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BODEMVRUCHTBAARHEID: BEMESTING EN PLANTENVOEDING
Algemene

bemestingsvraagstukken

In het kader van het Meststoffenbesluit,
waarvan een herziening
gereed kwam (thans gekoppeld aan de „Wet bestrijdingsmiddelen en
meststoffen 1947"),werd geregeld samengewerkt met het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht, terwijl ook contact met industrie en handel
werd onderhouden. Het waren vooral de kalkmeststoffen en de mengmeststoffen, die veel overleg nodig maakten. Onderzoek van verschillende
aard bleek noodzakelijk bij de samenstelling van de nieuwe Lijst van
Meststoffen. Wij stippen slechts aan het onderzoek betreffende de snelheid van uitwisselbare binding van het magnesium uit verschillende
dolomietfracties aan humeuze zandgrond in verband met de te stellen
fijnheidseisen der magnesiakalkmeststoffen, een oriënterend onderzoek
naar de fosfaatwerking van gloeifosfaat Basiphos IX, calciummetafosfaat en gesmolten tricalciumfosfaat en een potproéf naar de stikstofwerking van caseineafval (behoorlijke werking) en kunsthoornmeel
(aanmerkelijk minder).
Er werd voortgegaan met de verzameling van kennis omtrent de
bemestingsgebruiken
in Nederland. Een publicatie betreffende: „ D e
bemesting in de practijk - I - Een vergelijking van de bemesting sgebruiken op bouwland op kleigrond in Noord-Groningen, Westelijk Noordbrabant
en Zuid-Limburg" kwam voor de drukker gereed. In dit jaar werd er studie
gemaakt van de bemestingsgebruiken op zandgrond in West-Drente (24 bedrijven), de Achterhoek (20 bedrijven) en Oost-Brabant (18 bedrijven).
De proeven over de betekenis van rijenbemesting, welke in voorgaande
jaren voornamelijk bij de gewassen haver en zomertarwe zijn uitgevoerd,
werden voortgezet en ook uitgebreid tot andere gewassen. Kalibemesting
in de rij bij zomergraan op rivierklei gaf voordeel bij bemesting op 2 cm
afstand tot het gewas; een afstand van 8 cm was te ver.
Treffend was de gunstige invloed van rijenbemesting met fosfaat bij
erwten op ijzerhoudende zandgrond in Westerwolde en ook bij bruine
bonen; bij suikerbieten was het verschil met breedwerpig uitstrooien van
de meststof veel minder. Op deze grond blijkt wel overtuigend het belang
van een plaatselijke toediening van superfosfaat (in 1948 ook bij haver).

Gunstige effecten werden waargenomen bij kalibemesting in de rij op
rivierklei bij de gewassen aardappelen en bieten (op een proefveld in het
bijzonder bij met kunstmestkali verrijkte stalmest).
Engelse onderzoekingen leren, dat rijenbemesting in het bijzonder
gunstig is bij laag opbrengstniveau op P - en K-arme gronden, bij gewassen met een wortelstelsel van geringe horizontale uitbreiding en met een
korte groeiperiode. Bij aanwending dicht bij het zaad, zware giften, rijke
gronden en droge weersomstandigheden kan de kiemschade het voordeel
van een betere groei overtreffen.
Toetsing

en toepassing

van methoden van

grondonderzoek

De meeste series van proeven, welke in interprovinciaal
verband op
het gebied der bemesting worden genomen, hebben min of meer betrekking
op de toetsing van de methoden van grondonderzoek, welke door het
Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek worden gevolgd. Er wordt
s t e e d s meer verband t u s s e n deze proefnemingen gebracht onder auspiciën van de Commissie voor Interprovinciaal Onderzoek met haar subc o m m i s s i e s . Ingevolge de wens om jaarlijks een kort verslag van het
beloop der proefnemingen aan de Rijkslandbouwconsulenten uit te
brengen,werd een verslag geschreven over: ,,De stand van het onderzoek
bij de meerjarige fosfaatproeven op bouwland in 1 9 4 9 " .
De betekenis van het P- citroenzuurcijfer
als maat voor de reactie van
het gras op fosfaatbemesting
en fosfaattoestand
van de bodem werd
nader omlijnd aan de hand van een uitgebreid proefmateriaal. In het
vorige jaarverslag werd reeds opgemerkt, dat de bruikbaarheid van deze
grootheid zeer bevredigend i s , maar dat de interpretatie der gevonden
getallen voor de verschillende grondsoorten verschillend i s . De ervaringen met het P-getal (in water oplosbaar fosfaat) zijn teleurstellend,
zodat er in het algemeen geen reden bestaat om deze grootheid op
grasland te bepalen.
De kalibepaling in grondmonsters van grasland werd getoetst aan de
hand van in interprovinciale samenwerking verkregen proefresultaten van
1943, 1948 en 1949. Het onderzoek heeft belangrijke resultaten opgeleverd en wekt vertrouwen in de kalibepaling van het grondonderzoek.
Het K-HC1 gehalte blijkt een zeer goede maat te zijn voor kleigronden,
wanneer bij de waardering rekening wordt gehouden met het humusgehalte.
De waarde i s op zee- en rivierkleigrond weinig verschillend, in het
l a a t s t e geval zijn de gehalten evenwej over het algemeen aanmerkelijk
lager, zodat op deze grondsoort meer kaligebrek voorkomt. Zeer goede
uitkomsten zijn verder op lössgrond verkregen. Het K-HC1 cijfer geeft op
veengrond goede aanwijzingen, a l s het humusgehalte niet hoger is dan
ongeveer 40%.
Het K-getal wordt op zandgrond bepaald. Deze waarde geeft een bevredigende, op de Zuidelijke zandgronden zelfs een zeer goede aanwijzing
van de kalitoestand; men heeft bij de waardering dan met het humusgehalte
geen rekening meer te houden.

In het Kort Verslag van het Proefstation over 1949 wordt vermeld
(blz. 7), dat het K-gehalte van bouwland in de Haarlemmermeer goede
aanwijzingen heeft gegeven over de kalitoestand, waarbij niet, zoals in
Groningen, rekening met kalk- en slibgehalte behoeft te worden gehouden.
E e n n a d e r e bewerking van de resultaten van het chemische gewasonderzoek
en van de onderwatergewichten toonde evenwel, dat deze uitspraak
onjuist i s , en dat het kalkgehalte een overeenkomstige invloed a l s in
Groningen heeft. De Groningse resultaten konden dus integendeel op
fraaie wijze bevestigd worden, s l e c h t s met dit verschil, dat de minimale
beschikbaarheid van kali bij een iets hoger kalkgehalte dan in Groningen
wordt gevonden.
Het in 1950 in de polders van het consulentschap Zuidelijk-Noordholland verrichte onderzoek blijkt een verdere bevestiging te geven. Ook het
in Noordelijk Noordholland met Eersteling, in plaats van met Bevelander
verrichte onderzoek toonde goede samenhang tussen K-HC1 en de reactie
van het gewas. Een invloed van kalk kon echter nog niet gevonden
worden.
Het in 1947, '49 en '50 in Noordholland verrichte onderzoek heeft aan
het K-grondonderzoek een solide grondslag gegeven, die tevoren ontbrak.
Het onderzoek naar de betekenis van grondonderzoek bij de bepaling
van de magnesiumbehoefte
der gewassen werd met kracht voortgezet. De
ontwikkeling der bepalingsmethodiek kostte veel tijd. Ter versnelling van
de bepaling werd overgegaan van een extractie met 0.1 n HCl op een
extractie met 0.5 n azijnzuur. Er wordt gestreefd naar een nog grotere
versnelling van het onderzoek voor de practijk. Ook de Aspergillusmethode wordt getoetst.
Door samenvatting van de verkregen opbrengstkrommen kon een
voorlopig schema opgesteld worden voor bemestingsadviezen aan de
hand van grondonderzoek, dat is opgenomen in de circulaire ,,Enige
richtlijnen voor de magnesiumvoorziening van onze landbouwgewassen
op b a s i s van grondonderzoek". Bij de analyseresultaten der practijkmonsters wordt een sterke correlatie gevonden tussen het MgO-gehalte en
het humusgehalte r e s p . ook de pH. De ervaring leert, dat met de handhaving van een goede kallctoestand ook de magnesiumtoestand vooruitgaat.
De tot nu toe verkregen resultaten demonstreren duidelijk, dat in Nederland nog alle iaandacht aan de kalktoestand en de magnesiatoestand
der gronden besteed moet worden.
In verband met het optreden der zgn. seizoenschommelingen
en jaarschommelingen is het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek er toe
overgegaan om n a a s t de pH, bepaald in waterige suspensie,
welke aan
grote schommelingen onderhevig i s , de pH bepaald in een
KCl-suspensie
van In, waarbij de fluctuaties veel geringer zijn, te vermelden. Een
voorlopige handleiding bij de beoordeling van de pH-KCl-cijfers t.a.v.
bekalkingsadviezen werd aan de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
verstrekt. Ook een schema ter berekening van de kalkfactor voor zand-

en dalgronden werd daarbij gegeven; het bleek mogelijk ook voor kleigronden een kalkfactor te berekenen, die voor zeeklei, rivierklei en l o s s
verschillend lijkt te zijn.
Onderzoek betreuende
linge
wisselwerking

vruchtbaarheidsfactoren

afzonderlijk

en in onder-

Bij vroeg gezaaid wintergraan op dalgrond werd een behoorlijke werking van in het najaar gegeven stikstof waargenomen, terwijl er ook een
belangrijke fosfaatwerking (najaarsgift) te zien w a s , in het bijzonder bij
de hoge stikstofgiften. Alleen zonder fosfaatbemesting was er een aanwijzing, dat bij hoge stikstofgift een verdeling van de totale gift over naen voorjaar nog beter resultaat heeft gegeven dan wanneer a l l e s in het
voorjaar was toegediend.
De resultaten van een uitvoerig onderzoek naar de werking van ammonia
a l s stikstofmeststof, wanneer deze in vloeibare toestand in de grond gebracht wordt, wezen uit, dat op zware koolzure kalkhoudende klei de
werking van ammonia bij haver iets minder goed was dan die van kalkammonsalpeter en zwavelzure ammoniak; op lichte gronden daarentegen deed
ammonia niet onder voor de beide andere stikstofmeststoffen. Bij aardappelen heeft kalkammonsalpeter gemiddeld iets beter gewerkt dan ammonia
en zwavelzure ammoniak; op de gronden meteen pH van ± 6 heeft ammonia
meestal i e t s minder gunstige resultaten gegeven dan zwavelzure ammoniak, terwijl bij pH-waarden van ongeveer 5 het resultaat juist omgekeerd
w a s . Een nadelige werking van ammonia op de magnesiumvoorziening van
het gewas werd noch bij haver noch bij aardappelen geconstateerd. In
overeenstemming met de resultaten van 1949 werden echter duidelijke
aanwijzingen verkregen, dat op kaliarme gronden ammonia beduidend
minder gunstig werkte dan de beide andere genoemde stikstofverbindingen.
Het onderzoek betreffende de nawerking van de mengmeststof NP fosfaatammonsalpeter a l s fosfaatmeststof in vergelijking met die van superfosfaat en Thomasslakkenmeel leerde, dat de nawerking van de verschillende fosfaatmeststoffen op grasland belangrijker was dan op bouwland
(nieuw ontgonnen heidegrond). In het eerstgenoemde geval was reeds na
een tweemaal gegeven bemesting de opbrengst met fosfaatammonsalpeter
gelijk aan die met superfosfaat; op het bouwland was de opbrengst van
veldjes, die in 1949 en 1950 bemest waren met superfosfaat hoger dan
die, welke tweemaal fosfaatammonsalpeter hadden gekregen.
De gunstige werking van een verse fosfaatbemesting,
waarop in algemene zin reeds meermalen werd gewezen, kwam vooral naar voren op een
sterk fosfaatvastleggende roodoorngrond en overtrof die van een voorraadbemesting (gewas wintergerst). Thomasslakkenmeel en dubbelkalkfosfaat werkten beide evengoed op de oogst, evenals in het vorige jaar.

Het effect van superfosfaat in poedervorm was geringer dan dat van
grof gekorreld superfosfaat en de reeds genoemde meststoffen. Grof gekorreld superfosfaat heeft op deze grondsoort in drie van de vijf proefjaren beter gewerkt dan poedervormig superfosfaat.
Een meerjarig kalihoeveelhedenproefveld op zavelgrond, waarop de
behoefte van een aantal gewassen en rassen aan kali is onderzocht, werd
in h e t l a a t s t e proef jaar gebruikt om de invloed van de voorvrucht (voederbieten, aardappelen, haver en zomertarwe) op de kalireactie van de navrucht paardebonen te demonstreren. Het feit, dat bieten a l s voorvrucht
een betere kaliverzorging van een hiervoor gevoelige navrucht noodzakelijk maken, trad duidelijk aan het licht. De andere voorvruchten gaven
geen aanleiding tot een verschillende reactie op kali van de paardebonen.
Enige waarnemingen op de oude langjarige kalkproefvelden
mogen
worden vermeld.
Een pleksgewijs optreden van boriumgebrek bij suikerbieten op het
langjarige kalkproefveld van de Proefboerderij te Nieuw-Beerta was een
onverwacht verschijnsel. De opbrengst was overigens nog zeer bevredigend. Melding kan gemaakt worden van een stijging van de opbrengst
naar hogere kalktoestand, maar van een daling in suikergehalte bij toenemend stikstofgehalte, wat op een te rijke stikstofbemesting op de
kalkrijke veldjes wijst.
Een sterk stikstofeffect werd bij een hernieuwde bekalking van een
langjarig kalkproefveld op venige klei waargenomen.
Meerdere malen werd op een kalkproefveld op zure zandgrond gevonden,
dat bij bemesting met zwavelzure ammoniak stikstofverliezen kunnen
optreden, wanneer tegelijkertijd wordt bekalkt.
Slechts eén proefveld van de vier kalkproefvelden
op grasland in de
omgeving van Baard gaf een gunstig effect te zien van de vroeger gegeven
kalk; op de andere was het effect negatief. Vers gegeven kalk had echter
meestal een duidelijk gunstige invloed.
De hoeveelheid MgO, welke in de vorm van verschillende magnesiakalkmeststofjen
op een proefveld op esgrond werd gegeven, werd bij de
analyse der grondmonsters van de eerste bemonstering na de toediening
geheel teruggevonden, in de twee daarop volgende jaren daalde het gehalte aan in azijnzuur oplosbaar MgO snel, daarna bedroeg het jaarlijkse
verlies 25 kg MgO per ha.
Op een magnesiumproefveld werd bij na rogge verbouwde stoppelknollen een veel sterkere reactie op de magnesiabemesting gevonden dan
bij de rogge.
De nawerking van de in het vorige jaar toegediende magnesia in de
vorm van magnesiakalksalpeter
r e s p . zwavelzure ammoniak, waaraan

dezelfde hoeveelheid magnesium was toegevoegd, bleek belangrijk te
zijn. Verder bleek, dat de vorm, waarin de stikstof in 1949 was toegediend, van betekenis was voor de magnesiumvoorziening in 1950. Grote
hoeveelheden zwavelzure ammoniak hadden een slechte nawerking, waarvan de oorzaak toegeschreven moet worden aan de belangrijke invloed,
welke er van de verzuring van de grond op de uitspoeling van magnesium
uitgaat. Er werd verder een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de meest
gunstige N : MgO-verhouding.
Bij het onderzoek betreffende beschadiging door overmaat van mangaan
in landbouwgewassen
werden vier gewassen voor de eerste maal op hun
gevoeligheid voor mangaanovermaat getoetst. Zandwikke bleek veel minder gevoelig te zijn dan voederwikke. Bij serradella traden nergens beschadigingen op. Lupine bleef in het jeugdstadium op de zure percelen
wat achter en vertoonde enigszins dorre randjes langs de bladeren, de
latere ontwikkeling was op niet en wel gekalkte veldjes gelijk. De mangaangehalten op de zure percelen bleken vrij hoog. Gerst toonde zich
relatief ongevoelig voor mangaanovermaat; deze ongevoeligheid berust
op een geringe opname van mangaan. Bij aardappelen en bonen had magnesiabemesting een verlaging van het mangaangehalte tengevolge. Eind
Juni vertoonden zowel Noordeling als Eigenheimer op de zure percelen
zonder magnesia een ziektebeeld (oude bladeren zwart verrot of afgevallen en ingezonken vlekken aan stengel en stengelvoet), dat in Wisconsin,
l'.S.A. op bepaalde zure gronden voorkomt en aldaar wordt toegeschreven
aan mangaanvergiftiging. De samenhang tussen Mn-en Mg-opname wordt
nader bestudeerd.
Bij een potproef met 33 zure ijzerhoudende zand- en veengronden bleek
bij 25 van deze gronden klaver molybde engebrek te vertonen. In vele
gevallen was er zonder molybdeentoediening geen binding van luchtstikstof mogelijk (toediening van natriummolybdaat naar 1 kg per ha is reeds
voldoende; hoeveelheden van 10-25 kg kunnen reeds schadelijk zijn voor
het v e e , aangezien het molybdeengehalte van klaver snel stijgt). Bij in
de zomer aangezette potproeven werdpractisch geen reactie waargenomen
(mogelijk invloed van hogere temperatuur). Er was dit jaar nauwelijks
sprake van een Cu-Mo, Fe-Mo en Vin-Mo antagonisme. Rode klaver en
lucerne reageerden op ongeveer dezelfde wijze op molybdeentoediening
a l s witte klaver. Bij erwten en bonen was de reactie vrijwel nul, koolzaad en vooral bloemkool bleken zeer gevoelig voor molybdeengebrek. De
nitraatassimilatie bij de koolsoorten bleek sterk geremd.
Verschillende nieuwe resultaten werden verkregen uit het onderzoek
omtrent de. wisselwerking der
vruchtbaarheidsfactoren.
Bij een kalk-stikstoßoeveelhedenproefveld
op esgrond steeg de roggeopbrengst bij een lage N-gift geleidelijk van lage naar hoge pil; bij mid-
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delmatige en hoge N-gift werd de hoogste opbrengst reeds bij pH 5 bereikt.
Een uitgebreid microbiologisch en chemisch onderzoek bij een kalkstikstofhoeveelhedenproefveld op venige klei verrijkte ons inzicht in de
processen. Er grijpt boven pH 5 een belangrijke afbraak van de organische stof p l a a t s , waarbij veel stikstof voor de gewassen ter beschikking
komt. Genoemde afbraak wordt teweeggebracht door een sterke vermeerdering van de Actinomyceten reeds vrij spoedig na de bekalking. Ook de
nitrificerende bacteriën nemen na bekalking snel toe. De groei van het
aantal Azotobacters komt pas enige jaren na de bekalking.
De stand van het aardappelgewas en ook de opbrengsten van het kalkfosfaatproefveld
op veenkoloniale grond lieten zien, dat fosfaatgebrek
bij hoge kalktoestand sterk toenam, waarmede de in het vorige jaarverslag genoemde resultaten van een overeenkomstig proefveld op zandgrond
worden bevestigd. Hieruit blijkt, Hat de bij vrij hoge pH op zand- en dalgrond vaak gevonden daling van de opbrengst o.a. op fosfaatgebrek berust. Op kleigrond geeft het onderzoek in die gevallen, waar het gewas
op fosfaat reageerde, tot dusver een bevesriging van de vroeger gevonden
resultaten, namelijk dat de invloed van het fosfaat het grootst is bij lage
kalktoestand.
Een kalk-kaliproefveld
op zware klei gaf bij verschillende gewassen
karakteristieke verschillen te zien. Bij bonen in 1949 trad een sterk
kalk-kali-antagonisme op, wat zich uitte in een sterk kaligebrek en sterke
reactie op de kalibemesting bij hoge, en in uitblijven van dit gebrek en
geringe actie bij lage pH; bij de bieten in 1948 was de reactie der kalibemesting bij alle pH-waarden van gelijk belang. De zomertarwe in 1948
en de gerst in 1950 reageerden nauwelijks op deze factoren.
In tegenstelling met wat vroeger hieromtrent is medegedeeld, blijkt
thans op pH-Mg-proefvelden bij verschillende pH-niveau's de samenhang
tussen magnesiagehalte en opbrengst van het gewas vrijwel dezelfde te
zijn. Er wordt gevonden, dat bij een goede kalktoestand gemakkelijker
een voldoende hoog Mg-niveau wordt behouden dan bij een te zure grond.
Op een kalk-kali-magnesiaproefveld op Zuidelijke zandgrond werd bij
de beide aardappelrassen Voran en Bintje door zware kalibemesting een
verergerd magnesiumgebrek waargenomen. Overigens reageerden de beide
rassen zeer verschillend, waarop in dit korte bestek niet verder kan worden ingegaan.
Het onderzoek betreffende de vervanging van kalium door natrium op
een Droefveld op humushoudende zandgrond heeft bij verschillende gewassen zeer verschillende resultaten gegeven. Aardappelen reageerden
sterk op de kalibemesting. Toevoeging van natron had zelfs een opbrengstdepressie tengevolge. Rogge gaf geen merkbare r e a c t i e s . Bij haver kon kali voor een gedeelte door natron worden vervangen. Natron had
een zeer gunstige werking op voederbieten; de opbrengst van het
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object K 2 0 : N a 2 0 = 3 overtrof die van het object, waarop alleen kali
werd toegediend, terwijl het object K 2 0 : N a P 0 =1 deze opbrengst evenaarde« Geheel zonder kali kunnen bieten het echter niet stellen. Bij
gras kon 25% van de kali door natron worden vervangen; ook natron alleen gaf nog een flinke opbrengststijging.
Groenbemesting resp. stalmest hebben op de desbetreffende proefvelden op zand- en dalgrond nog geen verandering gebracht in de samenhang
tussen pH en opbrengst.
De proefvelden ter bestudering van de invloed van huisvuilcompost
op
bodem en bodemvruchtbaarheid lagen dit jaar grotendeels op nawerking.
De proeven met huisvuilcompost V.A.M., waarbij de direct bemestende
werking was geëlimineerd, gaven geen of practisch geen effect te zien.
Ten aanzien van de wijze van toediening (onderwerken resp. opstrooien)
werd zo weinig lijn gevonden in de verschillen, dat tot een afwezigheid
van verschil van invloed geconcludeerd kan worden. Bij de proeven op
zand- en dalgrond, waarbij de direct bemestende werking niet geëlimineerd werd, werden opbrengstverhogingen van 10-15% gevonden.
Bij een vergelijking tussen ongebroeid vuil (Dano en volgens het
systeem Weststrate geraspt) en het gebroeide product (V.A.M.) wordt
gevonden, dat in het jaar van toediening vers vuil een opbrengstdepressie
kan geven, welke in het tweede jaar wordt gecompenseerd r e s p . overgecompenseerd. De depressie werd in ons vorige jaarverslag toegeschreven
aan een stikstofvastlegging door de cellulose. Het feit, dat gebroeid
vers gemalen vuil in het jaar van toediening eveneens lagere opbrengsten kan geven dan huisvuilcompost V.A.M., laat zien, dat er ook nog
andere factoren in het spel zijn.
In een bakkenproef werd de invloed van de toevoeging van montmorilloniet aan stadsvuil vóór de broei nagegaan. Hierdoor werd een rendementsverhoging van de organische stof gevonden van 10%.Volgens litteratuurgegevens zou dit berusten op de vorming van stabiele kleihumuscomplexen, zodat tijdens de broei minder organische stof wordt afgebroken.
Behoefte

van de gewassen;

voedingsphysiologisch

onderzoek

Gedurende het verslagjaar zijn 5450 gewasmonsters voor chemisch
onderzoek ingeschreven, terwijl het onderzoek van 4470 monsters beëindigd kon worden; er werden ruim 20.000 bepalingen verricht.
Bij een onderzoek betreffende de wederzijdse invloed van kationen bij
de opname door het gewas (haver) werd o.a. een fraaie logarithmische
samenhang tussen de Ca :Mg-verhouding in de grond en deze verhouding
in het loof gevonden. Bovendien is de Ca:Mg-verhouding in het loof afhankelijk van de pH van de grond en i s deze het kleinst, dus voor het Mg
het gunstigst, bij pH ± 5 en neemt naar lage pH snel, naar hoge pH langzamer toe.
12

liet onderzoek over de invloed van de in het begin van de groei en
later beschikbare voedingsstof op het ontwikkelingsverloop
van het gewas
(aardappelen) slaagde goed. De combinatie 1/3 deel der bemesting vroeg
en 2/3 deel laat, gaf, vergeleken met volledig vroege bemesting, op twee
proefvelden opbrengstvermeerderingen van resp. 6% en 27% aan droge
stof.
liet onderzoek naar de betekenis van minerale voedingsstoffen
(N,P ,K,
Mg en Cu) voor de biochemie en physiologie van aardappelen werd voortgezet. De verhoogde ademhaling bij kaligebrek bleek samen te hangen
met de grote gevoeligheid van kali-arme knollen voor beschadiging en
wel zó, dat de niet beschadigde cellen reageren op de beschadiging.
Fosfaat-arme aardappelen bleken minder intensief te ademen dan knollen
met voldoende fosfaat. Hoewel koper een belangrijke rol speelt bij de
C0 2 -productie in fijngemaakt aardappelweefsel, kon met vrij grote zekerheid worden aangetoond, dat het koperhoudende tyrosinase niet de rol
speelt van eindoxydase bij de ademhaling. Voor de bepaling van vrije
aminozuren in aardappelen werd met succes gebruik gemaakt van de methode der papierchromatografie.

BODEMVRUCHTBAARHEID: BODEM EN GROND
Onderzoek betreffende factoren, welke de algemene
stand van de bodem bepalen, en hun
wisselwerking

vruchtbaarheidstoe-

In het vorige jaarverslag werd reeds medegedeeld, dat er in totaal
dertien factoren werden gevonden, die de opbrengst van aardappelen in
1948 op de stroomgronden van de Bommelerwaard beinvloed hebben. liet
bleek nu, dat de invloed van negen factoren s t a t i s t i s c h betrouwbaar was,
waarmede de varians voor ongeveer 90% verklaard kan worden. De kalitoestand van de grond heeft de grootste invloed.Door correlatieve beschouwingen tussen enige meteorologische gegevens en jaaropbrengsten
in de Bommelerwaard en andere gebieden van Nederland kon aannemelijk
worden gemaakt, dat de kalitoestand van de grond ook in andere jaren de
belangrijkste groeifactor op de stroomgronden van de Bommelerwaard is
en verder dat in minstens 70% der jaren de aardappelen watergebrek h e b ben.
Onderzoek naar de betekenis van de organische stof voor de vruchtbaarheids toestand van de bodem
Het onderzoek in bedrijfsverband naar de betekenis van de intensivering der organische bemesting op 21 proefpercelen en vier proefbedrijven
ontwikkelde zich goed. Alle gewasopbrengsten konden worden bepaald
met uitzondering van een paar proefpercelen. Op enkele percelen
werden opbrengstverschillen ten gunste van organische bemesting gevonden, welke voornamelijk door een te lage Mg-toestand van de grond
veroorzaakt zullen zijn. Er zal behoorlijk aandacht besteed moeten worden aan de Mg-voorziening der gewassen, ook op bedrijven, welke bij dit
onderzoek zijn betrokken.
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De resultaten der talrijke veldproeven met compost werden in het vorige
hoofdstuk beschreven, aangezien de invloed van deze bemesting op bodem
en bodemvruchtbaarheid pas op de lange duur kan worden beoordeeld.
Voor de stand van het onderzoek naar de betekenis van kunstmatige
stabiele humus voor bodem en bodemvruchtbaarheid zij verwezen naar de
dit jaar verschenen publicatie van Ir J a c . Kortleven over „Stabiele humus
en de interprovinciale Calhahumusproeven 1943 _ 1947", terwijl de resultaten van het onderzoek betreffende de invloed van het onderploegen van
stro op bodem en bodemvruchtbaarheid
in een publicatie van dezelfde
schrijver werden vastgelegd (,,Het onderbrengen van stro in de grond").
Physisch,

chemisch en mineralogisch

bodem- en

grondonderzoek

Het onderzoek naar de bodemstructuur werd voor vele projec ten toegep a s t . Er werden ongeveer 1800 monsters volgens de methode der natte
aggregaatanalyse geanalyseerd. Voorts werden 550 visuele structuurbeoordelingen verricht. De bepaling der poriè'ngrootte-verdeling werd in 132
gevallen verricht. Andere en gewijzigde methoden van structuurbepaling
werden in studie genomen (variatie in spoeltijd, waardoor verschil in
poreusheid naar voren gebracht kan worden; vereenvoudigde toepassing
van het door van Bavel a l s structuurmaat ingevoerde, gewogen gemiddelde van de diameters der bestendige aggregaten; methode Vilenski).
Het onderzoek naar het jaarlijkse beloop van de bodemstructuur bij
verschillende gewassen en gronden gaf reeds aardige resultaten. Meteorologische omstandigheden, in het bijzonder gemiddelde temperatuur en
regenval in de week, voorafgaande aan de bemonstering, bleken bij
esgrond en bij het gazon op het terrein van het laboratorium een positieve
correlatie te geven met de aggregatie. Bij de dalgrond was de invloed
gering en de correlatie voor grotere waarden van de temperatuur en regenval negatief.
Het onderzoek naar de invloed van de pH van de grond op de bodemstructuur werd bij een aantal proefvelden op de veenkoloniale proefbedrijven voortgezet. Het blijkt, dat bij toenemende pH gestreefd wordt
naar een toestand van de slechtste aggregatie; de pH, waarbij deze
toestand wordt bereikt, varieert bij de verschillende proefvelden tussen
ongeveer 5.0 en 6.5«
Er werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van een snelle laboratoriummethode ter bepaling van de bodemstructuur verbeterende
eigenschappen van organische meststoffen.
Er werd gewerkt met een standaard grond onder toevoeging van glucose met en zonder stikstof en van
lucernemeel. Bij 20 C en 12 gew.% vocht gaven het lucernemeel en de
glucose met stikstof na een incubatietijd van ongeveer 6 dagen her optimale aggregatieverschil, dat bij glucose zonder stikstof na ongeveer 10
dagen optrad; dit verschil daalde daarna uitermate langzaam.
Er werden vele bepalingen verricht van het doorlatend vermogen voor
lucht van bodemmonsters, in het bijzonder in verband met de corrosie
van waterleidingbuizen. Hierbij werd gevonden, dat niet het doorlatend
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vermogen voor lucht van de onberoerde bodem, maar de vorming van een
verdichte zone om de buis voor reductie van de bodem en eventuele corrosie van de buis aansprakelijk gesteld moet worden.
Verder werd aandacht besteed aan de invloed, die organische bemesting, vruchtwisseling, wisselbouw en grondwaterstand op de bodemstructuur uitoefenen, alsmede aan de bodemkundige zijde van het vraagstuk der winderosie.
Het onderzoek naar de oorzaken van het verschijnsel der irreversibele
indroging bij veengronden en venige kleigronden en naar de bestrijding
daarvan werd met kracht voortgezet. De reversibiliteitsgraad van 700
monsters werd onderzocht. Z o a l s reeds eerder werd medegedeeld, moet
de oorzaak van de irreversibele indroging grotendeels gezocht worden in
de vorming van sterk gekitte aggregaten. Eenmaal ingedroogd veen kan
door langdurige bevochtiging tot op zekere hoogte, maar niet totaal,
weer reversibel worden gemaakt. Diverse composten, noch bekalking
blijken hierop enige invloed te hebben. Menging van het nog reversibele
veen met zand (hoe fijner hoe beter) kan irreversibele indroging voorkomen. Tenslotte wordt deze verminderd door bevriezing en wel des te meer,
naarmate de veengrond minder verweerd i s .
Het granulometrische onderzoek van Nederlandse gronden tot en met
de subfractie < 1/8 micron werd regelmatig voortgezet. Er werden dit
jaar 160 monsters in duplo onderzocht. Er werd een vlottere bepaling
van de z.g. matière noire uitgewerkt.
Het fosfaatvastleggende
vermogen van een heideplag bleek klein in
vergelijking met dat van het bruine zand, dat een hoog vastleggend vermogen heeft. Uit een potproef bleek overtuigend de voortreffelijke werking van de niet te diep ondergebrachte plag op de fosfaathuishouding.
Bij afwezigheid van de plag kon deze werking door zware fosfaatbemestingen niet geëvenaard worden.
Het onderzoek betreffende zgn. biogene kleien en komgronden uit de
Betuwe en de Bommelerwaard had tot resultaat, dat de eerstgenoemde
kleien practisch dezelfde mineralogische
samenstelling
hebben a l s de
gewone rivier- en zeekleien. De zware komkleien bevatten tot ± 20%
montmorilloniet, zodat wij hier dus met een grondtype te maken hebben
met slechtere bewerkbaarheid, grotere gevoeligheid voor droogte en groter adsorptievermogen.
Er werd gevonden,dat het mineraal YFe203, dat in roodoorngronden en
andere roodachtig gekleurde gronden voorkomt, ontstaat door oxydatie
van limoniet of lepidocrodiet,rijk aan organische stof.
Het onderzoek naar de mineralogische samenstelling van
verschillende
zandformaties ten opzichte van de nalevering van kalium en magnesium
aan het gewas werd uitgebreid tot 70 zanden. Uit de potproeven bleek
o.a., dat l o s s , welk materiaal in den beginne zeer wel in staat was kali
af te staan, vanaf de derde beplanting plotseling weinig kalium meer ter
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beschikking s t e l t , maar nog wel magnesium. De zanden uit ZeeuwsVlaanderen daarentegen vertonen bij de 7e oogst nog s t e e d s een behoorlijke nalevering van kalium en magnesium.
Z o a l s in het vorige jaarverslag werd medegedeeld, kwam vast te staan,
dat het hoge kalifixerende vermogen van enige zandige Schotse gronden
aan het mineraal vermiculiet moest worden toegeschreven. Er werd nu
gevonden, dat vermiculiet een gewoon bestanddeel is van onze gronden.
Het i s een verweringsproduct van biotiet. Het percentage vermiculiet i s
in sterk verweerde gronden, zoals katteklei, zure moerasklei, roodoorn,
dan ook hoger.
Chemisch-analytisch

onderzoek

De zgn. analysemethodiek
volgens Morgan-Venema was onderwerp van
een kritische beschouwing. Verschillende opmerkingen, welke naar voren
kwamen, en wijzigingen in de methodiek werden in een rapport vastgelegd.
De magnesiumbepaling
in grondmonsters wordt thans colorimetrisch
metthiazolgeei in 0,5n azijnzuur extract verricht. Dit e x t r a c t i s practisch
niet gekleurd, terwijl er geen verwijdering van Fe en Mn behoeft plaats
te grijpen.
Bij een onderzoek naar de verbetering der fosfaatbepaling
in gewasen grondmonsters volgens de molybdeenblauwmethode
bleek, dat de tijd,
waarbinnen de extinctie der molybdeenblauwoplossingen gemeten moet
worden, bij de bepaling van het totale gehalte aan fosfaat in grond aan
veel nauwere grenzen i s gebonden dan bij gewasmonsters. De resultaten
van het onderzoek zullen gepubliceerd worden.
De bepaling van K en Na met behulp van de vlamfotometer werd verbeterd door aanschaffing van een Pan-seleniumcel (Megatron). Kleine concentraties K en Na kunnen nu nauwkeurig worden gemeten. Een groter
traject kan worden bestreken door gebruik te maken van belichte fotografische platen. Het Na-licht wordt daarbij sterk afgedimd, zodat daarvan
bij de K-bepaling weinig storing wordt ondervonden.

AGROHYDROLOGISCH ONDERZOEK
De bewerking der taxatiegegevens betreffende de stand van de rogge,
de haver en het gras, welke werden verzameld om de wenselijkheid
na te
gaan van verhoging van de grondwaterstand door het plaatsen van stuwen
in de rivier de Aa en door infiltratie vanuit sloten^kostte
veel tijd en
moeite, e v e n a l s het maken van de bodemkaart en de kaart, aangevende de
diepste, nog toelaatbare grondwaterstanden.
Het oriënterende onderzoek betreffende het optreden van last van droogte en verstuiving in Noord-Limburg heeft aan het licht gebracht, dat het
onderzochte gebied (Limburg ten Noorden van Roermond en ten Westen
van de Maas) slechts voor 10 a 15% bestaat uit gronden, welke in waterhuishoudkundig opzicht goed zijn. De gegevens werden op kaart gebracht
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( r e s p . 1:50.000 en 1:25.000).
Er werden flinke vorderingen gemaakt met de samenstelling van de
zgn. verdrogingskaart van de gehele provincie Zeeland (met uitzondering
van Walcheren).
Dit jaar werd veel tijd besteed aan het onderzoek naar de lithologische
gesteldheid van de ondergrond in Zeeland in verband met voorkomen
en intensiteit van grondwaterstromingen (afvloeiing, inzijging, kwel e.d.),
aangezien dit het eerste onderzoek is in het kader van de vervaardiging
van een kaart, welke de lithologische samenstelling van de ondergrond
van Nederland zal aangeven (zgn. hydrologische profielenkaart). Hierbij
is een nauwe samenwerking tot stand gekomen met de Geologische Stichting te Haarlem, met het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en met
het Grondwaterstandsarchief T.N.O.De diepboringen op het eiland Schouwen-Duiveland zijn gereedgekomen. De Rijksdienst voor Uitvoering van
Werken verleende steun.
Het onderzoek naar de invloed van een voldoende diepe en intensieve
drainage op de ontzilting van verzilte gronden met mogelijk enige kwel
op Schouwen-Duiveland heeft tot heden een gunstig resultaat opgeleverd.
De oorzaak van de s l e c h t e werking van een infiltratie-proefveld
Stiens werd gevonden in een te ondiepe ligging van de molgangen.

te

Het onderzoek naar de mogelijkheid van infiltratie van gronden onder
Hedel en Ammerzoden in verband met de afvloeiing naar de Maas kwam
te velde gereed en zal in 1951 beëindigd kunnen worden.
Een onderzoek naar de bodemgesteldheid op de proefboerderij te Zegveld wees uit, dat tot de inrichting van een grondwaterstandsproefveld
kan worden overgegaan.
Het reeds in het vorige jaarverslag vermelde onderzoek betreffende de
aanleg van sportvelden (Haarlem, Den Helder, Alkmaar en Dubbeldam)
kwam gereed. De desbetreffende adviezen werden uitgebracht.
De bestudering van stroming van water in de bodem werd geregeld
voortgezet.
De door Hooghoudt afgeleide formules bleken bij een homogeen bodemprofiel over het algemeen slechts geringe afwijkingen te vertonen van de
theoretische resultaten, verkregen met de hodograaf- en de relaxatiemethode. Ook bij heterogene gronden zijn deze formules met voldoende
benadering juist. Er ontstaan wel fouten van betekenis, indien de bodem
boven de drains veel slechter doorlatend is dan er beneden.
,,Een nieuwe formule voor de berekening van de doorlaatfactor met de
boorgatenmethode" werd aan geïnteresseerden toegezonden. Een veel
vluggere en betere berekening wordt thans t o e g e p a s t .
De geconstrueerde modellen met plan-parallelle glazen platen blijken
voor demonstratie goede diensten te bewijzen. Ze worden momenteel
reeds op drie landbouwscholen gebruikt. Een model, dat geconstrueerd
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werd om het drainageprobleem bij afvoer van zowel regen a l s kwelwater
te bestuderen, werd tijdens het Internationale Bodemkundige Congres
gedemonstreerd. Kwalitatieve en kwantitatieve studies over de scheidingslijn van zoet en zout water in verband met de intensiteit van regenval en kwel werden met succes voortgezet.
Een globale berekening van de afvoer van grondwater naar het Markkanaal bij voldoende verhoging van de grondwaterspiegel voor de opheffing van de l a s t van droogte, leerde, dat de infiltratie wel mogelijk i s ,
maar veel water zal kosten (50000 m 3 ),waarvan ca 30000 m 3 per dag door
de grond naar het kanaal zal afvloeien.
De dit jaar verkregen resultaten bij het onderzoek naar de invloed van
de grondwaterstand
op bodem en bodemvruchtbaarheid
(Proefboerderij
Nieuw-Beerta) laten niet of nauwelijks toe een schadelijke werking van
hoge grondwaterstanden in de winter v a s t te stellen. Dit onderzoek zal
nog enkele jaren voortgezet moeten worden in verband met eventueel
optredende structuurverslechtering.
Aan het omvangrijke onderzoek naar de verdamping van een polder
(Rottegatspolder) werd geregeld medewerking verleend.
Het onderzoek betreffende droogteschade
bij verschillende
gewassen
betrof in 1950 een vergelijking van de verdamping van vrijstaande potten
en van potten, die in een veld met haver waren ingegraven. De invloed
van de weersomstandigheden hierop was ongetwijfeld verschillend. Eigenaardig is verder, dat planten, die zich voortdurend in het gewas bevinden, meer verdampen, dan planten, die hierin s l e c h t s korte tijd vertoeven.

BOTANISCH ONDERZOEK
Het onderzoek naar de beworteling der gewassen, dat uiteindelijk tot
doel heeft een bijdrage te kunnen geven voor adviezen betreffende bodemverbetering en watervoorziening, had in 1950 vooral betrekking op grasland, verder op de invloed van het bodemprofiel op de wortelontwikkeling en tenslotte op het verzamelen van kwantitatieve cijfers over de
wortelhoeveelheden in de verschillende bodemlagen. De methodiek
van
het wortelspoelen werd ook nog aan de tand gevoeld. Het blijkt wel uit
de litteratuur, dat daarbij zeer grote fouten gemaakt kunnen worden; verliezen aan wortels enerzijds en onvoldoende schoning anderzijds kunnen
grote afmetingen aannemen. T.a.v. de thans te Groningen gevolgde werkwijze krijgen wij de indruk, dat bij goed geoefend personeel geen der
mogelijke foutenbronnen een belangrijke rol speelt. Er werd door proeven
bewezen, dat er bij zeven met een maaswijdte van 0.27 mm practisch
geen levende, gave wortels door het water worden meegevoerd. Een elders geconstrueerd decanteerappan-.at bewees bij dit onderzoek goede
diensten. Er wordt thans nagegaan, of zeven met grotere maaswijdte
eveneens nog gebruikt zouden kunnen worden.
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Belsngrijke gegevens werden verzameld betreffende de invloed van een
een in het bodemprofiel bestaand scheidingsvlak
tussen humeuze laag en
zand op de wortelontwikkeling
in de zandlaag. Bij diepe waterstand
drongen geen wortels in het zand door en traden in het onderzochte geval
ernstige verschijnselen van verdroging op. Waar het grondwater s l e c h t s
1 m diep stond en dit capillair opsteeg tot in de humeuze z a n d l a a g ,
bleek een beperkt aantal wortels in het zand doorgedrongen te zijn, die
door een opvallende hypertrophie van de schors vele malen dikker waren
en minder zijwortels droegen dan de wortels in de humeuze bovengrond;
bepaling van het (absorptie) oppervlak der wortels in het zand leidde tot
de conclusie, dat de zandige ondergrond in het onderzochte geval van
weinig betekenis voor de watervoorziening van het gewas w a s . De nadelige invloed van een scherpe klei- zandscheiding in het bodemprofiel op
de wortelontwikkeling werd indertijd reeds gevonden. Een systematisch
onderzoek naar de oorzaak van deze verschijnselen werd begonnen.
Bij het onderzoek naar de periodiciteit
van de nieuwvorming en afsterving van wortels van de afzonderlijke
grassoorten werd een sterke
groei waargenomen in Mei en een iets minder sterke groei in September.
Bij een in Nov./Dec. verricht onderzoek met behulp van de naaldenplank
viel de betrekkelijk geringe diepgang der wortels bij timotheegras (Phl'eum
pratense) op.
Het proefveld betreffende ecologisch onderzoek naar de wortelontwikkeling op grasland werd in verband met verschillende vragen intensief
bemonsterd (3000 monsters). Bemesting met stikstof bleek, evenals het
vorige jaar, een geringere hoeveelheid wortels te geven, terwijl omgekeerd kali een stijging der wortelmassa veroorzaakte. Het verschijnsel
der bloeding van afgesneden wortels werd op dit proefveld uitvoerig bestudeerd. Hoewel dit onderzoek nog niet i s beëindigd, kon uit de beschikbare gegevens al wel geconcludeerd worden, dat zelfs ernstig beschadigde wortels (vermoedelijk dank zij het bezit van een aantal gave zijwortels) een belangrijk aandeel kunnen hebben aan de wateropname in het
transport daarvan naar de bovengrondse organen en verder, dat de wort e l s - althans de jongere - nog lang werkzaam blijven, nadat ze het
contact met de bovengrondse delen hebben verloren.
Er werd voortgegaan met de bepaling van het gewicht aan wortels en
stoppels, die na de oogst der gewassen in de bouwvoor achterblijven. In
het najaar werden nog bemonsteringen verricht van diverse wintergewassen. Enige tabellen met wortelproductiecijfers der voornaamste gewassen
werden in Staring's Landbouwalmanak 1951 opgenomen.
Voor verschillende andere onderzoekingen o.a. op de wisselbouwproefbedrijven, voor het onderzoek naar de invloed van gebruikswijze
(maaien,
beweiden) en van de ouderdom op de beworteling van grasland en van de
afzonderlijke grassoorten, enz. werden talrijke monsters op worteldichtheid onderzocht. In totaal werden in dit verslagjaar ruim 18.000 monsters
gespoeld.
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Bij voortzetting van het onderzoek betreffende het voorkomen en de
bestrijding van het wier ,,Vaucheria dichotoma" in de
afwateringskanalen
van het Waterschap „Hunsingo"
is gebleken, dat de hernieuwde groei
van Vaucheria dichotoma in de voorjaarsmaanden niet alleen het gevolg
i s van het kiemen der op de bodem der kanalen voorhanden sporen, maar
dat er in het achtergebleven, schijnbaar afgestorven, geelbruine wier
kleine, groene fragmenten kunnen voorkomen, die langs vegetatieve weg
een nieuw wierdek kunnen doen ontstaan. Verder is aannemelijk gemaakt,
dat de verzilting, die in het Waterschap Hunsingo ernstige vormen kan
aannemen, a l s de voornaamste oorzaak beschouwd moet worden van het
m a s s a l e optreden van Vaucheria dichotoma (optimale groei bij 3 à 4 g
N a C l per liter). Kopersulfaat en natriumchloraat kunnen in depractijk niet
met s u c c e s a l s bestrijdingsmiddelen worden aangewend. „ V i l t v a r e n " in
de wintermaanden, waarbij de modder in beweging wordt gebracht en een
groot gedeelte der sporen in de modder wordt begraven, kan een hulpmiddel
zijn bij de bestrijding van dit wier, daar de sporen, zolang ze zich in de
modder bevinden, niet tot kieming in staat zijn gebleken.
Bij waarnemingen inzake Spartina-begroeiing
op de Dollard-slikken
in
Februari 1950 werd gevonden, dat vrijwel alle planten tengevolge van de
vorst omver lagen; zaad was er aan de planten vrijwel niet meer aanwezig. In November 1950 stond de Spartina er goed voor.
MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK
De onderzoekingen aan de microbiologische afdeling hadden voornamelijk op de volgende onderwerpen betrekking.
Onderzoek naar de invloed van verschillende
ring van stro

preparaten op de

composte-

Het resultaat van de proeven over compostering van stro met in de
handel gebrachte Engelse preparaten Quick Return en Fertosan en het
Franse preparaat Fertisol (Vetrisol) was dermate overtuigend negatief,
dat de Nederlandse importeurs van het Franse preparaat Vetrisol van
verschillende transacties hebben afgezien. Compostering met ureum was
succesvol; na 14 weken was in de hopen met ureum de C/N verhouding
gedaald tot ± 13 (geleek op goed vergane stalmest), terwijl deze verhouding in de overige hopen 36-46 bedroeg. Men zal er bij eerstgenoemde
hopen op moeten letten, deze niet langer te laten staan dan voor een
goede omzetting nodig i s , terwijl de hoop in geen geval moet worden
omgewerkt, daar er anders stikstofverliezen optreden.
Onderzoek betreffende de invloed van de bereiding van stalmest
volgens
verschillende methoden op de kwaliteit en de kwantiteit van de verkregen
mest
Het onderzoek had in dit verslagjaar een veel beter verloop dan in het
vorige jaar, dank zij nauwkeurige instructies en controle. Op het laboratorium werden in totaal ruim 2200 a n a l y s e s verricht.
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De verliezen aan droge stof bedroegen bij de proef op de stadsboerderij
te Sneek na z e s maanden voor silomest, stapelmest, toemaakmest, spreidmest en boerenmest r e s p . 6.5-14.0-14.5-11.0- en 23.0% van de ingereden
mest; de stikstofverliezen waren resp. 13,26,9,23 e n 3 3 % . De boerenmest
komt verreweg het s l e c h t s t voor de dag. De geringe verliezen in de toemaakmest zijn opvallend; de toegevoegde klei heeft dus zowel besparend
gewerkt op de organische stof a l s op de stikstof. Het hogere verlies in
de stapelmest, vergeleken met de spreidmest moet waarschijnlijk worden
toegeschreven aan de hogere temperatuur in de stapelmest.
De hoeveelheid op de mest terechtgekomen regenwater was het kleinst
bij de stapelmest, dank zij het kleinere oppervlak. De hoeveelheid afgelopen mestwater was het kleinst bij de toemaak (afgezien van de gesloten
silo), wat er op wijst, dat ook op dit punt de menging met klei gunstig
heeft gewerkt.
T J verliezen op de Proefboerderij te Heino bedroegen na 1 jaar voor
de stapelmest en de spreidmest resp. 29% en 41% aan droge stof en 32%
resp. 45% aan stikstof. De verliezen zijn door de lange bewaring sterk
toegenomen. Veldproeven met deze mest gaven de volgende opbrengstresultaten: op grasland met stalmest en spreidmest resp. 55% en 30% ten
opzichte van kunstmest en op bouwland (gewas aardappelen) 47% en 33%
(vergeleken werden gelijke hoeveelheden stikstof in hei uitgangsmateriaal).
De extra verliezen, welke op de gewone boerenmestvaalt zonder of met
een slechte gierput worden geleden, bedragen naar schatting minstens
fl 10 per koe en per stalperiode en maximaal fl 2 1 .
Onderzoek betreffende de chemische en microbiologische
karakterisering van organische meststoffen en van organische stof in de grond
Er werd enig methodisch onderzoek verricht. Voor de bepaling van het
langs bacteriologische weg gevormde koolzuur werd een nieuwe apparatuur ontworpen, die in s t a a t zal stellen grotere aantallen monsters tegelijk te onderzoeken.
Onderzoek betreffende
vaat- en voetziekten

de aard en bestrijdingsmogelijkheden

van erwten

Het is gebleken, dat de zgn. Amerikaanse vaatziekte zich in ons land
gestadig uitbreidt en een toenemende bedreiging voor onze erwtencultuur
vormt. In Brabant werd een ziektebeeld aangetroffen, dat afwijkt van de
tot nu toe bekende ziektebeelden. Het ziektebeeld, veroorzaakt door
Fusarium Solani en Ascochyta pinodella, bleek in het Noorden des lands
af te wijken van dat in het Zuidwesten; ook de reacties der verschillende
erwtenrassen verschillen enigermate.
Enting en stalmest hadden doorgaans geen waarneembaar effect op de
ziekte-aantasting. Een gift van ±30 kg N per ha werkte a l s regel gunstig.
Het gelukte in een aantal gevallen om langs physiologische weg de
rassen 1 en 2 van Fusarium oxysporum te onderscheiden; hiertoe werd
de reactie der schimmels tegenover de antagonistisch werkzame Actinomyces meredith nagegaan.
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De verschillende Fusariumrassen vertoonden verschillen in het vermogen om verwelkingsstof te produceren; diverse erwtenrassen gedroegen
zich ten aanzien hiervan soms geheel verschillend.
Ook dit jaar hebben enige kwekers van de geboden gelegenheid gebruik
gemaakt om hun nieuwe r a s s e n op met bepaalde schimmels besmette
proefterreinen te onderzoeken. Van de zijde der tuinbouwerwtenkwekers
is te kennen gegeven, dat zij hiervoor eveneens belangstelling hebben.
Onderzoek naar de microbiologische
bepaling van de hoeveelheid
plant opneembare stikstof in diverse gronden

door de

Bii het onderzoek van enkele gronden bleek, dat er inderdaad duidelijke verschillen bestonden in de snelheid, waarmee in deze gronden
cellulose werd omgezet. Door de invloed van de toevoeging van een extra
hoeveelheid stikstof op de C O 2 -o n tw ik k elin g konden de verschillen in
gehalten van de gronden aan assimileerbare stikstof worden beaccentueerd.
Onderzoek naar de oorzaak van het optreden van stikstofverliezen
de nitrificatie in zure zandgronden

tijdens

Dit onderzoek is thans beëindigd. Het is gebleken, dat in de meeste
zure zandgronden met een pH tussen ± 4.5 en 5.5 bij bemesting met zwavelzure ammoniak stikstof in de vorm van NO-verbindingen verloren kan
gaan. Deze verliezen treden niet op na sterilisatie, na toevoeging van
C a C 0 3 en ook niet als in p l a a t s van met zwavelzure ammoniak met een
nitraatmeststof wordt bemest.
Onderzoek betreffende de bepaling van diverse elementen met behulp van
micro-organismen
Het onderzoek beperkte zich tot het bepalen van koper in de practijkmonsters van het Bedrijfslaboratorium. Het aantal verrichte bepalingen
nam vrij belangrijk toe en bedroeg in dit verslagjaar 2400. Een poging
om door buffering van het cultuurmedium met calciumcitraat de groei van
het mycelium te bevorderen en daardoor de grenzen der bepaling uit te
breiden, had geen s u c c e s . In een aantal monsters, die ook chemisch waren onderzocht, werd het magnesiumgehalte met de Aspergillusmethoae
bepaald. Het bleek, dat er tussen de volgens beide methoden verkregen
resultaten een goede overeenstemming bestond.
Onderzoek betreffende entstof voor leguminosen

en

entstofbereiding

Het is gebleken, dat ineffectieve bacteriën en dikwijls ook knolletjes
een hoger peroxydase gehalte hebben dan de effectieve. Een correlatie
werd gevonden tussen het stikstofbindend vermogen der bacteriën en het
peroxydasegetal.
Enting gaf in enkele gevallen minder goede resultaten dan verwacht
kon worden. Daar gebleken i s , dat bepaalde rassen van lucerne en ook
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van lupine door sommige bacteriënstammen beter en gemakkelijker worden
geënt dan door andere, zal het nodig zijn in de entstof meerdere bacteriënstammen te verwerken, z o a l s tot nu toe alleen voor soja gebeurde.
Bereiding van entstof enige maanden vooruit en bewaring in het koelhuis bleken uitstekend te voldoen. Een gedeelte van de entstof (voor
lucerne en klaver) werd dit jaar door het Microbiologisch Laboratorium
van de Noordoostpolderwerken gemaakt.

ORGANISATORISCHE EN ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
De personeelssterkte
van het Proefstation steeg in 1950 van 170 tot
179. Er zijn thans 29 wetenschappelijke krachten werkzaam (hierbij zijn
de 3 onderzoekers, die voor het onderzoek bij de ruilverkaveling Walcheren respectievelijk voor de Commissie „Waterbeheersing en v e r z i l t i n g "
in Z e e l a n d te werk werden gesteld, inbegrepen, benevens ook de onderzoeker te Utrecht bij het spectografische onderzoek van sporenelementen), 34 analysten en analytische hulpkrachten, 33 landbouwkundige en
technische a s s i s t e n t e n , 6 technische krachten, 29 administratieve krachten en hulpkrachten, 9 proefveldarbeiders en technisch hulppersoneel en
39 l o s s e arbeidskrachten.
De geregelde uitbreiding van de bemoeiingen van het instituut en de
daarmee gepaard gaande stijging van de personeelssterkte doen het tekort
aan werkruimte in de gebouwen steeds nijpender gevoelen. Een goede
voortgang van het onderzoek wordt hierdoor zeer gestoord.
De volgende personalia mogen worden gereleveerd.
Dr S.B* Hooghoudt en Dr F . van der Paauw aanvaardden een docentschap aan de Universiteit te Groningen r e s p . in „ B o d e m k u n d e " en „Agronomische B o t a n i e " .
De Heer J. ten Have, eerste analyst aan ons instituut, bereikte de
pensioengerechtigde leeftijd. Wegens zijn bijzondere verdiensten werd
hem bij ministeriële beschikking de persoonlijke titel van adjunct-scheikundige toegekend.
De Heer J. Meyer, amanuensis, herdacht zijn 40-jarig ambtsjubileum en
werd koninklijk onderscheiden.
Mej. G. Roede, a n a l y s t e , herdacht haar 25*jarig ambtsjubileum.
Er liepen in 1950 252 proefvelden (183 meerjarige en 69 eenjarige),
waarvan 39 op grasland waren gelegen, benevens nog 4 s e r i e s van proeven, resp. twee voor compost (3 en 4 proefvelden), voor molybdeen (45)
en voor organische bemesting in verband met erwten voet- en vaatziekten
(20). Verreweg het grootste gedeelte van deze proeven lag in de drie
Noordelijke provincies, 40 a 50 elders in het land. De gezamenlijke
oppervlakte der proeven was ruim 55 ha, het totale aantal veldjes ruim
I3OOO.Op de terreinen van de gebouwen werden 14 vakkenproeven met een
totaal aantal vakken van 451 en 12 s e r i e s potproeven met een totaal aantal potten van 1461 genomen.
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Bovendien was er veel contact met de in interprovinciaal verband door
de Rijkslandbouwcensulenten aangelegde proefvelden op het gebied van
bodem en bemesting.
Verschillende bodemkundige en agrohydrologische opdrachten werden
uitgevoerd, r e s p . voor aanleg van sportvelden van gemeenten, ingevolge
besprekingen in de Commissie inzake Vfateronttrekking aan de Bodem en
in overleg met de Cultuurtechnische Dienst.
De samenwerking met het Centraal Stikstof Verkoop Kantoor, van welke
instantie reeds gedurende verschillende jaren een landbouwkundige aan
ons instituut i s gedetacheerd voor bestudering van stikstofproblemen,
gaf ook dit jaar in belangrijke mate meer armslag aan ons onderzoek.
Tenslotte noemen wij in dit verband het contact met de Albatros Superfosfaatfabrieken N.V. en met d e N.V. Ned. Kali Import Mij.
De medewerking aan de organisatie van het Vierde Internationale Bodemkundige Congres (gehouden van 24 Juli tot 1 Augustus te Amsterdam)
en van de daarop volgende excursie door Nederland (van 3 tot 12 August u s , waarna nog een week door België) vroeg veel energie en tijd van
vele leden van de wetenschappelijke staf. Gelukkig kan geconstateerd
worden, dat deze moeite niet tevergeefs is geweest. De waardering der
gasten voor het welslagen van congres en excursie was algemeen. Er i s
een goede basis gelegd voor de opnieuw opgerichte internationale bodemkundige vereniging.
Betreffende bibliotheekwezen,
documentatie
en archivering kan b_et
volgende opgemerkt worden.
Er werden ruim 1000 publicaties voor de bibliotheek ontvangen. Ruim
2400 publicaties en tijdschriften werden uitgeleend, waarvan 450 bij
andere bibliotheken werden aangevraagd.
Er werd geregeld voortgewerkt aan de overbrenging van gegevens van
de oude naar de nieuwe volgens UDC ingedeelde systematische catalogus
en aan documentatie, kaartsysteem en archieven van allerlei aard. Een
nieuw overzicht van het bezit aan tijdschriften kwam gereed.
Alle kaarten van het granulometrische archief (ca 25000 monsters, welke uitvoerig naar hun granulaire samenstelling werden onderzocht) werden
geponst. Er i s thans met de bewerking der gegevens in verschillende
richtingen een begin gemaakt (verhouding gehalten aan lutum-en slibfractie van Nederlandse gronden; granulaire samenstelling van keileem
en van dekzand). Er werd medewerking verleend aan de totstandkoming
van een ponskaartensysteem van alle analyseresultaten van het BedrijfslaboratDrium voor Grondonderzoek (vooral ten aanzien van de indeling
van grondsoorten).
Het contact met andere instituten en instanties was zeer intensief.
Dit komt tot uiting in het grote aantal dienstreizen, dat door de leden
van de wetenschappelijke staf werd gemaakt. Ondergetekende vertoefde
gemiddeld 2% dag per week buiten Groningen. De leden van de staf
maakten in totaal bijna 400 dienstreizen, waarvan verschillende enkele
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dagen in beslag namen; de geregelde bezoeken aan proefvelden zijn
daarbij buiten beschouwing gelaten.
Dr Ir F.C. Gerretsen en Ir Jac. Kortleven brachten in gezelschap van
enkele andere onderzoekers een bezoek aan het Institut fur Biochemie des
Bodens te Braunschweig en aan het Institut für Erdbereitung te Hamburg.
Drs A.J. Wiggers bracht als lid van een groep van 5 personen op initiatief van de Commissie Landaanwinning T.N.O. een bezoek aan de landaanwinningswerken aan de Westkust van Noord-Duitsland en Denemarken.
Mej.Dra J . C . Schreuder bezocht het 7e Internationale Botanische Congres
te Stockholm en nam deel aan een excursie naar het landbouwgebied
o
Skane. Drs A.J. Wiggers en ondergetekende namen deel aan de excursie
van het Vierde Internationale Bodemkundige Congres in België.
41 artikelen werden in het verslagjaar ter publicatie ingezonden, 30
rapporten werden samengesteld en 48 voordrachten werden door leden
van de wetenschappelijke staf gehouden. Bijzonderheden zullen in het
uitvoerige verslag vermeld worden.

P . Bruin
wnd Hoofddirecteur
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