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Inleiding
Het behoort tot de taak van het Landbouwproefstation en
Bodemkundig Instituut studie te maken van problemen betreffende bodem en bodemvruchtbaarheid.
Een goed inzicht in de bouw van de bodem en in de samenstelling van de grond draagt er belangrijk toe bij de factoren te leren onderscheiden, welke bij de beoordeling van de
bodemvruchtbaarheid van belang zijn. Kennis van de bodemeigenschappen en van de hoedanigheid van de grond
is verder een eerste vereiste om adviezen te kunnen geven
bij het gebruik van de bodem voor vliegvelden en als sportterrein. Het eerste hoofdstuk van dit verslag behandelt
daarom het onderzoek van bodem en grond.
Het water is als bestanddeel van de bodem dermate belangrijk en het onderzoek n a a r de wijzen van voorkomen
van het water in de bodem heeft aan ons Instituut zo zeer
een eigen plaats ingenomen (bestudering van de stroming
van het water bij aan- en afvoer, van de capillaire opstijging, enz.) dat aan het agrohydrologisch onderzoek een
apart 'hoofdstuk wordt gewijd.
De bodemvruchtbaarheid uit zich in de groei en de samenstelling der gewassen. De bestudering van de samenhang
tussen de kwaliteit en de kwantiteit der gewassen enerzijds
en de te velde en op het laboratorium bepaalde eigenschappen van bodem en grond anderzijds zowel op proefvelden,
met pot- en vakproeven als door onderlinge vergelijking
van praktijkresultaten heeft steeds een groot gedeelte van
het werkprogramma van ons Instituut in beslag genomen.
Proeven over de beïnvloeding van de bodemvruchtbaarheid
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door bemesting en behandeling van de grond zijn steeds
zeer talrijk. Het derde hoofdstuk maakt melding van dit
onderzoek n a a r bodemvruchtbaarheid en plantenvoeding.
De macro- en micro-flora en fauna van de bodem vormen
een apart terrein van studie. De ondergrondse ontwikkeling der gewassen is een belangrijke graadmeter der bodemvruchtbaarheid, terwijl de sociologie van kruiden en
grassen daarvoor ook waardevolle aanwijzingen kan geven.
Verder staan wij nog maar aan het begin van onze. studie
over de betekenis van de opbouw en afbraak van het leven
in de grond voor het behoud van de bodemvruchtbaarheid.
In het vierde en vijfde hoofdstuk worden de resultaten
van het botanisch respectievelijk van het microbiologisch
onderzoek beschreven.
In de beide laatste hoofdstukken worden tenslotte enige
mededelingen gedaan over de administratieve en organisatorische aangelegenheden aan ons Instituut en worden de
in woord en geschrift samengevatte resultaten vermeld.
I. Onderzoek van bodem en grond.
Terreinonderzoek en kartering.
Het werd wenselijk geoordeeld het voor enkele jaren door
het Bodemkundig Instituut T. N. O. in de gemeenten
Het Bildt en Barradeel (N. W. Friesland) verrichte onderzoek naar de wijze, waarop de detailontwatering moet
worden geregeld, waarvoor profielonderzoek der bovenste
lagen en ook onderzoek bij enkele diepboringen werd verricht, uit te bouwen tot een meer algemeen bodemkundig
onderzoek, dat dan gepaard zou moeten gaan met een
studie van dit gebied in landbouwkundig opzicht. Na een
eerste oriëntering door een veldbodemkundige van ons
Instituut werd dit onderzoek met steun van de Landbouworganisatie T. N. O- voortgezet door de hoogleraren Dr J. P.
Bakker en Dr G. L. Smit Sibinga van het Sociolografisoh,
Physisch-Geografisch en Volkenkundig Seminarium der
gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, die met hun studenten dit gebied in onderzoek namen. Het benodigde
laboratoriumonderzoek werd aan het Bedrijfslaboratorium
voor Grondonderzoek en aan ons Instituut verricht. De
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resultaten van dit onderzoek, welke het inzicht in de wijze
van ontstaan en in de opbouw van deze streek zeer verhelderd hebben, zullen vanwege 'het Seminarium worden gepubliceerd.
Door de Rijkslandbouwconsulent te Leeuwarden worden
thans de nodige voorbereidingen getroffen om tot een nauwkeurige kartering van de kalktoestand van dit kleigebied
te geraken. Van de zijde van ons Instituut werd getracht
de resultaten van een eenvoudig bodemonderzoek in Franekeradeel in verband te brengen met verschillende gegevens van de praktijk van de landbouw, welke door een
enquête werden verkregen.
De bodemkundige gegevens, welke in véle jaren van studie
omtrent de afzettingen bij de Dollard werden verkregen,
konden thans samenvattend worden bewerkt.
Een uitgebreid onderzoek werd in samenwerking met het
Laboratorium voor Grondmechanica te Delft, ingevolge een
ministeriële opdracht, verricht naar de bodemgesteldheid
(geologische ligging, agrogeologische opbouw, grondmechanische eigenschappen en toestand van ontwatering) bij
26 vliegvelden in Nederland. Het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen gaf hierbij
advies ter verkrijging van een goede grasmat.
Structuur van de bodem en van de bouwgrond.
De visuele beoordeling van de structuur van de bouwgrond
werd verder ontwikkeld en genormaliseerd. De ontwikkelde
methode werd toegepast bij een interprovinciale serie van
een zestigtal veldproeven met stabiele h u m u s en verder ook
bij een serie stalmestproefvelden in de gemeenten Haren
en Eelde.
Er werd veel onderzoek verricht om de structuur van de
bodem in een laboratoriummaat vast te leggen. De natte
aggregaatanalyse volgens een iets gewijzigde methode
Tiulin-Meijer (zeefmethode in water, waarbij de grootteverdeling der bestendige kruimels wordt bepaald) werd
tenslotte als standaardmethode gekozen. Ongeveer 500 monsters werden volgens deze methode onderzocht. Bij monsters uit het Zeeuwse en Groninger inundatiegebied kwam
de gunstige werking van gips op de structuur tot uiting.
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De structuurverbetering, welke te verkijgen is met organische bemesting of door de aanleg van kunstweide, bleek
duidelijk uit >het onderzoek van verschalende objecten.
Voorts werd onderzoek verricht bij monsters van compostproefvelden van het Consulentschap voor Afvalstoffen van
bovengenoemde proefvelden met stabiele h u m u s en van
aardappelproeven van een onderzoek, dat in samenwerking
met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en met de Plantenziektenkundige Dienst werd verricht.
Verder werd bij een aantal reeksen van monsters uit verschillende profielen de verdeling der poriënafmetingen bepaald. Verdichtingen in het profiel, welke niet door een
bepaling van het totale poriënvolume aan te tonen waren,
bleken duidelijk uit de poriènverdeling. Voor een gedeelte
van het traject der poriènverdeling wordt thans getracht
een snellere methode van bepaling te ontwikkelen.
Tenslotte kwam een dynamometer voor structuuronderzoek
gereed.
Fundamenteel onderzoek betreffende de mechanische
eigenschappen van de grond.
Het onderzoek naar de onderlinge binding van minerale
gronddeeltjes (bepalin? van de drukvastheid, de buigvastheid, de slagbuigvastheid, de trekvastheid en de hardheid
van gronden in gedroogde toestand) bij kunstmatig samengestelde mengsels van zandsubfracties en afslibbare delen
werd voortgezet. Thans is een aanvang gemaakt met de
bestudering van kleigronden uit verschillende kleigebieden
van Nederland volgens deze methode van onderzoek.
Parallel aan bovengenoemd onderzoek werd het onderzoek
naar een steeds verder gaande verfijning der bepaling van
de granulaire samenstelling van gronden met kracht voortgezet. Naast de zeefanalyse der grovere subfracties en de
toepassing der macropipetmethode tot deeltjes van 1 [x
(0.001 mm) kan thans met behulp van de micro-pipet tot
een deeltjesgrootte van 0.125 p. worden gegaan. De centrifuge, welke nodig is voor de bepaling der gehalten aan nog,
fijnere deeltjes, is thans gearriveerd.
De bepaling van de granulaire samenstelling van gronden
verhelderde in vele gevallen het inzicht omtrent de afzetting. Zo werd er aanwijzing verkregen, dat door de aanslibbingswerken, vooral ter hoogte van het volzeeniveau,
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een zwaardere grond wordt verkregen. Verder konden
verschillende zandgronden in West-Noord-Brabant met
behulp van deze bepaling worden gekarakteriseerd. Tenslotte konden duin- len zeezandafzettingen (de laatste, voor
zover deze bedijkt zijn) in het Noorden van Noord-Holland
en op Terstelling en Ameland granulometrisch worden
onderzocht. Regionaal konden geen verschillen in granulaire samenstelling worden aangetoond. Lokaal werden
verschillen gevonden, welke aardige aanwijzingen verschaften voor een verklaring van de genese van het gebied.
In het jonge duinzand werd, gaande van Noord n a a r Zuid,
lokaal een toeneming van de korrelgrootte gevonden.
Onderzoek van bepaalde bodemsoorten.
Een aanvang werd gemaakt met een nader onderzoek van
de rodoorngronden. Men leze verder de hierboven genoemde
typering van enkele Brabantse zandgronden. Het bleek, dat
de zandgronden uit de gemeenten Dongen, Riel, Berkel en
Etten gedeeltelijk tot het dekzandtype benoorden en voor
een deel tot de leemhoudende zandgronden gerekend moesten worden. Een gedeelte der dekzanden was leemhoudend.
Grondonderzoek.
Een onderzoek naar de wijzen van voorkomen van ijzer in
de grond werd begonnen. De bepalingsmethodiek moest nog
worden ontwikkeld. Dit onderzoek moet van belang geacht
worden voor een nader inzicht in vraagstukken van bemesting en bodemverbetering (vastlegging van fosfaat, bewegelijkheid van het ijzer, enz).
Het onderzoek over de wijzen van voorkomen van kali in
de grond werd voortgezet. De kaligehalten werden bepaald
in met zoutzuur van verschillende concentratie verkregen
grondextracten. Er werd speciaal gelet op de verdeling van
de kali over de minerale deeltjes, groter en kleiner dan
16 [x

Bij de bepaling der uitwisselbare basen in grondmonsters
van wel en niet met gips bemeste objecten van proeven in
het inundatiegebied der provincie Groningen kwam de
gunstige werking van het gips duidelijk naar voren door
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de stijging van het calciumgehalte en de daling van de
natrium- en magnesiumgehalten.
II. Agrohydrologisch Onderzoek.
Onderzoekingen naar de waterhuishouding te velde.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de drainagebehoefte
en de bodemgesteldheid van een aan te leggen voetbalveld
te Rotterdam, van een aan te leggen sportveld te Beilen,
en van een terrein voor een Centrale Begraafplaats te Groningen.
Op verzoek van de Domeinen werd een onderzoek verricht
n a a r de ontwateringstoestand en de bodemgesteldheid van
de Kroningspolder, gelegen op het eiland Goeree-Overflakkee.
Op verzoek van de directeur van Gemeentewerken te
Hengelo en onder auspiciën van de Commissie inzake
Wateronttrekking aan de Bodem werd onderzoek gedaan
n a a r de doorlatendheid van gronden te Twekkelo in verband met de mogelijkheid van het optreden van droogteschade ten gevolge van de voorgenomen uitbreiding der
drinkwatervoorziening.
Bestudering van stromingswetten van water in de bodem.
Bij onderzoekingen als bovengenoemd is een grondige fundering van de kennis over de stroming van water in de
grond een vereiste. Een natuurkundige werd benoemd om
zich aan deze vragen te wijden. Een wiskundige behandeling van de problemen gaat gepaard met onderzoek op het
laboratorium door middel van modellen.
Waterhuishoudingsproefvelden.
Het grondwaterstandsproefveld op de proefboerderij te
Nieuw Beerta, waar door middel van een drainagestelsel en
een pomp- en ventielensysteem verschillende waterstanden
verwezenlijkt werden, leverde zeer fraaie resultaten over
de samenhang tussen de waterstand en de groei der bouwlandgewassen.
Een soortgelijk proefveld te Geestmerambacht (N. H.) met
tuinbouwgewassen kon na de bevrijding nog niet weer op
gang gebracht worden.
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Onderzoek betreffende de waterbalans.
Er werd medewerking verleend bij het samenstellen van een
proefplan ter bestudering van deverdamping van een polder.
In de betreffende werkcommissie zijn vertegenwoordigd:
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.
De rottegatspolder bij de gemeente Ten Boer (Gr.) werd als
proefpolder gekozen. De verdamping zal volgens drie methoden van onderzoek worden gemeten, n.1. volgens de
methode van het verticale damptransport, door het opstellen van de waterbalans voor de gehele polder en tenslotte
met behulp van een lysimeterinstallatie in de polder (hiervoor zal een drainageproefveld worden aangelegd); er werd
reeds een begin gemaakt met de aanleg van de proefinstallatie.
De resultaten van het lysimeteronderzoek op het terrein
van het Landbouwproefstation te Groningen betreffende
regenval, drainage en verdamping in de periode 1918—1946
werden samenvattend bewerkt (een gedeelte van deze
gegevens, n.1.over de periode 1919—1934 werd reeds eerder
in een uitvoerige mededeling vastgelegd). Er werd o.a.
aandacht geschonken aan de invloed van aan- en afwezigheid van een phreatisch vlak op de verdamping, aan de
invloed van een grasmat op de verdamping (helaas is de
zode op de vakken te open gebleven) en aan verschijnselen
in strenge winters. Eerstgenoemde invloed bleek niet aanwezig te zijn. De verdamping bij de aanwezigheid van een
graszode werd iets (hoger gevonden. Dit geval kan echter
niet als voorbeeld dienen voor de invloed, die in dit opzicht
van goed grasland uitgaat. In strenge winters was de daling
van het phreatisch vlak zeer frappant; deze werd gevolgd
door een snelle stijging bij intreden van de dooi.
Vochthuishouding in de bodem boven het phreatisch
niveau.
De vochtverdeling in het profiel boven het phreatisch vlak
werd vijfmaal bepaald bij een zestigtal percelen op grasland, gelegen in het kleiweidegebied van Friesland, respec428

tievelijk in de omgeving van het punt, waar de drie Noordelijke provinciën samenkomen (op deze percelen lagen
proeven van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek te Wageningen over onderzoek betreffende
opbrengst van grasland) en éénmaal bij een serie waterstandsproeven op bouwland van het Centraal Instituut
voor Landbouwkundig Onderzoek, gelegen op de Veluwe.
Uit deze gegevens, welke enerzijds gebruikt kunnen worden
voor de proeven van onze zusterinstelling te Wageningen,
kon anderzijds de poriènverdeling voor verschillende lagen
in het gemiddelde profiel der genoemde gebieden worden
berekend. Belangrijke verschillen werden gevonden. Deze
gegevens zijn van belang voor de vraag, welke waterhoeveelheden vrijkomen respectievelijk nodig zijn bij wijziging
van het phreatisch vlak.
Bovengenoemde agrohydrologische onderzoekingen betreffende de samenhang van de waterstand en de groei der
gewassen, betreffende de waterbalans en de vochtverhoudingen boven het phreatisch vlak dragen er toe bij het zeer
belangrijke probleem der meest economische verdeling van
de voor Nederland beschikbare watervoorraad tot een oplossing te brengen.
Verstopping van drainbuizen.
Bij de verstopping van drainbuizen speelt in vele gevallen
de bewegelijkheid van ijzer onder bepaalde omstandigheden
een belangrijke rol. Dit was ook het geval bij de drainreeksen van het Bosplan Amsterdam. Uit het onderzoek bleek,
dat ijzerafzettingen ook kunnen optreden, wanneer venige
kleilagen liggen op koolzure kalkrijke kleilagen.
III. Bodemvruchtbaarheid, bemesting en plantenvoeding.
Algemeen.
Bij de bestudering van de onder dit hoofd samengebrachte
problemen vormt het waarnemen van de groei der verschillende cultuurgewassen zowel bij proeven te velde, in
vakken en in potten als ook bij de praktijk van de landbouw
wel in het bijzonder de basis, waarop het onderzoek is gefundeerd.
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Het aantal proefvelden, dat in 1946 verzorgd moest worden,
was zo groot als nooit te voren; het bedroeg 175, waarhij
dan nog ruim 100 eenvoudige bedrijfsproeven met gips in
het inundatiegebied der provincie Groningen opgesteld
moeten worden. In totaal moesten de bijna 8000 proefperceeltjes apart behandeld worden.
Verreweg de meeste proefvelden waren in het Noorden des
lands gelegen. Een twintigtal in Zuid-Holland, Zeeland en
Noord-Brabant aangelegde erwtenproefvelden (deze worden
in hoofdstuk V besproken) werden grotendeels vanuit Groningen verzorgd, terwijl ook nog enkele fosfaatammonsalpeterproeven in de Bommelerwaard door het personeel van
ons Instituut werden aangelegd, bemest en geoogst.
Een staf van 20 à 25 arbeiders en assistenten was vrijwel
geregeld bezig met de verzorging der proefvelden. Verder
werden door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in interprovinciaal verband aangelegde proefvelden met stabiele
h u m u s door een assistent geregeld geobserveerd en naar
de structuur van de bodem beoordeeld. Tenslotte was een
onzer assistenten in het onzerzijds gekarteerde landbouwgebied der bedrijfsorganisatie Niervaart, Zwaluwen e.o.
tewerkgesteld ter observatie van de groei der gewassen aan
de hand van de bodemkaart en ter verzameling van verschillende gegevens over de bodemvruchtbaarheid ter
plaatse.
Voor zover het het buitenwerk betreft, moeten tevens nog
de talrijke pot- en vakproeven worden genoemd; dit jaar
waren ruim 900potten en vakjes bij deze proeven in gebruik.
De bestudering van het probleem der bodemvruchtbaarheid
beweegt zich steeds meer in de richting van onderzoek naar
de wisselwerking tussen de verschillende plantenvoedende
bestanddelen en vruchtbaarheidsfactoren onderling. Hierbij
kunnen twee methoden van veldonderzoek worden onderscheiden. Enerzijds wordt studie gemaakt van de wisselwerking van op een perceel bewust aangebrachte verschillen in bemesting en bodembehandeling, terwijl anderzijds
bij series van proeven gebruik gemaakt wordt van de natuurlijke verschillen in vruchtbaarheidstoestand en bodemgesteldheid tussen de verschillende percelen. Evenals in
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voorgaande jaren werden in 1946 proeven volgens beide
schema's genomen. Het is duidelijk, dat bij eerstgenoemde
proefopzet het aantal veldjes steeds groter wordt, naarmate
meer factoren in studie genomen moeten worden; een aantal van 200 veldjes is dan ook geen uitzondering.
De excentrische ligging van ons Instituut brengt met zich
mede, dat verreweg de meeste proeven in het Noorden des
lands worden genomen. Het is daarom verheugend, dat er
bij de Rijkslandbouwconsulenten veel belangstelling wordt
getoond voor het indertijd onder auspiciën van de directie
van de Landbouw samengestelde interprovinciale proefplan,
waarin de beide hierboven genoemde richtingen van onderzoek zijn verwerkt. Hierdoor kan in belangrijke mate tegemoet gekomen worden a a n het bezwaar, dat er in verschillende landbouwgebieden van ons land nog te weinig onderzoek in bovenbedoelde zin werd verricht. De resultaten van
deze bemestingsproeven worden vanzelfsprekend in de jaarverslagen der Rijkslandbouwconsulenten vermeld, m a a r
daarna ook in landelijk verband aan ons Instituut bewerkt.
Parallel aan de hierboven genoemde proeven worden bodemonderzoek te velde en op het laboratorium en chemisch
onderzoek van monsters van grond en gewas verricht. De
onderlinge samenhang van deze monsters vormt de adviesbasis van de Landbouwvoorlichtingsdienst. Het grondonderzoek geschiedt overwegend aan het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek. Het chemisch gewasonderzoek
wordt, voor zover het de eigen proeven betreft, op de
laboratoria van ons Instituut verricht. Gedurende het verslagjaar werden ruim 5000 gewasmonsters voor min of
meer uitgebreid chemisch onderzoek ingeschreven. De bestaande achterstand bij het onderzoek werd voor een deel
verkleind, doordat het T.N.O.-laboratorium Poortlandlaan
te Delft een groot aantal monsters ter analyse heeft overgenomen. Het tekort aan analysten is thans nog een grote
handicap voor deze analytische werkzaamheden.
Het zou te ver voeren om de resultaten van alle genomen
proeven de revue te laten passeren. Deze worden in de volgende paragrafen groepsgewijze ingedeeld; het belangrijkste wordt gereleveerd.
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Stikstofhuishouding.
De invloed van de stikstof op de groei der gewassen werd
alleen in wisselwerking met andere factoren en verder ter
vergelijking met de werking van organische meststoffen
bestudeerd. Verder nam de bacteriologische afdeling van
ons Instiuut een onderdeel van dit probleem in onderzoek.
Hiervoor zij n a a r de desbetreffende paragrafen verwezen.
Een proefveld op nieuwe dalgrond van de Proefboerderij te
Emmercompascuum, waarop de betekenis van gelijktijdig
in najaar of voorjaar gegeven stikstof- en fosfaatbemesting
bij wintergranen wordt onderzocht, werd na enige jaren
onderbreking weer voortgezet.
Fosfaathuishouding
Een bewerking van de op het Bedrijfslaboratorium voor
Grondonderzoek aanwezige fosfaatcijfers van de grond (Pcitroenzuurcijfers) in het najaar van 1945, met de bedoeling
een algemeen overzicht te verkrijgen omtrent de fosfaattoestand van de Nederlandse gronden ter beoordeling van de
nog mogelijk geachte productievermeerdering bij het op peil
brengen van deze toestand, bracht nog eens duidelijk aan het
licht, dat er niet alleen tussen de percelen onderling, m a a r
ook tussen de verschillende landbouwgebieden belangrijke
verschillen bestaan. De vraag komt dan naar voren, of aan
de in de verschillende gebieden gevonden cijfers ten aanzien
van de groei der gewassen dezelfde betekenis moet worden
toegekend en ook, hoe de telkenjare toegediende verse fosfaatbemesting bij deze verschillende bodemtoestanden gewaardeerd moet worden. Wat dit laatste punt betreft, hebben
in vorige jaren genomen proeven wel a a n het licht gebracht,
dat aan een eenheid in de vorm van superfosfaat vers toegediend fosfaat belangrijk meer waarde toegekend moet
worden dan aan een eenheid bodemfosfaat, aangegeven in
het P-citroenzuurcijfer. Een antwoord op deze vragen kan
verkregen worden door de aanleg van zgn. fosfaattoestanden-hoeveelhedenproefvelden (door flinke voorraadsbemestingen worden dan verschillende fosfaattoestanden verwezenlijkt, waarbij dan proeven met stijgende hoeveelheden
verse bemesting worden genomen) of door het nemen van
series eenvoudige fosfaathoeveelhedenproeven op percelen
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met uiteenlopende fosfaattoestand. In het hiervóór genoemde interprovinciale proefplan worden beide schema's aangegeven; deze schema's worden thans ook toegepast. Van de
indertijd door ons Instituut aangelegde fosfaattoestandenhoeveelheden-proefvelden op bouwland werden er dit jaar
twee beëindigd, terwijl er een op zware kleigrond gelegen
nog voortgezet zal worden. Verder werden twee nieuwe
proefvelden aangelegd, waarop zal worden nagegaan, in
welke mate ook aan vers gegeven thomasslakkenmeel een
werking toekomt, die boven de werking van het reeds aanwezige bodemfosfaat uitgaat, zoals immers bij superfosfaat
werd gevonden (beide meststoffen werden in dit opzicht bij
toediening in najaar en voorjaar vergeleken).
Ook op grasland zijn twee proefvelden aangelegd, om de
betekenis van de fosfaattoestand van de grond in verhouding tot de betekenis, welke een geregelde, fosfaatbemesting
heeft, onder het oog te zien. Deze proeven vereisen op grasland een uitgebreide opzet en enige jaren van voorbereiding, om het grasbestand in de gelegenheid te stellen zich
aan de gewijzigde fosfaattoestanden aan te passen.
Er werden twee proefvelden aangelegd om de invloed van
de verbouw van lupine op de mobilisatie van bodemfosfaat
xe bestuderen. Volgens literatuurgegevens zou dit in belangrijke mate het geval zijn.
Er werd dit jaar een fosfaatvakkenproef op het terrein van
ons Instituut aangelegd om de fosfaatbehoefte en de fosfaatgevoeligheid van een aantal grassoorten en van witte
klaver te bestuderen.
Kalihuishouding
Evenals voor de fosfaattoestand werd er in het najaar van
1945 ten aanzien van de kalitoestand van de grond een
overzicht gemaakt ter beoordeling van de verbetering, welke er op dit gebied nog te bereiken zou zijn. Er werden wel
duidelijk aanwijzine-en verkregen, dat er een belangrijk
voordeel verkregen zou kunnen worden, wanneer de kalivoorziening der gewassen op meer rationele basis gefundeerd zou worden. Grote verschillen in kalitoestand deipercelen onderling en ook tussen de verschillende cultuurgebieden werden gevonden. Een verschil ten opzichte van
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liet fosfaatvraagstuk is hierin gelegen, dat een rijke kalitoestand van de grond veel eerder een nadeel voor de gewassen kan betekenen dan bij fosfaatrijkdom het geval is.
Het is wel aardig er even de aandacht op te vestigen, dat
in de Groninger Veenkoloniën de kalitoestand van de grond
relatief ten opzichte van andere cultuurgebieden opvallend
goed op de eisen van de aldaar verbouwde gewassen is ingesteld (hetzelfde trad bij de zuurgraad van de grond aan
de dag). Over het algemeen kan worden opgemerkt, dat met
dezelfde hoeveelheid kali belangrijk meer effect kan worden
bereikt, wanneer deze op de juiste plaats en het juiste
gewas worden aangewend.
Het kaliproefveld op zavelgrond, waarop gedurende 12 jaren
een viertal gewassen in drie vruchtopvolgingen is verbouwd, werd dit jaar voor het laatst in deze vorm gehouden. Het is de bedoeling hier in het vervolg verschillende
rassen van enige gewassen in verband met de kalitoestand
te bestuderen, waarbij dan gedeeltelijk nog aan de oude
opzet zal worden vastgehouden. De verkregen resultaten
tonen wel duidelijk aan, dat bonen en aardappelen zeer gevoelig zijn voor een kali-tekort en grote hoeveelheden van
deze mestsof vragen. Ook kanariezaad is een gevoelig gewas, maar heeft aan veel geringere hoeveelheden voldoende, terwijl zomertarwe ten aanzien van de kalivoorziening
spoedig tevreden is.
Het grote kaliproefveld op zandgrond, waarop het kalivraagstuk naar verschillende zijden wordt onderzocht, werd
dit jaar voortgezet met voor .de tweede maal rogge als
proefgewas. In tegenstelling tot de aardappelen reageerde
dit gewas opnieuw slechts weinig op de aanzienlijke verschillen in kalibemesting bij ook in ander opzicht verschillende vruchtbaarheidstoestanden van de grond.
Het probleem van de invloed van de structuur van de grond
op het effect van bemesting van een zware zeekleigrond met
kali werd dit jaar in studie genomen. Er werd gips aangewend om de structuur van de grond gunstig te beïnvloeden.
Op een ander proefveld op zware klei werd een aanvang
gemaakt met de bestudering van de invloed van de dikte
van de kleilaag op de reactie van het gewas op fosfaat en
kali.
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Kaiktoestand.
Bij de samenstelling van een overzicht over de kalktoestand
van de Nederlandse bouwlandgrond, dat in het najaar van
1945gereed kwam, kon een nuttig gebruik gemaakt worden
van de zeer talrijke gegevens, welke op het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek aanwezig zijn en van het uitgebreide materiaal over de samenhang tussen de kalktoestand van de grond en de groei der gewassen, dat door ons
Instituut en van de zijde van de Landbouwvoorlichtingsdienst in de loop der jaren werd verzameld. Naar schatting
zou de productiviteit van de Nederlandse akkerbouwgronden met 10 % kunnen stijgen, wanneer de daarvoor in aanmerking komende 29 % van alle bouwlanden op zand- en
dalgrond respectievelijk 25 % van die op kleigrond bekalkt
zouden worden. Deze schatting kan echter nog slechts globaal zijn, aangezien onze kennis nog geenszins voor alle
omstandigheden en gebieden toereikend bleek te zijn. Hierin
zal kunnen worden voorzien door het verrichten van
regionaal grondonderzoek en door de aanleg van proefvelden in de gebieden, waar dit nog nodig is. In dit laatste
punt tracht het interprovinciale proefplan te voorzien door
projectie van verschillende series kalk-kali en kalk-magnesia-proefvelden op bouwland en van kalktoestanden-fosfaattoestanden-proefvelden op bouw- en grasland.
Van de beide langjarige kalkproefvelden op zware zeeklei,
welke op de Proefboerderij te Nieuw Beerta zijn gelegen,
kon een overzicht van de in 15 jaar verkregen opbrengstresultaten worden samengesteld. In deze tijd bleek door de
zwaarste bekalking van deze ver ontkalkte oude kleigrond
gemiddeld een meer-opbrengst van bijna 20 % verkregen te
zijn. Opvallend was, dat in vijf proefjaren met peulvruchten
de verkregen meer-opbrengst de helft bedroeg van de
opbrengstvermeerdering, welke gemiddeld gevonden werd
voor de acht oogstjaren, waarin granen werden verbouwd. De
aandacht werd verder getrokken door de grote kalkverliezen uit de bouwvoor na de genoemde zware bekalffing (tot
een reserve aan koolzure kalk boven volledige verzadiging). Op het hoogst bekalkte object bedroeg dit verlies
gemiddeld 0.1% CaCo3 per jaar. Het maakt thans een punt
van onderzoek uit, op welke wijze een dergelijk zware kleigrond het meest rendabel kan worden bekalkt.
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De oude kalkproefvelden op bouwland, gelegen op zanden dalgrond, waarvan reeds een schat van gegevens werd
verzameld, zijn voor een gedeelte thans getransformeerd.
Hierbij wordt thans de invloed van de organische bemesting van de grond op de samenhang tussen zuurgraad en
opbrengst bestudeerd.
Op verschillende van de op deze lichte gronden gelegen
proefvelden werd dit jaar Saxonia-zomergerst verbouwd.
In het algemeen werden de hoogste opbrengsten verkregen
bij de hoogste bekalkingstrap (de gronden waren niet overkalkt; verder werd mangaansulfaat toegediend).
Bij kalkproefvelden op zandgrond werd reeds een paar
maal waargenomen, dat voor erwten een sterk uitgesproken optimale toestand van de grond aanwezig was bij
pH plm. 5.3. Wij achten het niet onmogelijk, dat bij hogere
pH de fosfaatvoorziening van dit gewas in het gedrang
komt. Er is alle aanleiding om de reactie van erwten op de
kalktoestand van zand- en dalgronden eens uitvoeriger na
te gaan.
De betekenis van kalk voor bestaand grasland maakte een
punt van hernieuwd onderzoek uit. Bij een viertal oude
kalkproefvelden op grasland in het klei-weidegebied van
Friesland bleek de structuur van de bovenste bodemlaag
door bekalking belangrijk verbeterd te zijn. Er werd echter
geen opbrengstverhoging door bekalking gevonden; in één
geval bleek zelfs zeer duidelijk een nadelige werking van de
kalk. Er wordt thans aan een overzicht van de tot nu toe
verkregen resultaten van bekalking op grasland in Nederland gewerkt, om hierin een leidraad te vinden voor de
richting der verdere proefnemingen.
Magnesiatoestand
Bij de hierboven genoemde kalkproeven op lichte gronden
met Saxonia-zomergerst als gewas werd ook de invloed van
de magnesiatoestand van de grond nagegaan. De waarnemingen gaven de indruk, dat dit gerstras zeer dankbaar is
voor een ruime voorziening met magnesia.
Bij de hierboven genoemde kalkproeven op zandgrond met
erwten als gewas bleek magnesium bij hogere pH een gunstige invloed uit te oefenen.
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Sporenelementen
De klachten omtrent de gezondheidstoestand van het vee
in verschillende weidegebieden van ons land worden talrijker. Hoewel er vele oorzaken kunnen zijn, welke hiervoor
aansprakelijk gesteld kunnen worden, verdient het zeker
aanbeveling, dat er ook in Nederland meer studie gemaakt
wordt van de gehalten van grond en gewas aan elementen,
welke in zeer geringe hoeveelheden werkzaam aanwezig
zijn en toch onmisbaar zijn voor de in stand houding van
een gezond gewas en van een goede gezondheidstoestand van
het vee. Het spreekt vanzelf, dat een dergelijk onderzoek
door verschillende instanties in onderlinge samenwerking
verricht moet worden. De Sporenelementencommissie
ï . N. O. wijdt hieraan alle aandacht. Door ons Instituut
werd medewerking verleend in de werkgroep „Analysemethoden" van deze commissie. Een uitvoerig onderzoek
naar een methode ter bepaling van de elementen koper en
lood in gewasmonsters werd verricht. Voor het element
koper werd een bepalingsmethode met carbaminaat ontwikkeld, die aan practische eisen van snelheid en betrouwbaarheid ruimschoots voldoet. De bepaling van koper in de
grond geschiedt volgens de Aspergillusmethode. Volgens de
tot nu toe toegepaste wijze van werken kan er volgens deze
methode niet meer dan. 2V2 mg door de planten gemakkelijk opneembaar Cu per kg grond worden bepaald. Deze
grens was voor de beoordeling van de kopertoestand van de
grond ten aanzien van de gezondheidstoestand der gewassen voldoende te achten. Het zou echter mogelijk kunnen
zijn, dat het kopergehalte van het gras hoger opgevoerd
zou moeten worden om een goede gezondheidstoestand van
het vee te verkrijgen. Het zou dan ook nodig zijn hogere
kopergehalten in de grond te kunnen bepalen. Op de microbiologische afdeling van ons Instituut slaagde men er reeds
nagenoeg in de bovenste grens der bepaling te verhogen
tot ongeveer 8 mg Cu per kg grond.
Er werd een potproef genomen ter bestudering van de
invloed van de koperhuishouding van de grond (verkregen
met verschillende meststoffen) op verschillende grassoorten.
Bij het eenjarige Westerwoldse raaigras werden op de gebruikte zeer koperarme grond verschijnselen van kopergebrek waargenomen, in het bijzonder bij de zaadvorming.
437

De kopergebrekverschijnselen waren ernstiger, naarmate
meer stikstof werd toegediend. Dit laatste is in overeenstemming met wat in voorgaande jaren in sterke mate bij
stikstof-koper-proeven met tarwe werd waargenomen. De
proefnemingen omtrent de wisselwerking tussen koper en
stikstof op grasland zullen te velde worden voortgezet.
Bij proefvelden op grasland kon bij toediening van koper
in enkele gevallen een donkerder groene graskleur worden
waargenomen; ook groeide het gras soms iets beter.
Bij een materiaal van ruim 600 mangaangehalten van grasen hooimonsters, dat door Prof. Dr L. Seekles, directeur
van het Laboratorium voor Medisch Veterinaire Chemie te
Utrecht, werd verzameld, werd de invloed van grondsoort,
bekalking, bemesting met thomasslakkenmeel en van de
toestand der bemonsterde weiden nagegaan op dit gehalte.
Verschijnselen van mangaangebiek werden waargenomen
bij Lolium Perenne (hooi- en weidetype) en hoogstwaarschijnlijk bij Phleum Pratense op een op het terrein van ons
Instituut zich bevindende veenkoloniale haverzieke grond.
De bladeren vertoonden aan de toppen en halverwege het
blad een bruinkleuring, gevolgd door een afsterven van de
toppen.
Verschijnselen van mangaangebrek werden op verschillende haverpercelen in het inundatiegebied der provincie
Groningen waargenomen.
Wederzijdse invloed van plantenvoedende bestanddelen
(stikstof, fosfaat, kali, kalk en magnesia).
Zoals in de inleidkig van dit hoofdstuk reeds werd opgemerkt, beweegt de bestudering van het probleem der bodemvruchtbaarheid zich steeds meer in de richting van onderzoek naar de wisselwerking tussen de verschillende plantenvoedende bestanddelen en vruchtbaarheidsfactoren onderling. De tot nog toe verkregen resultaten tonen duidelijk
aan, welk een beperkte waarde er gehecht mag worden aan
de resultaten van enkelvoudige bemestingsproefvelden,
waarop slechts een enkele factor wordt gevarieerd.
Het stikstof-fosfaat-kali-proefveld op lichte zavelgrond
werd voor de laatste maal aangehouden. Het is de bedoeling in plaats hiervan een soortgelijke proef op zandgrond
te'nemen. Eerstgenoemde proef heeft aan het licht gebracht,
dat de wijze, waarop het gewas op een bepaalde bemesting
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reageert, in belangrijke mate bepaald wordt door de overige
voedingsfactoren. In sommige jaren kan bij gebrek aan één
plantenvoedend bestanddeel overmaat van een der beide
andere schaden. Er grijpt bij een dergelijke disharmonische
voeding niet alleen een verkwisting van meststof plaats,
maar er kan ook van een aanzienlijke opbrengstdaling
sprake zijn.
Bij stikstof-fosfaat en stikstof-kali-proeven op gras- en
bouwland werd meermalen aangetoond, dat een tekort aan
fosfaat respectievelijk aan kali een zeer onvoldoend effect
van de gegeven stikstof ten gevolge had.
Het kalktoestanden-fosfaattoestanden proefveld op zandgrond liep voor het laatste jaar. Het proefveld bracht inzicht over de afhankelijkheid van de reactie op fosfaat van
de kalktoestand en over de waarde van het bij grondonderzoek bepaalde P-getal (oplosbaarheid in water bij 50 g C),
dat onder invloed staat van de kalktoestand en van het
P-citroencijfer, dat hiervan weinig invloed ondergaat. Er
trad duidelijk aan de dag, dat er bij hogere pH hogere eisen
aan de fosfaattoestand worden gesteld dan wanneer de pH
lager wordt. Bij nog lagere pH neemt de fosfaatbehoefte
echter weer toe.
De proefnemingen zullen nu voortgezet worden op dalgrond, waar zij mogelijk aan het licht kunnen brengen in
hoeverre de bij hogere kalktoestand moeilijker fosfaatopname verantwoordelijk te stellen is voor de opbrengstdaling, die bij hogere pH vooral op deze grondsoort wordt
geconstateerd.
Bij kali-kalk-proeven werden soortgelijke verschuivingen
van de kalibehoefte waargenomen a 7 s bij fosfaat-kalkverhoudingen werden beschreven.
Series eenvoudige proeven in een gekarteerd landbouwgebied.
Bovengenoemde evenwichten kunnen nog gecompliceerder
worden, wanneer men met verschillen in bodemtype en in
algemene bodemgesteldheid te maken krijgt. Ter verkrijging
van meer ervaring en meer inzicht in dezerichting werd een
serie stikstofhoeveelheden-proeven voorbereid in het onzerzijds gekarteerde gebied der Bedrijfsorganisatie Niervaart
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en Zwaluwen e. o. Een assistent werd ter plaatse te werk
gesteld om het gebied aan de hand van de kaart beter te
leren kennen, practijkervaring te noteren en het verdere
onderzoek voor te bereiden. Deze proeven zullen in 1947
worden genomen.
Meststofsoorten.
De werking van verschillende fosfaatammonsalpeterproducten werd dit jaar nagegaan op 13proefvelden, waarvan 7 gelegen waren op grasland in de omgeving van Groningen en in Friesland en 6 op bouwland in Groningen
respectievelijk de Bommelerwaard en wel in vergelijking
met die van superfosfaat, thomasslakkenmeel en fosforzure
voederkalk. De resultaten van de»e en in voorgaande jaren
genomen proeven maken een waardering van de gemengde
meststof NP „Fosfaatammonsalpeter SM", die thans in de
handel wordt gebracht, mogelijk.
Er werden enige practijkproeven op grasland met ammonium-chloride als stikstofmeststof aangelegd.
Er werd een verslag samengesteld over de proefnemingen
met het hooggradige, natuurlijke fosfaat Hyperfosfaat
Reno. De werking bleek in een aantal gevallen overeen te
komen met die van Algiersfosfaat. In een enkel geval kon
het volgens deze proeven boven Algiersfosfaat de voorkeur
hebben, n.1. op veengrasland en bij bouwland op zandgrond
en op heide-ontginning.
Natuurlijke fosfaten uit de voornaamste productiegebieden
werden in een potproef onderzocht op h u n werking als
fosfaat-meststof op een zure zand- en een veengrond. Daarbij bleek het Gafsa-fosfaat uit Tunis de beste werking te
vertonen, gevolgd door Marokko-, Curaçao- en Floridafosfaat. Tevoren was reeds gebleken, dat het Russische
Kola-fosfaat met zijn apatietstructuur vrijwel in het geheel
geen werking heeft. In het laboratorium werd een aanvang
gemaakt met een onderzoek betreffende de inwerking van
verschillende fosfaatmeststoffen op zandgronden, waarbij
getracht werd na te gaan, op welke wijze het fosforzuur
door de grond wordt gebonden.
De werking van huisvuilcompost van de V. A. M. als kalkmeststof bleek in een potproef met een heidegrond ongeveer te vergelijken met die van zuiver calciumcarbonaat in
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overeenkomstige hoeveelheid toegediend. Op dezelfde grond
vertoonde deze compost ook een duidelijke magnesiawerking.
Meststoffenbesluit.
Ingevolge dit besluit is het in de handel brengen van meststoffen aan toestemming daartoe en aan verschillende
voorschriften onderhevig. Voor de beoordeling van een en
ander in de commissie van deskundigen moest veel werk
worden verricht, dat steeds in nauwe samenwerking met
het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht geschiedde.
Proeven met stalmest en compost.
Het feit, dat er in Nederland jaarlijks grote hoeveelheden
stalmest voor bemesting worden gebruikt, maakt het noodzakelijk onderzoek te verrichten ter beantwoording van de
vraag op welke wijze het meeste profijt hiervan getrokken
kan worden. Verder is het een dringende vraag, of er naast
de geregelde toevoer van de wortels der cultuurgewassen
nog een extra voorziening met organische bemesting nodig
is om de bodem op de lange d u u r in een goede cuituurtoestand te houden. Voor de bestudering van eerstgenoemde
vraag zijn series van proeven, welke een of twee jaar worden aangehouden, zeer doelmatig. Het spreekt vanzelf, dat
voor de oplossing van het laatste probleem de langjarige
invloed van bemestingswijze vervolgd zal moeten worden.
Dit jaar werd een nieuwe serie van 26 stalmestproefvelden
aangelegd op zandgronden in de gemeenten Haren en Eelde.
Op elk proefveld werden 28 verschillende bemestingen onderling vergeleken. De proef omvatte zgn. 26 blokken elk
met 28 objecten en is tweejarig gedacht. In 1946 werd als
gewas aardappelen gekozen. Op alle blokken wordt dezelfde stalmest vergeleken (er is dus van één goed gemengde
stalmest uitgegaan) met stikstof, fosfaat en kali als kunstmest, terwijl tevens aan elk blok twee composttrappen toegevoegd zijn. De percelen werden zo uitgekozen, dat er
regelmatige verschillen aanwezig waren in humusgehalte,
zuurgraad, fosfaattoestand en stalmesttoestand (frequentie
der stalmestbemesting in voorgaande jaren).
Uit de gegevens, verzameld bij het vooronderzoek voor de
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aanleg van genoemde serie, kon worden afgeleid, dat de
gemiddelde jaarlijkse stalmestbemesting in de tijd, verlopen
sedert de laatste stalmestbemesting, een belangrijke invloed
heeft op het P-getal (dus fosfaatoplosbaarheid in water) van
de grond.
Vele bepalingen en waarnemingen werden bij deze proef
verricht; een rijk materiaal, dat thans in bewerking is, werd
verkregen.
De voorlopige resultaten van deze proef zijn zeer belangwekkend. Als stalmest de enige stikstofmest is, komt 1 kg
stalmest-stikstof overeen m e t 0.4 kg kalkammonsalpeterstikstof. Wordt echter naast stalmest kunstmeststof gegeven,
dan blijkt de waarde veel groter te zijn. Terwijl de opbrengsten met 20 'ton stalmest iets lager uitvallen dan die met
40 kg stikstof als kalkammonsalpeter (bij gelijke voorziening met P en K), liggen ze met 20 ton stalmest, vermeerderd met 80 kg stikstof als kalkammonsalpeter belangrijk
hoger dan die met 120 kg kunstmeststikstof. Bovendien zijn
de met stalmest en kunstmest beschikbare optimale opbrengsten iets hoger dan met kunstmeststikstof alleen. De
pH van de grond speelt een belangrijke rol, omdat bij lage
pH veel meer stikstof nodig is om dezelfde opbrengst te
verkrijgen dan bij hoge pH. Daardoor lijkt het stikstof effect
van stalmest bij lage pH groter dan bij hoge pH, m a a r dit
is niet het geval als de aanvullende stikstofbemesting bij
hoge pH kleiner genomen wordt dan bij lage pH. Mits de
aanvullende stikstofbemesting juist gekozen is, kan stalmeststikstof een effect hebben, dat volkomen gelijkwaardig
is aan kalkammonsalpeterstikstof. Stalmestfosfaat en stalmestkali waren bij deze proeven volkomen gelijkwaardig
aan fosfaat en kali uit superfosfaat respectievelijk zwavelzure kali.
Op het langjarige uitgebreide stalméstproefveld op de Proef.
boerderij te Borger-Compagnie was dit jaar de nawerking
van in 1944 gegeven stalmest nog duidelijker merkbaar in
een geringere stikstofbehoefte van de grond.
Tenslotte werd in een potproef de magnesium-, fosfaat- en
kaliwerking van mest van verschillende diersoorten vervolgd.
Thans is een overzicht van alle in Nederland genomen
stalmestproeven in bewerking om op basis daarvan een
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plan voor een interprovinciaal georganiseerd stalmestonderzoek te kunnen samenstellen.
Onderbrengen van stro in de bouwvoor.
Over enige jaren kan wederom in verschillende landbouwgebieden een overschot aan stro verwacht worden. Ook het
vermoedelijk toenemende gebruik van maai- en dorsmachines brengt het probleem van stroverwerking in het midden
van de belangstelling. Daarom werd een begin gemaakt met
de aanleg van veldproeven, waar de voor- en nadelen van
onderploegen van stro zullen worden bestudeerd en getracht zal worden de wegen te vinden, waarop stro met
succes voor bemestingsdoeleinden kan worden gebruikt. De
proeven betreffen het onderbrengen van stro bij aanwezigheid van leguminosen.
Periodiek verlopende schommelingen van de vruchtbaarheid van de grond en van de oogstopbrengsten.
De schommelingen van de pH van de grond, welke vroeger
als seizoenschommelingen zijn beschreven en die een storende factor zijn bij het ten behoeve van de praktijk verrichte grondonderzoek, bleken bij nadere bestudering een
merkwaardige regelmaat te vertonen. Bij vergelijking van
over een lange reeks »van jaren, steeds vóór de oogst, verrichte bepalingen, blijken er ongeveer om de vijf jaren toppen voor te komen, die in de tussenliggende jaren op zeer
regelmatige wijze door lage waarden worden afgewisseld.
Overeenkomstig, met de schommelingen van de pH duidelijk samenhangende, rhythmische variaties van het fosforzuur- en het kaligetal, werden eveneens gevonden. De regelmaat blijkt op verschillende percelen zeer goed overeen te
stemmen, zodat het misschien in de toekomst mogelijk zal
zijn tevoren met de richting van de uitslag rekening te
houden, waardoor de op het grondonderzoek gebaseerde bemestings- en bekalkingsadviezen in belangrijke mate aan
nauwkeurigheid zouden kunnen winnen.
Van nog groter belang is, dat de opbrengsten, welke op
een perceel verkregen worden en insgelijks de gemiddelde
opbrengsten van gehele gebieden, zeer regelmatige schommelingen vertonen. Over een meer dan 40-jarige periode kon
een duidelijk rhythme worden vastgesteld. Het gedrag van
verschillende gewassen (diverse granen, hakvruchten), ofschoon op verschillende grondsoorten en uiteenliggende
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streken (Groningen en Drente, tegenover Zeeland en NoordBrabant) verbouwd, blijkt op zeer opvallende wijze overeen
te komen. Dit wijst op de aanwezigheid van een algemeen
regelende, rhythmisch variërende factor. Deze wordt gezocht in het weer. Inderdaad konden enige rhythmische
schommelingen van verschillende weersfactoren opgemerkt
worden, in het bijzonder in de groeiperiode van de gewassen.
De gevonden regelmaat opent de mogelijkheid van het uitspreken van verwachtingen over de grootte van de opbrengsten in komende jaren.
Op een aantal proefvelden zal het beloop van enige bodemfactoren door middel van tweemaandelijkse bemonsteringen meer in detail worden vastgelegd.
Ér werden enige daartoe geschikte stikstofhoeveelhedenproefvelden aangelegd om na te gaan, of schommelingen in
jaaropbrengsten door een betere bemestingstoestand kunnen worden opgevangen.
Onderzoek met betrekking tot de geïnundeerde gebieden. De
proefnemingen in de geïnundeerde gebieden geschieden onder auspiciën van de Wetenschappelijke Afdeling van de
Rijksdienst Landbouwherstel en worden geregeld besproken
in de terzake ingestelde werkcommissie. Ons Instituut legde
in het inundatiegebied der provincie Groningen een reeks
van proefvelden aan om na te gaan, welke maatregelen
reeds thans of anders bij een komende ramp voor herstel
van de geïnundeerde bodem genomen zouden moeten worden. Er werd hier samengewerkt met de Provinciale Adviescommissie Rijksdienst Landbouwherstel.
Het onderzoek n a a r het zoutgehalte in kanalen, sloten en
in de bodem van de met zoutwater geïnundeerde gronden
werd spoedig na het droogvallen in 1945 begonnen en op
standaardpercelen enige malen herhaald. In vele monsters
werd eveneens het gehalte van de grond aan uitwisselbaar
natrium bepaald. Dit onderzoek werd dit jaar afgesloten;
de verkregen resultaten werden in de vorm van korte verslagen aan alle belanghebbenden toegezonden.
Op verschillende der in 1945 aangelegde gipsproefvelden en
gipspraktijkvelden werd een duidelijke verbetering van de
structuur van de grond onder invloed van de gipsbemesting
geconstateerd. Bij de bepaling der uitwisselbare basen in
grondmonsters van wel en niet met gips bemeste objecten
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kwam de gunstige werking van het gips duidelijk naar
voren door de stijging van het calciumgehalte en de daling
van de natrium- en magnesiumgehalten.
De resultaten der hierboven genoemde proefvelden en onderzoekingen leidden tot de conclusie, dat ook voor het met
brak water geïnundeerde gebied der provincie Groningen
op grote schaal gips aan de landbouwers beschikbaar gesteld moest worden.
'In 1946 werden tien bemestingsproefvelden aangelegd, waar
de werking van het stikstof, fosfaat en kali op haver werd
nagegaan. De verkregen resultaten geven de indruk, dat
er in dit gebied niet gesproken kan worden van een veranderde meststofbehoefte van de grond. Ten aanzien van
de fosfaatbehoefte werd dit door ons wel verwacht op grond
van de uitkomst van een in 1945 genomen potproef met wel
en niet geïnundeerde grond, dat de inundatie vermoedelijk
door mobilisatie van ijzer de beschikbaarheid van fosforzuur bij rodoorngrond als deze aanzienlijk verminderd had.
Op drie stikstoffosfaatproefvelden en drie andere grondbewerkingsproefvelden met wel en niet inzaaien en met verschillen in fosfaatbemesting op grasland werd het herstel
van de grasmat vervolgd. Het bleek, dat een zware grondbewerking (schijveneg, cultivator), gepaard met bijzaaien,
soms het herstel belangrijk bevorderde. De invloed van de
bemesting bleek van ondergeschikte betekenis. Over het algemeen kan gezegd worden, dat de grasmat zich slechts
langzaam herstelt, indien geen maatregelen worden getroffen om dit herstel te bevorderen.
Op grasland werd verder een kalk-grondbewerkingsproefveld aangelegd, waarbij tevens een scheurproef met tussenbouw is betrokken. Een oordeel over de resultaten zou
thans nog te praematuur zijn.
Op twee proefvelden wordt nagegaan, hoe de structuur beïnvloed wordt door bekalking, toediening van gips en teelt
van verschillende gewassen,
Tenslotte werd in 1946 een uitgebreide enquêtering van
praktijkpercelen verricht. Ruim 100 roggepercelen, bijna
100 percelen met tarwe en ruim 100 haverpercelen werden
getaxeerd; gegevens omtrent gewas en grond werden verzameld en bepaald. Het verkregen materiaal is thans nog.
in bewerking. Op verzoek van de directeur van de Akker- en
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Weidebouw werd een overzicht samengesteld van de tot
1944 opgedane ervaringen inzake de gevolgen van overstroming van gronden en h u n bestrijding.
Chemisch onderzoek van het gewas.
Chemisch gewasonderzoek geeft voor bemestingsvraagstukken en problemen van bodemvruchtbaarheid belangrijke
aanwijzingen en wordt dan ook geregeld verricht in monsters van aangelegde proefvelden en genomen proeven.
Het chemisch onderzoek van het gewas beweegt zich aan
ons Instituut echter ten dele ook in meer biochemische
richting en wel, voor zover dit de bestudering van het probleem der stikstofvoorziening van de gewassen betreft. Dit
onderzoek heeft vooral ten doel de assimilatie van de opgenomen anorganische stikstofverbindingen door de plant na
te gaan en te bestuderen, welke invloed de andere voedingsstoffen, zoals fosfaat, kalimagnesium, koper, enz., op dit
proces uitoefenen.
Deze richting van onderzoek is niet alleen van belang, omdat ze kan leiden tot een verklaring van verschillende bij
veld- en potproeven waargenomen verschijnselen, m a a r ook
omdat ze de invloed leert kennen van verschillende elementen op de chemische samenstelling van het plantenmateriaal welke voor de voedingswaarde van grote betekenis is. Door onderzoekingen van de laatste jaren in
Engeland en Amerika is in het bijzonder de betekenis van
een goede aminozuurvoeding van mens en dier gebleken.
Het dierlijk lichaam en dus ook dat van de mens kan een
vrij groot aantal aminozuren die het nodig heeft voor de
vorming van zijn eiwitten, niet zelf opbouwen, een. aantal
andere daarentegen wel. Voor een goede voeding is het gewenst, dat de aminozuren van de eerstgenoemde groep in
voldoende hoeveelheden in het voedsel aanwezig zijn. Aangezien de samenstelling van de verschillende voedingsmiddelen aan aminozuren, vrij voorkomend zowel als gebonden in de verschillende eiwitten, nog zeer onvolledig
bekend is en de invloed van de stikstof-, fosfaat-, kali-,
magnesium-, koper-, enz. -voeding van de planten op deze
samenstelling in nog veel mindere mate, zal het duidelijk
zijn, dat op het hier genoemde gebied nog een groot terrein
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braak ligt. Een moeilijkheid bij het onderzoek van dit gebied is, dat de bepalingsmogelijkheden van de verschillende
aminozuren nog vrij beperkt zijn.
Met betrekking tot bovengenoemd probleem werd aan ons
Instituut speciale aandacht gewijd aan de bepaling van
verschillende stikstoffracties in gras en granen, aan het gehalte van aminozuren in aardappelen en aan de samenstelling van het aardappeleiwit onder invloed van stikstof-,
fosfaat- en kalivoorziening van het gewas.
Op de meeste aardappelproefvelden werden steeds twee
aardappelvariëteiten naast elkaar vergeleken n.1. de stikstofrijke cloon Noordeling en het stikstofarme ras Voran.
Het bleek dat ook het gehalte aan aminozuren van beide
clonen aanzienlijk uiteenloopt, zodat ook van die zijde bekeken de voedingswaarde van verschillende rassen aanzienlijk kan verschillen.
Op het probleem van het blauw-zwart worden van aardappelen bij kaligebrek werd tenslotte uitvoerig ingegaan.
IV. Botanisch Onderzoek.
Wort'elonderzoek.
Invloed van de bemesting bij verschillende grondwaterstanden. Er werd een proef genomen met mosterd in diepe
bakken met fijnkorrelige zandgrond, waarin zowel de bemesting (N en P) als de grondwaterstand werd gevarieerd,
teneinde de invloed van de waterstand en de bemesting op
de wortelgroei en de wisselwerking tussen deze factoren
vast te stellen. Bij stijgende bemesting werd bij alle waterstanden een toenemende groei der planten en wortelstelsels vastgesteld. Bij overeenkomstige bemesting ontwikkelden de planten zich echter het beste bij de diepere waterstanden. De nadelige invloed van de hogere waterstanden
(30 en 50 cm beneden het maaiveld) kon niet volledig door
de bemesting worden gecompenseerd.
Aanwijzingen werden verkregen, dat de door hoge waterstanden veroorzaakte ondiepe beworteling nadelig is voor
het gewas, omdat de gemakkelijk uitspoelbare voedingszouten dan in mindere mate door de planten kunnen
worden benut dan wanneer zij hare wortels onbelemmerd
in de ondergrond hadden kunnen uitzenden.
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Wortelonderzoek op bouwland'en proefvelden. Op een lichte
zwavelgrond werd het verband bestudeerd tussen de geaardheid van het bodemprofiel en de structuur van het
wortelstelsel. Bij rogge, die droogteverschijnselen vertoonde, had een humus- en slibarme, sterk verdichte zandlaag
op 45 cm diepte de wortelgroei belemmerd, waardoor het
gewas van de vochtrijke ondergrond was afgesneden. Bij
afwezigheid van deze laag was het wortelstelsel echter diep
in de ondergrond doorgedrongen en konden neerslagarme
perioden beter door het gewas worden doorstaan.
Verschillende gewassen werden in een humeuze zandgrond bij verschillende pH gekweekt, teneinde het verband
tussen de zuurgraad van de grond en de wortelontwikkeling vast te stellen. De zandgrond bleek dermate met onvergane wortelresten van voorafgaande culturen verontreinigd te zijn, dat het quantitatief verzamelen der levende
wortels in ernstige mate werd bemoeilijkt. Gedeeltelijk zal
de proef in een „schonere" grond herhaald moeten worden.
De zuurgraad bleek een grote invloed te hebben op de vorm
der suikerbieten, in dier voege, dat een toenemend aantal
misvormde bieten bij afnemende pH werd verkregen.
Op een proefveld te Marum, waar zowel de diepte der
grondbewerking als de bekalking werd gevarieerd, werd de
wortelontwikkeling van tarweplanten bestudeerd. De uitkomsten van dit onderzoek waren, wat het effect der bekalking betreft, gedeeltelijk in strijd met vroegere ervaringen, zodat een meer diepgaand en fundamenteel onderzoek
naar de invloed der kalk op de beworteling der gewassen
zal moeten worden ingesteld. Ook tussen de diepte der
grondbewerking en het wortelbeeld bleek een ingewikkelder verband te bestaan dan aanvankelijk gedacht werd,
zodat ook dit vraagstuk grondiger bestudeerd zal moeten
worden.
Techniek van het wortelonderzoek. Bij worteldichtheidsbepalingen te velde wordt door ons veelal gebruik gemaakt
van de z.g. stru'ctuurboor, waarmede cylindervormige
grondmonsters met een diameter van 7 cm worden genomen. Een onderzoek werd gedaan naar de fout van deze bepalingsmethode. De middelbare fout van de worteldichtheid bleek slechts 3.2% te bedragen, wanneer de grond in
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lagen van 10 cm werd bemonsterd. Er bleek echter, zelfs in
een homogene grond, van plek tot plek een aanzienlijke
variatie in de worteldichtheid te bestaan, die procentueel
sterk toenam bij afnemende worteldichtheid. Met deze
spreiding dient bij de keuze van het aantal monsterplekken
rekening te worden gehouden.
De structuurboor bleek, ook zonder gebruik van structuurringen, bruikbaar te zijn voor bepalingen van het poriënvolume in de diverse grondlagen. De boor kan reeds zo
worden gebruikt, dat met systematische afwijkingen, die
door samendrukking of uitzetting van de grond tijdens de
monsterneming kunnen ontstaan, geen rekening behoeft
te worden gehouden. Men heeft dan slechts te maken met
een toevallige afwijking, die bij een poriënvolume van 50%
slechts 1.6 vol-% bleek te 'bedragen.
Daar er behoefte bestaat aan een betrouwbare schattingsmethode van de worteldichtheid te velde, werd in een groot
aantal grondmonsters de worteldichtheid geschat en werden deze relatieve waarden vergeleken met ae worteldichtheidscijfers, die in het laboratorium uit de vrij gespoelde
en quantitatief verzamelde wortelporties werden berekend.
Er werd echter niet altijd een goede overeenstemming tussen de geschatte en de bepaalde worteldichtheidscijfers gevonden. Dit onderzoek wordt voortgezet, teneinde te komen
tot een minder omslachtige methode van worteldichtheidsbepaling dan tot dusver door ons werd toegepast.
Vegetatie-onderzoek
Herstel van de grasbegroeiing in het voormalige geïnundeerde gebied in de provincie Groningen. Op een aantal
graslandpercelen, die in 1944 en 1945 gedurende 8à 9 maanden onder water hadden gestaan, werd evenals het vorige
jaar de begroeiing van tijd tot tijd volgens sociologische
methoden bestudeerd. Ook dit jaar bleken de minderwaardige grassoorten (fioriën en kweek) nog een belangrijke
plaats in te nemen op de percelen, waar geen grondbewerking was toegepast en geen gras was bijgezaaid. Hoewel het
onderzoek nog moet worden voortgezet, kan wet reeds gezegd worden, dat de grasmat zich slechts langzaam her449

stelt, indien geen maatregelen worden getroffen om dit
herstel te bevorderen.
Samenhang bodemvruchtbaarheid en botanische samenstelling.
Door een studente werd nagegaan in hoeverre de op grasland vaak zeer belangrijke pleksgewijze verschillen in bodemvruchtbaarheid voor variaties in botanische samenstelling verantwoordelijk zijn. Er werden met een wijde boor
grondcylinders uitgestoken, waarin een aantal bodemfactoren werd bepaald, terwijl tegelijk de botanische samenstelling van het op deze grondkolom groeiende gras werd
vastgesteld. Over het algemeen viel de uitkomst niet mee.
Alleen voor fiorien werd een verband tussen de mate van
voorkomen (frequentie) en P- en kaligetal gevonden. Als
allebei of slechts een van beide factoren laag zijn, komt
het meeste fiorien voor, maar het aandeel is het kleinst, als
P- en kaligetal beide 'hoog zijn. Het is mogelijk, dat deze
methode van onderzoek duidelijke resultaten zal geven, als
de variatie in botanische samenstelling groter is dan op het
onderzochte perceel het geval was.
Spartina-onderzoek. Het in de voorafgaande jaren in samenwerking met de Studiedienst der Domeinen verrichte
onderzoek op de Spartina-proefvelden, gelegen op de slikken bij Holwerd en in de Dollard, leidde tot het resultaat,
dat Spartina Townsendii voor haar ontwikkeling rustig
water nodig heeft. Het uitplanten van dit gewas op het
rauwe slik (d.i. buiten de aanslibbingswerken) schijnt derhalve weinig succes te beloven. Besloten werd de proefvelden voorlopig op hün beloop te laten en van tijd tot tijd
te observeren, daar met onverwacht gunstige resultaten
rekening moet worden gehouden. Pas over enige jaren zal
met zekerheid uitgemaakt kunnen worden, of een Spartinaaanplant op de slikken kans op slagen heeft en of daarvan
een bevordering van de aanslibbing mag worden verwacht.
Hinderlijke algenvegetatie in afwateringssloten van het
Waterschap Hunzingo (prov. Groningen). In het Noorden
van de provincie Groningen wordt in sommige wateren
overlast ondervonden van een wiersoort, die bij onderzoek
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tot het geslacht Vaucheria bleek te behoren. Op verzoek van
het Waterschap Hunzingo is een begin gemaakt met een
onderzoek betreffende dit wier en over mogelijkheid om tot
een afdoende bestrijding daarvan te geraken.
Andere onderzoekingen.
Aantasting van jonge graanplanten door de fritvlieg.
De bij pot- en vakproeven voorkomende en somtijds zeer
hinderlijke aantasting der jonge graanplanten door de fritvlieg (Oscinis frit) bracht ons er toe, waarnemingen te doen
over de schade, die door dit insect aan het gewas wordt
berokkend en omtrent de ontwikkelingsstadiën, waarin
het gewas voor aantasting door deze vlieg vatbaar is. De
bewering van een Engelse onderzoeker, dat haver, die tijdens de bloei van P r u n u s Pissardii wordt gezaaid, vrij van
fritaantasting blijft, kon voor het jaar 1946 worden bevestigd. Een poging om door het aanbrengen van metalen
kokertjes om de basis der planten de ei-afzetting door de
moedervlieg te verhinderen, leverde niet het gewenste resultaat op.
Vertering van wortel- en stoppelresten in de grond.
Enige incidentele waarnemingen werden gedaan over de
snelheid, waarmede de na de oogst in de grond achtergebleven wortel- en stoppelresten verteren naar gelang van de
zuurgraad van de grond. Het ligt in de bedoeling te zijner
tijd een meer systematisch onderzoek hierover op te zetten
en daarbij tevens de invloed van andere bodemfactoren op
de verteringssnelheid der wortelrestanten na te gaan.
De mededeling aan het landelijk georganiseerde phaenologisch onderzoek bij bolgewassen werd ook dit jaar verleend.
V. Microbiologisch Onderzoek.
Erwtenmoeheidsonderzoek.
Het optreden van de zgn. erwtenmoeheid in verschillende
delen van ons land moet nog steeds als zeer ernstig worden
beschouwd, zodat alle aandacht op de bestrijding van dit
euvel gericht zal moeten blijven.
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Met potproeven werd getracht een antwoord te krijgen op
de volgende vragen:
Ie. Heeft de fosfaat-bemesting invloed op de aantastbaarheid der erwtenplanten.
2e. Treden in zgn. gezonde gronden, na infectie, even snel
en dezelfde ziekteverschijnselen op als in zieke gronden. Berust dit gezond-blijven wellicht op een antagonistische factor.
3e. Welke der geïsoleerde stammen veroorzaakt ziekteverschijnselen in resistente en niet-resistente erwtenrassen.
Het resultaat was, dat de indruk werd verkregen, dat althans fosfaatgebrek het optreden der ziektesymptomen verhaast. Alhoewel op goede gronden de ziekte wel later optrad, werd geen aanwijzing verkregen, dat hier antagonisten
een rol spelen. Er bleek een zeer groot verschil in aantastbaarheid tussen resistente en niet-resistente erwtenrassen
te bestaan.
Het voornaamste resultaat onzer onderzoekingen is tot nu
toe wel, dat de erwt in ieder geval een uitstekende cultuuren bemestingstoestand van de bodem vereist, maar dat men
daarmede de erwtenmoeheid niet bestreden heeft. Een belangrijke mogelijkheid ligt o.i. in het verbouwen van resistente rassen.
Uit Amerika werd een 16-tal verschillende resistente rassen
ontvangen, die, alhoewel laat, nog op enkele terreinen konden worden uitgezaaid. In totaal werden dit jaar 17 nieuwe
proefvelden aangelegd, in de provinciën Groningen, ZuidHolland, Noord-Brabant en Zeeland. Heel duidelijk bleek
hier, dat wij niet met eon enkele ziekteverwekker te doen
hebben doch met verschillende. Op een proefveld in ZuidHolland stierven alle binnenlandse erwtenrassen geheel af,
terwijl de capucijners en de schokkers een volkomen gezond gewas opleverden. Op een ander tei'rein echter hielden
deze laatste ook geen stand.
Op het zeer zieke proefveld te Beerta, waar van de Unica's
niets meer terug te vinden was, stonden alle Amerikaanse
rassen er tenslotte nog goed bij, zodat deze in ieder geval
tegen Fusarium Orthoceras resistent zijn.
De geïmporteerde rassen zijn echter in hoofdzaak schok452

kers, conserve doperwteri en capucijners; er was slechts
één l'as bij, de Alaska, dat als Landbouwerwt bruikbaar zou
zijn. Getracht is om uit Amerika voor 1947 een nieuw sortiment resistente erwtenrassen te krijgen, in het bijzonder
zulke, waarvan het zaadtype met onze groene erwten overeenkomt. Zeer opmerkelijk is het feit, dat in de N.O.-Polder op terrein
waar nog nooit een erwt verbouwd was, het eerste jaar
plaatselijk in vrij sterke mate vergelingen optraden en de
erwten duidelijk ziek waren.
Uit talrijke zieke planten, afkomstig van de verschillende
proefvelden, werden isolaties verricht, 552 in totaal. De
meest voorkomende schimmels werden geclassificeerd en
de belangrijkste vertegenwoordigers der verschillende groepen ter determinatie naar het Phytopathologisch Laboratorium te Baarn gezonden.
Besloten werd het komende seizoen een vijf-tal rassenproefvelden aan te leggen op terreinen, waarvan wij nu de in
1946 voorkomende parasieten kennen.
In het laboratorium werd een aantal uit zieke erwten geïsoleerde parasieten op hun virulentie onderzocht. De methodiek, waarbij gesteriliseerde erwten in steriele buizen in
tegenwoordigheid van de te onderzoeken parasieten opgroeien, geeft wel enige aanwijzing betreffende de virulentie der parasieten, is echter niet geschikt om verschillen in
resistentie van verschillende erwtenrassen tot uiting te
brengen. Hierover zullen in 1947 nieuwe proeven worden
aangezet, daar het voor het onderzoek van groot belang
zou zijn als wij over een methode bschikten, die ons in staat
zou stellen om ons in korte tijd eon oordeel over dit punt
te vormen,
Over het onderzoek en over de eigenschappen van de bij het
onderzoek betrokken erwtenrassen werd met andere onderzoekers en ook met kwekers overlegd.
Stikstofverliezen tijdens nitrificatie in zure gronden.
Uit vorige onderzoekingen is komen vast te staan, dat in.
sommige zure gronden na bemesting met zwavelzure ammoniak vrij grote hoeveelheden stikstof in de vorm van
453

N-0 verbindingen verloren kunnen gaan. Deze verliezen
treden niet op na pasteurisatie van de grond, na toevoeging
van CaC03 en evenmin bij de toevoeging van nitraten.
Daar het wenselijk leek om na te gaan, in hoeverre het optreden van dergelijke verliezen tot de uitzonderingen behoort of wel een algemeen voorkomend verschijnsel is, werden van een tien-tal zure humeuze zandgronden op verschillende plaatsen in ons land monsters genomen. Van
deze gronden werden eerst de pH's en de neutralisatiekrommen bepaald, op grond daarvan werden stijgende hoeveelheden CaCo., toegevoegd, teneinde opklimmende pH's te
krijgen. In twee dezer gronden bleek, dat na bemesting met
zwavelzure ammoniak tussen pH-grenzen van pl.ro. 4.5 en
5 stikstofverliezen optreden tot een bedrag van 20-30 % der
toegevoegde ammoniakstikstof. De resultaten der overige
gronden zijn nog niet bekend. De voorlopige indruk is
echter, dat dergelijke stikstofverliezen minder zeldzaam
zijn dan wij tot nu toe dachten en dat het zeker nodig zal
zijn dit probleem aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen.
Stalmestonderzoek en organische bemesting.
Voor de met deze onderwerpen samenhangende problemen
bestaat in ons land een stijgende belangstelling. Enerzijds
dient aan de bereiding van stalmest, zoals deze op het bedrijf het beste kan geschieden, de nodige aandacht te worden geschonken, terwijl anderzijds de werking van organische meststoffen in de praktijk vervolgd moet worden.
Teneinde voor de bereiding van kleinere hoeveelheden stal.mest en kunststalmest de uitwendige omstandigheden van
aëratie en temperatuur zoveel mogelijk in de hand te hebben, werd een kleine silo uit betonringen ontworpen, die
electrisch op verschillende temperaturen kan worden gehouden, terwijl de luchttoevoer geregeld kan worden.
Onderzoek over de verwerking van stro in land- en
tuinbouw.
In verband met de door het Bedrijfschap voor Hooi, Stro
en Ruwvoeder binnen afzienbare tijd mogelijk geachte overschotten aan stro werd een rapport samengesteld, waarin
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een overzicht werd gegeven van de verschillende wegen,
welke er op het gebied van land- en tuinbouw nog
open staan om deze overschotten te helpen wegwerken. Behalve op het gebruik van voldoende stro in de stalmest
werd de aandacht er op gevestigd om de overmaat stikstof,
die in de grond aanwezig is na een groenbemesting met
leguminosen, door microbiologische vastlegging voor uitspoeling te behoeden (zie sub IV: „Onderbrengen van stro
in de bouwvoor"). Ook werd gewezen op de mogelijkheid
voor hetzelfde doel stro onder te ploegen in pas gescheurd
grasland, waardoor het gunstige stikstof-effect zich wellicht over meerdere jaren laat verdelen.
Bovendien zal in samenwerking met het Proefstation voor
Stroverwerking en met de Rijkstuinbouwconsulent te Groningen verder onderzoek verricht worden over de compostering van stro ten gebruike van de verwarming van broeibakken in het voorjaar. Dit vraagstuk moet van belang geacht worden, omdat het steeds moeilijker wordt hiervoor de
nodige paardemest te krijgen.
Ook aan de diverse aspecten van de champignonmestbereiding zal aandacht worden geschonken.
Koperbepaling volgens de Aspergillus-methode.
In 1946 werden in pl.m. 500 gronden koperbepalingen verricht met de Aspergillus-methode. Aanvankelijk deden zich
nog enkele onregelmatigheden voor, die echter door toevoeging van 1 cm3 gistextract- per liter cultuurvloeistof
geheel werden opgeheven, waarschijnlijk doordat de Aspergillus blijkbaar sporen vitamine B nodig heeft, die niet
regelmatig in alle gronden voorkwamen.
In verband met de veelvuldige klachten over een slechte
gezondheidstoestand van het vee, welke aan kopergebrek
zouden kunnen worden toegeschreven, leek het gewenst om
te trachten de grenzen van de Aspergillus-methode voor de
bepaling van koper in grondmonsters van grasland uit te
breiden. •
Dit zou men wellicht kunnen bereiken door hetzij meer
vloeistof in de kolven te doen of wel de concentratie der
voedingszouten te verhogen, echter niet door minder grond
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te nemen, daar de hoeveelheid dan te klein zou worden.
Het bleek inderdaad mogelijk om door de genoemde maatregelen de maximale hoeveelheid koper, die nog te bepalen
is, van 2V2 op pl.m. 8 mg koper per kg grond te brengen.
Een moeilijkheid doet zich hierbij echter voor n.L, dat bij
deze grotere hoeveelheden koper een groot gedeelte op het
glas gaat zitten, waardoor zich vlak bij het glas een donkere rand van sporen vormt, terwijl in het midden het mycelium veel lichter van kleur is.
Contrôle van de voor de entstof te gebruiken leguminostenbacteriën.
Nadat door verschillende onderzoekers overtuigend was
aangetoond, dat er leguminosen-bacteriën zijn, die weliswaar knolletjes vormen, doch gebrekkig stikstof binden,
lag het voor de hand om de bacteriën, die voor de entstofbereiding gebruikt zullen worden, op h u n stikstofbindend
vermogen te onderzoeken.
De betreffende leguminosen werden met verschillende
stammen der knolletjesbacteriën geënt, in steriel zand met
voedingszouten geplant en zoveel mogelijk onder steriele
voorwaarden opgekweekt.
Na afloop werden de planten geoogst, gedroogd, gewogen,
de stikstofwinst bepaald en vergeleken met ongeënt. Er
bleken inderdaad zeer grote verschillen in virulentie tussen de diverse stammen onderling te bestaan: zo vonden
wij twee wikkenstammen, waarvan de een bijna vijfmaal
zoveel stikstof bond als de andere. Ook bij de klaverstammen kwamen grote verschillen voor. Het feit, dat een plant
na enting overvloedig met knolletjes bezet is, bleek absoluut
geen betrouwbare maatstaf te zijn voor de bruikbaarheid
van de bacteriënstam. Zo vormde bij klaver de stam, die
het minst stikstof bond, 2l/z x zoveel knolletjes als de beste
stam.
Deze controle van de voor de entstof gebruikte bacteriën
is o.i. absoluut noodzakelijk en zal elk jaar herhaald moeten worden.
In 1946 werd in totaal voor 1790 ha entstof geleverd.
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Andere onderzoekingen.
Van verschillende plekken in het inundatiegebied der provincie Groningen (rodoornachtige gronden) werden havermonsters ontvangen, waarvan vermoed werd, dat de planten aan mangaangebrek leden.
Gezien het feit, dat deze zieke planten herhaaldelijk waren
aangetroffen op de lagere vochtiger gedeelten van de akkers, terwijl dié van de hoger gelegen delen gezond waren,
werd aanvankelijk gedacht, dat wij hier met het zwart in
de haver te doen hadden.
De planten werden onderzocht op mangaan en daarbij
bleek, dat nergens te veel ijzer aanwezig was (kenmerk van
het zwart in haver), terwijl in verschillende gevallen het
mangaangehalte zich beneden het minimum bevond.
Verder werden enkele wierdekken geanalyseerd, zoals die
op Walcheren en in de Wieringermeerpolder waren gevonden, nadat het inundatiewater was weggetrokken. Het
bleek, dat deze wierdekken een hoeveelheid stikstof bevatten, overeenkomende met 100 à 200 kg zwavelzure ammoniak per ha, zodat men hierin wellicht een van de oorzaken heeft, waardoor op geïnundeerde gronden de gewassen beter van stikstof voorzien kunnen zijn dan op de niet
geïnundeerde gronden.
VI. Organisatorische en administratieve gegevens.
Personalia en intern contact.
De mutaties onder het personeel waren dit jaar zeer talrijk.
Enerzijds vindt dit zijn oorzaak in vertraging van een normale afvloeiing gedurende de bezettingsjaren (uitstel van
huwelijk, geen drang naar verbetering van positie) anderzijds bleef ons Instituut niet gevrijwaard van de algemene
mutatiedrang in den lande. Er werd 27 maal ontslag verleend, terwijl drie leden van het personeel in militaire
dienst werden opgeroepen; 45 nieuwe aanstellingen vonden
plaats.
De geoloog Dr. R. de Wit verliet ons Instituut in Januari
1946 om elders een betrekking te aanvaarden. Ook de geoloog Dr. J. de Jong nam een soortgelijke besluit en zal in
het begin van 1947 vertrekken. In Juni 1946 werd de physicus Drs . J. van Deemter aangesteld ter bewerking van de
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stroming van water door de grond bij ontwaterings- en
infiltratieproblemen.
Per 1 Januari 1947 is het aan onze instelling werkzame personeel als volgt samengesteld:
20 leden van de Wetenschappelijke Staf (hierbij ook
gerekend de door de Staatsmijnen alhier gedetacheerde wetenschappelijke ambtenaar Dr E. G. Mulder),
24 administatieve krachten,
19 analytische krachten,
12 amanuenses, instrumentmakers en bedienden,
16 landbouwkundige en technische assistenten,
8 leden van de vaste kern van los personeel in buitenen binnendienst,
3 werkvrouwen,
102 totaal.
Hiervan zijn er 64 op arbeidscontract of in los verband bij
de Landbouworganisatie T.N.O. aangesteld; de overige 38
leden zijn bij T.N.O. gedetacheerde Rijkskrachten.
Ter bevordering van een goede interne samenwerking werden niet alleen geregeld bijeenkomsten van het wetenschappelijk personeel gehouden, m a a r werden er ook voor het
analytisch personeel samenkomsten georganiseerd, waar
een cursus werd gegeven over de veiligheid in de laboratoria en inleidingen over de toegepaste analysemethoden
werden gehouden; verschillende analysten deden daarbij
mededeling van hun ervaringen. Thans worden ook enkele
bijeenkomsten van de gehele technische buitendienst gehouden. Ter gelegenheid van de jaarwisseling werd een
samenkomst van het gehele personeel gehouden; de directeur vertelde een en ander over de daarvoor in aanmerking
komende onderzoekingen aan ons Instituut.
Bibliotheek en wetenschappelijk contact.
Gedurende het verslagjaar werden vele aanwinsten voor de
bibliotheek verkregen, gedeeltelijk door aanschaffing, gedeeltelijk bestaande uit series van tijdschriften uit de oorlogsjaren, waarbij de Koninklijke Akademie van Weten458

schappen bemiddeling verleende, voor een gedeelte werden
ook geschriften ten geschenke ontvangen door bemiddeling
van de Help Holland Council, de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, enz.
Tenslotte greep ook uitruil plaats; een lijst van in het
Engels en Duits vertaalde titels van sinds 1931 verschenen
publicaties van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. kwam gereed en werd gestencild
aan ruiladressen in het buitenland toegezonden.
Aan de inrichting en de uniformisering van ons documentatie-archief werd geregeld gewerkt.
Verschillende onderzoekers van binnen- en buitenland
brachten een bezoek aan ons Instituut. In het bijzonder mag
de reünie met ruim 40 van uit Indië gerepatrieerde collega's worden gememoreerd.
Drie candidaten van de Landbouwhogeschool te Wageningen verrichtten onder leiding van onze chemici onderzoek
voor hun ingenieursexamen op ons laboratorium.
Gebouwen en terreinen
De uitbreiding van het terrein onzer werkzaamheden maakt
het tekort aan ruimte steeds nijpender. Zeer binnenkort
zal aan uitbreiding niet meer gedacht kunnen worden, tenzij in werk- en bergruimte wordt voorzien. Aan het tekort
aan bergruimte kon enigermate tegemoet gekomen worden
door het bouwen van een nieuwe bergloods; thans werd bovendien een begin gemaakt met de ombouw van een open
als zodanig weinig gebruikte droogschuur in een dichte
bergschuur. De kleine archiefkamers op de bovenste verdieping van het gebouw aan de Verlengde Oosterweg werden voor werk- en tekenkamers in orde gemaakt, een der
vertrekken werd voor laboratorium ingericht, de oude bibliotheek werd door een tussenschot in twee werkkamers
onderverdeeld, de grote vergader- en tentoonstellingszaal
werd gedeeltelijk als bibliotheek ingericht (dit werd noodzakelijk doordat de bibliotheek van ons hoofdgebouw door
het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek als laboratorium in gebruik genomen werd) en gedeeltelijk bestemd
voor vergaderingen van de wetenschappelijke staf. Een ont459

vangkamer voor grondmonsters moest als laboratorium in
gebruik genomen worden. Bij een meer intensief gebruik
der laboratoriumruimten van genoemd gebouw bleek de
ventilatie veel te wensen over te laten. Hierin zal zoveel
mogelijk worden voorzien. Thans is het noodzakelijk geworden de zolderverdieping van het gebouw aan het Eemskanaal in werkkamers onder te verdelen. Ondanks al deze
voorzieningen is het ruimtegebrek zo groot, dat het werk
er ongetwijfeld onder lijdt.
Samenwerking met andere instellingen en commissies.
Het contact met vele andere instellingen, direct en door lidmaatschap van leden van onze staf van diverse commissies,
toonde dit jaar een grote opbloei, zoals uit het hier volgende
moge blijken.
Een nauwe samenwerking werd ook dit jaar bestendigd
met het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek en het
Proefstation voor Aardappelverwerking, beide te Groningen, met het Centraal instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek te Wageningen en het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht.
De algemene vergaderingen der Rijkslandbouwconsulenten
onder voorzitterschap van de directeur van de Akker- en
Weidebouw werden geregeld door ons bijgewoond. Door verschillende leden van de staf werden bezoeken gebracht aan
proefvelden van Rijkslandbouwconsulenten. Wij werden
uitgenodigd toe te treden tot de Commissie inzake verdroging randgebied van de N.O.-Polder. Ook met de directie
van de Tuinbouw en met enkele instanties van de Landbouwhogeschool werd contact onderhouden.
Er werd zitting genomen in de organisatiecommissie van
het Internationaal Graslandcongres.
Met de wnd. consulent voor Afvalstoffen, met de Peulvruchten-Studie-Combinatie en met de Afdeling voor Landbouwmeteorologie van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut te De Bilt werd over 1eg gepleegd inzake
proefnemingen.
De wnd. hoofddirecteur werd adviserend lid van de Neder460

landse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden'en
Aardappelpootgoed (N.A.K.).
Door de vergaderingen van T.N.O.-directeuren werd het
contact met de andere T.N.O.-instituten bevorderd. Met de
Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. werd
geregeld overlegd. Bij het vliegveldenonderzoek werd er
uiteraard zeer nauw samengewerkt met het Laboratorium
voor Grondmechanica te Delft. Het T.N.O.-Laboratorium
Poortlandlaan verrichtte een gedeelte van onze chemische
gewasanalyses. Bij de voorbereiding van onze plannen voor
spectrografisch onderzoek van sporenelementen kwamen
wij in contact met het Centraal Instituut voor Materiaalonderzoek te Delft.
Van verschillende T.N.O.-commissies en werkgroepen
maakten directeur en leden van de staf deel uit. In de Contactcommissie Bodemopname greep geregeld overleg plaats
met de Stichting voor Bodemkaartering, de Cultuurtechnische Dienst, het Bodemkundig Laboratoruim van de
Landbouwkundige Afdeling van de Wieringermeer (N.O.Polderwerken), de Geologische Stichting, het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek en het Laboratorium voor
Grondmechanica, terwijl de directeur van het Keramisch
Instituut T.N.O. een paar maal als gast ter vergadering
aanwezig was. Verder is ons Instituut betrokken bij de
Werkgroep Houtwallen, bij de Werkgroep Omzettingen
Organische Stof, bij de Sporenelementencommissie T.N.O.
en bij de Hydrologische Commissie T.N.O. Thans zijn wij
ook betrokken geraakt bij de WTerkgroep Bindend Vermogen
van Klei en is een onzer lid geworden van de Sectie Wetenschappelijke Hydrologie van de Nationale Baad voor Nederland van de Internationale Geodetische en Geophysische
Unie.
Er was een zeer vruchtbare samenwerking met het Sociografisch, Physisch-Geografisch en Volkenkundig Seminarium der gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (onder
leiding van Prof. Bakker en Prof. Smit Sibinga werd door
studenten gewerkt aan een bodemkundig-morfologisch*
onderzoek in Barradeel).
Op de vergaderingen van de Subcommissie 38a (bestudering zwaardere gronden), van de Commissie inzake Wateronttrekking aan de Bodem, van de Werkcommissie voor het
461

Verdampingsonderzoek in de Rottegratspolder, van de Ecologische Commissie, van de Commissie inzake het Meststoffenbesluit was ons Instituut geregeld vertegenwoordigd.
Ook het contact met de Technische Adviescommissie van
het Nationaal Comité voor Brouwgerst, met de Afdeling
Groningen van de Stichting voor de Landbouw en met verschillende Secties van het Landbouwkundig Genootschap,
van de Botanische Vereniging en de Vereniging van Bibliothecarissen wordt geregeld onderhouden.
De Sectie Nederland van de Internationale Bodemkundige Vereniging mag zich ook van de zijde van ons Instituut
in een grote belangstelling verheugen.
De Werk-Commissie Grondonderzoek voor de Tuinbouw
vergaderde dit jaar éénmaal. Een onzer verzorgde het contact met de Commisie voor Standaardbenamingen van
Bodem en Bodemwater. Een bespreking werd gehouden
met de kleine adviescommissie indringingsdiepte van de
vorst in de bodem (Advo).
De proefnemingen in de inundatiegebieden werden geregeld
besproken in de werkcommissie van de Commissie voor
wetenschappelijk Onderzoek Rijksdienst Landbouwherstel
en van de Provinciale Adviescommissie Rijksdienst Landbouwherstel te Groningen.
Er werd samengewerkt met de Studiedienst der Domeinen
te Baflo en met gemeentelijke en provinciale instanties
inzake onderzoek bij de aanslibbingen van de Dollard.
Op de vergaderingen der besturen van de proefboerderijen
te Borger Compagnie, Emmer-Compascuum en NieuwBeerta waren wij vertegenwoordigd.
Tenslotte memoreren wij gaarne de grotere armslag,
welke aan ons onderzoek kon worden gegeven door de
vruchtbare samenwerking met de kunstmestindustrie.
Vooral de samenwerking met de Staatsmijnen moet in dit
verband worden genoemd. Verder vermelden wij ook die
met de Amsterdamse Superfosfaatfabriek en met het KaliSyndicaat N. V.
Voordrachten.
Een indruk van de in 1946 verrichte werkzaamheden aan
ons Instituut kan tenslotte ook verkregen worden door ver462

melding der voordrachten, welke op bijeenkomsten van de
gehele staf'en door leden van de staf elders werden gehouden en van de mededelingen, welke ter publicatie werden
ingezonden.
Lezingen op interne bijeenkomsten van de staf:
„Overzicht van de onderzoekingen aan de Microbiologische
Afdeling op bacteriologisch-technisch gebied" door de directeur Dr F. C Gerretsen.
„Verslag van een studiereis naar Engeland" door Dr P. A.
Rowaan.
„De mogelijk geachte productievermeerdering ten aanzien
van het vooroorlogse peil bij optimale bemestings- en
cultuur-omstandigheden" door Dr F. van der Paauw, Ir G.
M. Castenmiller en Dr E. G. Mulder naar aanleiding van
desbetreffende aan het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening uitgebrachte rapporten.
„Schommelingen van de bodemvruchtbaarheid" door Dr F.
van der Paauw.
„Morfologie van de bouwvoor" door Ir J. D. Ferwerda.
Tenslotte werden voor de wetenschappelijke staf voordrachten gehouden door Dr A. H. A. de Willigen, scheikundige
aan het Proefstation voor Aardappelverwerking en door
Dr Ir H. J. Frankena, inspecteur van de Landbouw, respectievelijk over: „De aardappel als grondslag voor de industrie" en over „Leyfarming".
Prof. Dr O. de Vries, voorzitter van de Landbouworganisatie T. N. O-, leidde een gedachtenwisseling in over de
algemene richtlijnen van ons landbouwkundig onderzoek.
Elders gehouden voordrachten:
Een serie voordrachten voor de Vereniging van Hoger Landbouwonderwijs over „Fosfaatbemesting" door Dr F. van
der Paauw.
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„Enkele opmerkingen over de bepaling van de grondwaterberging en over het gebruik van lysimeters in verband met
de voorgenomen onderzoekingen in de Rottegatspolder"
door Dr Hooghoudt op een bijeenkomst van de Commissie
voor Hydrologisch Onderzoek T. N. O.
„Het adsorptievermogen van Nederlandse gronden" door
Drs P. Bruin op de adsorptiedag van de Sectie Nederland
van de Internationale Bodemkundige Vereniging.
„Onderzoekingen over molybdeen" door Dr Ir E. G. Mulder
ter gelegenheid van een bijeenkomst van de Kopercommissie T. N. O.
„De toekomstige productiemogelijkheden van de Nederlandse Akkerbouw respectievelijk door Dr Mulder, Dr Van
der P a a u w en Ir Castenmiller ter gelegenheid van een
algemene vergadering van Rijkslandbouwconsulenten.
„Enige grepen uit het nieuwste bemestingsonderzoek" en
„De betekenis van de kalktoestand" respectievelijk door Dr
Van der P a a u w en Ir Castenmiller voor een bijeenkomst
van landbouwonderwijzers en assistenten van de Landbouwvoorlichtingsdienst uit Limburg en Brabant.
„Het in Barradeel verrichte grond- en bodemonderzoek"
door Dr Van der Spek en Dr Hooghoudt voor een vergadering van de afdeling Barradeel van de Friese Maatschappij
van Landbouw.
„De onderlinge binding van de gronddeeltjes in verband
met de structuur van de grond" en „Het meten van de
bodemstructuur", respectievelijk door Dr Hooghoudt en Dr
Peerlkamp op de structuurdag van de Sectie Nederland
van de I. B. V. (dag onder leiding van Drs Bruin).
„Regionaal bodemkundig en landbouwkundig onderzoek"
door Ir Koornneef voor een vergadering van tuinbouwonderwijzers te Apeldoorn.
„Resultaten van het erondwaterstandsproefveld te Nieuw
Beerta" en „Waterstand en beworteling der gewassen"
respectievelijk door Dr Hooghoudt en Dr Goedewaagen op
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de Waterstandsdag van de Commissie voor Hydrologisch
Onderzoek T. N. O. (onder leiding van Drs Bruin.)
„De stikstofhuishouding van de grond in verband met omzettingen van organische stof" door Dr Gerretsen op een
bijeenkomst van de Werkgroep Omzettingen Organische
stof T. N. O.
„Resultaten van het koperproefveld op grasland te Eelde"
door Dr Rameau op een bijeenkomst van de Sporenelementencommissie T. N. O.
„Periodiek verloop van bodemtoestand, weer en oogstopbrengst" door Dr Van der P a a u w op de dag „Bodem en
Klimaat" van de Sectie Nederland van de I. B.V. (onder leiding van Dr Peerlkamp).
„De invloed van organische stof in de bodem op de structuur" door Dr Peerlkamp ter gelegenheid van een bijeenkomst van de Wetenschappelijke Staf der directie van de
Wieringermeer (N. O.-Polderwerken).
„Koperhuishouding van grond en gewas" door Dr Rameau
voor de assistenten van de Rijkslandbouwconsulent te Rotterdam.
„Een en ander over de invloed van de grond en van de bemesting op de groei van het gewas", door Dr Rameau voor
de Chemische Kring te Leeuwarden.
„Bodemmeteorologische onderzoekingen te Wageningen"
door Dr Peerlkamp op een colloquium van de Wetenschappelijke Staf van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut te De Bilt.
„De resultaten van het onderzoek n a a r de bodemgesteldheid van Niervaart, Zwaluwen en omstreken" door Ir
Koornneef voor vergaderingen van landbouwers te Klundert en Lage Zwaluwe.
Voor publicatie ingezonden mededelingen.
„Mededelingen over fosfaat- en kalibemesting van de ZuidHollandse Eilanden" door Dr Van der Paauw.
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„Voorlopig verslag van de resultaten, verkregen op het
grondwaterstandsproefveld P r 657 op perceel 7 van de
Proefboerderij „Jacob Sijpkens Heerd" te Nieuw Beerta in
de jaren 1944 en 1945"door Dr Hooghoudt.
„Het vastleggen op kaarten van de resultaten van grondonderzoek" door Ir Koornneef.
„Het gebruik van bacteriepreparaten voor Land- en Tuinbouw" door Dr Gerretsen, Ir Ferwerda en D Rowaan.
„Ontwikkeling in de bereiding en het gebruik van kunstmeststoffen" door Dr Rowaan.
„De inwerking van verschillende kalk- en magnesiummeststoffen op een zure, humeuze zandgrond mede in verband
met haar fijnheid" door Drs Bruin en Dr Rowaan.
„Fosfaat- en kalibemestingsonderzoek op Betuwse rivierklei met behulp van zeer eenvoudig opgezette proefvelden''
door Dr Van der Paauw.
„De universele decimale classificatie voor landbouwbibliotheken en documentatie" door Dr Gorter en Ir Koornneef.
„Wereldproductie en gebruik van meststoffen en doelstellingen voor de toekomst" door Dr Rowaan.
„De bereiding en het gebruik van meststoffen in Nederland" door Dr Rowaan.
„Onderlinge binding van minerale gronddeeltjes in verband
met de structuur van de grond" door Dr Hooghoudt.
„Het meten van de bodemstructuur" door Dr Peerlkamp.
„The application of agricultural methods in Plant Physiology" door Dr Van der Paauw.
„Verslag van de verkregen resultaten bij de proefvelden op
de Proefboerderij te Nieuw Beerta over de jaren 1940—1945"
door Dr van der Paauw, Dr Hooghoudt en Ir Castenmiller.
„Verslag van de op de Proefboerderij en te Borger-Compagnie en Emmercompascuum genomen proeven van het
Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T. N. O.
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te Groningen over het jaar 1946" door Ir Castenmiller, Divan der Paauw, Ir Ferwerda en Dr Hetterschij.
„Periodiciteit van oogstopbrengsten en van de vruchtbaarheid van de bodem als aanwijzing voor het bestaan van
periodieke schommelingen van het weer" door Dr van der
Paauw.
„Jong Zeeland" door Dr de Jong.
„Duin- en Zeezand" door Dr de Jong.
„De bemestingswaarde van fosfaatammonsalpeter" door Dr
van der P a a u w en Dr Mulder.
„Overzicht over landbouwscheikundig onderzoek in Nederland gedurende de oorlogsjaren" door Dr van der Spek op
verzoek van het bestuur der Nederlandse Chemische Vereniging.
Samenstelling van de wetenschappelijke staf op 1Jan. 1947.
Drs P. Bruin, wnd hoofddirecteur —algemene leiding,
Bodemkundig onderzoek.
Ir J. G. Maschhaupt, oud-directeur van de scheikundige afdeling — bestudering van algemene problemen van het landbouwkundig en bodemkundig
onderzoek.
Dr Jac. van der Spek, scheikundige — chemische
karakterisering van bodemtypen en grondsoorten.
Dr C. W. G. Hetterschij, scheikundige — chemisch
onderzoek betreffende enkelvoudige factoren, welke
als maat voor de bodemvruchtbaarheid worden
gebruikt.
Dr P. K. Peerlkamp, natuurkundige — bestudering
van de structuur en de daarmede samenhangende
waterhuishouding en van de thermische eigenschappen van de bodem.
A. J. Wiggers, veldbodemkundige — heeft pas Dr J.
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D. de Jong opgevolgd — onderzoek van bodemprofiel en landschap.
Agrohydrologisch onderzoek.
Dr S. B. Hooghoudt, scheikundige —bestudering wetmatigheden af- en aanvoer van bodemwater en
daarmede samenhangende waterhuishouding van
de grond. Fundamenteel onderzoek n a a r de physische eigenschappen van de grond.
Drs J- J. van Deemter, natuurkundige — bestudering
stromingswetten van bodemwater.
Onderzoek op het gebied van bemesting en bodemgesteldheid.
Dr F. van der Paauw, landbouwkundige-bioloog —
bestudering van de bemestingstoestand van de
grond, in het bijzonder van fosfaat en kaliproblemen.
Ir H. Koornneef, landbouwkundige — bestudering
van de betekenis van de algemene bodemgesteldheid en van het bodemprofiel voor de cultuur der
gewassen.
Ir J. D. Ferwerda, landbouwkundige — bestudering
van problemen op het gebied der organische bemesting.
Ir G. M. Castenmiller, landbouwkundige — onderzoek
naar de bemesting van de grond, in het bijzonder
van kalk en magnesiumvraagstukken.
Ir 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.
Dr J. Th. L. B. Rameau, scheikundige — bestudering
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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 stikstofvoorziening der gewassen.
Botanisch Onderzoek.
Dr M. A. J. Goedewaagen, plantkundige — bestudering van botanische problemen betreffende bodemvruchtbaarheid, zoals beworteling van gewassen,
vegetatie-onderzoek en onkruid-sociologische en
ecologische studies.
Microbiologisch onderzoek.
Dr F. C. Gerretsen, directeur van de afdeling. Bestudering van de bacteriologische problemen betreffende bodemvruchtbaarheid.
Mej. Dra J. C. Schreuder, biologe — bestudering van
het probleem der erwtenmoeheid.
Ir J. A. van der Loeff, landbouwkundige. Werd door
het Departement van Landbouw, Visscherij en
Voedselvoorziening aan ons Instituut gedetacheerd
en verzorgt het bibliotheek- en documentatiewezen.
Ten aanzien van de taakverdeling der leden van de wetenschappelijke staf merken wij op, dat deze minder straf gescheiden wordt georganiseerd dan uit de omschrijving
volgt; met deze omschrijving v^ordt alleen een beaccentuering der werkzaamheden bedoeld.
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