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De per 1januari 1964 periodiek afgetreden bestuursleden ir. J. I. C. BUTLER (secretaris-nennine
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Het bestuur vergaderde in het afgelopen jaar 3 keer ter afdoening van periodiek terugkerende be
stuurszaken en ter bespreking van wetenschappelijke ontwikkelingen.
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Z«Z7h 6 n ° n d e r s t e u n e n d middelbaar personeel ongunstig was, werd met instemining van he"
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^ " Ä . Z a k e n w f r d d e h e e r I- F - FLIPSE, die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de dienst per 1-12-1964 verliet, opgevolgd door de heer J. M. NONNEKES
t e n drietal buitenlandse onderzoekers heeft ditjaar bij ons instituut gewerkt Prof dr D J LATH
WELL (Ver. Staten) en dr. M. KOSTIC (Joegoslavië) waren werkzaam op hrt gebied van resp nvTnera"
lenhuishoud.ng van granen en bemesting van tarwe. Mr. J. KENT, M . S C (Engeland) Jverrichtte o X
zoek over het transport van paraquat in grassen.
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verncnue onderD e heer A. H. E L HATTAB (Ver. Arab. Rep.) verblijft als gastmedewerker op ons instituut ter voor
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FOTO 1. Opstelling van de nieuwe Beekman DU-vIamfotometer (bepaling van Na, K, Ca en Mg).

HUISVESTING, TOERUSTING E N MATERIEEL
In drie compartimenten vanplantenkas IIwerd een mechanische koeling aangebracht. Tevens werd
dezekasaangesloten opdegemeentelijke waterleiding,waardoor debronaansluitingen konden worden
gebruikt voor depomp vande koelinstallatie.
In hetPlantenteeltgebouw kondeinstallatie voor gedemineraliseerd water enhetdaarbij behorende
leidingnet, evenals depersluchtleiding endeleiding voor hettransport van voedingsoplossingen ingebruik worden genomen.
In hetScheikundig laboratorium werd een vlamfotometer, gekoppeld met fotomultiplicatorbuis en
schrijver, die bovendien zonder meer als spectrofotometer dienst kandoen, ingebruik genomen. Hierdoor kunnen verschillende bepalingen tenminste even nauwkeurig, doch veel sneller gedaan worden
dan tot nog toe.
SAMENWERKING MET A N D E R E INSTELLINGEN E N MET W E R K G R O E P E N EN
COMMISSIES
Veel van dereeds bestaande verbindingen met instanties buiten hetI.B.S. werden inhet verslagjaar
voortgezet. Daarnaast vroegen speciale contacten bijzondere aandacht. Zo werd ir. SONNEVELD belast metonderwijs op graslandgebied bijdecursus M.O.-Akte Landbouw.
Met het Grassland Research Station te Hurley (Eng.) werd opnieuw een samenwerkingsobject
opgezet indievorm, datmen daar deverteerbaarheid invitro zalbepalen vaneengroot aantal grasmonsters afkomstig vanonze proeven over devoederopname van runderen.
Met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid werd eenuitwisselingsbijeenkomst gehouden over
de mogelijke gevolgen vanbeperking ofweglating van degrondbewerking inde akkerbouw.
Met deUtrechtse Kring van Biologen, met deAfdelingen Gelderland enOverijsel der Maatschappij
voor Diergeneeskunde enmet een gezelschap Russische kunstmestdeskundigen werden bepaalde problemen en aspecten uit onsonderzoek uitgewisseld.
Aan I.T.B.O.N.-onderzoek werd bijgedragen door het opnemen van heideplanten als object in
daglengte- en temperatuurproeven, metde bedoeling omte beschikken over bloeiende heideplanten
ter wille vanbestudering vanhet heidekevertje.
Met deveredelingsinstituten in Wageningen werden activiteiten ondernomen voor o.a. : pH-resistentie bij gerst, koudebehoefte enkouderesistentie vantarwe en doperwtenveredeling.
Uit een georganiseerd contact met enige functionarissen vanhetBureau voor Gemeenschappelijke
Diensten, metdebedoeling dathet onderzoek zich blijft richten op actuele problemen vande boerderij endeafzonderlijke teelten, kwamen enige speciale studie-objecten naar voren.
De heer J. NEUTEBOOM, biol. cand. en functionaris derAfd. Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur, werd naoverleg ophetI.B.S. gestationeerd voor hetopgang brengen van onderzoek overde
ecologie van kweek.
BIJEENKOMSTEN, CONGRESSEN E N CONTACTEN
De wetenschappelijke staf kwam een aantal malen bijeen voor hetbespreken vanhuishoudelijke en
wetenschappelijke onderwerpen. Onderzoekers van andere instellingen en diensten namen aan de
wetenschappelijke discussies deel. Devolgende onderwerpen kwamen aande orde:
De rekenautomaat alshulpmiddel bijhet bestuderen vancomplexe verschijnselen.
Spruitvorming bij grassen en zijspruitvorming bij granen.
D e lotgevallen endesamenstelling vandeaardappel inverband methetoptreden van stootblauw.
Concurrentie tussen meerjarige graslandplanten, waaronder leguminosen.
Akkerbouw zonder grondbewerking, metblijvende zode-achtige grondbedekking.
Door leden van de wetenschappelijke staf werden stafbijeenkomsten van zusterinstellingen, alsmede vele bijeenkomsten vanwerkgroepen en commissies, waarvan dit personeel ambtshalve lidis,
bijgewoond of georganiseerd.
Op uitnodiging van de Badische Aniline- und Sodafabriek bracht dr.ir.W.VANDER ZWEEP van
7-9 jan. eenbezoek aanLudwigshafen ter bespreking van het gebruik van PCA bij de onkruidbestrijding in bieten.
Voor hethouden vanvoordrachten o.a. ophet Congres vande Weed Society of America enbesprekingen metverschillende onderzoekers van veel instituten en diensten, maakte dr. ir. VAN DER
ZWEEP van22 jan.-29 maart eenreis naar deVer. Staten.
Van 12-15 mei woonde ir. SONNEVELD hetgraslandsymposium teHurley (Gr. Brit.) bij, waar hijeen
voordracht hield over degrasopname door rundvee.
Door dr. ALBERDA, ir. ENNIK, ir. HARTMANS, hr. KEMP en ir. SONNEVELD werd van 17-19juni deel-

genomen aaneenexcursie, uitgaande vandeBelgische Studiekring voor Grasland- en Groenvoederonderzoek envandeAssociation Française pour laproduction fourragère, naar graslandbedrijven en
-proefvelden in N.W. Frankrijk.

Voor het houden vaneen voordracht werd door drs. BODLAENDER van 22-27 juni een bijeenkomst
van de sectie aardappelen vande West-Europese Vereniging van Veredelingsonderzoek Eucarpia te
Vandel (Denemarken) bijgewoond.
Van 29juni-7 juli werd door dr. ir. VAN DER ZWEEP in Noorwegen deelgenomen aan een vergadering van de European Weed Research Council.
Aan de bijeenkomst van de Intern. Union of Biological Sciences te Praag, die gehouden werd van
17-24 juli, werd deelgenomen door prof. dr. ir. VERVELDE.
Het internationaal botanisch congresteEdinburgh werdvan3-13 aug. bijgewoond door dr. BROUWER, dr. ALBERDA en dr. ir. D E W I T .

Van 17-29aug. werd, mede op uitnodiging van I.C.I., door dr. ir. BAKERMANS een aantal proeven
bezichtigd en besprekingen gevoerd met onderzoekers van diverse instellingen in Engeland.
Dr. BROUWER bezocht van 6-12 sept, een symposium georganiseerd door de Society for Experimental Biology, waar hij een voordracht hield over water in levende organismen.
De heer VAN STAALDUINE bezocht van7-16 sept, eenaantal instellingen in Engeland en Ierland om
de ontwikkeling van herbiciden in de tuinbouw na te gaan.
Dr. DEUS woonde van 21-27 sept, de bijeenkomst bij van de Landeshauptversammlung des Verbandes Deutscher Landw. Untersuchung?- und Forschungsanstalten te Kiel ter bespreking van de
uniformering en verbetering van standaardanalyse-methoden.
Dr. VAN DER WEIJ en dr. VAN DER ZWEEP namen van 22-28 sept, te La Rochelle deel aan een bijeenkomst van het Committee on Aquatic Weed Problems, European Weed Research Council.
Voor het houden vaneenvoordracht woonde drs.VERTREGT van 12-17okt.te München een conferentie bij van de European Association for Potato Research, sectie Physiology.
Aan deBritish Weed Control Conference gehouden teBrighton van21-28nov.werd deelgenomen
door dr. ir. VAN DER ZWEEP, dr. ir. VAN OORSCHOT en hr. VAN STAALDUINE.

Voor het voeren van besprekingen over onderzoekresultaten bezocht dr. VAN DOBBEN van 25-28
nov. prof. VON BOGUSLAVSKI in Giessen.
Door dr. ALBERDAwerd van10-12dec.devergaderingvandeBritish Grassland Society bijgewoond.
De belangstelling voor ons instituut, zowel uit binnen- als buitenland, bleef groot. Uit het gastenboek blijkt, dat 129buitenlanders uit 26 landen ons instituut bezochten.

DE STAND VAN HET O N D E R Z O E K EN E N I G E
DER V E R K R E G E N U I T K O M S T E N
I. AFDELING PLANTENTEELT
TEELT VAN GROENBEMESTINGSGEWASSEN

Van groenbemesting op zware kleigrond werd weinig effect geconstateerd, mogelijk
door late onderbrenging van de groenbemester in te natte grond. Bij proeven op
praktijkschaal in West-Brabant kwam als oorzaak van het mislukken van onder dekvrucht gezaaide groenbemestingsgewassen sterk de te zware N-bemesting van de dekvrucht, gevolgd door legeren, naar voren. Overigens bleek Italiaans raaigras hier nog
de minste schade van te ondervinden. Zaaien in de geploegde stoppel bleek voor de
groenbemestingsgewassen de beste slaging te geven, mits tijdig werd gezaaid en
flink met N werd bemest. Bestudering van vele bouwboeken leerde dat vlas veel minder vaak als dekvrucht voor een groenbemestingsgewas wordt gebruikt dan wel wordt
verondersteld. Op een ontginningsgrond in Midden-Limburg bleken verschillende
groenbemestingsgewassen een gunstige, niet door N-bemesting te compenseren invloed te hebben op de opbrengst van suikerbieten. Vooral Serradella en Westerwolds
en Italiaans raaigras vielen op.
AKKERBOUW MET BLIJVENDE ZODEACHTIGE GRONDBEDEKKING

Een in het najaar doodgespoten grasmat gaf bij de nagewassen veel betere resultaten dan doodspuiten in het voorjaar. De doding van het gras was vollediger en er
werd minder schade ondervonden van ophet dode gewasachtergebleven actief middel.
Doodvriezen van de grondbedekkende gewassen gaf een betere vertering daarvan
dan doodspuiten in de late herfst. Op lichte hoog gelegen gronden bleek het nog in het
voorjaar oogsten van een snede van de grondbedekker een nadelige invloed te nebben
op devochtvoorziening van het er na gezaaide hoofdgewas.
AARDAPPELEN ALS STOPPELGEWAS

In 1964 werden hoge opbrengsten verkregen ( ± 25 ton per ha groter dan 28 mm).
Ditjaar was de stikstofreactie van het herfstgewas gering; 40kg N per ha was meestal
reeds voldoende.
Om een snelle vermeerdering van zeerjonge rassen te verkrijgen werd het uitpoten
vanvandeknolverwijderdeentot hetuitpoten bewaarde kiemen beproefd. Bij vrijwel
alle onderzochte rassen werden uit de kiemen forse planten verkregen, die behoorlijke
aantallen knollen opleverden. Er ging slechts een enkele kiem verloren.
ZAADZETTING BIJ RODE KLAVER

Van het zaad, geoogst bij de in 1963 genomen proeven, bleek van het volledig uitgegroeide deel meer dan 70% hardschalig te zijn. Na krassen was de kiemkracht bijna
100%. Bij het minder goed uitgegroeide zaad kwam de hardschaligheid nog niet tot
20%,de kiemkracht bleef echter ook onder de 70%. Schimmelaantasting kwam bij het
goed uitgegroeide zaad praktisch nietvoor, maar trad wel sterk op bij de minder goed
uitgegroeide zaden.
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INTERACTIE TUSSEN BOVEN- EN ONDERGRONDS MILIEU VAN DE PLANT

De temperatuur van het wortelmilieu bleek een uiteenlopende invloed te hebben op
de beide vormen van wateropname door de plant. Bij de „actieve" wateropname,
met als drijvende kracht de osmotische zuigspanning, die in de xyleemvaten tot stand
komt ten gevolge van de actieve zoutsecretie, neemt bij ongunstige temperaturen
(zowel hoog als laag) de drijvende kracht af en vooral bij lage temperaturen de weerstand tegen het watertransport toe. Bij de „passieve" wateropname, berustend op een
door de verdampende spruit ontwikkelde mechanische zuigspanning, doen ongunstige temperaturen eveneens de weerstand toenemen, maar het doorgaand waterverlies
van de spruit bij bemoeilijkte opname leidt hier tot een verhoging van de zuigspanning of m.a.w. tot een versterking van de drijvende kracht. Bij beide vormen van wateropname reageert de weerstand op dezelfde wijze op de temperatuur, hetgeen er op
wijst dat de regulatie van de weerstand grote overeenkomst vertoont. Ze is zeer waarschijnlijk in het levende protoplasma gelokaliseerd.
Over langere perioden met verhoogde osmotische spanning in het wortelmilieu
maakt het veelverschil welke ionen deze verhoogde spanning veroorzaken. Bovendien
zijn niet altijd dezelfde ionen het meest schadelijk, dit hangt sterk af van de plantesoort. De schadelijke effecten zijn het grootst wanneer hoge eisen aan het wortelsysteem worden gesteld (hoge lichtintensiteit en hoge temperatuur) en de meest schadelijke ionen blijken in de betreffende plantesoort het sterkst te worden opgehoopt. Mogelijk speelt het niet aan bod komen van andere ionen ten gevolge van antagonisme
mede een rol.
Het werken met gewichten bleek bij de bestudering van het veronderstelde functionele evenwicht tussen spruit en wortel zeer gevaarlijk te kunnen zijn toen grassen
bij het onderzoek werden betrokken. De morfologische verschillen als aanpassingen
blijken legio te kunnen zijn.
VEZELVORMING BIJ VLAS

Zowel de gemiddelde internodiumlengte als het aantal internodiën schijnt bij het
vlas in sterke mate beïnvloed te worden door klimaatsfactoren. Het licht lijkt hierbij
een belangrijke factor te zijn. Gevonden werd dat het gebruik van watercultures niet
altijd ongunstige resultaten behoeft op te leveren. Bevestigd werd dat een temperatuur van ongeveer 16°C wel het gunstigst is voor het verkrijgen van goed sterk vlaslint. Bijlageretemperaturen blijft detechnische lengte van hetvlastekort en bij hogere
temperaturen wordt de vezel te zwak.
ONVOLDOENDE ONTWIKKELING VAN KLAVER

Toetsing van de resultaten van potproeven aan een verder uitgewerkte theorie betreffende hetverloop van de concurrentie tussen grassen envlinderbloemigen toonde
nogmaals aan dat het ziek worden van witte klaver in potproeven een normaal verschijnsel is en niet kan worden geweten aan de proefmethodiek. Steeds meer gegevens
maken het waarschijnlijk dat de achteruitgang van de witte klaver een gevolg is van
aantasting door parasieten en dat deze zich het vlugst kunnen ontwikkelen in de klaverrijkste gewassen. De verdenking komt steeds sterker te liggen op het klavercystenaaltje. Hiertoe heeft mede bijgedragen dat zieke gewassen na bespuiting met
enkele systemische nematiciden een opmerkelijk herstel vertoonden. Deze middelen
openen perspectieven omdat zeniet fytotoxisch zijn en dus op bestaand grasland kunnen worden aangewend, terwijl de technische toepassing betrekkelijk eenvoudig is.
Een open vraag is echter nog de economische toepasbaarheid.
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KlEMINGSGEDRAG VAN AARDAPPELPOOTGOED

Door langdurig ziekteverlof en uiteindelijk vertrek uit de ambtelijke dienst van de
betreffende onderzoekster werd voor dit onderzoek alleen materiaal geteeld voor
proeven in het volgende jaar.
VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND

Gemaaid gras dat verontreinigd is met gronddelen wordt door rundvee niet graag
opgenomen. Bij vervoedering van gras van percelen met veel mollen is het gewenst zo
weinig mogelijk in het gras te werken, vooral wanneer het nat is van regen of dauw.
Vooral ook de methode van opladen en vervoer van het gemaaide produkt is in dit
opzicht van veel belang. Er werden aanwijzingen verkregen dat vooral in de herfst optredende verontreiniging van het gras met schimmels e.d. de opneming sterk kan remmen.
De nadelige gevolgen van het regelmatig omweiden van lammeren op intensief gebruikt grasland wat betreft het optreden vanmaag-darmparasieten bleken niet te kunnen worden opgeheven door regelmatige behandeling met een anthelminticum
(thiabendazol). Veel effectiever bleek ± 12weken weghouden van schapen uit het betreffende perceel. Een periode van ± 6 weken was in dit opzicht aanzienlijk minder
effectief. Een combinatie van landbouwkundige en veterinaire maatregelen lijkt het
meest aangewezen.
II. AFDELING ONKRU1DBESTRIJDING
ONKRUIDBESTRIJDING IN DE TUINBOUW

De combinatie van chemisch maaien van het aarbeigewas met een toepassing van
simazin blijkt wat betreft de uniformiteit van de reactie van verschillende rassen nog
het best met in olie geëmulgeerde PCP uitgevoerd te kunnen worden.
Bij asperges bleek dat in een tweejarig gewas herbiciden in het algemeen minder
schade veroorzaken dan bij in het plantjaar behandelde velden. Bij linuron werd bevestigd dat toepassingen in wortelen, na deopkomst uitgevoerd, tot groeiremmingen
aanleiding kunnen geven.
In de fruitteelt toonden opbrengstgegevens in appelboomgaarden aan, dat in vergelijking tot gemaaide stroken indebomenrij debehandeling van dezestroken hetzij met
uitsluitend paraquat, hetzij met langwerkende middelen tot dusver geen merkbaar
andere invloed heeft gehad. In de kruidenteelt bleek bij Viola tricolor de grote resistentie van het geslacht tegen DuPont-634 in de praktijk benutbaar.
LABORATORIUMONDERZOEK OVER DE INVLOED VAN CHEMISCHE MIDDELEN OP DE GROEI

Bij een onderzoek naar de invloed van groeiregulatoren op de systemische werking
van amitrol bleek N^benzyladenine een zeer sterke positieve invloed hierop te hebben.
Bij de proeven over de invloed van herbiciden op de koolzuurassimilatie bleek diquat reeds bij zeer lage concentraties de CCyopname van het blad te remmen. Bij
ioxynil bleek de remming van de transpiratie van de planten vrijwel even sterkte zijn
als de invloed op de fotosynthese. Ditisbij demeeste andere herbiciden niethet geval.
Het iswel met DNOC en hoge osmotische spanningen (bijv. met NaCl) te bereiken.
ONKRUIDBESTRIJDING IN AKKER- EN WEIDEGEWASSEN

In de graszaadteelt bleek in een grote serie proeven een menging van de middelen
linuron en methoxymonuron niet voor algemene praktijkaanbeveling bruikbaar. Dit
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gold evenmin voor een diphenylaether-verbinding. Voor de bestrijding van klein
hoefblad werden zeer bemoedigende resultaten bereikt met het picolinezuurderivaat
Tordon.
Voor debietenteelt bleken ditseizoen zowel pyrazon alsDuPont-634 minder selectief dan voorgaande jaren. Onderzoek naar deverdwijning vanbeide middelen uit de
grond toonde aan,datbijdeuitzaai vande bieten toegepast pyrazon omstreeks september niet meer biologisch aantoonbaar is,terwijl DuPont-634 indemeeste gevallen
pas kort voor de oogst verdwenenis.
ONKRUIDBESTRIJDING IN EN LANGS WATERGANGEN EN OP ONBETEELDE TERREINEN

Grondbewerking enonkruidbestrijding
In samenwerking metverschillende andere instellingen werd opnieuw gevondendat
het naeenbehandeling metdiquat enparaquat afsterven vaneendichte onderwatervegetatie geen bezwaren oplevert uit visserijkundig oogpunt en voor de biologische
zelfreiniging. Van dedraadalgen bleek Cladophoraglomerata voor beide middelen ge-
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FOTO 2. Een dichtgegroeide

wetering. Onderzoek vande
faunadoordeVisserij-inspec__
tie vóór het daarin spuiten '. ^ ,
vaneen herbicide(juni 1963). Jjf\_- -

FOTO 3.Dezelfde sloot alsop
foto 2, bijna een jaar later,
nu goed te bevissen en te bevaren. Vóór het schot een
onbehandeld gedeelte.
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voelig, doch Vaucheriaspp. zijn resistent. In proeven met gekorrelde formuleringen
van dichlobenil, dichloorthiobenzamide en diuron werden in eerste proeven vooral
met het laatste middel goede resultaten bereikt, en wel omdat dit, behalve hogere
waterplanten, ook vrijwel alle wieren leek te bestrijden. Integenstelling hiermee werkten paraquat, diquat, dichlobenil en dichloorthiobenzamide vaak een massale ontwikkeling van draad- en andere wieren in de hand.
Voor rijenbespuitingen bleek de door ons ontwikkelde gemodificeerde Birchmeyerspuitdop het beste te voldoen, vanwege een hoge uniformiteit en gelijkmatigheid, gering vloeistofverbruik en geringe windgevoeligheid.
III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE
D E FYSIOLOGIE VAN DE GRASGROEI

Over de invloed van verschillende combinaties van belichting, temperatuur en stikstofvoeding op groei en vorming van reserves bij Engels raaigras werd een publikatie
samengesteld, die in 1965 zal verschijnen.
Van de nieuwere onderzoekingen valt te vermelden een vergelijking tussen een
diploideneentetraploïd rasvanItaliaansraaigras. Dediploïdevormkomtinhet voorjaar gemakkelijker tot bloei, maar verschil in groeisnelheid kon nog niet worden geconstateerd.
Kleine kunstmatige zoden van het tropische gras Axonopus bleken in het fotosynthese-apparaat een dubbele activiteit te hebben in vergelijking met Lolium, zowel betrokken op het oppervlak als op het bladgewicht. Het staat nog niet vast, of de
efficiëntie per eenheid van bladoppervlak groter is.Volgens de literatuur zijn er tropische grassen, die in dit opzicht onze landbouwgewassen overtreffen.
Bij vergelijking in het veld tussen klei- en veengronden van één boerderij bleek bij
gelijke produktie op de klei het suiker- en celstofgehalte in gras hoger te liggen en de
nitraatconcentratie lager. De consequenties die dit voor de conservering heeft worden
nagegaan.
HET AARDAPPELONDERZOEK

Korte-dagbehandeling blijkt ook nog na het begin van de knolzetting, zelfs nog na
bereiken van het „loofmaximum", versnellend op de ontwikkeling te werken.
Hoge temperaturen (boven 22°C) leiden tot lagere opbrengsten, maar bij nateelt
blijkt de waarde als pootgoed pas in extreme gevallen te verminderen. Er zijn enkele
maanden met temperaturen van 28 à 32°C nodig om in de nateelt een schadelijke nawerking te zien.
Bijproeven metverschillend plantverband bleekbijeengeringe stengeldichtheid een
gelijkmatige verdeling over het veld wel tot hogere produktie te leiden. Bij eenzelfde
stengelgetal leverde de potermaat 25-28 mm (bij uiteraard een groter aantal poters en
andere plantverdeling) een hogere opbrengst dan de maat 35-45 mm. Bij een hoog
stengelgetal (2000-2500 stengels per are) was er geen verschil.
SPRUITREMMING TER BESTRIJDING VAN VIRUS-INFECTIE

Het is mogelijk gebleken, door bespuitingen van een gewas aardappelen met 2,4,
5-T injuli, de groei vanjonge spruitjes gedurende 14dagen zodanig te remmen dat de
virusinfectie sterk wordt verminderd terwijl de opbrengst aan knollen blijft stijgen.
Bij objecten die 3weken na het spuiten werden gerooid, was hernieuwde groei opgetreden en tevens de infectie toegenomen.
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DROOGTERESISTENTIE

Voor verschillende gewassen zijn droog-karakteristieken gemaakt voor afgeknipte,
op maximaal vochtgehalte gebrachte bladeren. Onder gelijke droogvoorwaarden blijken er duidelijke verschillen te bestaan naar soort, leeftijd en voorgeschiedenis (vochtregime). Ook de vochtgehalten waarbij de huidmondjes zich sluiten en detranspiratieintensiteit bij maximaal vochtgehalte lijken goede karakteristika voor een ecologische
beoordeling.
HET WATERVERBRUIK VAN VEGETATIES

Het rekenmodel van dewaterhuishouding van gewassen inhet veld werd verder ontwikkeld, waarbij behalve de werkelijke verdamping, ook de afvoer, de toevoer uit het
grondwater en deveranderingen van het vochtgehalte van degrond met de rekenautomaat konden worden berekend uit gegevens van de neerslag, de meteorologische verdamping en de grondwaterstand. De Rottegatspolder leverde het materiaal dat toetsingmogelijk maakte en uitwees, dat de overeenstemming redelijk was. Vervolmaking
op enkele onderdelen isnogmogelijk en isnu inbehandeling. Ook devereiste constanten van gewas en grond worden experimenteel nog gepreciseerd.
DE PRODUKTIE VAN GEWASOPPERVLAKKEN

Met het onderzoek over de potentiële produktie is dank zij de berekenmachine
goede voortgang geboekt. Het isthans mogelijk om de betekenis van verschillen in de
ruimtelijke verdeling van blad in het gewas bij verschillende belichting en zonnestand
kwantitatief te preciseren. Hetzelfde geldt voor verschillen in koolzuurspanning en
windsnelheid. In 1965 zal hierover een publikatie verschijnen.
Ook het onderzoek over de verhouding tussen de produktie van vrijstaande planten
en die van een gesloten gewas maakt vorderingen. Het isreeds gebleken, dat gewassen
stambonen enmaïs geheel anders reageren op detemperatuur dan vrijstaande planten.
De reden hiervan is dat de specifieke vermogens van de plant tot exponentiële groei
inhet gewasniet tot hun recht komen, degroei isdaar inbeginsellineair. Dit verklaart
ook waarom een graangewas bij een veel lager stikstofgehalte tot optimale produktie
kan komen dan een vrijstaande graanplant. Het potentiële vermogen tot uitstoeling
komt nl. in een gesloten gewas in het geheel niet tot uiting. Juist de uitstoeling stelt
hoge eisen aan de stikstofvoeding.
CONCURRENTIE-ONDERZOEK

De concurrentietheorie is nu zover uitgebreid dat ze kan worden toegepast op
mengselsvan soorten diena de oogst vegetatief hergroeien. Hierbij isgebruik gemaakt
van concurrentieproeven tussen vlinderbloemigen en grassen bij verschillende stikstofniveaus met en zonder knolletjesbacteriën.
DAGLENGTE-ONDERZOEK BIJ GRANEN

Een collectie van 70zomertarwerassen uit West-Europa isonderzocht op daglengtereactie. Hierbij bleek dat de noordelijke rassen zeer sterk op de daglengte reageren;
het critisch traject ligt hoog, bij 12uur ongeveer. De in het Middenlandse zee-gebied
als wintertarwe verbouwde rassen reageren ook duidelijk, maar hebben een veel lager
critisch traject, bij 8uur ongeveer. De in het alpine gebied en in het subtropische gebied als zomertarwe verbouwde rassen blijken vrijwel dagneutraal te zijn. Dit laatste
is waarschijnlijk het resultaat van een zeer scherpe selectie op vroegheid. Dagneutrale
vormen zijn bij zeer vroeg zaaien ook zeer vroeg rijp. Bij uitgesproken lange-dag planten wordt de rijpheid niet sterk beïnvloed door de zaaidatum, zodat bij vroeg zaaien
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het hele geschikte seizoen wordt benut en bij laat zaaien de oogst niet sterk wordt vertraagd. In het noordelijke klimaat is dat een voordeel.
Uit deze proeven bleek tevens, dat een door sub-optimale daglengte gerekte jeugdfase samengaat met een eveneens verlengde rijpingsfase. Dit is een nawerking en geen
directe invloed van de daglengte op de rijpingsfase. Deze nawerking draagt bij tot het
synchroniseren van de oogstdata van vroeg en laat gezaaide gewassen.
ONDERZOEK OVER KOUDERESISTENTIE

Bij wintergerst bleek de belichting tijdens de hardingsperiode, die voorafgaat aan
de vriesproef in het laboratorium, een zeer grote invloed te hebben op het resultaat.
Planten gehard onder HPL-lampen bleken veel sterker dan die welke (zwakker)
TL-licht ontvingen. Dit hangt waarschijnlijk samen met de vorming van suikers onder invloed van belichting bij lage temperatuur.
In mindere mate dan sterk licht bleek ook een groeiremmend middel Tordon

FOTO 4. Toetsmethode op gevoeligheid t.a.v. de zuurgraad. Kiemplanten van de gerstrassen Delta
(boven) en Bavaria (onder) in bufferoplossingen van fosforzuur en primair kaliumfosfaat. pH-waarden
van links naar rechts: 7,75-3,9-2,8-2,3. Bavaria bezit een goede veldresistentie tegen lage pH-waarden, Delta niet.

(4-amino-3,5,6-trichloorpicolinezuur) de kouderesistentie te verhogen. Chloor-IPC en
Chloorcholinchloride (CCC) hadden weinig of geen effect.
DE DISTRIBUTIE VAN STOF OVER ORGANEN VAN DE PLANT

De verhouding tussen stengel en blad blijft bij erwten en stambonen gedurende de
jeugdfase constant tot ongeveer de bloei. Onder deze omstandigheden kan bij een
vrijstaande plant een ongestoorde exponentiële groei worden verwacht. Die wordt dan
ook waargenomen. Bij maïs blijft de verhouding constant tot het 10e blad verschijnt.
Bij gerst is de verhouding stengel:bladalleentothetschietenconstant,terwijlrogge en
vlas nooit constante waarden vertonen. Hier verschuift de verhouding rechtlijnig, met
een knik bij het verschijnen van het laatste blad waarna deverhouding nog sterker ten
bate van stengel + bloeiwijze wordt verschoven. Bij zulke soorten is geen constante
exponentiële groei mogelijk, de relatieve groeisnelheid moet verminderen, omdat de
stengel en zeker de bloeiwijze een mindere efficiëntie heeft dan blad t.a.v. de fotosynthese (een kwestie van C02-diffusie).
De invloed van de temperatuur op de verhouding tussen blad en stengel (inclusief
bladscheden) blijkt bij zaadgewassen (in tegenstelling tot aardappelen) gering. Ook
de verhouding tussen stengelgewicht en stengeloppervlak verandert weinig. De reactie
van de groeisnelheid op de temperatuur kan men dus niet verklaren uit de distributie
van stof binnen de spruit.
De habitus van de plant kan zich onder invloed van de temperatuur overigens sterk
wijzigen, waarbij grote specifieke verschillen worden waargenomen. Soms wordt alleen het bladgetal bij stijgende temperatuur verhoogd (stambonen) in andere gevallen
verandert de vorm van het blad sterk (granen).
DISTRIBUTIE VAN STOF OVER DE ORGANEN VAN DE PLANT IN VERBAND MET
VEREDELINGSWERK

Bij produktieve rassen van haver bleek het aandeel van de pluim op de gehele
spruit reeds in een zeer vroeg stadium relatief hoog te liggen. Hetzelfde is in Rothamsted voor de aar van moderne tarwerassen geconstateerd. De hogere korrelopbrengst
is waarschijnlijk mede te danken aan een verschuiving in de distributie van gevormde
stof welke al vroeg merkbaar isenaldus een cumulatief effect kan hebben.Een dergelijke verschuiving is wellicht ook in het spel bij selectie van rogge op bladgetal en verschijningsritme. Hierbij zijn vroege typen verkregen met laag bladgetal, groot blad en
kort stro.
STIKSTOFONDERZOEK

Het in het vorige verslag besproken vermogen van rogge om tussen het in aar komen en de bloei bij stikstofgebrek (in vergelijking met tarwe) veel suikers om te zetten
in celstof blijkt tegaan ten kostevan het oudere blad. Dit sterft af en het is waarschijnlijk de daarbij vrijkomende stikstof die deplant in staat stelt om de bij rogge in dit stadium zo sterke stengelstrekking voort tezetten.Het isechter nietjuist om- zoalsin het
vorige verslag gebeurde - te stellen dat rogge in het algemeen een mindere stikstofbehoefte heeft dan tarwe. Per opgenomen hoeveelheid N produceert tarwe méér.
In potproeven met tarwe en rogge kon worden gedemonstreerd, dat bij een hoog
vruchtbaarheidsniveau laat gegeven stikstof de korrelopbrengst meer verhoogt dan
vroeg gegeven stikstof. In een bepaald traject van plantgrootte is het blijkbaar voordeliger om een beperkt aantal halmen langer groen te houden dan om het halmgetal
te verhogen. Vroege stikstof doet dit laatste en daarbij wordt uiteraard stikstof in
halmmateriaal vastgelegd dat dan niet meer beschikbaar is om de levensduur van het
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voor de korrel belangrijke deel van het assimilerend weefsel (bovenste blad en aar) te
verlengen. Als de vruchtbaarheid van het substraat te laag is krijgt men weinige en
korte halmen met kleine aren. In dat geval is eenvroege aanwending van stikstof ook
voor de korrelopbrengst beter.
Bij een veldproef bleek de interactie tussen vruchtbaarheidsniveau en aanwendingstijd van stikstof nog duidelijker dan bij potproeven. Hier geeft de grotere stevigheid
van een laat bemest gewas nog een extra effect.
Uit proeven met tomatenplanten is gebleken, dat er een rechtlijnige samenhang bestaat tussen opneming van water en nitraat door de wortels. Na tijdelijke onthouding
is de opneming van nitraat echter relatief veel hoger. De voorgeschiedenis van de
plant is dus van belang voor de beoordeling van proefresultaten.
IV. AFDELING SCHEIKUNDE
MONSTERONDERZOEK EN SAMENWERKING MET ANDERE LABORATORIA

In de onderstaande tabel wordt het aantal monsters vermeld, dat van 1 januari
t/m 31 december 1964voor onderzoek werd ingezonden. Tevens wordt een overzicht
gegeven van de gevraagde bepalingen. Ter vergelijking zijn de cijfers voor 1963 en
1962 vermeld.
1964
Ontvangen monsters
Bepalingen:
Vocht (droge stof)
Ruw eiwit
Ruw eiwit (inclusief N0 3 -stikstof)
Werkelijk eiwit
Verteerbaar ruw eiwit (pepsine-HCl)
Ruwe celstof
As
Zand
Asbestanddelen (Na, K, Ca, Mg, P, C1, S, N 0 3 ) . .
Ammoniak en org. zuren in silages
pH in silages en grond
Suiker
Sporenelementen (Cu, Co, Mo, Zn, Fe, Mn) . . .
Diversen
Totaal aantal bepalingen

1963

1962

23581

21394

23391

21722
6484
2031

19501
5236
2727

23334
4661
3507

69
257

91
573

3007
3560
6084
13879
3487

2623
3367
4966
9084
2158

642
3393
3753
6891
15915
4139
919
1518
1083
362
68852

741

394

2440

2899
1160

356
276
61620

307
59124

Devoortgaande rationalisatie der analysewerkzaamheden blijkt uit het feit, dat b.v.
inhetjaar van 1mei 1957t/m 30april 1958 19151monsters werden ingezonden, waarin 45719 bepalingen werden gevraagd, terwijl sindsdien de bezetting van het laboratorium met enige krachten is verminderd.
Voor de Internationale Werkgroep werden de analyseresultaten uitgewisseld van
een monster grasmeel, twee monsters vismeel en van een oplossing die magnesium
en diverse sporenelementen bevatte. Speciaal werd hierbij aandacht geschonken aan
de resultaten, verkregen bij de bepaling van verteerbaarheid van ruw eiwit, wanneer
verschillende pepsine-preparaten werden gebruikt.
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In de Commissie 99 van het Nederlands Normalisatie-Instituut werd medegewerkt
aan concepten voor de voorschriften voor de bepaling van ruw vet, ruw eiwit en ruwe
celstof in veevoeders.
BIOCHEMIE, INCLUSIEF SPORENELEMENTEN

In monsters pensinhoud en faeces van koeien werd voor de oplosbaarheid van het
koper in verschillende extractiemiddelen over het algemeen slechts weinig verschil gevonden, in de weideperiode zomin als in de stalperiode. Slechts loste in azijnzuur
(0,1N) van het totale koper zowelvanpensinhoud alsvan mest wat meer optijdens de
stalperiode.
Uit de resultaten van dit onderzoek volgde, dat het niet uitgesloten is,dat een groot
gedeelte van het koper in de pensinhoud aanwezig is als kopersulfide. In dit verband
werd de concentratie aan sulfiden volgens een colorimetrische methode bepaald in
pensvocht. Het bleek, dat de sulfide-concentraties in de pensvloeistof gedurende de
dag sterke schommelingen vertonen. Voorts werd gevonden, dat koeien a) gevoerd op
een stalrantsoen met extra ammoniumsulfaat en ureum en b) gevoerd met vers gras
(grazende koeien) een significant hoger sulfidegehalte in het pensvocht hadden dan
c) koeien op stalrantsoen.
Op gronden met een Cu-HNOs-getal van 5 of hoger heeft toediening van kopermeststoffen geen verhoging van het Cu-gehalte van het weidegras tot gevolg;wel kan
een sterkere verontreiniging van het gras met koper van aanhangende grond plaatsvinden. Opnieuw kon worden aangetoond, dat een dergelijke bemesting geen effect
heeft op de koperstatus van weidende runderen.
Het bestaan van zinktekort bij het rundvee onder Nederlandse omstandigheden kon
niet worden aangetoond. In 11proeven op bedrijven, waar de dieren op stal klinische
verschijnselen vertoonden welke door dr. GRASHUIS met zinkgebrek in verband worden gebracht, kon door verstrekking van zinkverbindingen (ZnO, ZnS0 4 ; dosering
0,5-3,0 g Zn per dier per dag gedurende 2-4 maanden) geen invloed op de mate van
optreden der verschijnselen worden vastgesteld. De Zn-gehalten van totaal-bloed en
bloedplasma werden door de verstrekkingen niet beïnvloed;deze gehalten lagen in het
traject dat in de literatuur voor niet-deficiënte dieren wordt opgegeven. Door haaranalyses is aannemelijk gemaakt dat van het verstrekte zink door het dier wordt geresorbeerd.
FUNDAMENTEEL ANALYTISCH CHEMISCH ONDERZOEK

Op grond van verrichte onderzoekingen werden de voorzitter van de „Fachgruppe
Futtermitteluntersuchung" van het „Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten" alsmede een van de auteurs van het „Methodenbuch", waarin de analyse van wortel- en knolgewassen wordt behandeld, er opmerkzaam op gemaakt, dat de door hen aanbevolen werkwijze, nl. het bepalen van
ruw eiwit in het gedroogde materiaal, tot foutieve uitkomsten leidt.
Methoden werden uitgewerkt voor de bepaling van de gehalten aan hogere vetzuren (aanwezig alsvrije vetzuren, zepen of invetten) in monsters versgras enfaeces van
runderen. Deze gehalten werden uitgedrukt in milli-equivalenten in de droge stof.
Aangetoond werd, dat met behulp van ether ofpetroleumether uit gedroogde monsters gras en mest slechts een gedeelte van de hogere vetzuren bevattende stoffen
wordt geëxtraheerd. Goede resultaten werden verkregen bij de extractie met koolstoftetrachloride van monsters na een ontsluiting met zoutzuur.
Voorschriften werden ontworpen om in een oplossing van de as van plantenmateriaal en mest de elementen Na, K, Ca en Mg vlamfotometrisch te bepalen met
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behulp van de Beckman-DU-vlamfotometer (met photomultiplier). De storing van
fosfaat en sulfaat kon hierbij worden opgeheven.
OPNAME EN VERWERKING VAN VOEDINGSELEMENTEN IN VERBAND MET DE GROEI EN DE
SAMENSTELLING VAN GEWASSEN

Planten met 200me K/kg ds bleken deficiënt te zijn in kalium. Stelt men dergelijke
planten inplaats van kalium één der andere zoutkationen in ruimere mate ter beschikking, dan bepaalt de selectiviteit van de plant of dit kation wel of niet in beduidende
hoeveelheden kan worden opgenomen. Is het moeilijk opneembaar, dan accumuleert
de plant te weinig zoutkationen en is als gevolg het gehalte aan organische zouten lager dan normaal. Is het daarentegen goed opneembaar, dan accumuleert het tot een
hoog niveau in het gewas, en wordt een organisch zoutgehalte aangetroffen, dat belangrijk hoger is dan normaal. Voor beide vormen van kaliumgebrek blijkt, dat toevoegen van kalium voldoende is om de optimale groei weer mogelijk te maken en het
organische zoutgehalte weer terug te brengen tot de voor de plant normale waarde.
Een ander middel om het organische zoutgehalte te verlagen is de verstrekking van
ammonium in plaats van nitraat als stikstofbron. Door de relatiet zeergrote opname
van ammonium wordt de opname der andere zoutkationen, diealsorganische zouten
accumuleren, dermate verminderd, dat het organische zoutgehalte aanmerkelijk wordt
verlaagd. Voor deproduktieve cultuurgewassen betekent diteveneenseen verminderde
opbrengst.
Deze en dergelijke waarnemingen hebben duidelijk gemaakt, dat de gewassen bij de
accumulatie en gedeeltelijke verwerking van de voedingszouten in staat zijn om organische zouten in overmaat te produceren, maar dat een regeling tot het normale gehalte door verwijdering van de overmaat uit het gewas slechts mogelijk is, wanneer er
voldoende kalium in de plant aanwezig is.
Door met behulp van complete ionenbalansen tevens de verandering in het organisch zoutgehalte te volgen isgebleken, dat naast de specifieke behoeften aan ieder der
essentiële elementen de accumulatie van de organische zouten in het gewas voor de
groei van belang is. Onder meer ishierdoor ook duidelijk geworden op welke wijze de
produktieve cultuurgewassen een rijke bemesting, bekalking en nitrificatie met een
groeiverbetering waarderen, terwijl dit met planten, die van nature een arme, zure
grond prefereren, niet het geval is.
De organische zouten werden afgezonderd en door verdelingschromatografie gescheiden, geïdentificeerd en bepaald. Hierbij werd nagegaan, of er bepaalde organische zouten preferent worden afgebroken of opgebouwd bij de veranderingen in het
organische zoutgehalte onder invloed van de bemesting. Bij gras gebeurt dit in hoofdzaak met het malaat, terwijl bij de suikerbiet variaties in het oxalaat, het citraat en een
nog niet geïdentificeerd organisch zout op een karakteristieke wijze optreden bij ammoniumvoeding en bij kaliumgebrek.
MINERALE SAMENSTELLING EN GROEI VAN WEIDEGRAS IN AFHANKELIJKHEID VAN DE
BODEMVRUCHTBAARHEID EN DE BEMESTING

Na verwerking van de uitkomsten van acht meerjarige kalibemestingsproefvelden
onder praktijkomstandigheden bleek de jaarlijkse verandering van het kaligetal van
de bovenste vijf cm van de bodem voorgesteld te kunnen worden door:
B-Bo-A
A K=
—
S
Hierin is
A K = dejaarlijkse verandering van het kaligetal,
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B = de bemesting, in kg K 2 0/ha/jaar,
A = de hoeveelheid kali, die met gras, hooi, melk en in het dier van het perceel
wordt afgevoerd, in kg K.20/ha/jaar. Deze is bij weiden aanmerkelijk geringer dan bij maaien. Zij neemt met opbrengstniveau en kaligetal toe.
B 0 = de onderhoudsbemesting. Deze was op zand gemiddeld + 8 kg K 2 0/ha/jaar
en op kleihoudend veen en rivierklei gemiddeld -32 kg.
S = de kalifactor. Deze was op zand en kleihoudend veen gemiddeld +50 kg
K20/ha/jaar/kaligetaleenheid en op rivierklei gemiddeld +85 kg.
MINERALE VOEDING VAN WEIDEND VEE IN VERBAND MET DE GRASLANDEXPLOITATIE

Magnesium
Magnesiumbemesting van zand-grasland bleek ook dit jaar weer een belangrijke
verhoging te geven van het magnesiumgehalte van het gras, hetgeen ook weer duidelijk tot uitdrukking kwam ineen oppeilhouden ofbrengen van de magnesiumgehalten
vanhet bloedserum bij grazende melkkoeien.
Tijdens de beweiding van deze proefvelden werden gedurende enkele weken gegevens verzameld door dr. DOBSON van het Rowett Research Institute te Aberdeen over
de samenstelling van speeksel van koeien met en zonder hypomagnesemie.
Bij het oraal toedienen van extra magnesium in koekjes werden gegevens verzameld
over het effect van een nieuw magnesiumkoekje met 15%magnesiumoxyde inde vorm
van magnesiumoxychloride. Dit lijkt goede perspectieven te bieden.
Van het Grassland Research Institute te Hurley werd een groot aantal monsters
faeces en gras verkregen, afkomstig van aldaar uitgevoerde proeven met schapen over
devoederwaarde van vers gras van zeer uiteenlopende samenstelling. In deze monsters
werden op het laboratorium van het I.B.S. de gehalten aan verschillende minerale bestanddelen bepaald. De beschikbaarheid van mineralen voor het dier kan thans in een
veel uitvoeriger materiaal worden bestudeerd.
Natrium
De gegevens over de natriumbehoefte welke bij de tot nu toe uitgevoerde kortdurende balansproeven ook steeds werden verzameld, sluiten goed aan bij de resultaten
van Amerikaanse onderzoekingen, waarbij de natriumbehoefte van melkkoeien onder
geheel andere omstandigheden en op geheel andere wijze werd benaderd. De uit deze
onderzoekingen afgeleide norm voor het meest gewenste natriumgehalte van gras
wordt reeds in de voorlichting gehanteerd.
KWALITEIT VAN CONSUMPTIE-AARDAPPELEN

Hoewel het optreden van stootblauw veroorzaakt wordt door een omzetting van
tyrosine, bleek de gevoeligheid voor stootblauw van aardappelen in het geheel niet
afhankelijk te zijn van de waargenomen verschillen in het tyrosine-gehalte. De verschillen in gevoeligheid voor stootblauw tussen partijen aardappelen leken veroorzaakt te worden door verschillen in de beschadigbaarheid van het weefsel. De stevigheid van het aardappelweefsel werd gemeten met een registrerende tenderometer.
Er bleek een belangrijke invloed van het soortelijk gewicht te bestaan; naarmate dit
hoger is,isde beschadigbaarheid groter. Een stijgend kaliumgehalte vermindert echter
de stootblauwgevoeligheid van aardappelen uit eenzelfde soortelijk gewicht-klasse.
Stofwisselingsinvloeden op de beschadigbaarheid van aardappelknollen worden nader onderzocht.
Voor het I.V.R.O. en enkele andere instanties werd een groot aantal aardappelrassen en zaailingen op consumptiekwaliteit onderzocht. Speciaal werd aandacht besteed
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aan het samenvatten van de grote aantallen gegevens tot een objectieve en duidelijke
kwaliteitsbeschrijving van rassen. Tevens werd gelet op de onderlinge samenhang der
kwaliteitseigenschappen. Voor beide doeleinden werd een dankbaar gebruik gemaakt
van de mogelijkheden die de elektronische rekenmachine van de L.H. biedt.
Het ontstaan van doorwas in aardappelplanten bleek beïnvloed te worden door de
wijze van stikstoftoevoer. Bij stootsgewijs beschikbaar komen van stikstof bij planten,
die op een voedingsoplossing groeien, trad weldoorwas op,bijgeleidelijke toediening
van eenzelfde hoeveelheid trad dit verschijnsel niet op. Bij onderzoek naar de invloed
van de temperatuur tijdens de groei op de kwaliteit van aardappelknollen bleek speciaal de temperatuur in de laatste weken van de groeiperiode van grote invloed te zijn.
V. AFDELING VEGETATIEKUNDE
BOTANISCHE ANALYSE VAN GRASMONSTERS

De in het vorige jaarverslag geconstateerde toeneming van het aantal ingezonden
en tevens onderzochte grasmonsters zette zich verder voort. Het aantal steeg namelijk
van 1169in 1963tot 2194in 1964.Hiervan hadden echter 1189,datis54%,betrekking
op materiaal, afkomstig van potproeven der eigen afdeling. Zulks neemt niet weg, dat
ook het aantal meer bewerkelijke monsters aanmerkelijk toenam, namelijk van 734
tot 1005. Het aantal voor de eigen afdeling onderzochte monsters bedroeg 57% van
het totaal.
VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK VAN GRASLAND

Mede ten behoeve van de Commissie Schapeziekten T.N.O. werden op Texel schapeweiden met uiteenlopende bemestingstoestanden onderzocht. In het algemeen zijn
gewoon struisgras, witbol, Engels raaigras en kamgras er de overheersende soorten.
Er werd na overleg met het R.I.V.O.N. nog een beperkt aantal graslanden van bijzonder type bemonsterd ter aanvulling van het materiaal van 1700 analyses, dat als
grondslag dient voor een nieuwe,moderne,plantensociologische indeling der Nederlandse graslanden. Hiermede wordt goede voortgang gemaakt: van 18 gezelschappen
zijn reeds voorlopige tabellen vervaardigd.
Nog een andere classificatie der Nederlandse graslanden, die volgens verschillende
groepen milieufactoren, is thans zover gevorderd, dat aan publikatie dezer oecologische indeling gedacht kan worden. Enige ingenieurscolleges werden reeds hieraan gewijd.
Wat de oecologie der vele, afzonderlijke plantesoorten van ons grasland aangaat,
kwam een manuscript hierover vrijwel gereed. Een gestencilde C.I.L.O.-uitgave, allerleigegevens bevattende omtrent debelangrijke graslandplanten, werd inherziene vorm
gepubliceerd, op veler verzoek in het Engels.
Voor de grassoorten Engels raaigras, kweek, witbol en reukgras, waarvan herkomsten van verschillende standplaatsen bij het experimentele onderzoek zijn betrokken,
vond ontkoppeling van milieufactoren plaats.
Een buitenlandse gastmedewerker, promovendus der Afdeling Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur der Landbouwhogeschool, nam met onze steun en die der
Afdeling Onkruidbestrijding de invloed van herbiciden op de botanische samenstelling van oud grasland in studie. Door veldproeven werd aangetoond dat het effect van
enkele herbiciden op grassoorten specifiek is. Ter verificatie van de verkregen resultaten zijnpotproeven ingezet, waarbij deze herbiciden worden toegediend opmengsels
(met Engelsraaigras) enmonocultures van eenvijftal op het veldverzamelde grassoorten.
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S C H E I K U N D I G E VERSCHILLEN TUSSEN G R A S L A N D P L A N T E N

Het reeds verzamelde materiaal kon in 1964 voor de afronding van de bewerking
nog aanzienlijk worden uitgebreid door van 18 plekken zeer verschillend grasland,
waaronder dat van Limburgse kalkheuvels, het totale gewas te ontleden in 53 chemisch te onderzoeken plantesoorten, onderscheidenlijk 38 grassen, 4 schijngrassen,
2 vlinderbloemigen en 9 andere Dicotylen.
De chemische analyses van het in 1963 verzamelde materiaal gaven een mooie
aanvulling van de reeds eerder verkregen cijfers, o.a. een bevestiging van uitzonderlijk
hoge waarden. Zo vertoont de armoede-indicator biggekruid zeer hoge Na 2 0- en
S0 4 -waarden, nl. 3,26% resp.2,13%,waarnaast de CaO-enCl-cijfers maxima hebben
van 3,11 %en 2,85%. De Spaanse ruiter, kensoort voor het zure blauwgrasland, heeft
nog hogere CaO- en Cl-waarden, nl. tot 4,56% en 6,52%. Onder het verzamelde materiaal hebben akkerdistel en paardebloem, onkruiden van beter grasland, tot nu toe
de hoogste KaO-percentages, resp. 6,66 en 6,54, terwijl de aanwijzer voor matige fosfaattoestand veldzuring met P2Os-gehalten tot 1,69% daarin een uitstekend figuur
slaat.
Met het oog op de verontrustende uitbreiding van kweek ten gevolge van zware
stikstofbemesting, gepaard gaande met meer maaien, werd deze matig gewaardeerde
grassoort alvast vergeleken met het eveneens veeleisende, maar sterk aan beweiding
aangepaste Engelsraaigras.Alhoewelinhetalgemeenmindersmakelijk, bleek kweek in
chemische samenstelling vrijwel niet te verschillen met ons beste weidegras. Voorlopig kan echter wel gezegd worden, dat kweek gemiddeld een wat hoger ruw-eiwitgehalte bezit, maar een laag Na-gehalte heeft. Dicht bij zee kan dit laatste echter het behoorlijke percentage van Engels raaigras evenaren. Zowel door de eigen afdeling als
door de Afdeling Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur der Landbouwhogeschool wordt ook aan kweek proefondervindelijk werk verricht.
CONCURRENTIE

Een veel duidelijker beeld van de loop van de concurrentiestrijd tussen meerjarige
planten kon verkregen worden door invoering van koerslijnen, die ontstaan wanneer
het quotiënt van derelatieve opbrengsten vantwee soorten opeenlogaritmische schaal
tegen de tijd wordt uitgezet. Tevens is hierbij gebleken, dat er geen wezenlijk verschil
bestaat tussen aantal zaden en grammen droge stof om aan te geven in welke mate de
ene soort de andere verdringt.
Het isverheugend, dat deuitkomsten van onze concurrentieproeven in de kassen en
klimaatkamers goed blijken overeen te stemmen met literatuurgegevens over concurrentieproeven in vakken buiten.
Door eenpotproef kon aangetoond worden dat hoge stikstofgiften voor kweek gunstiger zijn dan voor Engels raaigras wanneer beide soorten in concurrentie groeien. Bij
voortdurende, sterke beweiding zou dit echter wel eens niet het geval kunnen zijn.
Een begin is gemaakt met vergelijking van het concurrentievermogen van klonen
van Engels raaigras, witbol en reukgras, afkomstig van verschillende standplaatsen.
Verschillen in persistentie en produktiviteit, beoordeeld aan de hand van de monocultures behoeven volgens voorlopige gegevens echter niet samen te gaan met verschillen
in concurrentievermogen.
Over de eerste zevenjaren, dat het permanente komklei-proefveld ALG/IBS 72 nu
heeft gelegen, is een verslag in voorbereiding, nadat er reeds een colloquium-voordracht over werd gehouden. Het proefveld blijkt intussen nog tejong om er zekere gevolgtrekkingen aan te verbinden aangaande de verschuivingen in botanische samenstelling.
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ONDERZOEK VAN AKKERONKRUIDBEGROEIINGEN

Eindverslagen zijn inbewerking over deherhaaldelijk indelaatstejaren onderzochte
onkruidvegetatie van enige akkers.
Op het grondbewerkingsproefveld van de Afdeling Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur van de Landbouwhogeschool konden in 1964 geen opnamen worden gemaakt, omdat het perceel ingraslag. Van de kiemproeven met zaden uit de grond van
hetzelfde proefveld zijn dit jaar twee onderdelen afgewerkt, nl. die met zaden uit de
bovengrond en die tot 1m diep. De kiemplanten uit de bovenlaag waren verdeeld
over 32 soorten. De onbewerkte en de tot 25 cm geploegde baan leverde het grootste
aantal kiemplanten op. De resultaten met grond tot 1m diepte gaven een goede bevestiging van dievan de kiemproef van zomer 1963,waarvan het eenherhaling was.
Ook met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen werd de samenwerking betreffende de Organische Stofbedrijven in de Noordoostpolder voortgezet.
Ten behoeve van de Afdeling Onkruidbestrijding werden de waarnemingen betreffende straatgras op percelen met een gewas veldbeemd voortgezet en gerapporteerd.
De grootte van de straatgraspollen bleek een goed hanteerbare eenheid voor waarnemingen te zijn.
ONDERZOEK VAN DE PLANTENGROEI VAN WATERLOPEN

Daar er dringend behoefte bestaat aan een zekere uniformiteit in de opnamemethodiek, werd er na overleg besloten over te gaan tot het gebruik van de schaal van
SEGAL-BARKMAN. Voorts werd bij het onderzoek meer aandacht besteed aan het groeiritme en concurrentievermogen der verschillende slootplanten.
Bij het herhaalde onderzoek van bepaalde slootgedeelten in de omgeving van Wageningen werden meer sloten betrokken. Naast dit geregeld terugkerende onderzoek
werden nog 72 andere opnamen gemaakt.
Bij het onderzoek ten behoeve van de Afdeling Onkruidbestrijding konden controlestroken, welke door tussenschotten van hardboard van de behandelde gedeelten zijn
afgescheiden, ook in de winter worden bekeken, daar ze niet geschoond worden.
Eveneens konden ettelijke opnamen gemaakt worden van sloten in de Eempolder,
welke inhet voorjaar dan welin het najaar geschoond worden, en van treksloten in de
Betuwe en het Land van Maas en Waal, waarvan de vegetatie enkele malen per jaar
verwijderd wordt.
Nadat reeds eerder groen- en blauwwieren bij het onderzoek waren betrokken, werd
dit jaar een begin gemaakt met het bepalen van kiezelwieren.
VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE
Het effect van populatiedichtheden van regenwormen in kweekbakken met grond
blijkt beïnvloed te worden door de neiging der dieren om zich langs de wanden op te
houden. Dit kan worden ondervangen door het gebruik van langwerpige, ondiepe
bakken. Alloxaan, een mogelijk afbraakprodukt van urinezuur, blijkt de waterretentie
van wormen te versterken. Piperidine stoort de coördinatie der spierbeweging en zou,
als omzettingsprodukt van lysine, verantwoordelijk kunnen zijn voor het „in de
knoop" raken der wormen bij de diapauze.
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W E R K P L A N 1965
(MET GENUMMERDE PROJECTEN)
I. AFDELING PLANTENTEELT, hoofd ir. A. SONNEVELD
1. GROENBEMESTINGSGEWASSEN, G R O N D B E D E K K I N G
Dr. ir. W. A. P. BAKERMANS

Naar aanleiding van de toenemende behoefte aan groenbemesting ishet onderzoek naar de teelt van
hiervoor geschikte gewassen ter hand genomen. Met name worden de groeisnelheid en de onkruidonderdrukkende werking van een groot aantal gewassen en hun boven- en ondergrondse ontwikkeling
bij teelt onder verschillende omstandigheden nader bestudeerd. Voorts worden proeven opgezet,
waarbij de nawerking van verschillende groenbemestingsgewassen kan worden nagegaan.
Nadat onkruidbestrijding tijdenlang de voornaamste betekenis is geweest van grondbewerking in
de akkerbouw, begint meer en meer het herstel van door zware oogstmachines bedorven structuur op
de voorgrond te komen. De snelle ontwikkeling van dechemische onkruidbestrijding zal het mogelijk
maken om af te zien van de grondbewerking, mits de grond instaat is weerstand tebieden aan structuurverslechtering. Getracht wordt daarom teeltmethoden te ontwikkelen waarbij onkruid bestreden
wordt met chemische en ecologische (concurrentie-)middelen en structuurbederf wordt tegengegaan
of verholpen door teelt van grondbedekkende tussengewassen en door geheel of grotendeels achterwege laten van de grondbewerking.
Proj. nr. 368 Teelt van groenbemestingsgewassen.
Proj. nr. 383 De mogelijkheden van akkerbouw met blijvende zodeachtige grondbedekking.
2.

VOEDERGEWASSEN
Ir. J. C. BOSMAN

De teelt van aardappelen in het najaar heeft in de laatstejaren een wat groter omvang aangenomen.
De herfstteelt levert pootgoed, dat aanzienlijk jeugdiger is in fysiologische zin dan uit voorjaarsteelt,
terwijl de najaarsteelt ook plaatsvindt onder omstandigheden van korter wordende dag. Er wordt
daarom nu meer aandacht besteed aan de vergelijking van de nateelt van zomer- en najaarspootgoed
in het volgend jaar, mede met het oog op mogehjke aanpassing aan teelt elders in de wereld.
Bij de teelt van bietenzaad dienen zowel de arbeid van het rooien en opnieuw poten der stekbietjes
als de oogstarbeid te worden beperkt. Men probeert andere teeltmethoden en deze hebben diverse
plantenteeltkundige problemen opgeworpen. De bloei heeft bij de biet plaats over een betrekkelijk
lang tijdsverloop. Nagegaan wordt hoe dit verloop plaatsheeft en welke invloed standruimte, vertakking, N-bemesting e.d. daarop hebben. Bezien wordt of late bloempjes langs chemische weg onvruchtbaar kunnen worden gemaakt, terwijl anderzijds wordt nagegaan hoe ver de zaadkluwens ontwikkeld moeten zijn om een goede kiemkracht te bezitten.
Overwinteren van stekbietjes op het veld brengt grote risico's met zich mee. Uitzaai van kunstmatig
gevernaliseerd zaad zou dit kunnen ondervangen. Vernalisatie is technisch mogelijk. Nagegaan wordt
of er mogelijkheden zijn om langs chemische weg het uitgroeien van de kiemen tijdens de vernalisatie
te verhinderen of sterk af te remmen om langs deze weg toch goed zaaibaar gevernaliseerd zaad te verkrijgen. Verder wordt nagegaan of overwintering van de stekbietjes op het veld ook bij voederbieten
redelijk mogelijk is en in welk opzicht afdekken met plastic folie de risico's kan verminderen.
Proj. nr. 361 Zaadzetting bij rode klaver.
Proj. nr. 393 Plantenteeltkundig onderzoek betreffende de zaadteelt van bieten.
Proj. nr. 394 De teelt van aardappelen in het najaar.
3. GROEI E N ONTWIKKELING O N D E R INVLOED VAN
BOVEN- E N O N D E R G R O N D S E MILIEUFACTOREN
Dr. R. BROUWER

Bodemfactoren hebben een belangrijke invloed op de groei van de plant als geheel. Alhoewel reeds
veel bekend is over de wijze waarop deze invloed tot stand komt, is het veel moeilijker te voorspellen
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in welke mate een bepaalde factor in het wortelmilieu de produktie zal beïnvloeden. Dit berust op het
feit dat er te weinig bekend is over de interactie van bovengrondse verschijnselen en ondergrondse milieufactoren. Dit geldt al voor de groei en ontwikkeling van alleenstaande planten, maar in nog
meerdere mate voor een gewas.
Daar het natuurlijke groeimilieu voortdurende veranderingen in meerdere groeifactoren laat zien,
worden ook in het basisonderzoek dergelijke veranderingen betrokken. Het is waarschijnlijk dat
daardoor duidelijk zal worden hoe en waarom verschillende factoren nu eens gezamenlijk, dan weer
beurtelings of in opvolging beperkend worden voor de opbrengst.
Proj. nr. 396 De betekenis van de interactie van bovengrondse en ondergrondse milieufactoren voor
groei en ontwikkeling.
3 en 5. VEZELVORMING
Dr. R. BROUWER en dra. A. C. HAVINGA-VAN DER MOLEN

Over de factoren, die vezelopbrengst en vezelkwaliteit bepalen, is weinig bekend. Bij de interpretatie van de resultaten van proefveldonderzoek en van losse praktijkervaringen (er zijn met name bij
vlas streeksgewijze verschillen in aard en kwaliteit) wordt dit als een leemte gevoeld. Er is daarom
onderzoek ter hand genomen naar de ontstaanswijze en de ontwikkeling van vezels, in het bijzonder
onder invloed van de klimaatsfactoren temperatuur en vochtigheid. Naast vlas zullen op kleine schaal
interessante andere gewassen in het onderzoek betrokken worden.
Proj. nr. 379 De ontwikkeling en de hoedanigheid van vezelige plantaardige bestanddelen, in het bijzonder de vlasvezel.
4.

KLAVER
Ir. G. C. ENNIK

Het meer oriënterende onderzoek omtrent geremde klavergroei in voorgaande jaren heeft er toe
geleid dat het werk momenteel in hoofdzaak geconcentreerd is op de twee volgende punten.
a. De rol van parasitaire organismen. Uit grondontsmettingsproeven (uitgevoerd in samenwerking
met P.D. en I.P.O.) is gebleken dat aantasting van de klaver door parasitaire organismen vermoedelijk één van de voornaamste oorzaken van slechte groei is. Het doel van het huidige onderzoek is
vast te stellen welke typen organismen hierbij een rol spelen. Daar niet fytotoxische nematiciden ter
beschikking zijn gekomen, wordt onderzocht in hoeverre aangetaste klavergewassen met deze middelen ook te velde over de aantasting kunnen worden heengeholpen.
b. De concurrentie met grassen. De nieuw ontwikkelde concurrentietheorie ( D E W I T en ENNIK 1958;
D E WIT, 1960)en de aanwezigheid van klimaatkamers bij het I.B.S. maken het mogelijk de invloed
van diverse milieufactoren en combinaties van factoren op de concurrentie tussen gras en klaver
kwantitatief vast te stellen. Met behulp van oriënterende proeven wordt hiervoor thans een doelmatige
methodiek uitgewerkt.
Proj. nr. 371 Onderzoek naar de invloed van diverse milieufactoren op de groei van klaver en de concurrentie tussen klaver en gras.
7. TEELTKUNDIGE ASPECTEN VAN DE G R A S L A N D P R O D U K T I E ;
DE G E A A R D H E I D VAN GRAS E N HET VOEDINGSNIVEAU VAN WEIDEND VEE
Ir. A. SONNEVELD

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

II. AFDELING ONKRUIDBESTRIJDING, hoofd dr. ir. W. VAN DER ZWEEP
1. TUINBOUW
Dr. ir. J. L. P. VAN OORSCHOT en D . VAN STAALDUINE

In verschillende takken van de tuinbouw wordt - vooral bij de tuinbouwproefstations - door onkruidspecialisten onderzoek verricht over praktische problemen bij de onkruidbestrijding. Door regelmatige besprekingen binnen de Subgroep Tuinbouw van de Werkgroep Onkruidbestrijding T.N.O.
blijven de onderzoekingen bij de verschillende teelten voortdurend op elkaar afgestemd. De binding
wordt bevorderd door dedetachering bij hetI.B.S.van deheerD . VAN STAALDUINE door de Werkgroep
Onkruidbestrijding T.N.O.
Voor het eigen onderzoek moet in verband met de veelheid van teelten in de tuinbouw een keus gemaakt worden uit de belangrijkste problemen. De onkruidbestrijding in aardbeien neemt hierbij een
belangrijke plaats in. In degroenteteelt wordt speciaal aandacht besteed aan de invloed van de grondsoort op de werking van enkele onkruidbestrijdingsmiddelen. Van de kortelings ontwikkelde herbiciden worden de gebruiksmogelijkheden in de tuinbouw beoordeeld en uitgewerkt.
Bij dechemische onkruidbestrijding in de tuinbouw nemen de groeistoffen slechts een geringe plaats
in, terwijl kiemingsremmers en stofwisselingsremmers daarentegen van groot belang zijn. Verschillende middelen worden om bepaalde redenen vóór de opkomst van het gewas toegepast. Dit kan in
sommige gevallen tot schade aan het gewas leiden. Het is daarom noodzakelijk om de invloed van
deze middelen op het kiemende gewas na te gaan onder bepaalde constante omstandigheden in klimaatcellen en kassen. Ook bestudering van de relatieve gevoeligheid van gewassen en onkruiden is
hierbij van belang. Onderzoek in deze richting kan ook meer inzicht verschaffen over de remming
van bepaalde fysiologische processen door verschillende middelen.
Proj. nr. 323 Onkruidbestrijding in de tuinbouw.
1 en 3. INVLOED VAN CHEMISCHE MIDDELEN OP D E GROEI
Dr. ir. J. L. P. VAN OORSCHOT, dr. ir. W. VAN DER ZWEEP

Voor het gebruik van herbiciden in de praktijk wordt zeer veel moeite gedaan om door middel van
veldproeven de toepassingstechniek zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Aan een diepgaande bestudering van de werking van de stoffen op gewas en onkruid en van de factoren die hier invloed op
uitoefenen wordt betrekkelijk weinig aandacht besteed, hoewel tal van problemen slechts door een
meer fundamenteel gericht onderzoek opgelost kunnen worden. Enkele van deze problemen kunnen
hier genoemd worden.
Een diepgaande bestudering van de penetratie en het vervoer van bestrijdingsmiddelen in overblijvende onkruiden als klein hoefblad en lidrus zal ongetwijfeld meer inzicht opleveren in de tot nu toe
vaak ongunstige ervaringen bij de bestrijding van dezeplanten; mogelijkheden voor doeltreffender bestrijding kunnen aan de hand van dit onderzoek aangegeven worden.
Via beter inzicht in de activiteit van herbiciden in de dampfase zal de toepassingsmogelijkheid van
deze Produkten scherper omschreven worden en kunnen schadegevallen, zoals met chloor-IPC in
vlas en blauwmaanzaad zijn opgetreden, worden tegengegaan.
Een degelijker bestudering van de invloed van herbiciden op de groei van planten en van de invloed
van klimaatsfactoren op dezewerking is gerechtvaardigd, aangezien uit dit onderzoek een beter inzicht
mag worden verwacht in bij de praktijktoepassingen van deze middelen gedane waarnemingen als
onvoldoende onkruiddodende werking, gewasremming en gewasstimulering. Verbeterde toepassingstechnieken kunnen uit dit onderzoek voortvloeien.
Proj. nr. 365 Laboratoriumonderzoek over de invloed van chemische middelen op de groei.
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2. WATERGANGEN, ONBETEELDE TERREINEN EN G R O N D B E W E R K I N G
D r . H . G . VAN DER W E I J

Bij de bestrijding van onkruiden in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen bestaat een
grote behoefte aanvereenvoudiging enverbetering vantotnutoegevolgde methoden. Voor hetgehele
gebied geldt als probleem ook vaak ontbreken van economische, doeltreffende en/of in meer opzichten veilige onkruidbestrijdingsmethoden. Dedoor een toenemende verhoging vande arbeidslonen
sterker wordende neiging chemische Produkten in te schakelen bij ook deze vormen van onkruidbestrijding, wordt nog onvoldoende gedekt door onderzoekervaringen. Hierdoor komt men er in de
praktijk toede onkruiden op onverantwoorde wijze metchemische middelen te gaan bestrijden.
Onderzoek opdit gebied hoort bij te dragen tot hetop dejuiste wijze inzetten vanchemische Produkten, door mede bepalend tezijn voor de beoordeling deraande toepassing verbonden veelzijdige
consequenties en voor de advisering door daartoe bevoegde instanties.
Binnen hetkader vaneenwerkgroep „Grondbewerking" wordt door eenaantal onderzoekers van
verschillende instituten onderzoek verricht. Het doel hiervan is te komen tot eenrationeler en doelmatiger grondbewerking. Hetaandeel vanhet I.B.S. betreft debestudering vandeinvloed van grondbewerkingsmaatregelen op de onkruidflora, mede in verband met chemische bestrijding, en ophet
gedrag van onkruidzaden.
Proj. nr.353 Grondbewerking en onkruidbestrijding.
Proj. nr.364 Onkruidbestrijding in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen.
3. AKKER- EN WEIDEGEWASSEN, BIOLOGIE EN ECOLOGIE VAN O N K R U I D E N
Dr. ir. W. VAN DER ZWEEP en R. SIJTSMA

Ook indeakker- enweidebouw blijft behoefte bestaan aandoeltreffende envoor hetgewas geennadelige gevolgen met zich meebrengende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ondanks de ontplooiing
van dechemische onkruidbestrijding isdepraktijk op dit gebied nogniet bevredigd. Dit komt door
verschillende omstandigheden, waarvan er enkele genoemd kunnen worden.
Bij de onkruidbestrijding in granen nemen de klachten over D N O C hand over hand toe.De giftigheid endetoepassingstechniek vanhetmiddel maken deomgang ermee moeilijk, terwijl daarnaast
een aantal onkruiden slecht bestreden wordt. Nieuwe Produkten, meest op groeistofbasis, worden
geïntroduceerd, doch voor onze Nederlandse omstandigheden iser behoefte aanmeer kennis over de
gevoeligheid vanverschillende granen en onkruiden voor deze Produkten.
De introductie vannieuwe teelten ismeest slechts mogelijk, wanneer de onkruidbestrijding volkomen iste mechaniseren ofchemisch kanworden verricht. Speciaal bijde voor onsland zo belangrijk
geworden graszaadteelt bestaan nogverschillende problemen, verbonden aandebestrijding vangrasachtige endicotyle onkruiden.
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In een aantal gewassen, bv. koolzaad en blauwmaanzaad, ishet nogniet gelukt de onkruidbestrijding met chemische middelen te vereenvoudigen.
Indeweidebouwzijn demeesteonkruidbestrijdingsproblemen opgelost,alblijft voor de bestrijding
van lidrusenenkeleandere onkruiden debehoefte bestaan aaneeneenvoudiger bestrijding.
In velegevallen zijn de kosten van chemische of andere bestrijding van onkruiden nog te hoogen
blijft de drang bestaan gangbare methoden tevervangen door goedkopere. Dit maakt het noodzakelijk nieuwe middelen in verschillende gewassen te bestuderen.
Bijhet biologisch enecologisch onderzoek van onkruiden wordt speciaal studiegemaakt van de bij
overblijvende onkruiden voorkomende groeistadiums, om meer inzicht te krijgen in bij deze planten
optredende resistenties tegen onkruidbestrijdingsmiddelen.
Proj. nr. 283 Onderzoek over de biologie en ecologie van onkruiden.
Proj. nr. 363 Onkruidbestrijding in akker- en weidegewassen.

III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE, hoofd dr. W. H. VAN DOBBEN
1. FYSIOLOGIE VAN DE GEWASSEN
Dr. TH.ALBERDA

Bijhet onderzoek naar de invloed van klimaatsfactoren op devoornaamste graslandplanten, worden deze zo volledig mogelijk onderzocht. Naast de groei (gewichtstoename, lengtegroei) wordt ook
aandacht besteed aandeontwikkeling (uitstoeling, bloei)enaan dechemische samenstelling (voornamelijk aan oplosbare koolhydraten en organische en anorganische stikstofverbindingen).
Het onderzoek dat het bestuderen van deafzonderlijke klimaatsfactoren betreft, wordt uitgevoerd
in het fytotron. Deze uitkomsten worden getoetst aan veranderingen in ontwikkeling en chemische
samenstelling, zoals die onder natuurlijke omstandigheden gedurende het seizoen optreden.
De onderwerpen, die momenteel speciaal de aandacht vragen, zijn:
a. de invloed van de temperatuur op ontwikkeling en droge-stofproduktie
b. de invloed van verschillen in stikstofvoeding op de chemische samenstelling
c. deinvloed van debladstand op de groeisnelheid bij afzonderlijke planten en een gesloten gewasoppervlak
d. hetverkrijgen vaneenzogrootmogelijke grasproduktie doorervoor tezorgendat delichtabsorptie, de watervoorziening en de bemesting zo goed mogelijk zijn.
Dit laatste onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de steun van de stikstofmeststoffenindustrie,
verleend via de Commissie van Bijstand inzake Stikstofonderzoek A.W.-T.N.O.
Het onderzoek is in één project ondergebracht:
Proj. nr. 149 Onderzoek naar de invloed van uitwendige factoren op de groei, de,verdeling van de
droge stof en de chemische samenstelling.
2. AARDAPPELEN
Drs. K. B. A. BODLAENDER

De ontwikkeling van deaardappelplant en -knollen wordt bestudeerd in geconditioneerde kassen
encellenen inveldproeven. Hierbij wordt zoweldeontwikkeling derafzonderlijke organen alsdeonderlinge beïnvloeding van deze organen onderzocht.
De invloed van verschillende klimaatsfactoren (temperatuur, daglengte,lichtsterkte) zal verder bestudeerd worden. Hierbij zalvooral gelet worden opdeinvloed van dezefactoren opontwikkelingen
opbrengst indienzijinwerken na deknolzettingentijdens deafstervingsfase. Voortszalnagegaanworden, of er rasverschillen zijn wat betreft dereactie op bovengenoemde factoren.
In eeninternationale werkgroep van „Eucarpia" zaleenmethode omaardappelzaailingen teselecteren op hun daglengtegevoeligheid onderzocht worden.
Gezamenlijk met dr. Mooi(I.P.O.)wordt deinvloed van dedaglengteopdegevoeligheidvoorPhytophthora bestudeerd.
Het onderzoek betreffende de invloed van klimaatsomstandigheden tijdens de groei van de aardappelopdeconsumptiekwaliteit vandegeoogsteknollen,alsmedeophetontstaanvandoorwaszalin
samenwerking met de heer LUGT voortgezet worden;eveneens het onderzoek betreffende het effect
van klimaatsomstandigheden op de pootgoedwaarde van de geoogste knollen.
Er zal onderzocht worden, in hoeverre de verdeling van de stengels over de oppervlakte (b.v. rijafstand, aantal stengels per pootgat) ontwikkeling en knolopbrengst beïnvloedt.
Teneindevermeerderingvanvirusinjonge,groeiendebladerenvanpootaardappelen tegentegaan,
worden remstoffen op het gewas gespoten;hiermeewordt getracht degroei vanjonge spruiten uit de
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bladoksels tegen te gaan, zonder het oude blad te beschadigen, om de knolproduktie zo lang mogelijk
te kunnen voortzetten.
Door het spuiten van remstoffen zal worden gepoogd sterke lengtegroei van destengels te verhinderen; er zal onderzocht worden of een dergelijke afremming van de stengelgroei een gunstige invloed
heeft op de knolgroei en -opbrengst.
Ook de minerale voeding van de moederplant lijkt af en toe gevolgen te hebben voor de waarde
van het pootgoed. Onderzoek op dit punt betreft vooral de invloed van de hoofdvoedingsstoffen
N, P en K.
Proj. nr. 385 De produktiviteit van een aardappelgewas onder invloed van ecologische en fysiologische factoren.
A. De ontwikkeling van de organen van de aardappelplant.
B. De invloed van klimaatsfactoren op de ontwikkeling van de aardappelplant.
C. Beperkende factoren voor het bereiken van een optimale knolopbrengst.
D. Invloed van regulerende stoffen op de ontwikkeling van de aardappelplant, o.m. in
verband met de virusinfectie.
Proj. nr. 367 Invloed van de voorgeschiedenis op de kiemkracht van pootgoed en op de hoedanigheid
van de eruit groeiende planten.
3en 4.a. REACTIE VAN G R A N E N E N ZAADTEELTGEWASSEN OP KLIMAATSFACTOREN
b. D E STIKSTOFHUISHOUDING VAN D E Z E GEWASSEN
Dr. W. H. VAN DOBBEN en ir. T H . A. HARTMAN

Het klimaatsonderzoek omvat de invloed van belichting en temperatuur op groei en ontwikkeling
van gewassen.
Bij het licht is vnl. de fotoperiodiciteit in onderzoek, maar hiernaast ook de lichtsterkte. Het onderzoek over de invloed van de temperatuur omvat tevens de vernalisatie, de kouderesistentie, de
hitteschade en de verdeling van stof over de organen van de plant.
Onder proj. nr. 390 wordt ook aandacht geschonken aan erfelijke verschillen in de onderlinge verhouding van verschillende organen. Er is een selectiemethode voor rogge ontwikkeld, waarbij typen
met zeer verschillend bladgetal en verschillend bladvormingsritme zijn verkregen.
Het onderzoek naar kouderesistentie en vernalisatie geschiedt in samenwerking met de S.v.P. Het
werkprogramma met granen wordt door het Ned. Graancentrum financieel gesteund. Het laborato-

FOTO 6. Rode klaver, gekweekt in de kas bij 16°C in natuurlijke daglengte. Foto genomen op 12 november. Links: wilde vorm uit Noorwegen. Midden: wilde vorm uit Nederland. Rechts: cultuurvorm
uit Noorwegen (ras Molstad). In vegetatieve toestand vertonen vele wilde rode-klaverplanten sterke
remmingen van de groei. Vooral exemplaren uit subarctische klimaten vormen bij korte daglengte
klein blad en korte bladstelen, onafhankelijk van de temperatuur. Deze habitus verleent de planten
waarschijnlijk een goede resistentie tegen vorst en beschadiging door plantenetende dieren. Bij cultuurvormen zijn deze groeiremmingen kennelijk door selectie uitgeschakeld. Wilde vormen uit Nederland
variëren in dit opzicht sterk.
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riumonderzoek over de stikstofhuishouding van gewassen wordt gesteund via de Commissie van Bijstand voor het Stikstofonderzoek A.W.-T.N.O.
Proj. nr. 389 Reacties van akkerbouwgewassen op de stikstofvoeding.
Proj. nr. 390 De verdeling van stof over de organen van de plant.
Proj. nr. 391 De invloed van klimaatsfactoren op groei en ontwikkeling van akkerbouwgewassen.
Proj. nr. 386 De beïnvloeding van winterresistentie bij wintergersten.
5. WATERHUISHOUDING VAN GEWASSEN
Drs. G. F. MAKKINK

De rekenautomaat stelde ons in staat van de waterbalans een rekenmodel te bouwen, waarvoor dan
de vereiste constanten van gewas en grond moeten worden gegeven. De waarnemingen in de Rottegatspolder konden voor een belangrijk deel al bevredigend worden berekend. Vervolmaking wordt
echter nog nagestreefd, vooral wat betreft de verdamping van een gewas, dat door droger wordende
omstandigheden zijn verbruik inperkt. Er is een nieuw model ontworpen voor het fysiologisch gedrag
van een gewas van uur tot uur onder droogte, waarin verschillende plantenfysiologische processen
(reactie van huidmondjes op hydratuur en licht, worteldruk, cuticulaire verdamping) en bodemkundige grootheden (pF-kromme) in het model worden opgenomen. Dit detailmodel opent de mogelijkheid om het als samengevat beknopt model in dat van de waterhuishouding van een polder in te bouwen.
In het laboratorium zullen aanvullende onderzoekingen worden verricht om voor de landbouwgewassen de vereiste plantenfysiologische grootheden te bepalen.
Wat betreft het onderzoek van dewaterhuishouding bij droogte en de droogteresistentie zal worden
voortgegaan met het toetsen van de betekenis van de voorbehandeling van zaad volgens Genkei voor
de produktie bij droogte. Ook zal worden nagegaan in welk opzicht de behandeling van gewassen met
CCC (chloorcholinechloride) de waterhuishouding van de gewassen beïnvloedt en welke rol daarbij
de wortels spelen. Het zoeken naar bruikbare methoden om gewassen (rassen) met betrekking tot
droogteresistentie te karakteriseren, wordt voortgezet.
Proj. nr. 360 Waterverbruik van gewassen.
Proj. nr. 369 Droogteresistentie van gewassen.
6. THEORETISCHE PLANTENTEELTKUNDE
Dr. ir. C. T. DE W I T
Bij het oplossen van teeltproblemen is het in sommige gevallen mogelijk praktisch georiënteerde,
theoretische beschouwingen te geven die bestaande ervaringen en experimentele gegevens samenvatten en als leidraad kunnen dienen bij het vaststellen van teeltmaatregelen en het doen van onderzoek.
Uitgaande van het tot nu toe verrichte onderzoek betreffende concurrentie en standruimte binnen
een populatie en betreffende potentiële produkties van gewasoppervlakken zal in de komende tijd
vooral aandacht besteed worden aan de schatting van gewasopbrengsten in het veld op basis van in geconditioneerde omstandigheden verzamelde gegevens. D e rekenautomaat zal steeds meer diensten
gaan bewijzen bij het berekenen van geschatte gewasopbrengsten voor uiteenlopende patronen van
gewasopbouw en groeiomstandigheden. De bedoeling is op deze wijze inzicht te krijgen in de relatieve belangrijkheid van de vele groeifactoren. Dit werk gebeurt in samenwerking met dr. ALBERDA.
Tezamen met ir. VAN DEN BERGH wordt vooral aandacht geschonken aan de concurrentie tussen
meerjarige plantesoorten.
Proj. nr. 392 Onderlinge beïnvloeding van planten.
7.

ONTWIKKELINGSFYSIOLOGIE
D r s . H . G . WlTTENROOD

Met de van JULIAN S. HUXLEY afkomstige term „allometrie" bedoelt men de verhouding van onderdeel tot geheel gedurende de ontwikkeling van een organisme. In deze ontwikkeling treden fasen op,
voor welke fasen karakteristiek is, dat binnen éénzelfde fase de toe- of afname in gewicht van elk
onderdeel (orgaanstelsel of stof) t.o.v. het geheel (of ander onderdeel) constant is. Hiervoor ontstaat
een diagram, dat zoveel rechte lijnstukken vertoont als er ontwikkelingsfasen in voorkomen. Zo'n
„distributiediagram", zoals de ontdekker VAN DE SANDE BAKHUYZEN het noemde (omdat het de
verdeling van de geassimileerde stof symboliseert), is reeds bij aardappelen, bieten, tarwe, rund, rat,
muis, mens, krab, enz. aangetoond. Het geeft aanleiding tot overwegingen, die een dieper doordringen
in de oorzaken van de ontwikkeling mogelijk maken en dus een beter inzicht in de opbouw van de
eindoogst (of melkgift b.v.) verschaffen (proj. 341 A).
Speciaal t.a.v. dit onderwerp wordt ook veel gebruik gemaakt van gegevens van andere onderzoekers, dikwijls in de vorm van een samenwerking.
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gaan welke omstandigheden op de kwaliteit invloed kunnen hebben. De volgende onderwerpen zijn in
studie:
A. Rassenonderzoek (proj. 397).
In verband met de landbouwkundige bezwaren die verbonden zijn aan de teelt van de al meer
dan 50 jaar oude kwaliteitsrassen Eigenheimer en Bintje, zijn vele nieuwe rassen in beproeving.
Een tijdig oordeel omtrent de geschiktheid van deze rassen voor consumptie in gekookte toestand en
in de vorm van pommes frites is van belang. Hiertoe wordt een groot aantal monsters onderzocht,
afkomstig van observatie- en voorbeproevingsvelden van het Instituut voor Rassenonderzoek. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de geschiktheid voor export. De geringe resultaten, die t.a.v.
de kwaliteit met het kweken van nieuwe rassen zijn bereikt, maken voorlichting over de beoordeling
van de kwaliteit aan kwekers noodzakelijk.
B. Milieuonderzoek (proj. 382).
Aangezien uit voorgaand onderzoek naar de invloed van het bodemtype en de bemesting op de
kwaliteit van aardappelen gebleken is dat de resultaten van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen,
zal bijzondere aandacht worden besteed aan klimaatsinvloeden als temperatuur en vochtigheid. Hiernaast zal het onderzoek naar het ontstaan en de gevolgen op de knolontwikkeling en de kwaliteit van
doorwas worden voortgezet. Voor zover daartoe behoefte bestaat wordt de invloed nagegaan van bestrijdingsmiddelen op het ontstaan van smaakafwijkingen.
Proj. nr. 397 Beoordeling van de consumptiewaarde van aardappelrassen en onderzoek over methoden voor kwaliteitsbepaling.
Proj. nr. 382 Onderzoek naar de invloed van klimaats- en andere milieufactoren op de ontwikkeling
en de kwaliteit van aardappelknollen.
8. CHEMISCH E N FYSISCH ONDERZOEK N A A R D E KOOKEIGENSCHAPPEN VAN
EETA A R DAPPELEN
Drs. N. VERTREGT

Om kwaliteitseigenschappen van eetaardappelen door veredeling, wijziging van teeltomstandigheden e.d. te kunnen beïnvloeden is het gewenst oorzakelijke verbanden te vinden tussen kwaliteitseigenschappen enerzijds en chemische en fysische eigenschappen van de aardappel anderzijds.
Getracht zal worden het inzicht in de chemie en de fysica van verkleuringen, smaak en meligheid te
ontwikkelen. De over dit onderwerp bestaande literatuur wordt bestudeerd.
Nagegaan zal worden of stootblauwgevoeligheid van aardappelrassen is af te leiden uit het tyrosinegehalte van de aardappel.
Onderzocht zal worden in hoeverre meligheid van aardappelen langs fysische of chemische weg kan
worden gemeten.
Proj. nr. 373 Chemisch en fysisch onderzoek naar de kookeigenschappen van eetaardappelen.
9. MINERALE SAMENSTELLING EN GROEI VAN WEIDEGRAS IN AFHANKELIJKHEID VAN D E BODEMVRUCHTBAARHEID E N D E BEMESTING
Ir. P. DE VRIES

Bij het weidend vee doen zich vaak in ernstige mate ziekteverschijnselen voor, die in verband worden gebracht met de minerale samenstelling van het weidegras.
Binnen het raam van proj. 332 wordt een studie gemaakt van de samenhang tussen de bemesting
(eventueel bemestingstoestand van de bodem), de mineralenopname van de bovengrondse delen, het
drooggewicht van deze delen, de grassoort en de groeiduur (eventueel het ontwikkelingsstadium).
Hierbij wordt de door de bovengrondse delen opgenomen hoeveelheid mineralen als primaire factor
beschouwd en het gehalte afgeleid gedacht uit drooggewicht en mineralenopname. Met behulp van de
resultaten van dit onderzoek wordt gezocht naar praktische maatregelen om een zo groot mogelijke
hoeveelheid gras voort te brengen van een goede samenstelling.
Binnen het kader van proj. 334worden deveranderingen van het kaligetal van de grond onder praktijkomstandigheden bestudeerd. Daartoe zijn 7meerjarige kalibemestingsproefvelden op verschillende
grondsoorten en bij variërend kaligetal aangelegd, welke gebruikt worden als normale praktijkpercelen. De waarnemingen van de eerste vijfjaren gaven reeds een duidelijk inzicht in het algemene verloop van het kaligetal. Daar de verschillen tussen de grondsoorten echter nog niet duidelijk waren,
worden deze proeven nog enige jaren volgens hetzelfde plan uitgevoerd.
Proj. nr. 332 Studie van de mineralenhuishouding van de graslandplanten, met als doel een zo groot
mogelijke produktie aan gras van een goede samenstelling.
Proj. nr. 334 Handhaving en wijziging van de kalitoestand van grasland onder praktijkomstandigheden.
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V. AFDELING VEGETATTEKUNDE, hoofd prof. dr. D. M. DEVRIES
Deze afdeling heeft alsobjecten vanonderzoek devegetatie vangrasland, de onkruidbegroeiing
van akkersendeplantengroei van waterlopen.De samenstelling van genoemde vegetaties uitplantesoorten wordt nagegaan, enerzijds watbetreft hunonderlingehoeveelheidsverhouding,anderzijds wat
betreft hun samengaan inplantengezelschappen. Hiernaast wordt deoecologie van soorten en gezelschappen zowel correlatief te velde alsexperimenteel bestudeerd. Bestond hetexperimentele werk
voorheen hoofdzakelijk uitdesamenvattendeverwerkingvandebotanische analysesvan proefvelden,
thans ishetaccent geheel verschoven naar watercultures, pot-envakkenproeven met afzonderlijke
taxaeneenvoudigemengselservan, meestinkassenenklimaatkamers,maar ook buiten.Dittertoetsingenmogelijke verklaringvanhet oecologischegedragvan soorten benevensondervormen, bovendien terbestudering van dewezenlijke plantensociologische factor concurrentie.
Ten einde dewaardering dergraslandplanten beter tefunderen worden allerlei pleksgewijze tezamen groeiende graslandplanten verzameld voor scheikundig onderzoek. Ditonderzoek naar dezeer
verschillendechemischespecificiteit dergraslandplanten, datinsamenwerking met deAfdeling Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur der Landbouwhogeschool verricht wordt, levert tevenseen
bijdrage terverklaring vanhetprobleem vandevoorkeur ofhet mijden door planten vanplekken,
welke rijker ofarmer zijn aanbepaalde mineralen.
Behalveaandebotanischeenchemischesamenstellingvanhetgrasgewaswordtdelaatstejaren ook
aandacht besteed aande spruitensamenstelling ervan, eveneens in afhankelijkheid van uitwendige
omstandigheden. Landbouwkundig isimmersnietvangeringebetekenisinhoeverrehetgrasgewasuit
bloeihalmen, geheel of gedeeltelijk gestrekte vegetatieve spruiten (onderscheidenlijk zomerhalmen,
stolonen ofspruitheffers), danwelmeest waardevolle bladspruiten bestaat.
Naast het verrichten van eigen onderzoek heeft deafdeling eenbelangrijke, dienende onderzoekstaak. Zo wordenjaarlijks onder dedirecteleidingvanH. Mooinoghonderden grasmonsters volgens
verschillende methodes botanisch geanalyseerd tenbehoeve vanandere afdelingen van heteigeninstituut, van andereinstellingen envan deLandbouwvoorlichtingsdienst. Ookworden voor enkeleinstituten vegetatie-opnamen aan akkeronkruidbegroeiingen gemaakt enkiemproeven metonkruidzaden uitgrondlagen verricht, terwijl bovendien invele gevallen desamenstelling vanslootvegetaties
wordt bepaald teneindevoor deAfdeling Onkruidbestrijding het gevolgvanbespuitingennategaan.
Ten slotte geeft deAfdeling ooknog steun bijhetonderwijs. Behalve door desamenstellingvan
boekjes terherkenning endeterminatie, vooral invegetatieve toestand, vangraslandplanten, bouwlandgewassen, akkeronkruiden, water- en oeverplanten, vooral van de hand van A.A. KRUIJNE,
wordt ookaantalrijke studenten, assistenten enandere werkkrachten bijonderzoek, voorlichting en
onderwijs hulpverleend omzichtebekwamen indeonderscheiding van allerlei soorten planten.
Dereedsaanzienlijk toegenomen samenwerking met deAfdeling Onkruidbestrijding zalindeloop
van ditjaar zijn voltooiing vindenindeverenigingvan beideAfdelingen indeAfdeling Vegetatie-en
Onkruidkunde.
1. EXPERIMENTELE VEGETATIEKUNDE
Ir. J. P . VAN DENBERGH

De totnutoe verkregen resultaten met het concurrentie-onderzoek zullen ineen gezamenlijkepublikatiemet dr.ir.C. T.DEWIT, ir.G.C. ENNIKenP.G.Tow M.Sc.wordensamengevat.Het onderzoek isnuzover gevorderd dataan deoorspronkelijke doelstelling van proj. 355kan worden begonnen,nl.eencausaleverklaring tegevenvaninhetveldwaargenomen verschijnselen bijtezamengroeiende plantesoorten. Naast potproeven zullen hierbij ookvakkenproeven worden genomen.
Proj. nr.355 Potentiële enactuele indicatie van graslandplanten.
2, 3en4. WAARDERING VAN GRASLANDPLANTEN
Prof. dr. D. M. DEVRIES, ir. J. G. P. DIRVEN (L.H.) en A. A. KRUIJNE

Bijhetonderzoek naar dechemische specificiteit van graslandplanten (proj. 380)zijn in 1965geen
nieuwe bemonsteringen voorgenomen, maar zal alle aandacht aan afronding van debewerking worden besteed.
Daar naast dekwantitatieve soortensamenstelling endechemische specificiteit ookdesamenstellinguitdeverschillendespruitvormen dergrassenvanbelangisvoordewaardevaneengrasgewas,zal
getracht worden verder inzicht teverkrijgen indehoeveelheidsverhouding derverschillende soorten
spruiten indeloop vanhetgroeiseizoen. Verdieping indeaard envormingswijze der verschillende
spruitvormen zalhierbij worden nagestreefd (proj. 362).
Proj. nr.362De ongeslachtelijke uitbreidingswijze vangraslandplanten en de invloed van milieu
factoren daarop.
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Proj. nr. 380 (tezamen met de Afd. Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur der L.H.)
Scheikundige samenstelling van plantesoorten in oud grasland.
2, 3 en 5. BESCHRIJVENDE EN CORRELATIEVE VEGETATIEKUNDE
Prof. dr. D . M. DE VRIES, Mevr. ir. E. M. EISMA-DONKER, A. A. KRUIJNE, Mej. E. H. ZEILER en B. J. HOOGERS.

Bij de voortzetting van het synsystematische onderzoek der Nederlandse graslanden zal Mevr.
E. M. EISMA-DONKER dit jaar waarschijnlijk goeddeels klaar komen met de vervaardiging van de ruwe tabellen, waarin alle 1700in de loop der jaren verrichte analyses hun plaats zullen vinden. In 1965
zullen geen aanvullende monsters genomen worden.
Verdere publicistische verwerking van het materiaal van dit project (proj. 1). Al het waardevolle,
authentieke materiaal zal uit veiligheidsoverwegingen worden gedupliceerd, waarvan een stel zal
worden beschikbaar gesteld aan deAfdeling Landbouwplantenteelt enGraslandcultuur der Landbouwhogeschool.
Het eigen, meermalen herhaalde onderzoek van dezelfde akkeronkruidbegroeiingen (proj. 321)
zal verder worden bewerkt tot een verslag en afgesloten. In het voorjaar zal de ontwikkeling van een
aantal typen straatgraspollen in een veldbeemdgewas nog eens worden vervolgd om hun aandeel in
de zaadverontreiniging na te gaan.
Voor de Afdeling Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur van de Landbouwhogeschool alsmede voor het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid zullen de onkruidopnamen in het veld verder worden voortgezet. De kiemproeven met in de grond aangetroffen onkruidzaden zullen voorlopig worden
beëindigd.
Het onderzoek van waterloopbegroeiingen (proj. 381 alsmede proj. 364 van de Afdeling Onkruid-

FOTO 7. Eenjarige appelboompjes (James Grieve op type VII)
op nevelcultuur. De wortels
hangen vrij in de lucht, maar
worden doorlopend bespoten
met een fijn vernevelde voedingsoplossing (Hoagland, halve concentratie). Rustbreking
door 7 weken koelen bij 2°C.
Foto B.G.D., genomen eind februari 1964.
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bestrijding) wordt verdiept, doordat de diatomeeëner bij zullen worden betrokken. Ook zal het aantal teonderzoeken objecten nogworden uitgebreid. Het accent van het eigen onderzoek zal voornamelijk komen te liggen op het groeiritme en het concurrerend vermogen der verschillende soorten,
waarbij het fenologische aspect niet vergeten wordt.
Proj. nr. 1 Sociologisch en oecologisch onderzoek van praktijkgraslanden.
Proj. nr. 321 Sociologisch en oecologisch onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen.
Proj. nr. 381 Onderzoek van slootvegetaties.

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

Op deze afdeling zijn twee typen objecten in onderzoek.
Bij de bestudering van de bodemfauna wordt gezocht naar mogelijkheden het dierenleven in de
grond te stimuleren. Daarbij worden grondverbeterende maatregelen getoetst op hun vermogen om
de ontwikkeling en de groei van wormen te onderhouden en te stimuleren. Ook wordt gelet op de
reactie van de wormenpopulatie op verschillende teeltsystemen in de akker- en weidebouw en op
grondverbeteringen in de tuinbouw. Technieken om deze waarnemingen onder geconditioneerde en
reproduceerbare omstandigheden te verrichten en om natuurlijke grondprofielen aan bepaalde regimes bloot te stellen krijgen veel aandacht.
Onderzocht wordt, hoe bij hetvaststellen vande graslandproduktiviteit viametingvan de dierlijke
produktie, de onstandvastigheid van de maatstaf onder invloed van leeftijd, lactatiestadium, voorgeschiedenis e.d. der dieren kanworden ondervangen. Na deinvoeringvan de „standaardkoe" ishet
nog niet gelukt de „groei" alseen der elementen van de produktie eveneens te standaardiseren.
Bijintensieve beweidingiservergrotekans op opbouw vaneenparasietenpopulatie inhetgewasen
bij de dieren. Zowel door teeltmaatregelen als door het systeem van veehouderij moet getracht worden delevenscyclus der parasieten op bepaalde punten te onderbreken of te storen.
Proj. nr. 377 De bodemfauna en het wortelmilieu.
Proj. nr. 378 Dierkundig onderzoek in verband met intensieve beweiding.
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