„De kalktoestand van het Nederl. bouwland en de betekenis
daarvan voor de toekomstige productiemogelijkheden van de
Nederl. landbouw" door Ir G. M. Castenmiller.
„Wortelstelsel van aardappelplanten" door D r M. A. J. Goedewaagen en Dr. A. H. A. de Willigen.
Maandblad

voor de

Landbouwvoorlichtingsdienst.

„Beschouwingen over het toekomstige fosfaat- en kalimeststoffengebruik" door Dr F. van der Paauw.
„Ammoniumnitraat-houdende meststoffen als oorzaak
b r a n d " door D r C. W. van Hoogstraten en D r P. A. Rowaan.

van

„Wereldproductie en gebruik van meststoffen en doelstellingen
voor de toekomst" door D r P. A. Rowaan.
„Zout- resp. chloorschade bij de verschillende gewassen" door
D r P. A. Rowaan.
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Mededelingen

van de Directeur van de

Tuinbouw.

„Goudkorrelgroenbemesting" door Ir J. D. Ferwerda.
T.N.O.-Nieuws.
,;Het onderzoek van de bodemstructuur" door D r P. K. Peerlkamp.
„Ref. van Stiles, W.-Trace elements in plants" door D r J. T h .
L. B. Rameau.
„De korrelverdeling van gronden en de methoden van bepaling
daarvan" door D r S. B. Hooghoudt.
„Het onderzoek naar de werking van stalmest" door Ir. J. D .
Ferwerda.
„Ref. van Rapport inzake opsporing, inventarisatie en toepassing van oppervlakte delfstoffen in Nederland" door D r P. A.
Rowaan.
„Ref. van M . A. F. Sutton a.o. A study of the growth of grass
in „surface-stabilised" soil" door D r M . A. J. Goedewaagen.
„De ontwikkeling van het chemisch gewasonderzoek in Nederland" door D r J. T h . L. B. Rameau.
Chemisch

Weekblad.

„De koperbepaling in plantaardig materiaal met diaethyldithiocarbaminaat" door J. F. Reith, J. T h . L. B. Rameau, E. G.
Mulder, L. Seekles, L. G. E. Kniphorst en W. B. Deys.
Verslagen

Proefboerderijen.

„Verslag van de proeven van het Landbouwproefstation en
Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen, genomen op de
Proefboerderijen te Borgercompagnie en Emmercompascuum over
het jaar 1946" door enige leden van de staf.
Empire Journal of Experimental
Agriculture.
„Liming problems on light soils in the Netherlands" door Prof
D r O. de Vries en Drs P. Bruin.
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Plant and Soil.
„Importance of molybdenum in nitrogen-metabolism of microorganisms and green plants" door Dr Ir E. G. Mulder.
„ T h e influence of microorganisms on the phosphate-intake by
the plant" door D r I r F. C. Gerretsen.
Soil Science.
„Cation equilibria in plants in relation to the soil I I " door
D r T h . B. van Itallie f.
Verslagen van Congressen.
De voordrachten van D r I r F. C. Gerretsen en D r I r E. G.
Mulder, welke op het Intern. Microbiologisch Congres te Kopenhagen werden gehouden, zullen in de mededelingen van het
congres verschijnen.
De door D r Ir E. G. Mulder op het Biologisch Symposium te
Harpenden gehouden voordracht zal in de desbetreffende mededelingen worden opgenomen.
Rapporten.
D r S. B. Hooghoudt kwam thans met ongeveer 20 rapporten
van het vliegveldonderzoek gereed (Drs A. J. Wiggers verleende
daarbij dit jaar medewerking), stelde verder een drainageplan
samen voor het terrein van het Instituut voor Rassenonderzoek
te Wageningen, vatte zijn onderzoek over de waterwinplaats
Twekkelo van de Gemeente Hengelo resp. over de waterwinplaats
bij Boxmeer in een rapport samen en bracht in een rapport advies
uit aan de gemeente Beilen inzake een sportpark en aan de
gemeente Rotterdam betreffende een begraafplaats.
D r M. A. J. Goedewaagen schreef een voorlopig rapport over
het botanisch „vilt" onderzoek (Vaucheria dichotoma) in het
Waterschap Hunzingo ( G r . ) .
Drs A. Manten, die onder leiding van D r I r F. C. Gerretsen
en D r F. M. Muller, onderdirecteur van het Ned. Proefstation
voor Stroverwerking, onderzoek verrichtte betreffende de bereiding
en toepassing van kunstmatige broeimest ten behoeve van d e
tuinbouw, stelde hieromtrent een rapport samen.
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Samenstelling van de Wetenschappelijke Staf op i Januari 1948.
Drs P. Bruin,
Wnd Hoofddirecteur - Algemene leiding.
Bodemkundig

Onderzoek.

D r Jac. van der Spek,
Scheikundige - Chemische karakterisering van bodemtypen
en grondsoorten.
D r C. W. C. Hetterschij,
Scheikundige - Chemisch onderzoek betreffende enkelvoudige factoren, welke als maat voor de bodemvruchtbaarheid worden gebruikt.
D r P. K. Peerlkamp,
Natuurkundige - Bestudering van de structuur en de daarmee samenhangende waterhuishouding en van de thermische
eigenschappen van de bodem.
Drs A. J. Wiggers,
Veldbodemkundige - Heeft pas D r J. D. de Jong opgevolgd
- Onderzoek van bodemprofiel en landschap.
D r Ir H. W. van der Marel,
Scheikundige-mineraloog - Bestudering van de mineralogische problemen, welke zich bij ons onderzoek voordoen.
Agrohydrologisch

Onderzoek.

D r S. B. Hooghoudt,
Scheikundige - Bestudering wetmatigheden af- en aanvoer
van bodemwater en daarmee samenhangende waterhuishouding van de grond. Fundamenteel onderzoek naar de
physische eigenschappen van de grond.
Onderzoek op het gebied van bemesting en

bodemgesteldheid.

D r F. van der Paauw,
Landbouwkundige-bioloog - Bestudering van de bemestingstoestand van de grond, in het bijzonder van fosfaat- en kaliproblemen.
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I r T h . J. Ferrari,
Landbouwkundige - Bestudering van de betekenis van de
algemene bodemgesteldheid en van het bodemprofiel voor
de cultuur der gewassen.
I r J. D. Ferwerda,
Landbouwkundige - Bestudering van problemen op het gebied der organische bemesting, in het bijzonder van stalmest.
I r J. Kortleven,
Landbouwkundige - Bestudering van de betekenis van compost voor de landbouw.
I r G. M. Castenmiller,
Landbouwkundige - Onderzoek naar de bemestingstoestand
van de grond, in het bijzonder van kalk- en magnesiumvraagstukken.
I r J. Prummel,
Landbouwkundige - Bestudering van de resultaten van fosfaat- en kaliproeven.
Dr P. A. Rowaan,
Scheikundige - Bestudering van de ontwikkeling van
alle takken van meststoffenfabricage en van de betekenis
daarvan voor de landbouw.
I r L. C. N. de la Lande Cremer,
Landbouwkundige - Behulpzaam bij de bewerking van
proefveldresultaten en bij de wetenschappelijke verzorging
der proefvelden.
Dr J. T h . L. B. Rameau,
Scheikundige - Bestudering van de betekenis van het
chemisch gewasonderzoek voor de karakterisering van de
bodemvruchtbaarheid.
Dr Ir E. G. Mulder,
Landbouwkundige - Door de Staatsmijnen aan ons instituut
gedetacheerd. Bestudering van problemen betreffende de
stikstofvoorziening der gewassen.
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Botanisch

Onderzoek.

D r M. A. J. Goedewaagen,
Plantkundige - Bestudering van botanische problemen betreffende bodemvruchtbaarheid, zoals beworteling van gewassen, vegetatieonderzoek en onkruid-sociologische en
ecologische studies.
D r J. J. Schuurman,
Plantkundige - Terwijl D r Goedewaagen van bovengenoemde problemen het meer fundamentele in studie
neemt, beweegt D r Schuurman zich meer op het statistische
gebied en komt deze meer met regionaal onderzoek in aanraking.
Microbiologisch

Onderzoek.

D r Ir F. G. Gerrctsen,
Directeur van de afdeling - Bestudering van de bacteriologische problemen betreffende bodemvruchtbaarheid.
D r J. C. Roggen,
Scheikundige-microbioloog - Bestudering van problemen
betreffende stalmest.
Mej. Dra J. C. Schreuder,
Bioloog - Bestudering van het probleem der erwtenmoeheid.
I r J. A. van der Loeff,
Landbouwkundige - Werd door het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening aan ons instituut
gedetacheerd en verzorgt het bibliotheek- en documentatiewezen.
T e n aanzien van de taakverdelingen der leden van de wetenschappelijke staf merken wij op, dat deze wel onderscheiden, maar
niet gescheiden zijn.
De Wnd Hoofddirecteur van het
Landbouwproefstation en Bodemkundig
Instituut T.N.O. te Groningen,
P. B R U I N .

