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BESTULJRSAANGELEGENHEDEN
Door bijzondere omstandigheden kwam ditjaar hetbestuur slechts 2keer bijeen, nl. op 8febr. en
17okt. Ir.J. I.C. BUTLER, dietijdelijk hetsecretariaat opzich hadgenomen, werd definitief tot secretaris-penningmeester benoemd, terwijl de periodiek afgetreden bestuursleden dr. ir. J. J. ESHUIS en
dr. ir.W. FEEKES door de Minister vanLandbouw enVisserij werden herbenoemd. Bovendien werd,
in overeenstemming metdeverleden jaar tot stand gekomen statutenwijziging, hetbestuur met één
lid uitgebreid.
Behalve aan de periodiek terugkerende bestuurszaken, werd aandacht besteed aan een regeling
waaronder promovendi en studenten van de Landbouwhogeschool voor het verrichten vanhun
praktisch werk aanonsinstituut kunnen worden gehuisvest.
PERSONEEL
Onder hetwetenschappelijk personeel kwamen geen mutaties voor. Voor een onderzoek naaropname vanvoedingselementen door gras ende invloed daarvan opbepaalde organische bestanddelen
trad indienst ir.H.D .W.VAN TUIL. Aaneen onderzoek naar devezelvorming bij vlas in afhankelijkheid van enige milieufactoren zal Mevr. dra.A. G. HAVINGA- V.D.MOLEN, die reeds werkte aan
literatuurstudies op onkruidbestrijdingsgebied, voortaan eendeel vanhaar tijd wijden.

Ir. W. A. P. BAKERMANS behaalde de graad van doctor in de landbouwkunde met het voltooien van
een proefschrift „Bewaring van voederbieten".
Aan dr. ir. J. L. P. VAN OORSCHOT en aan ir. J. HARTMANS werd een verlof van enige maanden toegestaan om hen in de gelegenheid te stellen met een studiebeurs van de Kellogg Foundation in de
Ver. Staten te werken aan speciale tot hun werkterrein behorende vraagstukken.
De heer C. A. HOVEYN vertoefde tot halverwege het verslagjaar voor studiedoeleinden aan het
Rothamsted Experimental Station in Engeland voor het bestuderen van wiskundig-statistische technieken.
Dr. ir. C. T. DE WIT hervatte eind mei zijn werkzaamheden na gedurende bijna een jaar te zijn opgetreden als „Consultant" van de Agricultural Research Service te Beltsville (Maryland), waarbij hij
tegelijkertijd de beschikking kreeg over gegevens omtrent de verwerking van voedingselementen door
planten, een soort kennis die zeer waardevol is voor het I.B.S.-onderzoek.
Opnieuw wijdde onze oud-directeur ir. WIND zich aan studies over componenten in weidegras, die
een rol lijken te spelen bij het veroorzaken van gebreksziekten bij weidende dieren.
De heren W. P. GROBBELAAR M. Sc. van het Landboukollege te Polchefstroom (Zuid-Afrika) en
M. DELPozo verbleven ook dit verslagjaar als gastmedewerkers op het l.B.S. ter voorbereiding
van een voor de Landbouwhogeschool te bewerken proefschrift.
Een t.o.v. de voorgaande jaren toegenomen aantal vacatures onder het lage personeel kon geheel
weer worden gevuld.
SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN,
DEELNEMING AAN WERKGROEPEN EN COMMISSIES
De gebruikelijke contacten werden voortgezet, speciaal indien nieuwe gegevens of de stand van
het onderzoek daartoe aanleiding gaven. Met de wetenschappelijke staven van resp. het Instituut
voor Plantenziektekundig Onderzoek en de Stichting en Instituut voor Plantenveredeling werden
bijeenkomsten gehouden voor het wederzijds bekendheid geven aan ervaringen en werkzaamheden.
Tijdens de A-cursus in januari 1962 over de beginselen van de produktie en veredeling van droge
stof in gewassen werd door bijdragen uit diverse bronnen een verhelderende algemene kijk op het
onderwerp van de potentiële produktie bereikt.
Met de Commissie Schapeziekten T.N.O. werd contact verkregen over moeilijkheden, die zich in
de schapenhouderij voordoen. Het contact zal vermoedelijk leiden tot een onderzoekbijdrage van
de zijde van het I.B.S. op het gebied van intensieve schapenweiderij.
Vooral met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst werd krachtig samengewerkt voor het bekwamen
van voorlichtingsfunctionarissen in de beginselen der huidige onkruidbestrijdingstechnieken.
HUISVESTING, TOERUSTING EN MATERIEEL
Met de eind 1961 gereed gekomen alarmeringsinstallatie, welke storing2n in de technische outillage
meldt (overdag in de gebouwen en buiten de diensturen in de dienstwoningen op het terrein) werd
de nodige ervaring opgedaan. Aanvankelijk was het aantal storingen te hoog, zowel door kinderziekten als door nog te onregelmatige onderhoudscontrole. Echter konden ook enkele keren mislukkingen
van proeven worden voorkomen.
De vanwege de Rijksgebouwendienst verzorgde wijziging van de verlichting in het Plantenteeltgebouw (TL-buizen inplaats van gloeilampen) kwam vóór de winter gereed, waardoor de vele
klachten over slechte verlichting - bij langere arbeidsdagen - tot het verleden behoren.
Er trad een langdurige storing op bij de verwarming van plantenkas II, die achteraf veroorzaakt
bleek te worden door geleverde vuile stookolie. Bij die gelegenheid werd de gehele verwarming van
die kas, die nooit bevredigend heeft gewerkt, herzien, waarbij tegelijk op het gebruik van lichtere
olie werd overgegaan.
Sterke behoefte bestaat aan een gebouwtje voor grondbehandeling, het vullen van cultuurpotten,
het verrichten van onderhoudswerk aan kassen materiaal en het opbergen van gereedschappen en
materialen voor dagelijks gebruik. Bovendien ontbreekt een geschikte gelegenheid voor het opbergen
en verwerken van vrij grote hoeveelheden giftige stoffen (herbiciden en middelen tot rustbreking) die
moeilijk in een laboratorium kunnen worden geduld. Op de begroting t.l.v. de kapitaalsdienst werd
daarom een ontwerp voor een dergelijk gebouwtje ingediend.
Overigens bleek de Rijksgebouwendienst over zeer krappe kredieten voor onderhoudswerken te
beschikken, waardoor het uitvoeren van die werken traag verliep.
Naast het aanschaffen van apparatuur ter vervanging van versleten of verouderde apparaten, werd
een aanvang gemaakt met het aankopen van onderdelen voor een 2e fotosynthese-apparaat.
BIJEENKOMSTEN, CONGRESSEN EN CONTACTEN
Een gids „Het I.B.S. en zijn werk" kwam gereed om anderen in te lichten over de aard van ons
werk.

Ook ditjaar werden voor de wetenschappelijke staf verschillende symposia georganiseerd waarbij
onderzoekers van andere diensten en instituten werden uitgenodigd, nl.
8jan. : Regenwormen en hun milieu.
19febr. : Invloed van gebruik en bodem op het groeitype van Engels raaigras en het Engels raaigras van oude weilanden.
2 april : Ontwerp voor een graslandonderzoekprogramma. Gehaltes aan organische bestanddelen
in Engels raaigras, ruwvoedersamenstelling en produktie van rundvee.
2juni : Landbouwwetenschap in de Verenigde Staten. Indrukken van een ecofysiologisch symposium te Montpellier.
22 okt. : Uitwisselingsbijeenkomst met destaf van deStichting voor Plantenveredeling waarbij verschillende onderzoekers eenvoordracht over hun werk hielden.
3 dec. : kwaliteitsonderzoek bij tarwe. Groei en orgaanvorming van aardappelen en de invloed
van de stikstofvoorziening daarop.
Wederom werden door het wetenschappelijk personeel vele bijeenkomsten van werkgroepen en
commissies, waarvan dit personeel ambtshalve lid is, bijgewoond of georganiseerd.
Prof. dr. DE VRIES bracht van 25-28 jan. een bezoek aan het Instituut Carnooy van de R.K. Universiteit te Leuven waar hij o.m. besprekingen voerde metprof. MULLENDERS en depromotie van ir.
LAMBERT bijwoonde.

Dr. ir. VAN DER ZWEEP woonde van 12-13febr. de 8th Conference of Int. Organizations for the
Joint Study of Programmes and Activities in the Field of Agriculture in Europe bij.
Van 6-14 april nam drs.BODLAENDER als secretaris en als spreker deel aan de bijeenkomst van de
sectie Fysiologie van de European Association for Potato Research te Londen.
Dr. BROUWER en drs. MAKKINK woonden van 6-14 april het symposium bij en vervulden een
spreekbeurt op het Botanisch Instituut, onder auspiciën van de Unesco te Montpellier.
De heer VAN STAALDUINE maakte van 11-16juni eenstudiereis naar enige fabrieken van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen te Basel.
Van 12-14 aug. bezocht drs. MAKKINK het hydrotechnisch laboratorium van de Landbouwhogeschool te Kopenhagen.
Dr. v. D.ZWEEP bezocht van 12-19aug.het symposium van de fa. GEIGY te Basel over onkruidbestrijding langs spoorbanen.
Dr. DOEKSEN was actief betrokken bij de voorbereiding, organisatie en verslaggeving van het van
10-16 september te Oosterbeek gehouden internationale Colloquium on Soil fauna, Soil microflora
and their relationships. De deelnemers bezochten ook het I.B.S. Als lid van de Int. Werkgroep
werkmethoden en-resultaten woonden dr. DEUSenMej.ir.HARBERTS van24-28 sept,teTrier debijeenkomst van diewerkgroep bij,ter gelegenheid van de Landeshauptversammlung des Verbandes Deutscher Landw. Unters, und Forschungsanstalten.
De heer LUGT en Mej.GOODIJK namen deel aan deconferentie vandeWerkgroep Kwaliteitsonderzoek der European Potato Association dievan 23-30 sept, te Cambridge werd gehouden.
Van 1-3 okt. nam dr. ir. DEWIT deel aan de 2nd British Weed Control Symposium on „Crop
Production in a Weed-free Environment".
Dr. v. D. ZWEEP hield een voordracht op de Crop Protection Conference van 16-18 okt. te Dunlaeghaire (Ierland), terwijl hij van 5-8 nov. deelnam aan de 6th British Weed Control Conference te
Brighton.
De belangstelling voor ons instituut, zowel uit binnen- als buitenland bleef groot. Blijkens het
gastenboek ontvingen wij 123buitenlandse bezoekers uit 26verschillende landen met daarnaast nog
een aantal gezelschappen.

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
ALGEMEEN
In een studie over opbrengstvariaties van landbouwgewassen bleken diverse belangrijke gewassen een standaardafwijking vanjaar tot jaar binnen het bedrijf te vertonen van niet meer dan ca. 15%. Deze geringe gevoeligheid voor weersvariaties kan
in hoofdzaak verklaard worden uit de betrekkelijke constantheid van de groeifactor
licht en uit het elkaar neutraliseren van groeisnelheid en groeiduur bij afwijkende
temperatuur. Lössgrond geeft de zekerste oogsten. Verschillen in oogstzekerheid der
afzonderlijke gewassen berusten op: groeiduur, het te winnen produkt (zaad of hele
plant), resistenties en de erfelijke breedheid van het gewas. Het gebruik van goed gekozen mengsels bevordert de oogstzekerheid, echter doorgaans ten koste van de gemiddelde opbrengst.
Een vereenvoudigde rekentechniek van de lineaire regressieanalyse van twee variabelen met gelijke standaardafwijkingen bleek ontleend te kunnen worden aan de
variantie-analyse van twee eigenschappen tegelijkertijd.
I. AFDELING PLANTENTEELT
TEELT VAN BIETEN

Door de ongunstige weersomstandigheden zijn de bieten laat gaan groeien en zijn
de opbrengsten ook vrij laag gebleven. Wellicht mede hierdoor zijn er bij de S0 4 bemestingsproeven in het veld dit jaar vrijwel geen reacties op de bemesting te zien
geweest. Ook de verse opbrengsten vertoonden geen duidelijke samenhang met de
bemesting. Op de proefvelden met onregelmatige standruimten, aangelegd om de
gevolgen van werkbesparing bij de bietenteelt na te gaan, traden wel grote verschillen
op. Deze werden echter vertroebeld door het feit dat bij de verschillende objecten zeer
verschillend sterk vergelingsziekte optrad. Over 't algemeen was de aantasting sterker
naarmate de ruimte tussen de individuele bieten groter was.
TEELT VAN GROENBEMESTINGSGEWASSEN

Bij het onderzoek naar het bouwvoorverbeterend en „bankoplossend" vermogen
van verschillende groenbemestingsgewassen bleek kropaar een duidelijk sterkere
structuurbeïnvloeding in de gehele bouwvoor te geven dan o.a. Serradella, luzerne,
wikke en lupine. De wortels van luzerne daarentegen drongen enigermate door in de
hardere ondergrond. Zeer opvallend was het grote doordringend vermogen van de
wortels van cichorei, die zelfs dieper dan 60 cm nog in een zeer dichte ondergrond
werden aangetroffen. Voor het doordringen van harde lagen lijkt cichorei een veelbelovend gewas. Ook groot hoefblad onderscheidt zich in dit opzicht. Voor een snelle
structuurbeïnvloeding van de bouwvoor lijken grassen het geschiktst.
Wederom viel de goede onkruidonderdrukking op van boekweit, siletta en Westerwolds raaigras. Het natte, koude weer in begin augustus bleek zeer ongunstig voor
de opkomst en jeugdgroei van verschillende groenbemestingsgewassen in de stoppel
en vele van deze gewassen vielen daardoor dit jaar tegen. Westerwolds en Italiaans
raaigras, spurrie en roggewaren het minst gevoeligvoor het ongunstige weer. Wester-
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FOTO 1. Groenbemestings-

proefveld vier weken na het
zaaien. Erzijnduidelijkeverschillen in groeisnelheid en
grondbedekking.

wolds raaigras bleek ook goed tegen berijden bestand tezijn. Verschillende andere gewassen bleken dithelaas niet tezijn, hetgeen nogal eens een ernstig bezwaar genoemd
kan worden.
Op voor tuinbouw gebruikte zandgrond kan een snelle jeugdontwikkeling belangrijk zijn voor het bedwingen vanhet stuifgevaar. Op deze tuingronden bleek phacelia
zich indit opzicht te onderscheiden. Daar opdeze gronden echter ookde onkruidonderdrukking zeer belangrijk ismogen andere groenbemestingsgewassen niet worden verwaarloosd.
AARDAPPELEN ALSSTOPPELGEWAS

Bij natelen indenormale tijd van indezomer enindeherfst gewonnen pootgoed
bleek de totale opbrengst van het uit zomerpootgoed gegroeide gewas inhet algemeen
iets hoger tezijn. Daar hetuithetnajaarspootgoed gegroeide gewas meer zeer grote
en minder zeer kleine knollen vormde was de opbrengst aan knollen groter dan 45mm
bij dit gewas bij verschillende rassen hoger danbij hetuit het zomerpootgoed gegroeide gewas. Het aantal stengels was bij het van najaarspootgoed afkomstige gewas
geringer, hetaantal knollen per stengel echter groter danbijde nateelt vanzomerpootgoed. Het laatste geldt vooral voor knollen groter dan 45 mm.
Bij het inde zomer poten voor herfstteelt van inde vorige zomer geoogst pootgoed
was bij het ras Oldenburger de „onderzeeërvorming" zo sterk, dat dit rasin het geheel
10

niet opkwam. Ook in vorigejaren trad het verschijnsel bij dit ras op, echter nog nooit
in zo hevige mate. Bij de herfstteelt gaf 120kg N per ha geen opbrengstverhoging ten
opzichte van 80 kg N per ha. Dit bevestigt de reeds eerder verkregen indruk dat bij
najaarsteelt met minder stikstof kan worden volstaan.
ZAADZETTING BIJ RODE KLAVER

Insektenweringgedurende1/3van de tijd had weinig invloed op aantal en percentage
bloempjes met goede zaden. Zelfs wering gedurende 2js van de tijd gaf nog slechts een
verlaging van nauwelijks 10%. Een zo goed als volledige afscherming van het gewas
leverde daarentegen vrijwel geen goed zaad. Indien van het gewas alle hoofdjes gaaf
geoogst hadden kunnen worden zou in het toch niet zo gunstige jaar 1961 ongeveer
600 kg goed zaad per ha verkregen kunnen zijn. Indien ook het slechte zaad zich
volledig had kunnen ontwikkelen zou dit ongeveer 1000 kg zijn geworden. Het gedurende 2 / 3 van de tijd voor insektenbezoek afgeschermde gewas zou in het laatste
geval nog ongeveer 800 kg goed zaad per ha hebben kunnen opleveren. Dit alles
wijst er op dat onder onze omstandigheden de klaverzaadoogst op de eerste plaats
lijdt onder rechtstreekse ongunstige invloeden van het weer op het gewas en niet
onder te geringe bestuivingsmogelijkheid. Ook het in 1961 van de proeven geoogste
zaad was voor een zeer hoog percentage hardschalig, gemiddeld ongeveer 86 %. Bij
de minder goed gevulde zaden was dit percentage slechts ruim 40 %.
ONTWIKKELING EN ACTIVITEIT VAN HET WORTELSTELSEL

Fotosynthese, celdeling en differentiatie worden door de temperatuur van het wortelmilieu niet direct beïnvloed. Overbrenging naar andere worteltemperaturen geeft
toch eenmomentane reactie van de spruitgroei. Ionenonthouding zou een geleidelijker
reactie te zien geven. Dit alles wijst er op dat de temperatuur van het wortelmilieu op
de eerste plaats via de waterbalans de spruitgroei beïnvloedt. Wel kon echter in proeven met radioactief fosfaat enrubidium wordenaangetoond dat het vervoer van ionen
vanuit de bladeren naar de groeitoppen trager verliep als de worteltemperatuur ongunstig was, hetzij tehoog ofte laag. Hiermee in overeenstemming was de vaststelling
dat door te hoge of te lage worteltemperaturen de weefselbloeding meer beïnvloed
wordt dan de opnamebloeding.
Optimale spruitgroei treedt op bij die temperaturen waarbij de spruit/wortelverhouding het laagst is. Dit betekent, dat het wortelstelsel per gram wortelgewicht het
minst effectief is onder de gunstigste groeiomstandigheden. Toch is er ook hierbij
geen reden een luxe wortelvorming te veronderstellen omdat wegnemen van een deel
van het wortelstelsel ook in dit geval onmiddellijk een reductie in spruitgroei tot gevolg heeft. Bij de optimale worteltemperatuur groeien wortel en spruit snel. Bij de
minimale en maximale worteltemperaturen groeit de wortel niet en de spruit weinig,
hetgeen een hogere spruit/wortelverhouding tot gevolg heeft. Op den duur brengt
echter verkurking van het wortelstelsel bij deze temperaturen ook de spruitgroei geheel tot stilstand.
Droge-stofgehalte en groeisnelheid van de spruit zijn sterk negatief gecorreleerd,
een gevolg van het feit dat de fotosynthese nog doorgaat als de groei stilstaat of reeds
sterk geremd is. Een open vraag is nog of bij stijging van het droge-stofgehalte de intensiteit van de fotosynthese onbeïnvloed blijft. Deze vraag kwam ook weer naar
voren bij de vaststelling dat ook bij een gesloten gewasoppervlak bij bonen toch nog
een zekere gunstige invloed optrad van aëratie van het wortelmilieu.
De effecten van met behulp van keukenzout in de voedingsoplossing aangebrachte
zuigspanningen konden zuiver als osmotische verschijnselen worden verklaard, zodat
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geen rekening behoeft teworden gehouden met vergiftiging door de Na + of Cl~-ionen.
Verhoging van de zuigspanning met K-zouten geeft bij hoge concentraties wel schade
door de K+-ionen, waarschijnlijk doordat kalium veelgemakkelijker door jonge planten wordt opgenomen dan natrium.
Bestudering van morfologie en anatomie bleek voor wat betreft de invloed van de
worteltemperatuur een beter inzicht in de verschijnselen te kunnen geven. Er zal
daaraan indetoekomst dan ook meer aandacht worden geschonken bij de bestudering
van de invloed van andere factoren.
ONVOLDOENDE ONTWIKKELING VAN KLAVER

De gunstige invloed van ontsmetting met DD op de groei van klaver kon ook verkregen worden bij potproeven met vermiculite in plaats van grond. Dit maakt het
mogelijk het onderzoek meer te richten op bepaalde organismen zonder gehinderd
te worden door de vele ingrond aanwezige andere levende wezens. Uit deproeven zijn
als verdacht naar voren gekomen cysteaaltjes, springstaarten en enkele schimmels,
waaronder vooral Rhizoctonia en Fusarium. Vooral de klavercysteaaltjes vragen
steeds meer de aandacht.
KIEMINGSGEDRAG VAN AARDAPPELPOOTGOED

De indruk werd verkregen dat poters geoogst van een eenzijdig met veel stikstof
bemest gewas bij de nateelt in dejeugd een wat forser gewas geven, vooral op arme
grond en bij gebruik van grote poters.
Anderzijds kon bij het opnieuw uitplanten van moederknollen, die vier weken na
het poten van de eerste plant werden weggenomen, een tweede gewas worden verkregen dat niet slechter was dan dat verkregen uit vóór het planten alleen maar afgeklemde poters. Het gehalte aan diverse stoffen was bij het voor de tweede maal poten
van deze moederknollen toch echter reeds veel lager geworden.
Bij proeven over de invloed van de grootte van de moederknol op de er uit groeiende plant bleek ook dat kleine knolstukjes praktisch evenveel kunnen opbrengen als
gehele knollen.
VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND

Zowel bij beweiding als bij vervoedering van het gemaaide produkt op stal kwam
de tendens naar voren, dat in de eerste helft van het weideseizoen van een monocultuur van Engels raaigras per dag meer droge stof werd opgenomen dan van een
monocultuur van timothee en dat dit in het naseizoen juist andersom was. In het
voorseizoen nam het gewicht van de dieren op het Engels raaigras ook meer toe dan
op de timothee, terwijl ook dit in de tweede helft van het seizoen juist omgekeerd
lag.
Ook dit jaar bleek het wisselende droge-stofgehalte de opneming van dag tot dag
vrij aanzienlijk te beïnvloeden. Gebleken is echter dat het droge-stofgehalte niet bepalend isvoor de absolute hoogte van de opneming aan droge stof. Deze wordt mede
door andere factoren bepaald.
II. AFDELING ONKRUIDBESTRIJDING
ONKRUIDBESTRIJDING IN TUINBOUWGEWASSEN

Bij de steeds meer naar voren komende éénjarige aardbeienteelt blijft volgens onze
proefnemingen simazin voor een breed rassensortiment het meest in aanmerking komende herbicide. Met enkele andere middelen kunnen onder omstandigheden ook
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wel goede resultaten worden bereikt, doch over een groot gebied bekeken zullen hierbij meer grondsoortmoeilijkheden en onvoldoende werkingsduur waargenomen worden, bij hogere toepassingskosten. De mogelijkheid chemische onkruidbestrijdingsmiddelen bij deaardbeienteelt tegebruiken blijft gebaseerd opeeningewikkeld samenspel tussen ontwikkeling van wortelstelsel en bovengrondse delen van het gewas, de
eigenschappen van de grond en die van de middelen. Grote fysiologische resistentie
tegen deherbiciden werdbij aardbeien niet waargenomen.
Speciaal in schermbloemige gewassen (als peen en selderie) biedt een aantal nieuwe
herbiciden mogelijkheden. In deproeven kwam enerzijds tot uiting, dat enkele nieuwe
Produkten niet uitsluitend via het wortelstelsel der onkruiden werken. Hierdoor zijn
bij toepassing op een wat droge grond minder snel moeilijkheden te verwachten. Anderzijds blijkt het algemene tuinbouwonkruid Poa annua ook weer niet te laat na
kieming behandeld te moeten worden, aangezien de resistentie tegen herbiciden met
de leeftijd der kiemplanten snel toeneemt.
Op aspergebedden blijkt met triazinen en ureumverbindingen naast een goede
kweekbestrijding ook een meer dan één seizoen durende dicotylenbestrijding mogelijk. De resistentie van asperges tegen diuron blijkt groter te zijn dan voor verwante
ureumverbindingen en voor triazinen.
Over de speciaal voor de bietenteelt ontwikkelde herbiciden werd in kroten en in
spinazie nog geen duidelijk beeld verkregen. In de kruidenteelt werd veel onderzoek
verricht. In Mentha vielen speciaal de mogelijkheden van een aan monuron verwante
methoxyverbinding op. In Digitalis lanata gaven toepassingen van simazin vóór of
na het planten goede onkruidbestrijding.
LABORATORIUMONDERZOEK OVER DE INVLOED VAN CHEMISCHE MIDDELEN OP DE GROEI

Bij proeven over de interactie tussen ammoniumthiocyanaat en amitrol bleek
amitrol bij stambonen de korte tijd na een behandeling optredende bladnecrose tegen
te gaan en de remming van amitrol op de na het moment van behandeling nieuw gevormde organen te versterken. Bij gerst, maïs en haver werden soortgelijke effecten
geconstateerd. Degegevensduiden op een bevorderingvan deverplaatsing van amitrol
of van amitrol afgeleide produkten in de plant, doch de betekenis van de dosering en
de onderlinge verhouding van amitrol en ammoniumthiocyanaat behoeft verder onderzoek.
Tijdens een verblijf in de Verenigde Staten verrichtte dr. VAN OORSCHOT te Beltsvillemet dr. HILTON aldaar het onderzoek over de invloed van TCA, dalapon en verwante gechloreerde alifatische carbonzuren op de synthese van pantotheenzuur. De
remming van deze vorming blijkt verband te houden met de aanwezigheid en de
plaats van een of meer chlooratomen in het molecuul.
Bij de bestudering van de invloed van herbiciden op de fotosynthese werd voor
verschillende planten gevonden dat hun relatieve resistentie tegen bepaalde herbiciden
berusten kan op inactivering van de stof na opname. In andere gevallen blijken tussen
verschillende toetsgewassen grote verschillen in wortelopname voor te komen. Van
de nieuwere herbiciden blijken bij toediening tot voedingsoplossingen ook diquat, 3isopropyl-5-broom-6-methyluracil en l-phenyl-4-animo-5-chloor-pyradizon-6 (PCA)
reeds bij concentratie van 10~5 M sterke fotosyntheseremming te veroorzaken.
GRONDBEWERKING EN ONKRUIDBESTRIJDING

Bij de grondbewerkingsproeven op rivierklei is de laatstejaren de indruk verkregen
dat deaardappel- enbietenoogsten opmet despitmachine geploegde wintervoor hoger
zijn dan op normaal geploegd land. Ter bevestiging van deze waarneming worden in
de proeven de objecten nu omgekeerd.
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ONKRUIDBESTRIJDING IN EN LANGS WATERGANGEN EN OP ONBETEELDE TERREINEN

Zeer veelaandacht werd besteed aan debestrijding van waterplanten met de middelen diquat en paraquat. Bij overblijvende planten schijnen deze dipyridyliumverbindingen slechts goed tewerken in stadia waarin de spruit niet meer sterk afhankelijk
is van het wortelstelsel wat betreft de voorziening met fotosyntheseprodukten. Het is
nog niet zeker ofvoor de bestrijding van liesgras en riet één behandeling met paraquat
voldoende zal zijn. Tegen krabbescheer en andere ondergedoken en drijvende waterplanten bleken beide middelen veelbelovend, al vertonen o.a. algen en kranswieren
een hoge resistentie. Bij het onderzoek over het verdwijnen van herbiciden uit slootwater is vastgesteld dat amitrol en 2,4-D zeer langzaam en de dipyridyliumverbindingen zeer snel uit water verdwijnen.
Bij de rugspuitapparatuur werd bij werveldoppen door het doorboren van de
tolletjes een beter spuitpatroon verkregen, welke een gelijkmatiger toepassing van de
middelen mogelijk maakt.
ONKRUIDBESTRIJDING IN AKKER- EN WEIDEBOUW

Bij de proeven over bestrijding van éénjarige onkruiden in de graszaadteelt bleek
dat chloor-IPC alleen in veldbeemd, beemdlangbloem en kropaar tegen duist kan
worden toegepast. Het juiste tijdstip van toepassing van endothal tegen straatgras in
veldbeemd ligt volgens de huidige gegevens in de late herfst; de gewasresistentie
vraagt echter nog verder onderzoek. Door een subsidie van het Produktschap voor
Handelszaaizaden kon het onderzoek over onkruidbestrijding in de graszaadteelt
sterk worden uitgebreid.
Bij de toepassing van de triazinen simazin en prometryn in wintergranen tegen
duist blijken aanvankelijke groeiremmingen bij het gewas ten slotte ingehaald te
worden. Zelfs worden opbrengstverhogingen waargenomen welke doen denken aan
het DNOC-stimuleringseffect. Bij de behandelde graanplanten wordt het oppervlak
van het laatstgevormde blad zichtbaar groter dan bij de controle-planten.
Oriëntering met een aantal in bieten toepasbare herbiciden gaf hoopgevende resultaten, o.a. met het middel PCA.
III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE
KXIMAATSONDERZOEK BIJ DE AARDAPPEL

Bij verhoging van de temperatuur in het traject 10-20°C neemt de stengelgroei
meer toe dan de bladgroei. Dit is ook merkbaar in het veld, waar bij laat poten de
verhouding blad/stengel lager is dan bij vroeg poten. Deze verhouding wordt ook
lager bij zwakke belichting. Kort na het begin van de knolvorming blijkt de ontwikkeling van de aardappel nog door korte dag te kunnen worden versneld. Het afsterven
heeft dan eerder plaats. Bij het late ras Alpha kon door verlenging van de dag in
augustus-september echter geen vertraging worden verkregen, de gevoelige periode is
dan blijkbaar al voorbij.
In samenwerking met Afd. I is pootgoed van moederplanten welke bij korte en
lange dag zijn gegroeid, vergeleken. Het bleek dat er inderdaad verschillen zijn, te verklaren doordat de knollen van korte-dagplanten eerder aangelegd en dus ouder zijn.
STIKSTOFONDERZOEK

Bij Engels raaigras heeft de temperatuur vrijwel geen invloed op het eiwitgehalte
van de plant. Dit is merkwaardig, omdat er wel een duidelijke invloed op het nitraatgehalte is.Dit ligt hoger bij hoge temperaturen en isin het traject tot 25°C, evenals de
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FOTO 2. Kiemplanten uit winterrogge met gehalten aan ruw eiwit van resp. 8,1 en 16,5%in het zaaizaad. Temperatuur 16CC. Het middelste object heeft in het substraat ammoniumnitraat ontvangen tot eenhoeveelheid N , welke overeenkomt met het verschil tussen eiwitrijk en eiwitarm zaad.
Objecten beneden; 12 dagen na begin van een proef.
Objecten boven; 28 dagen na begin van een proef.

droge-stofproduktie, negatief gecorreleerd met het gehalte aan koolhydraten. Dit
geldt niet voor de wortels; daar heeft de temperatuur geen invloed op het nitraatgehalte. Vermoed wordt nu dat bij geremde groei het nitraat in de wortel reeds organisch wordt gebonden, terwijl bij sterke groei, als hiervoor minder koolhydraten ter
beschikking zijn, de nitraten snel naar de spruit worden gevoerd.
Het is gebleken, dat bij tarwe, gerst en haver de gewichtstoeneming van de plant
na de bloei vrijwel geheel aan dekorrel tengoede komt, alshet gewas in deze periode
weinig stikstof meer kan opnemen (op vele gronden is dit regel). Komt er wèl stikstof beschikbaar, dan neemt hetstrogewicht toein ongeveer dezelfde orde van grootte
als het korrelgewicht. Het feit, dat winterrogge een beter rendement levert van late
overbemestingen met stikstof dan andere granen, kan worden toegeschreven aan het
feit, dat dit gewas deze bemesting (tijdens het schieten) veel eerder ontvangt en er
langer van profiteert. Er is geen principieel verschil tussen de granen wat betreft de
distributie vandedoor late overbemesting gevormde droge stof over de organen.
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Beregening op winterrogge gaf voor het 3ejaar in successie een verhoging van het
rendement van vroeg toegediende stikstof, maar een verlaging van het totaal rendement van laat toegediende stikstof. Dit laatste is in potproeven nooit het geval. Een
zekere mate van stikstofgebrek is voor praktijkgewassen de normale toestand. Bij
optimaal gevoede planten bevat het zaad ongeveer 25 %re, dus evenveel als bij peulvruchten. Het is opmerkelijk, dat dit gehalte overeenstemt met dat van een volledig
gevoede kiemplant. Het „normale" zaaizaad produceert dus een kiemplant met stikstofgebrek. Omdat de kiemplant reeds bij opkomst in staat is, stikstof uit de grond
op te nemen, wordt bij voldoende aanbod toch een volwaardig plantje gevormd. Bij
wintergranen op arme grond heeft een kiemplant uit eiwitrijk zaad een duidelijke
voorsprong. Deze blijkt echter niet te leiden tot hogere eindopbrengst, zolang er geen
secundaire factoren (b.v. concurrentie door onkruid) optreden. Deze ervaring komt
overeen met gegevens, verkregen bij vergelijking van zaad van verschillend gewicht.
DE INVLOED VAN DE TEMPERATUUR OP GROEI EN ONTWIKKELING

Bij vergelijking van 30 erwtenrassen bleek de invloed van de temperatuur op de
lengte van de periode opkomst - bloei zeer sterk te variëren. Volgens verwachting
werd een duidelijke correlatie gevonden met de temperatuurreactie van de opbrengst.
Een ras dat bij hogere temperatuur weinig wordt versneld in ontwikkeling is dus in
beginsel geschikter voor laat zaaien. Uit de gegevens blijkt tevens de ondeugdelijkheid van „temperatuur-som"-berekeningen.
SAMENHANG TUSSEN GROEI EN GEHALTE AAN RESERVE-KOOLHYDRATEN BIJ GRASSEN

De vertraagde groei, welke Engels raaigras vertoont bij temperaturen beneden
20°C, gaat samen met een verhoogd gehalte aan koolhydraten. Nu is gebleken, dat
hetzelfde geldt voor de vertraging van groei, welke optreedt boven 23°C. Dit wekt
dus de indruk, dat iedere vertraging van groei,veroorzaakt door niet-optimale temperatuur, een verhoogd gehalte aan koolhydraten met zich brengt. Er zijn enkele rassen
Engels raaigras onderzocht, die op het Welsh Plant Breeding Station zijn geselecteerd
op hoog gehalte. De eerste resultaten wijzen erop, dat ook hier het verhoogde gehalte
een gevolg is van een vertraagde groei.
Engels raaigras en kropaar vertonen een duidelijk verschil in relatieve groeisnelheid. Speciaal de snelheid van uitstoeling verschilt, kropaar vormt minder en veel
dikkere spruiten dan raaigras. De verhouding oppervlak :inhoud is dus bij kropaar
ongunstig.
HET WATERVERBRUIK VAN VEGETATIES

Het is mogelijk een redelijke schatting te maken van het waterverbruik van de gewassen in een bepaald gebied door het voeren van een waterboekhouding voor een
jaar of een groeiseizoen. Hierbij dienen als uitgangspunt de gemeten regenval en de
berekende weerkundige verdamping. Een cijfer voor de waterbehoefte van een vegetatie krijgt men wanneer men de weerkundige verdamping op elk tijdstip met een gewasfactor vermenigvuldigt. Deze gewasfactor als functie van de tijd kan vrij goed
worden geschat aan de hand van eenvoudige gegevens over de ontwikkeling van het
gewas. De dekking van een neerslagtekort (waterbehoefte-neerslag) uit de grond
hangt af van de hoeveelheid water die de wortels op elk moment ten hoogste uit de
grond kunnen opnemen; hiervoor kan een kromme als functie van de tijd worden
geschat. Welk deel van de behoefte aan water uit de wortellaag kan worden gedekt,
dus het waterverbruik, volgt uit de waterboekhouding. Ook de drainage en de vochtinhoud van de bewortelde laag volgen eruit. Berekeningen aan de hand van beschik16

bare gegevens van de Schroewegpolder op Walcheren en de Rottegatspolder in de
provincie Groningen hebben geleerd dat deze methodiek voor praktisch gebruik
aanvaardbare resultaten oplevert. Met behulp van experimenten konden gegevens
worden verkregen die het schatten van de benodigde krommen een steviger basis
geven. Met behulp van de rekenautomaat Zebra kon een groot aantal alternatieve
rekenmodellen op hun bruikbaarheid worden getoetst.
IV. AFDELING SCHEIKUNDE
MONSTERONDERZOEK EN SAMENWERKING MET ANDERE LABORATORIA

In de volgende tabel wordt het aantal monsters vermeld, dat van 1januari t/m
31 december 1962 voor onderzoek werd ingezonden. Tevens wordt een overzicht
gegeven van de gevraagde bepalingen. Ter vergelijking zijn de cijfers voor 1961 tussen
haakjes vermeld.
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, Cl, S, N0 3 )
Ammoniak en org. zuren in silages
pH in silages en grond
Suiker
Sporenelementen (Cu, Co, Mo, Zn, Fe, B, Mn)
Diversen
Totaal aantal bepalingen

23391

(23818)

23334
(22075)
4661
( 5954)
3507
( 979)
91
( 70)
573
( 438)
2623
( 2609)
3367
( 2810)
4966
( 6010)
9084
( 8369)
2158
( 1321)
394
( 400)
2899
( 2836)
1160
( 686)
307
( 228)
59124

(54785)

De uitwisseling van monsters met diverse Nederlandse laboratoria (Werkgroep II)
en met de laboratoria, aangesloten bij de Internationale Werkgroep vond regelmatig
plaats. Voorts werden 9 verschillende soorten voederstoffen onderzocht in verband
met een enquête, die onder ca. 60 laboratoria in E.E.G.-verband werd gehouden.
BIOCHEMIE, INCLUSIEF SPORENELEMENTEN

De in samenwerking met het P.O.C. „Friesland" genomen proeven werden afgesloten. De verstrekking van kopersulfaat (in verschillende gevallen aangevuld met
landbouwzout, Ca- en/of P-bevattende mineralen en/of mangaansulfaat) gedurende
2 jaar aan opgroeiende runderen gaf de volgende resultaten:
a. een betere ontwikkeling der dieren, overeenkomend met een hoger gewicht van
gemiddeld 17kg;
b. een hogere produktie gedurende de eerste lactatieperiode van gemiddeld 118 kg
melk, 7 kg melkvet en 4 kg melkeiwit. Opgemerkt dient dat de verstrekkingen
slechts tot het begin van deze lactatieperiode plaatsvonden;
c. een invloed op de vruchtbaarheid van de dieren was niet aantoonbaar;
d. een vermindering van het optreden van verschillende klinische verschijnselen.
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Aangetoond kon worden dat het optreden van depigmentatie (grijze verkleuring)
van het zwarte haar, ruig en open haar op de schoft, chronische diarree en verdikking
van de epiphyse causaal samengaan met een lage koperstatus van het rund. Hiervan
was haardepigmentatie het enige typische kopergebreksverschijnsel, d.w.z. dat het
uitsluitend - zij het lang niet altijd - voorkwam bij dieren met verlaagde kopergehalten in het bloedplasma. Overigens bleken de genoemde en andere klinische verschijnselen sterker samen te gaan met een slechte waterhuishouding (te nat) van de bovengrond dan met de koperstatus van de dieren. Door de verstrekking van extra sulfaat
aan 1-jarige runderen werd een significante daling van de kopergehalten van de
levers der proefdieren geïnduceerd. Deze daling onder invloed van het S-gehalte
van het rantsoen was zodanig dat hierin geen verklaring kan worden gevonden voor
het verschil in koperhuishouding van het rund tussen stal en weide. Wel kan verschil
in S-gehalte van het gras één van de factoren zijn, waardoor op het ene bedrijf de
koperstatus van de runderen gedurende de weideperiode sterker daalt dan op het
andere, ten gevolge waarvan op sommige bedrijven in de herfst verschijnselen van
kopergebrek optreden en op andere niet. Koper wordt door verschillende organische
verbindingen min of meer sterk complex gebonden. Vooral de porphyrinen treden
hierbij op de voorgrond. Aangenomen mag worden, dat het koper van sommige
dezer complexe verbindingen door dieren niet of slechts in zeer geringe mate kan
worden benut. Deze complexe koperverbindingen kunnen als zodanig reeds in het
voer voorkomen, of kunnen tijdens de spijsvertering ontstaan. Ten einde de hiervoor
verantwoordelijke agentia in het gras op te sporen, werd een aanvang gemaakt met
onderzoekingen over de oplosbaarheid van koper in gras en in pensinhoud en mest
van runderen in verschillende oplosmiddelen en bij uiteenlopende zuurgraden. Het
bleek, dat vergeleken met het koper in gras, het koper in pensinhoud en faeces duidelijk minder goed oplosbaar is. In gras, pensinhoud en faeces werden slechts zeer geringe hoeveelheden koper-phaeophytine aangetroffen. Het is echter geenszins uitgesloten, dat in pensinhoud en faeces andere koper-porphyrinen voorkomen, die om in
oplossing te gaan een hogere zuurconcentratie van het milieu vereisen.

FUNDAMENTEEL ANALYTISCH CHEMISCH ONDERZOEK

Verschillende bepalingsmethoden werden bestudeerd op de juistheid en de reproduceerbaarheid, b.v. de kolorimetrische bepaling van magnesium (in monsters
gewas en mest), de caroteenbepaling (in vergelijking met de in „Mitteilungen des
Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten" Nr. 4/1962 aanbevolen werkwijze) en de bepaling van Cr 2 0 3 in mestmonsters
(in verband met een onderzoek over de uitscheiding van Cr2Oa in faeces door koeien
na de toediening van Cr2Oa-bevattend papier).
Ten behoeve van project nr. 354werd een potentiometrische titratie ontwikkeld ter
bepaling van vrije vetzuren en zepen in faeces van runderen.
In het kader van werkgroep II werd de bepaling van vluchtige vetzuren in monsters
kuilvoer volgens de methode van LEPPER en FLIEG vergeleken met de gaschromatografische methode, die op het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn" werd
toegepast. Gevreesd moet worden, dat de methode LEPPER en FLIEG in bepaalde
gevallen minder juiste uitkomsten geeft.
Het onderzoek naar de verschillen in uitkomsten bij de bepaling van ruw eiwit in
voederbieten, stoppelknollen en aardappelen, uitgaande van de verse brij of van het
luchtdroge materiaal, werd voortgezet. Er werd een verklaring gevonden voor het
feit, dat in sommige gevallen in het gedroogde materiaal hogere, in andere gevallen
lagere uitkomsten worden verkregen.
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Proeven met verschillende gewassen verschaften een uitgebreid materiaal over de
samenhang tussen de balans vande opname en verwerking vande ionen der macroelementen en de groei vande plant. Hierbij bleek, dat er onderscheid bestaat tussen
de specifieke behoefte aanK,Mg,Ca,N,PenSalsessentiële elementen, dieieder voor
zich ineenminimumgehalte aanwezig moeten zijn voor hetgroeiproces, eneenaccumulatie vananorganische kationen C = K + Na + Mg+ Caenanorganische anionen A = N 0 3 + Cl + H 2 P0 4 + SO, in de plant. Deze laatste fracties vormen de
interne ionenbalans en worden aangevuld door de synthese van organische anionen,
zodat in de onderzochte gewassen (C-A) = organische anionen, wanneer alle gehalten inequivalenten zijnuitgedrukt. Hetverband tussendezeionenbalans endegroei
en opbrengst toonde aan,dat (C-A)eengroeifactor is,dieafhankelijk isvandevoedingstoestand.
MINERALE SAMENSTELLING EN GROEI VAN WEIDEGRAS IN AFHANKELIJKHEID VAN DE BODEMVRUCHTBAARHEID EN DE BEMESTING

Waarnemingen van een veldproef maakten het waarschijnlijk, dat het mogelijk
moet zijn devoor het gras gedurende degroei beschikbare hoeveelheid bodemkali te
bepalen (Jaarboek I.B.S. 1961, pp. 107-114). Deze hoeveelheid zou- althans binnen
het beschouwde traject - rechtlijnig enpositief samenhangen methetkaligetal vande
bovenste 5 cm van de bodem. Dit is nader onderzocht. Waarnemingen van twee in
1961 en 1962uitgevoerde veldproeven gaven in meerdere of mindere mate eenbevestiging vanhet bestaan van deze relatie. Alleen twee series van éénproefveld vertoonden eenafwijkend beeld. Hetismogelijk, datditmoet worden toegeschreven aan
nevenwerkingen vande toegepaste stikstofbemesting.
Op eenaantal meerjarige kali-beweidingsproefvelden bleek bijeengebruik, waarbij
de eerste snede werd gemaaid enderest vanhet seizoen geweid werd, hetkaligetal na
verloop van6jaren nagenoeg gelijk te blijven, wanneer erperjaar evenveel kali werd
gegeven alser werd afgevoerd metde eerste snede. Werd 120 kg K 2 0 perha perjaar
meer of minder gegeven dan nam het kaligetal perjaar toe, resp. af met gemiddeld
1,3eenheden. Deze waarde varieerde perproefveld 0,8tot2,2eenheden en verschilde
niet systematisch metde grondsoort.
KOPZIEKTE EN HYPOMAGNESEMIE

De resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van het optreden van magnesiumgebrek bijrundvee, zoalsditindelaatstejaren inproject nr.354werd uitgevoerd,
lieten het toe om ten behoeve van voorlichting en onderwijs adviesschema's op te
stellen aan de hand waarvan doeltreffende preventieve maatregelen kunnen worden
geadviseerd. Zokwam eenadviesbasis gereedvoor gewasonderzoek enwerd medewerking verleend aan het ontwerpen van een adviesbasis voor magnesiumbemesting op
grasland.Tenslottewerd eenbijdrage geleverdvoor dein 1962teOosterbeek georganiseerde zomerleergang „Bodem en Gewas" voor leerkrachten vanhetlager enmiddelbaar landbouwonderwijs. Dehier gehouden voordrachten zullen ingebundelde vorm
verschijnen.
KWALITEIT VAN CONSUMPTIEAARDAPPELEN

Naast het organoleptische onderzoek van aardappelen van nieuwe rassen tenbehoeve vande samenstelling vanderassenlijst werd onderzoek verricht aan kruisingsprodukten van Solanum goniocalys x Solanum tuberosum, afkomstig vandr. Toxo19

FOTO 3. Aardappelplant met kunstmatig opgewekte doorwasverschijnselen. Ten behoeve van het
onderzoek naar doorwasverschijnselen bij aardappelen worden planten op voedingsoplossing gekweekt op zodanige wijze dat tijdens de groei waarnemingen verricht kunnen worden
aan de knollen.

PEUS (I.V.P.). De kwaliteit van deze zaailingen was over het geheel beter dan die
van de monsters afkomstig van de observatieproefvelden.
Een beschrijving van de internationale methode van rassenonderzoek is gereed gekomen en gepubliceerd.
Na vele pogingen is het eindelijk gelukt een min of meer normale knolgroei te verkrijgen bij planten die op een voedingsoplossing groeien. De methode is ontwikkeld
om tijdens de groei waarnemingen aan de knollen te kunnen verrichten. Hiermede
zijn in samenwerking met Afd. III (project nr. 328) doorwasverschijnselen geobserveerd, die door een korte periode van hoge temperatuur (32eC gedurende 3tot 7 dagen) zeer gemakkelijk geïnduceerd blijken te kunnen worden.
Het is gebleken, dat de verkleuring van aardappelen na stoten voornamelijk wordt
veroorzaakt door een omzetting van tyrosine in mélanine. Van een honderdtal aardappelrassen, afkomstig zowel van een proefveld op zandgrond, als van een proefveld
op kleigrond, werd het tyrosinegehalte bepaald. Ter vergelijking werden in dezelfde
monsters ook bepaald de gehalten aan totaal-aminozuur alsmede de verkleuringssnelheid van het perssap, een maat voor de enzymactiviteit.
Het onderzoek naar de stootblauwgevoeligheid van deze aardappelrassen wordt in
het voorjaar van 1963 door ir. HESEN (I.B.V.L.) uitgevoerd.
Onder de honderd rassen bevonden zich slechts enkele met een zo laag tyrosinegehalte of eenzogeringeenzymactiviteit dat op grond daarvan het optreden van stootblauw onwaarschijnlijk wordt.
Door onderzoek van aardappelen, afkomstig van rooitijdenproeven (project nr.
20

211) werd een indruk verkregen omtrent de verandering van het tyrosinegehalte met
de ontwikkeling van de knol.
V. AFDELING VEGETATIEKUNDE
BOTANISCHE ANALYSE VAN GRASMONSTERS

Het aantal onderzochte grasmonsters bedroeg in 1962 slechts 896 tegenover 1308
in 1961,hetgeen een aanmerkelijke teruggang betekent. Het merendeel van de in 1961
meer ontvangen monsters, nl. 300van de 412 stuks, kan echter worden beschouwd als
tot de zeer eenvoudige bepalingen te behoren. Ook het opheffen van een proefveld
van de Afdeling Plantenteelt vergde ca. 100 monsters minder, terwijl bovendien de
Rijkslandbouwconsulenten evenveel monsters minder inzonden. Daarentegen verhoogde het P.A.W. zijn totale inzending met ca. 150 stuks. Het aantal door de eigen
afdeling genomen monsters bleef gering: 36tegenover 242 in 1961,maar zij waren wel
bewerkelijker (zie ontwerpproject nr. 380).
VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK VAN GRASLAND

Een proefje met Engels raaigras, gekweekt bij daglengten van 12en 16uur leverde
geen verschillen in de geringe vorming van spruitheffers op.
Naast spruitheffing, waarbij de spruit met de knopenstapel omhoog wordt gebracht door strekking van enkele der onderste internodiën, is er nog een vorm van
internodiënstrekking in het vegetatieve stadium, nl. een vorm waarbij enkele der
bovenste internodiën zich ontwikkelen tot op het oog normale halmen zonder dat er
echter van een bloeiwijze of van een aanleg hiervan sprake is. Dergelijke spruiten
(zomerspruiten), welke o.a. waargenomen zijn bij kweek, Frans raaigras, rietgras en
gewoon struisgras, zijn ook gekenmerkt door een hoger bladgetal en een korter worden der internodiën in de tophelft t.o.v. de generatieve halmen. Aangenomen mag
worden, dat hun vorming in nauw verband staat met het niet doormaken van een
koudeperiode, van lange dag en de temperatuur tijdens het groeiseizoen. Oriënterend
onderzoek te velde toonde aan, dat na het koude voorjaar van 1962reeds veel zomerspruiten voorkwamen in de eerste snede (althans in laat geoogste), vooral bij een late
soort als gewoon struisgras en in het bijzonder op natte grond, waardoor in het voorjaar de groei geremd wordt.
Uit de bewerking van de botanische analyses van 1577oude graslanden resulteerde
het manuscript „Oecologische gegevens betreffende plantesoorten van het Nederlandse grasland", waardoor de mogelijkheid tot berekening van milieu-eigenschappen
uit de botanische samenstelling gemeen goed wordt, terwijl een verslag betreffende
de gemiddelde samenstelling der Nederlandse graslanden, ingedeeld naar complexen
van de beheersende omstandigheden met weergave van de bindingsgraad der soorten
daaraan, zijn voltooiing nadert.
Het hoopgevend begin, dat gemaakt werd met debestudering van dematevan voorkomen van schimmels en massaal bij droogte aanwezige gisten, moest na vervroegd
vertrek van de daartoe aangetrokken student-assistent helaas geschorst worden.
S C H E I K U N D I G

O N D E R Z O E K

V A N

G R A S L A N D P L A N T E N

Het materiaal van pleksgewijs tezamen groeiende graslandplanten werd in het najaar van 1962 uitgebreid tot 66 soorten, onderscheidenlijk 37 Monocotylen en 29
Dicotylen. De gevolgde werkwijze bij de bemonstering werd aanmerkelijk verbeterd,
waardoor met grotere zekerheid mag worden aangenomen, dat de omstandigheden,
waaronder de te vergelijken soorten groeiden, dezelfde zijn. De voor dit doel toch al
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bewerkelijke botanische analyse werd hierdoor echter nog tijdrovender, hoewel zij
door menging van het monster wel uitvoerbaar bleef voor een beperkt aantal plekken.
Besloten werd het aantal te verrichten chemische bepalingen uit te breiden:voor het
eerst zal ook het gehalte aan as, ruwe celstof, oplosbare koolhydraten en verteringscoëfficiënt van het eiwit bepaald worden, dit als bijdrage tot een beter gefundeerde, op
cijfers gebaseerde herwaardering der graslandplanten.
De verdere bewerking van de vóór 1962 verkregen analyse-cijfers leverde belangwekkende uitkomsten op. Zo kunnen Dicotylen, eigen aan vruchtbare standplaatsen,
lage Mg- of Na-gehalten hebben, terwijl de variatie in Na- en Cl-gehalte tussen de
plantesoorten van het grasland opvallend groot blijkt te zijn. Ook werd in enige gevallen gevonden, dat de verhouding in het gehalte aan eenbepaald kation tussen twee
soorten op een zeer arme standplaats andersom kan zijn dan normaliter het geval is.
Dit verschijnsel van de omkeerbaarheid der specifieke verhouding houdt verband
met het oecologische minimumgehalte der vergeleken soorten.
CONCURRENTIE

Een goede maat voor de vitaliteit van een plantesoort is wellicht de hergroei in
het donker te bepalen. De opbrengsten kunnen nu gecorrigeerd worden met de vitaliteitsfactor. Hierdoor kan de zeer tijdrovende bepaling van het aantal spruiten, welke
maat ten gevolgevan devertraagde aanpassing eigenlijk de concurrentieverhoudingen
op een vroeger tijdstip weergeeft, in het vervolg achterwege blijven.
De concurrentieproeven tussen Engels raaigras en reukgras bij verschillende vochttoestanden van de grond hebben ten slotte aangetoond dat de uitslag hiervan afhangt
van het knipregime en dat de in het vorige jaarverslag genoemde overeenstemming
met de vochtindicatiecijfers, ontleend aan het correlatieve veldonderzoek, slechts betrekkelijk is.
Ook is bij een concurrentieproef tussen Engels raaigras en beemdvossestaart gebleken, dat uit de relatieve opbrengsten van de monocultures foutieve voorspellingen
omtrent de invloed van de betreffende milieufactor (K/Na-verhouding in de grond)
op het verloop van de concurrentiestrijd kunnen voortvloeien.
Concurrentieproeven bij verschillende kationenverhoudingen in de grond hebben
verder aangetoond, dat de soortspecifieke gehalten aan kationen binnen wijde grenzen kunnen uiteenlopen zonder dat dit gevolgen heeft voor de concurrentieverhoudingen, en dat de verandering van de verhouding tussen deze gehalten niet specifiek
is voor de soort, maar dat bij de extremen hier wel een verschil in relatieve vermenigvuldiging optreedt.
Bij een nadere bestudering van het archiefmateriaal van de van 1934 t.e.m. 1936
in Groningen genomen graskalkproef bleek dat uit de toeneming van gewoon struisgras t.o.v. Engels raaigras bij lagere pH niet zonder meer mag worden besloten, dat
gewoon struisgras tegenover Engels raaigras in concurrentie zuurminnend zou zijn.
Hierover iseen manuscript gereed gekomen.
ONDERZOEK VAN AKKERONKRUIDBEGROEIINGEN

Op het grondbewerkingsproefveld van het Laboratorium voor Landbouwplantenteeltvan deLandbouwhogeschool werden dedichtste onkruidbezettingen aangetroffen
bij de meest oppervlakkige en bij de diepste grondbewerking. Ganzevoet en melde
kwamen hoofdzakelijk bij gebruik van de cultivator voor, zwaluwtong juist bij de
diepste bewerking (36 cm diep ploegen).
Het onderzoek op de drie organische-stofbedrijven van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in de Noordoostpolder werd in 1962intensiever uitgevoerd dan voor22

gaande jaren. Achtereenvolgens werden opnamen gemaakt op bieten- en erwtenpercelen en in de gerststoppel. Bijdeeerstetweegewassen bleek wederom groenbemesting
met vlinderbloemigen en (of) gras de zwaarste onkruidbezetting te hebben, vooral ten
gevolge van een groter aantal planten van akkerdistel en klein hoefblad. Groenbemesting hoofdzakelijk door kunstweide had er daarentegen de laagste onkruidbezetting,
zonder klein hoefblad, terwijl de onkruidbezetting bij toepassing van kunstmest zonder organische bemesting tussen beide groenbemestingsobjecten in lag. De gerststoppel gaf weinig verschil in onkruidbedekking te zien bij de verschillende bemestingsvormen.
ONDERZOEK VAN DE PLANTENGROEI VAN WATERLOPEN

Ten behoeve van de Afdeling Onkruidbestrijding werden talrijke opnamen gemaakt, welke in verslagvorm werden samengevat.
Het eigen bescheiden onderzoek volgens een bewerkelijke methode naar de schommelingen in de samenstelling van slootvegetaties, welke in de loop van het groeiseizoen en in verschillende jaren optreden, vond voortgang. Er is sprake van een
sterke dynamiek.
De opnamemethodiek kon met behoud van haar doeltreffendheid minder bewerkelijk worden gemaakt. De herziene werkwijze bestaat hierin, dat in afstanden van 50m
sloot, verdeeld in 10stroken, de frequentie-rangordemethode wordt toegepast, waarbij de vegetatie wordt verdeeld in de bovenwater-, de oppervlakte- en de onderwaterlaag. Aansluitend wordt de talrijkheid der planten in een vijfdelige schaal aangeduid
en de sociabiliteit benevens de ontwikkelingstoestand der soorten vermeld. Volgens
deze werkwijze zal zowel het in omvang beperkte, maar herhaalde onderzoek als het
geprojecteerde eenmalige, sociologische en oecologische onderzoek van sloten in verschillende gedeelten van het land plaatshebben.
Als manuscript kwam gereed het boekje „Vegetatieve herkenning der voornaamste
water- en oeverplanten", voorzien van instructieve tekeningen van bladeren en bloemen.
VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE
Het versgewicht van regenwormen bleek opnieuw een onjuiste maatstaf voor de
geschiktheid van het voedingsmilieu. De darmvulling is variabel, blijkt bijv. bij 8°C
groter tezijn dan bij 10°C, hoewel bij delaatste temperatuur de voedselopname groter
is. De passagesnelheid reageert blijkbaar anders op de temperatuur dan de opname.
Dit kan ook de seizoensvariatie van het versgewicht van wormen mede verklaren.
Hoewel nog niet is aangetoond dat deze stof de normale verschijnselen van diapauze
bij regenwormen veroorzaakt, blijkt lysine als enige van een groot aantal getoetste
stoffen al deze effecten te kunnen bewerkstelligen.
Een geschikte werkwijze voor het bevolken van nieuwe gronden met regenwormen
werd gevonden in het boren van diepe plantgaten voor fruitbomen en het behandelen
van deze gaten met tuinturf en goed aantastbare organische stoffen.
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WERKPLAN 1963
(MET G E N U M M E R D E PROJECTEN)

I. AFDELING PLANTENTEELT, hoofd Ir. A. SONNEVELD
1. GROENBEMESTINGSGEWASSEN, GRONDBEDEKKING,
Dr. ir. W. A. P. BAKERMANS

Naar aanleiding van de toenemende behoefte aan groenbemesting is het onderzoek naar de teelt
van hiervoor geschikte gewassen ter hand genomen. Met name worden de groeisnelheid en deonkruidonderdrukkende werking vaneen groot aantal gewassen en hun boven- en ondergrondse ontwikkeling bij teelt onder verschillende omstandigheden nader bestudeerd. Voorts worden proeven
opgezet, waarbij denawerking vanverschillende groenbemestingsgewassen kanworden nagegaan.
Nadat onkruidbestrijding tijdenlang devoornaamste betekenis isgeweest vangrondbewerking in
de akkerbouw, begint meer en meer het herstel van door zware oogstmachines bedorven structuur
op de voorgrond te komen. De snelle ontwikkeling vandechemische onkruidbestrijding zalhet mogelijk maken omaftezien vandegrondbewerking, mits degrond in staat isweerstand te bieden aan
structuurverslechtering. Getracht wordt daarom teeltmethoden te ontwikkelen waarbij onkruid bestreden wordt metchemische enecologische (concurrentie-)middelen enstructuurbederf wordt tegengegaan of verholpen door teelt vangrondbedekkende tussengewassen en door geheel of grotendeels
achterwege laten vande grondbewerking.
Proj. nr. 368 Teelt van groenbemestingsgewassen.
Proj. nr. 383 De mogelijkheden vanakkerbouw met blijvende zodeachtige grondbedekking.
2. VOEDERGEWASSEN, Ir J. C. BOSMAN

Het optreden vanPhytophthora endehoge kosten van debestrijding van deze ziekte zijn deernstige
belemmering gebleken bijhettelen vanpootaardappelen alsstoppelgewas. N u delaatste jaren steeds
meer rassen terbeschikking zijn gekomen, dievoor Phytophthora minofmeer resistent zijn, neemt de
belangstelling in de praktijk toe.Het onderzoek wordt op bescheiden schaal voortgezet omte zien
hoe derassen zich bijteelt indeherfst gedragen wathunresistentie tegen Phytophthora zowel als wat
hun opbrengst betreft. Het is gebleken dat onder de extreme weersomstandigheden van de laatste
jaren het in de herfst gewonnen pootgoed duidelijk, en soms gunstig fysiologisch kan afwijken van
dat, geteeld in hetmeer normale seizoengedeelte. Naar aanleiding hiervan wordt de invloed vande
uitwendige omstandigheden op de fysiologische toestand van het geoogste pootgoed nader bestudeerd (zieookonder5).
Uit recente literatuur is naar voren gekomen dat bij de zaadteelt van klavers de bestuiving inde
regel niet de beperkende factor zouzijn, ookniet bijminder gunstige weersomstandigheden. Welzou
dan op grote schaal abortie, rotting en voortijdige kieming vanhet zaad plaatsvinden, voordat kan
worden geoogst. Bovendien ishetvermoeden gerezen, dat onvoldoende bestuiving vaneendeel der
bloempjes in het hoofdje door ongunstige weersomstandigheden tot op grote hoogte kan worden
gecompenseerd doordat danbijeengroter deel vandelater bloeiende bloempjes aanhethoofdje het
zaad uitgroeit, watniet hetgeval zouzijn alsbij deheteerst bloeiende bloempjes de bestuiving normaal zou zijn geweest. Nagegaan wordt of deze waarnemingen onder onze klimaatomstandigheden
kunnen worden bevestigd. Zoja, dan wordt het onderzoek naar de mogelijkheden omde bestuiving
te bevorderen minder urgent enzalmeer aandacht dienen teworden besteed aanhetvoorkómen van
het verloren gaan vanhetgevormde zaad.
Proj. nr. 292 De teelt vanaardappelen als stoppelgewas.
Proj. nr. 361 Zaadzetting bij rode klaver.
3. ONTWIKKELING EN ACTIVITEIT VANHET WORTELSTELSEL,
Dr. R. BROUWER'

De wederzijdse invloed diebovengrondse en ondergrondse delen vandeplant opelkaar uitoefenen
vraagt bijvoortduring de aandacht. Deomstandigheden in hetwortelmilieu beïnvloeden de omvang
van debovengrondse delen voor eendeel door huninvloed op degroei vanhetwortelstelsel en voor
een ander deel door hun invloed op de activiteit per gram wortelgewicht. In feit ishet produkt van
gewicht en activiteit debepalende grootheid.
De activiteit van het wortelstelsel bestaat uit verschillende elementen, zoals de wateropname, de
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ionenopname, beide inwerkend opdespruitgroei. Spruitgroei isuitteeltkundig oogpunt hetmeest
aantrekkelijk. Neemt men de spruitgroei als maatstaf voor de wortelactiviteit, dan blijkt onder voor
de wortelgroei ongunstige omstandigheden de prestatie pereenheid wortelgewicht hetgrootst te
zijn. Een en ander heeft geleid tot de veronderstelling dat ereen functioneel evenwicht bestaat tussen
bovengrondse en ondergrondse delen.
Het onderzoek concentreert zich nu op de wijze waarop dit evenwicht tot stand komt en hoe dit
evenwicht afhangt van demilieuomstandigheden.
Proj. nr. 359 Onderzoek betreffende deontwikkeling en de activiteit van het wortelstelsel.
3 EN 7. VEZELVORMING, Dr. R. BROUWER en Dra. A. C. HAVINGA-V. D. MOLEN

Over de factoren, dievezelopbrengst en vezelkwaliteit bepalen, is weinig bekend. Bijde 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. Erisdaarom
onderzoek ter hand genomen naar de ontstaanswijze en de ontwikkeling van vezels, inhet bijzonder
onder invloed van de klimaatsfactoren temperatuur en vochtigheid. Naast vlas zullen op kleine schaal
interessante andere gewassen inhet onderzoek betrokken worden.
Proj. nr. 379 De ontwikkeling endehoedanigheid vanvezelige plantaardige bestanddelen, in het
bijzonder de vlasvezel.
4. KLAVER, Ir. G.C. ENNIK

Het meer oriënterende onderzoek omtrent geremde klavergroei invoorgaande jaren heeft er toe
geleid dat het werk momenteel inhoofdzaak geconcentreerd isop de twee volgende punten.
a. Derol van parasitaire organismen. Uitgrondontsmettingsproeven (uitgevoerd in samenwerking
met P.D. enI.P.O.) is gebleken dataantasting van deklaver door parasitaire organismen vermoedelijk één van de voornaamste oorzaken van slechte groei is. Het doel van het huidige onderzoek is vast te stellen welk type of welke typen organismen hierbij een rol spelen.
b. De concurrentie met grassen. De nieuw ontwikkelde concurrentietheorie (DE WIT en ENNIK, 1958;
DE WIT, 1960) en de aanwezigheid van klimaatkamers bij het l.B.S. maken het mogelijk de invloed
van diverse milieufactoren en combinaties van factoren opde concurrentie tussen gras enklaver
kwantitatief vast testellen. Met behulp van oriënterende proeven wordt hiervoor thans een doelmatige methodiek uitgewerkt.
Proj. nr. 371 Onderzoek naar deinvloed van diverse milieufactoren opdegroei van klaver en de
concurrentie tussen klaver en gras.

FOTO 4. Verloop van de wortelgroei van Engelsraaigrasen witte
klaver tegen eenschuine glasplaat die door een zwarte plasticschuif kan worden afgedekt,
links: in grond die ontsmet is
met DD,
rechts:inonbehandelde grond.
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5. FYSIOLOGISCH ONDERZOEK AAN AARDAPPELPOOTGOED, Mej. Ir. N. KRIJTHE
De opbrengst van aardappelen wordt mede beïnvloed door de kwaliteit van het pootgoed op het
moment van poten. Deze kwaliteit heeft drie verschillende aspecten. Twee daarvan kunnen door de
gebruiker meer of minder goed worden beoordeeld: de gezondheidstoestand (certificaat van de
keuringsdienst) en de kiemingstoestand. Niet zonder meer te beoordelen is de inwendige of fysiologische toestand van de poters. Deze fysiologische toestand wordt beïnvloed door velerlei omstandigheden, zoals de bewaring in de winter, het transport e.d. Verder is gebleken dat pootgoed van verschillende herkomst bij gelijke behandeling na de oogst toch uiteenlopende fysiologische toestanden
kan vertonen. Door globaal nagaan van de voorgeschiedenis van diverse partijen pootgoed konden
bij een vroeger onderzoek de oorzaken van de verschillen in fysiologische toestand niet worden opgespoord. Het onderzoek wordt daarom nu zo opgezet dat systematisch één factor wordt gevarieerd
en de andere zo goed mogelijk constant worden gehouden. In de eerstvolgende jaren zal vooral aan
de volgende factoren aandacht worden besteed: a. de bewaring vóór het planten van de knollen,
waaruit het pootgoed zal groeien, b. de plantmaatregelen, c. de bemesting en d. het klimaat.
Proj. nr. 367 Invloed van de voorgeschiedenis op de kiemkracht van pootgoed en op de hoedanigheid van de eruit groeiende planten.
6. TEELTKUNDIGE ASPECTEN VAN D E GRASLANDPRODUKTIE ;
VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND,
Ir. A. SONNEVELD en Ir. G. C. ENNIK

Daar ook aan diverse graslandproblemen sinds korter of langere tijd meer fundamenteel gericht
onderzoek is besteed, zijn reeds heel wat gegevens verkregen die een beter inzicht mogelijk maken in
de produktiviteit van het grasland. De aard van het bedoelde onderzoek brengt echter min of meer
automatisch met zich mee dat het op enge onderwerpen is gespecialiseerd, waardoor het gemakkelijk
een fragmentarisch karakter verkrijgt. Gedurende enkelejaren zal aan de hand van gegevens uit eigen
onderzoek en uit de literatuur en met behulp van in de loop der jaren verkregen ervaring en inzicht,
gewerkt worden aan het verkrijgen van een zekere synthese. Dit zal tevens een inventarisatie zijn van
wat bekend is en van de vraagpunten waarover meer inzicht in de eerste plaats gewenst geacht moet
worden.
De neiging om meer vlees te gaan produceren in plaats van meer melk neemt nog steeds toe. Hoewel krachtvoer en bouwlandprodukten hierbij een grote rol spelen, blijft het gewenst de groei van het
vee na te gaan op het grasland. Omdat voldoende rentabiliteit per oppervlakte-eenheid zal moeten
worden verkregen zal het hierbij van belang zijn vooral de reacties te bestuderen op grasland dat
zwaar wordt bemest en intensief wordt gebruikt.
Ook is het van belang na te gaan of de dieren even goed of zelfs beter groeien wanneer het gras in
gemaaide toestand wordt verstrekt (b.v. in een open loopstal) dan wanneer het gewas door het vee
zelf op het grasland wordt opgenomen. Wanneer het gewas gemaaid naar het dier gebracht wordt,
zullen de verliezen aan gras in elk geval geringer zijn.
Proj. nr. 358 De invloed van bemesting en beweidingsmethode op de groei en de slachtkwaliteit van
het weidende vee. (So en En)
Proj. nr. 376 De produktiviteit van grasland en zijn teeltkundige aspecten. (So)

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

In verschillende takken van de tuinbouw wordt - vooral bij de tuinbouwproefstations - door onkruidspecialisten onderzoek verricht over praktische problemen bij de onkruidbestrijding. Door
regelmatige besprekingen binnen de Subgroep Tuinbouw van de Werkgroep Onkruidbestrijding
T.N.O. blijven de onderzoekingen bij de verschillende teelten voortdurend op elkaar afgestemd. De
binding wordt bevorderd door de detachering bij het I.B.S. van de heer D. VAN STAALDUINE door de
Werkgroep Onkruidbestrijding T.N.O.
Voor het eigen onderzoek moet in verband met de veelheid van teelten in de tuinbouw een keus
gemaakt worden uit de belangrijkste problemen. De onkruidbestrijding in aardbeien neemt hierbij
een belangrijke plaats in. In de groenteteelt wordt speciaal aandacht besteed aan de invloed van de
grondsoort op de werking van enkele onkruidbestrijdingsmiddelen. Van de kortelings ontwikkelde
herbiciden worden de gebruiksmogelijkheden in de tuinbouw beoordeeld en uitgewerkt.
Bij de chemische 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
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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 DE 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 diepergaande 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 deze planten; 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 deze werking 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.
2. WATERGANGEN, ONBETEELDE TERREINEN EN GRONDBEWERKING,
D r . H . G . VAN DER W E U

Bij de bestrijding van onkruiden in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen bestaat een
grote behoefte aan vereenvoudiging en verbetering van tot nu toe gevolgde methoden. Voor het gehele gebied geldt als probleem het vaak ontbreken van economische, doeltreffende en/of in meer
opzichten veilige onkruidbestrijdingsmethoden. De door een toenemende verhoging van de 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 depraktijk toe de onkruiden op onverantwoorde wijze met chemische middelen te gaan bestrijden.
Onderzoek op dit gebied hoort bij te dragen tot het op dejuiste wijze inzetten van chemische Produkten, door mede bepalend te zijn voor de beoordeling der aan de toepassing verbonden veelzijdige
consequenties en voor de advisering door daartoe bevoegde instanties.
Binnen het kader van een werkgroep „Grondbewerking" wordt door een aantal onderzoekers van
verschillende instituten onderzoek verricht. Het doel hiervan is te komen tot een rationeler en doelmatiger grondbewerking. Het aandeel van het I.B.S. betreft de bestudering van de invloed van grondbewerkingsmaatregelen op de onkruidflora, mede in verband met chemische bestrijding, en op het
gedrag van onkruidzaden.
Proj. nr. 353 Grondbewerking en onkruidbestrijding.
Proj. nr. 364 Onkruidbestrijding in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen.
3. AKKER- EN WEIDEGEWASSEN, BIOLOGIE E N ECOLOGIE VAN O N K R U I D E N ,
Dr. ir. W. VAN DER ZWEEP en R. SIJTSMA

Ook in de akker- en weidebouw blijft behoefte bestaan aan doeltreffende en voor het gewas geen
nadelige gevolgen met zich meebrengende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ondanks de ontplooiing
van de chemische onkruidbestrijding is de praktijk op dit gebied nog niet bevredigend. 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 en detoepassingstechniek van het middel maken de omgang ermee moeilijk, terwijl daarnaast een
aantal onkruiden slecht bestreden wordt. Nieuwe Produkten, meest op groeistofbasis, worden geïntroduceerd, doch voor onze Nederlandse omstandigheden is er behoefte aan meer kennis over de
gevoeligheid van verschillende granen en onkruiden voor deze produkten.
De introductie van nieuwe teelten is meest slechts mogeüjk, wanneer de onkruidbestrijding volkomen is te mechaniseren of chemisch kan worden verricht. Speciaal bij de voor ons land jonge graszaadteelt bestaan nog verschillende problemen, verbonden aan de bestrijding van grasachtige- en
dicotyle onkruiden.
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In een aantal gewassen, zoals bieten en blauwmaanzaad, ishetnogniet gelukt de onkruidbestrijding metchemische middelen te vereenvoudigen.
In deweidebouw zijn demeeste onkruidbestrijdingsproblemen opgelost, alblijft voor de bestrijding
van lidrus enenkele andere onkruiden debehoefte bestaan aaneen eenvoudiger bestrijding.
In vele gevallen zijn dekosten vanchemische of andere bestrijding vanonkruiden nogte hoog en
blijft dedrang bestaan gangbare methoden te vervangen door goedkopere. Ditmaakt het noodzakelijk nieuwe middelen in verschillende gewassen te bestuderen.
Bij het biologisch en ecologisch onderzoek van onkruiden wordt speciaal studie gemaakt vande
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 ENECOLOGIE, hoofd Dr. W. H.VAN DOBBEN
1. FYSIOLOGIE VAN DE GEWASSEN, Dr. T H . ALBERDA
Bij het onderzoek naar deinvloed vanklimaatsfactoren opdevoornaamste graslandplanten, worden deze zo volledig mogelijk onderzocht. Naast de groei (gewichtstoename, lengtegroei) wordt ook
aandacht besteed aan de ontwikkeling (uitstoeling, bloei) en aan de chemische samenstelling (voornamelijk aan oplosbare koolhydraten en organische en anorganische stikstofverbindingen).
Het onderzoek dathetbestuderen vandeafzonderlijke klimaatsfactoren betreft, wordt uitgevoerd
in het fytotron. Deze uitkomsten worden getoetst aan veranderingen in ontwikkeling en chemische
samenstelling, zoals dieonder natuurlijke omstandigheden gedurende het seizoen optreden.
De onderwerpen, diemomenteel speciaal deaandacht vragen, zijn:
a. de invloed vande temperatuur op ontwikkeling en droge-stofproduktie,
b. de invloed van verschillen in stikstofvoeding op dechemische samenstelling,
c. de invloed vande bladstand op de groeisnelheid bijeengesloten gewasoppervlak,
d. hetverkrijgen vaneenzogroot mogelijke grasproduktie door ervoor tezorgen datde lichtabsorptie, dewatervoorziening en de bemesting zo goed mogelijk zijn.
Dit laatste onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de steun vande stikstofmeststoffenindustrie,
verleend viadeCommissie vanBijstand inzake Stikstofonderzoek A.W.-T.N.O.
Het onderzoek is inéénproject ondergebracht :
Proj. nr. 149 Onderzoek naar de invloed vanuitwendige factoren over de groei, deverdeling vande
droge stof endechemische samenstelling.
2. AARDAPPELEN, Drs. K. B. A. BODLAENDER

De ontwikkeling van deaardappelplant en-knollen wordt bestudeerd metbehulp van fysiologische,
morfologische en chemische methoden. Hierbij wordt tevens de invloed van verschillende factoren
(zoals klimaat, plantdichtheid, stikstofvoorziening, groei- en remstoffen) op deze groei onderzocht.
Bij dit onderzoek wordt samengewerkt met verschillende andere instituten, zoals het P.A.W. enhet
I.V.R.O.
De ontwikkeling van deverschillende organen afzonderlijk enhunonderlinge verhoudingen worden
onderzocht.
De invloed van verschillende klimaatsfactoren (daglengte, lichtsterkte, temperatuur) op de ontwikkeling van de verschillende delen van de aardappelplant wordt bestudeerd. Hierbij zal tevens
gelet worden op de interactie van de verschillende klimaatsfactoren. Voorts wordt getracht na te
gaan, in hoeverre bij de normale groei vande aardappel in onsland de daglengte eenrol speelt. In
samenwerking metde heer LUGT, resp, Mej.ir. KRIJTHE, zal onderzocht worden in hoeverre de klimaatsomstandigheden tijdens de groei van de aardappel, resp. de consumptiekwaliteit en de pootgoedkwaliteit vande geoogste knollen, beïnvloeden.
Voorts zal gepoogd worden - in samenwerking metde heer LUGT - doorwas te reguleren door inwerking vanklimaatsfactoren of groei- en remstoffen.
Nagegaan wordt welke factoren bij een grote plantdichtheid beperkend zijn voor het verkrijgen
van eenmaximale knolopbrengst inkgper eenheid van oppervlakte. In het onderzoek zullen de bemestingstoestand (N-gift), de ondergrondse en bovengrondse ruimte en de lichtsterkte betrokken
worden.
De stikstofhuishouding wordt in verband met de ontwikkelingsfasen van de aardappelplant bestudeerd. Hierbij wordt gelet opdeverdeling vandestikstof over deverschillende organen. Het effect
van late stikstofgiften op deknolopbrengst wordt onderzocht.
Uit virologisch onderzoek is gebleken, dat in oude bladeren geen vermeerdering vanhetbladrolvirus plaatsvindt en datdejonge spruiten gevaarlijk zijn voor deverbreiding vanhetvirus. Derhalve
wordt getracht bijhettelen van pootaardappelen degroei vandeze spruiten teonderdrukken doorhet
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gewas met remstoffen te bespuiten. Hierbij mogen de reeds aanwezige oude bladeren zo weinig mogelijk beschadigd worden, zodat de planten de knolproduktie nog enige tijd kunnen voortzetten.
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.
3 EN 4. a. REACTIE VAN GRANEN EN ZAADTEELTGEWASSEN OP KLIMAATSFACTOREN
b. DE STIKSTOFHUISHOUDING VAN DEZE GEWASSEN, Dr. W. H. VAN DOBBEN
en Ir. T H . A. HARTMAN

Het klimaatsonderzoek omvat vnl. de invloed van licht en temperatuur op groei en ontwikkeling
van gewassen.
Bij het licht zijn voornamelijk de formatieve invloeden in studie, in deeerste plaats de fotoperiodiciteit, maar ook de directe invloed van lichtsterkte en lichtkleur op de verdeling van stof in de plant.
Naast de invloed van de temperatuur op de uiteindelijke afmetingen van de individuele plant wordt
aandacht besteed aan hitteschade en vernalisatie.
In overleg met de S.V.P. wordt dit jaar een onderzoek begonnen over de kouderesistentie van wintergerst met het doel, hiervoor een laboratoriumtestmethode te vinden.
Bij proj. 339: Cultuurmethoden bij granen is ook het concurrentieonderzoek van dr. DE W I T ondergebracht.
Het proefveldwerk met stikstofbemesting is gericht op de late, aanvullende giften, die speciaal op
verdrogende gronden bij rogge en gerst een hoog rendement geven. Ook kunstmatige beregening is
hierbij betrokken.
Het werkprogram met granen omvat een deel van het 10-jarenplan van het Ned. Graan Centrum
en wordt door deze stichting financieel gesteund.
Het laboratoriumonderzoek over de stikstofhuishouding van gewassen wordt gesteund via de
Commissie van Bijstand inzake Stikstofonderzoek-T.N.O.
Enkele kleinere onderzoekingen over de invloed van klimaatsfactoren op peulvruchten worden
gesteund door de P.S.C.
Er wordt enige medewerking verleend aan het C.P.O. betreffende het onderzoek over de stimulerende werking van DNOC.
Proj. nr. 326 Fysiologisch en ecologisch onderzoek aan granen en zaadteeltgewassen.
A. Stro-stevigheid en opbrengst in verband met de stikstofvoeding.
B. De verdeling van stof over de organen van de plant.
C. De invloed van de temperatuur op groei en ontwikkeling.
1. De koudebehoefte (vernalisatie).
2. De invloed van de temperatuur op de snelheid van groei en de uiteindelijk bereikte afmetingen.
3. De hitteschade.
D. De invloed van het licht.
1. De daglengte (fotoperiodiciteit).
2. De lichtkleur.
E. De regenschade.
F. Het vegetatief houden van rogge.
G. De afrijping van granen.
Proj. nr. 339 Cultuurmethoden bij granen.
A. Rijenafstand en concurrentieproeven.
B. Stikstofaanwendingsproeven bij granen.
5. WATERHUISHOUDING VAN GEWASSEN, Drs. G. F. MAKKINK
Het berekenen van het waterverbruik van gewassen te velde is voor de landbouw, de cultuurtechniek en de waterbouw van belang. Dank zij het lysimeteronderzoek en het werk van de Commissie
voor Verdampingsonderzoek kon een berekeningswijze worden ontwikkeld die voor de praktijk van
waarde is. Hierin komen gewasgrootheden voor die slechts voor een deel aan de literatuur kunnen
worden ontleend. Onder proj. 360 zijn ook dit jaar enkele van deze grootheden als functie van de tijd
experimenteel bepaald, voor aardappels, rogge, gras en bieten in het veld, voor haver in kolommen
met grond onder een glazen dak.
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FOTO 5. Opstelling van een proef ter bepaling van de maximale snelheid van vochtonttrekking door
granen aan diverse grondsoorten.
De berekeningswijze is vervolmaakt tot een rekenmodel, dat voor automatisch gebruik door een
elektronische rekenmachine werd geschikt gemaakt. Voor allerlei gevallen (polders, lysimeters e.d.)
kan daarmee worden nagegaan met welke grootheden voor gewassen of gronden bij de waargenomen
waarden van b.v. de afvoer - bij een gegeven regenval en verdampend vermogen van de atmosfeer de beste benadering wordt verkregen. Elektronisch werden alternatieve rekenmodellen vergeleken en
kon de overeenstemming tussen waarneming en berekening belangrijk vergroot worden.
De produktie bij watergebrek is in het algemeen evenredig aan de hoeveelheid water door de
plant verbruikt. Hierbij doen zich echter enige vragen voor die voor de praktijk van belang zijn, in
het bijzonder op de zandgronden. Vooral met het oog op de gewassen- en rassenkeus is een onderzoek
naar de produktie onder omstandigheden van watertekort nuttig. In de bovengenoemde proef met
haver in kolommen grond is al gebleken dat de groeisnelheid van het wortelstelsel van beslissende
betekenis kan zijn voor het gebruik van het opneembare water in de grond. Verandering in deze
groeisnelheid kan zijn weerslag hebben voor wat men de droogteresistentie van het gewas pleegt te
noemen. Voor Nederlandse omstandigheden echter ligt het accent meer op produktievastheid dan op
overlevingsvastheid bij droogte. Het kunstmatig beïnvloeden van deze eigenschappen werd in de
nieuwste literatuur vermeld; dit staat als punt van onderzoek op het programma.
De onderzoeker heeft zitting in de Werkgroep Lysimeters T.N.O. (techn. secr.), sectie II Commissie Zoetwatervoorziening Gelderland, Werkcommissie voor Verdampingsonderzoek en de Contactgroep voor Landbouwmeteorologie.
Proj. nr. 360 Waterverbruik van gewassen.
Proj. nr. 369 Droogteresistentie van gewassen.
6. THEORETISCHE PLANTENTEELTKUNDE, Dr. ir. C. T. DE WIT
Bij het oplossen van teeltproblemen is het in sommige gevallen mogelijk praktisch georiënteerde,
theoretische beschouwingen te geven die bestaande ervaring en experimentele gegevens samenvatten
en als leidraad kunnen dienen bij het vaststellen van teeltmaatregelen en het doen van onderzoek.
Er wordt veel aandacht besteed aan een onderzoek betreffende concurrentie en standruimte binnen
een populatie en de invloeden daarvan op de groei.
Experimenten hierover worden uitgevoerd tezamen met dr. VAN DOBBEN (proj. 339).
Met dr. DIJKSHOORN wordt gewerkt aan de ionenbalans en groei van gras, bieten en enkele andere
plantesoorten.
Ten slotte wordt met dr. ALBERDA weer vrij veel aandacht geschonken aan de berekening en de
bepaling van de potentiële produktie van gewassen.
Proj. nr. 351 Onderzoek naar het verband tussen transpiratie en produktie van landbouwgewassen.
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7. ONTWIKKELINGSFYSIOLOGIE, Drs. H. G. WITTENROOD

Met devan JULIAN S. HUXLEY afkomstige term „allometrie" bedoelt men deverhouding van onderdeel tot geheel gedurende de ontwikkeling vaneenorganisme. Indeze ontwikkeling treden fasen op,
voor welke fasen karakteristiek is,datbinnen éénzelfde fase detoe-of afname in gewicht van elk
onderdeel (orgaanstelsel ofstof) t.o.v. het geheel (ofander onderdeel) constant is. Hiervoor ontstaat
een diagram, datzoveel rechte lijnstukken vertoont als er ontwikkelingsfasen invoorkomen. Zo'n
„distributiediagram", zoals de ontdekker VAN DE SANDE BAKHUYZEN het noemde (omdat hetde verdeling van degeassimileerde stof symboliseert), is reeds bijaardappelen, bieten, tarwe, rund,rat,
muis, mens, krab enz. aangetoond. Hetgeeft aanleiding totoverwegingen, dieeendieper doordringen
in de oorzaken vandeontwikkeling mogelijk maken enduseen beter inzicht indeopbouw van de
eindoogst (of melkgift b.v.)verschaffen (proj. 341A).
Speciaal t.a.v. dit onderwerp wordt ook veel gebruik gemaakt vangegevens vanandere onderzoekers, dikwijls indevorm vaneen samenwerking.
Nog afzonderlijk wordt bestudeerd, hoe hetmilieu (vnl. daglengte, temperatuur of toegediende
stoffen - ook „groeistoffen") ophet organisme inwerkt, hetantagonisme tussen bloem enknol beïnvloedt enhet ontwikkelingsritme bijdeorgaanvorming zich toedraagt (proj. 341 B).
De Stichting Nederlands Graan-Centrum omvat ookde Werkgroep Kouderesistentie, waarin drs.
WITTENROOD zitting heeft en waarvan het programma uitgebreid istot klimaatsresistentie, d.w.z.de
studie derproduktiefactoren t.o.v.hetklimaat. Degegevens van de opinternationale schaal zaaitijdenproeven zullen worden geanalyseerd (proj. 341C enD).
De uitwendige invloeden, diedebij veredelingsprogramma's gebruikte manlijk steriele vormen
soms toch tot stuifmeelvorming brengen, zullen wegens dehinder dieze opleveren, onderzocht worden.
Proj. nr. 341 Ontwikkelingsfysiologie.
A. De constantheid vande relatieve groei per ontwikkelingsfase.
B. Fysiologie vandebloem- enknolvorming vnl.bij topinamboer.
C. Kouderesistentie bij granen.
D. Gegevens vande internationale zaaitijdenproeven vande Stichting Nederlands
Graan-Centrum.
E. Mannelijke steriliteit inde suikerbiet.
IV. A F D E L I N G S C H E I K U N D E , h o o f d D r .W . B. D E U S
a. Werkzaamheden

voor andere afdelingen

en samenwerking

met andere

instellingen

VOORLICHTING VAN CHEMISCHE AARD, Dr.W.B. DEUSen Mej. Ir.C. L. HARBERTS
Door onderzoekers vanandere afdelingen vanhetI.B.S., alsmede door onderzoekers van het
P.A.W. envanhetI.B.V.L. worden regelmatig scheikundig onderzoek envoorlichting over bijzondere
vraagstukken gevraagd. Hiervoor moet geruime tijd vandescheikundigen beschikbaar zijn.
ROUTINE-ONDERZOEK ENSAMENWERKING HIERVOOR MET ANDERE,
OOK BUITENLANDSE LABORATORIA, Mej.Ir.C.L. HARBERTS
Het aantal routinebepalingen, datvoor onderzoekers vanI.B.S., P.A.W. en I.B.V.L. jaarlijks
kan worden verricht, bedraagt 50à 60.000. Door een regelmatige uitwisseling van monstersmet
diverse andere, ook buitenlandse laboratoria wordt medegewerkt aande vaststelling van juiste methoden envoorschriften voor deanalyse vangewassen. Alle bepalingen, zelfs deeenvoudige routinebepalingen vereisen steedseen nauwgezettecontrole. Dit betreft ook devoorbehandeling van monsters.
Het opsporen van tijd en werk besparende apparatuur krijgt eveneens aandacht.
b. Speciale

onderzoekingen

1 EN4. S P O R E N E L E M E N T E N , Dr. W. B. DEUS, Ir. J. HARTMANS en Mej. M. S. M. BOSMAN

De betekenis van sporenelementen voor degezondheid van rundvee wordt bestudeerd. Daartoe
worden verschillende ruwvoedermiddelen, grond (kobalt), bloed, mest, urine en melk onderzochtop
sporenelementen en macro-elementen. Onderdelen vandit onderzoek worden verricht in samenwerking methetInstituut voor Veevoedingsonderzoek teHoorn enmetir. S. BOSCH vanhet Proefstation
voor de Akker- en Weidebouw. Speciale aandacht wordt besteed aan kopergebrek bij runderen. Gezocht wordt naar factoren inhet voer, diede koperhuishouding vanhet dier beïnvloeden. Mogelijk
zijn deze factoren tendele vanorganisch chemische aard. Daarvan worden inhetbijzonder dezwavelbevattende aminozuren endeprophyrinen (afgeleid van chlorofyl) onderzocht. Ook kan dekoperhuishouding vanhetdier beïnvloed worden door anorganische bestanddelen vanhetvoer en door
de verhouding, waarin deze inhet voer voorkomen. Demogelijkheid van interacties tussen sporenelementen wordt niet uit hetoog verloren.
31

Ir. HARTMANS bestudeert bovendien de landbouwkundige aspecten van deze problemen. Hierbij
worden door middel van dierproeven verschillende factoren getoetst op hun invloed op de koperhuishouding van het rund. Dete onderzoeken factoren kunnen worden ontleend aan vroeger opgedane praktijkervaringen, aan het bovengenoemd onderzoek naar biochemische aspecten van de
koperhuishouding en aan onderzoek van anderen.
Proj. nr. 142 Onderzoek betreffende kobalt, mangaan en eventuele andere sporenelementen in verband metklachten bij rundvee.
Proj. nr.224 Onderzoek naar de samenstelling van gras in verband met het optreden van weidediarrhoe (kopergebrek) bij rundvee.
Proj. nr. 372 Landbouwkundig gericht onderzoek naar factoren, die van invloed zijn op de koperhuishouding van het rund.
2 EN7. DE OPNAME VAN BODEMELEMENTEN IN VERBAND METDE GROEI EN DE
SAMENSTELLING VAN GEWASSEN, Dr. W. DIJKSHOORN en Ir. H. D. W. VAN TUIL

Het onderzoek naar de opneming, verwerking enaccumulatie vanionen door gewassen, de ionenbalans endegehalten aanorganische anionen wordt voortgezet teneinde devoor eenmaximale groei
nodige balans te leren kennen. Onderzocht wordt op welke wijze de individuele organische anionen
met de waarde van (C-A), d.i. (K + N a + Mg +' C a ) - ( N 0 3 + Cl + H 2 P0 4 + S0 4 ), variëren om
na te gaan ofaaneenof meer derorganische anionen nogeenspecifieke rolkanworden toegekend.
Dit in verband metde ervaring, dat (C-A) eengroeifactor is.Voor de bestudering vande regulatie
van (C-A) en organische anionen zijn ook populierenstekken als proefobject gekozen, omdat deze
zichlenen voor directe groeimetingen (bladoppervlak) envoor hetnagaan van hetinwendige transport
van de anorganische endeorganische ionen (onderzoek vanwortels, blad, hout en bast). Dit onderzoek (proj. nr. 374) geschiedt metsteun vandeCommissie vanBijstand voor hetStikstof- resp. Kalionderzoek.
Proj. nr.374 Opname en assimilatie vanbodemelementen in verband metde groei en de samenstelling van gras.
Proj. nr. 375 Groei en hoedanigheid vangewassen inverband metdeopname van bodemelementen.
3. ANALYTISCHE CHEMIE, Mej.Ir. C. L. HARBERTS
Mede op grond vanliteratuurgegevens worden voor deanalyse vangewasmonsters meer moderne
methoden uitgewerkt en worden de bestaande voorschriften, indien nodig, verbeterd. Daarbij wordt
in het bijzonder gewerkt aan de colorimetrische en spectrofotometrische bepaling van macro- en
micro-elementen. Zo nodig worden ook methoden ontwikkeld voor de bepaling van organische bestanddelen van gewassen. Inhet bijzonder wordt gelet opdeinvloed van biochemische omzettingen bij
het drogen vandebrij vanknolgewassen opdegehalten vandestoffen, dieinhetgedroogde produkt
worden bepaald.
Aandacht wordt besteed aanhetvoorkomen vanblauwzuurbevattende glucosiden in verschillende
klaverrassen enaan dechemische bepaling daarvan.
Ten behoeve van proj. 354 zullen bepalingen van (Ca + Mg)-zepen in rundermest worden verricht, waarbij in het bijzonder de bepalingsmethode wordt bestudeerd. Tevens zullen in nauw
overleg metde onderzoeker(s) vandit project enige daartoe geselecteerde monsters gras worden onderzocht op hetgehalte aan vetten, diezo mogelijk nognader geklassificeerd zullen worden.
Proj. nr.335 Fundamenteel analytisch chemisch onderzoek en de toepassing daarvan op het gebied
der gewasanalyse.
5. MINERALE VOEDING IN VERBAND METD E GRASLANDEXPLOITATIE, A. KEMP
De wijze van graslandexploitatie oefent een grote invloed uit op de samenstelling vanhet weidegras. Aandit gras alsveevoeder moeten t.a.v. dekwaliteit zekere eisen worden gesteld, daar op vele
bedrijven in onsland hetweidegras maandenlang hetenige voer is.Er moet danopkunnen worden
vertrouwd alseenin alle opzichten optimaal voedermiddel. Het doel van dit onderzoek is danook
om deaanhetweidegras testellen kwaliteitseisen nader tekunnen omschrijven, mede inverband met
de magnesiumvoorziening vanhetdier endeinvloed vandegraslandexploitatie hierop te bestuderen.
Aan de voorlichting worden voortdurend adviezen gevraagd, die wegens gebrek aan kennis onvoldoende kunnen worden gegeven. Hetvraagstuk dermineralen isniet slechts eenkwestie van gehalten
en hunverhoudingen maar wordt gecompliceerd doordat zowel detotaalopname aanvers gras als de
benutting van sommige mineralen weer samenhangen metaard engroeiwijze vanhetgras. Tenaanzien vande kwaliteit worden danookin devoorlichting vaak zeer verschillende en onvoldoendegefundeerde normen gehanteerd.
Proj. nr. 384 De invloed van de graslandexploitatie op de voeding van weidend vee speciaal wat
betreft de voorziening met magnesium en enige andere macro-elementen.
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6. KWALITEIT VANAARDAPPELEN C. LUGT
De afneming vanhetgebruik vanaardappelen voor demenselijke voeding wordt mede veroorzaakt
door dezeer wisselende envaak slechte kwaliteit vanhetaangeboden produkt. Getracht wordt nate
gaan welke omstandigheden op de kwaliteit invloed kunnen hebben. De volgende onderwerpen zijn
in studie:
A. Rassenonderzoek (proj.210).
In verband metdelandbouwkundige bezwaren dieverbonden zijn aandeteelt vandealmeerdan
50 jaar oude kwaliteitsrassen Eigenheimer en Bintje, zijn vele nieuwe rassen in beproeving. Een
tijdig oordeel omtrent degeschiktheid van deze rassen voor consumptie in gekookte toestand en
in devorm vanpommes frites isvanbelang. Hiertoe wordt eengroot 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. dekwaliteit methetkweken vannieuwe rassen zijn bereikt, maken voorlichting over de beoordeling vande kwaliteit aan kwekers noodzakelijk.
B. Milieuonderzoek (proj.382).
Aangezien uit voorgaand onderzoek naar de invloed vanhet bodemtype en de bemesting op de
kwaliteit vanaardappelen gebleken isdatderesultaten van jaar totjaar sterk kunnen verschillen,
zal bijzondere aandacht worden besteed aanklimaatsinvloeden alstemperatuur en vochtigheid.
Hiernaast zal het onderzoek naar het ontstaan en de gevolgen op de knolontwikkeling en de
kwaliteit vandoorwas worden voortgezet. Voor zover daartoe behoefte bestaat wordt de invloed
nagegaan vanbestrijdingsmiddelen op het ontstaan van smaakafwijkingen.
Proj. nr.210 Onderzoek op consumptiewaarde van aardappelrassen.
Proj. nr.382 Onderzoek naar deinvloed vanklimaats- en andere milieufactoren opde ontwikkeling
en dekwaliteit van aardappelknollen.
7. CHEMISCH EN FYSISCH ONDERZOEK NAAR DE KOOKEIGENSCHAPPEN VAN
EETAARDAPPELEN, Drs. N . VERTREGT

Om kwaliteitseigenschappen van eetaardappelen door veredeling, wijziging van teeltomstandigheden e.d.te kunnen beïnvloeden ishetgewenst oorzakelijke verbanden te vinden tussen kwaliteitseigenschappen enerzijds en chemische en fysische eigenschappen vande aardappel anderzijds.
Getracht zalworden het inzicht in de chemie en de fysica vanverkleuringen, smaak en meligheid
te ontwikkelen. D eover dit onderwerp bestaande literatuur wordt bestudeerd.
Nagegaan zalworden ofstootblauwgevoeligheid van aardappelrassen isaf teleidenuithettyrosinegehalte vande 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 dekookeigenschappen van eetaardappelen.
8. MINERALE SAMENSTELLING ENGROEI VAN WEIDEGRAS IN A F H A N K E L I J K H E I D
VAN D EBODEMVRUCHTBAARHEID END EBEMESTING, Ir. P. DE VRIES
Bij hetweidend veedoen zich vaak in ernstige mate ziekteverschijnselen voor, dieinverband worden gebracht metde minerale samenstelling vanhet weidegras.
Binnen het raam van proj. 332wordt eenstudie gemaakt vande samenhang tussen de bemesting
(eventueel bemestingstoestand vande bodem), demineralenopname vande 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 alsprimaire factor
beschouwd en het gehalte afgeleid gedacht uit drooggewicht en mineralenopname. Met behulp van
de resultaten vandit onderzoek wordt gezocht naar praktische maatregelen omeenzo groot mogelijke hoeveelheid gras voort tebrengen vaneengoede samenstelling.
Binnen het kader van proj. 334worden de veranderingen vanhet kaligetal van de grond onder
praktijkomstandigheden bestudeerd. Daartoe zijn 7 meerjarige kalibemestingsproefvelden op verschillende grondsoorten en bij variërend kaligetal aangelegd, welke gebruikt worden als normale
praktijkpercelen. De waarnemingen vande eerste vijf jaren gaven reeds een duidelijk inzicht inhet
algemene verloop van het kaligetal. Daar de verschillen tussen de grondsoorten echter nog niet
duidelijk waren, worden deze proeven nog enigejaren volgens hetzelfde plan uitgevoerd.
Proj. nr.332 Studie vandemineralenhuishouding vande graslandplanten, metalsdoel eenzo groot
mogelijke produktie aan gras vaneen goede samenstelling.
Proj. nr.334 Handhaving en wijziging van de kalitoestand van grasland onder praktijkomstandigheden.
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V. A F D E L I N G V E G E T A T I E K U N D E , h o o f d Prof. D r . D . M . D E V R I E S
Deze afdeling heeft als objecten van onderzoek de vegetatie van grasland, de onkruidbegroeiing
van akkers en de plantengroei van waterlopen. De samenstelling van genoemde vegetatie uit plantesoorten enuit plantengezelschappen wordt nagegaan, terwijl deoecologie van soorten en gezelschappen zowel correlatief te velde als experimenteel wordt bestudeerd. Bestond het experimentele werk
voorheen hoofdzakelijk uitdesamenvattende verwerking vandebotanische analyses van veldproeven,
thans ishet accent geheel verschoven naar potproeven en watercultures met afzonderlijke soorten en
eenvoudige mengsels in kassen en klimaatkamers. Dit ter toetsing en eventuele verklaring van het
oecologische gedrag der soorten en ter bestudering van de belangrijke plantensociologische factor
concurrentie. Ten einde de waardering der graslandplanten beter te funderen worden allerlei pleksgewijs tezamen groeiende graslandplanten chemisch onderzocht; bovendien wordt de vegetatieve
spruitvorming der grassen bestudeerd, mede in afhankelijkheid van uitwendige omstandigheden.
Bedoeld onderzoek naar de chemische specificiteit der graslandplanten, dat voortaan in samenwerking met de Afdeling Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur der Landbouwhogeschool verricht
wordt, kan tevens een bijdrage leveren ter verklaring van het probleem der minnend- of mijdendheid van planten ten opzichte van mineralen.
Naast het verrichten van eigen onderzoek heeft de afdeling een belangrijke dienende onderzoekstaak. Zo worden jaarlijks nog honderden grasmonsters volgens verschillende methoden botanisch
genalyseerd tenbehoeve vanandere afdelingen vanhetI.B.S.envanandere instellingen, benevens van
de Landbouwvoorlichtingsdienst. Ook worden voor enkele andere instituten vegetatieopnamen aan
akkeronkruidbegroeiingen gemaakt, terwijl bovendien in toenemende mate de samenstelling van
slootvegetaties wordt bepaald teneinde voor deAfdeling Onkruidbestrijding het effect van bespuitingen na te gaan.
Ten slotte geeft deafdeling ook steun bijhet onderwijs. Behalve door het samenstellen van boekjes
ter determinatie, vooral in vegetatieve toestand, van graslandplanten, akkeronkruiden, water- en
oeverplanten, wordt ook aan talrijke studenten, assistenten en andere werkkrachten bij onderzoek,
voorlichting en onderwijs hulp verleend om zich te bekwamen in de onderscheiding van graslandplanten en akkeronkruiden.
1. BESCHRIJVENDE EN CORRELATIEVE VEGETATIEKUNDE, Prof. dr. D. M. DEVRIES,
A. A. KRUIJNE, Mej. E. H. ZEILER en B. J. HOOGERS

Het uitgebreide, in de loop van vele jaren verrichte onderzoek van oude graslanden (afgesloten
proj. 1)vindt zijnvoltooiing indesamenstellingvan enkele grotere publikaties van oecologische aard.
Na het verschijnen van de eerste dezer mededelingen, waarin het ogenschijnlijk verband tussen het
kwalitatieve enkwantitatieve voorkomen vanalle459aangetroffen plantesoorten metde voornaamste
omstandigheden van ons grasland is vastgelegd, zal het voortaan ook aan buitenstaanders mogelijk
zijn deverschillende milieu-eigenschappen vaneen bepaald grasland aan dehand vaneen botanische
analyse te benaderen.
Het eigen, herhaaldelijk uitgevoerde onderzoek van enige akkeronkruidbegroeiingen vindt voortgang, waarnaast ooktenbehoeve van andere instanties onkruidopnamen worden gemaakt (proj.321).
Het onderzoek van waterloopbegroeiingen ten dienste van de Afdeling Onkruidbestrijding (proj.
364) blijft vrij veel tijd vergen. Heteigen oriënterende onderzoek aan enkele sloten naar de dynamiek
der vegetatie heeft na ontwikkeling der opnamemethodiek inmiddels vaste vorm aangenomen. Met
dezelfde analytische werkwijze wordt nu bovendien aangevangen met een uitgebreider sociologisch
en oecologisch onderzoek aan sloten in verschillende gedeelten van het land (proj. 381).
Proj. nr. 1 Sociologisch en oecologisch onderzoek van praktijkgraslanden. Afgesloten.
Proj. nr. 321 Sociologisch en oecologisch onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen.
Proj. nr. 381 Onderzoek van slootvegetaties.
2. EXPERIMENTELE VEGETATIEKUNDE, Ir. J. P. VAN DEN BERGH
Bij de bestudering van de concurrentie tussen meerjarige grassen, waarvan herhaaldelijk een groot
gedeelte van de bovengrondse delen wordt afgevoerd, zal veel aandacht worden besteed aan het verband tussen aantal spruiten, droge-stofproduktie, hergroei in het donker, koolhydraatreserves en
spruit/(stoppel + wortelj-verhouding.
Speciaalinverband metlaatstgenoemde verhouding zullen in aansluiting bij proeven van GOEDEWAAGEN de weidesoorten Engels raaigras en gewoon struisgras worden bestudeerd in mono- en
mengcultuur bij verschillende fosfaatniveaus (proj. 355B).
De belangwekkende verschuivingen in botanische samenstelling tussen licht bemeste wei-en zwaar
bemeste hooilandobjecten vanhet gemeenschappelijke proefveld AG-IBS 1,aangelegd op mineralenarm komkleigrasland, nodigen uit tot meer gedetailleerd onderzoek (proj. 355C).
Proj. nr. 355 Potentiële en actuele indicatie van graslandplanten.
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B. Onderzoek naar de minnendheid en mijdendheid van grassoorten en hun typen
t.o.v. milieufactoren.
C. Concurrentie van plantesoorten op oud grasland bij verschillende bemestingen en
gebruikswijzen.
3. WAARDERING VANGRASLANDPLANTEN, Prof. dr. D. M. DE VRIES, Ir. J. G. P. DERVEN
(Landbouwhogeschool) en A. A. KRUIJNE

Daar er nog veel te weinig bekend bleek te zijn omtrent de chemische specificiteit der graslandplanten, ishet chemische onderzoek van minnende en mijdende planten, tezamen groeiend op oude
graslanden (proj. 355A) aanzienlijk verruimd in samenwerking met de Afdeling Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur derLandbouwhogeschool (proj. 380). Allereerst wordt ernaar gestreefd de
chemische samenstelling van de voornaamste graslandplanten in jong groeistadium op zo uiteenlopend mogelijke standplaatsen onderling te vergelijken. Daarnaast zullen steekproefsgewijs nog
meer soorten, vooral ook Dicotylen, bij het onderzoek betrokken worden ten einde soorten op te
sporen methoge oflage gehalten aanbepaalde bestanddelen. Voor een goede vergelijkingsbasis wordt
gebruik gemaakt van zogenaamde ijksoorten, liefst met wijde oecologische amplitude. Het aantal
chemische bepalingen wordt uitgebreid indiezin, datnaast degehalten aanruweiwit, macro-elementen enkoper ookdieaanas,ruwe celstof en oplosbare koolhydraten alsmede deverteerbaarheid van
het eiwit en eventueel werkelijk eiwit bepaald zullen worden. De aldus verkregen gegevens zullen in
belangrijke mate kunnen bijdragen tot een op cijfers gebaseerde herwaardering der plantesoorten.
Hoge of lage gehalten aan bepaalde stoffen zijn uiteraard van belang in verband met het optreden
of verhelpen vansommige ziekten bijhetvee. Hetligt indebedoeling naast allerlei soorten ookenige
ondersoorten bij het onderzoek te betrekken.
Voor de waardering der graslandplanten isbehalve de scheikundige samenstelling ondermeer ook
de mate en wijze vanspruitvorming vanbetekenis. Hieromtrent zullen dewaarnemingen aan grassen
en andere Monocotylen benevens aanalgemene Dicotylen worden voortgezet (proj. 362). Het tellen
van deverschillende soorten spruiten namelijk vangeneratieve, gestrekte vegetatieve (zomerspruiten
en spruitheffers), en ongestrekte vegetatieve (bladspruiten), zalop meer beweide en onbeweide plekken in voorzomer en najaar worden voortgezet metgebruikmaking van kooien.
Proj. nr.362 De ongeslachtelijke uitbreidingswijze vangraslandplanten endeinvloed van milieufactoren daarop.
Proj. nr. 380 Scheikundige samenstelling vanplantesoorten inoud grasland.

VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE, hoofd Dr.Ir.J. DOEKSEN
BODEMFAUNA EN D I E R K U N D I G ONDERZOEK IN VERBAND MET INTENSIEVE BEWEIDING, Dr. ir. J. DOEKSEN

Op deze afdeling zijn twee objecten in onderzoek.
Bij de bestudering van de bodemfauna wordt gezocht naar mogelijkheden het diereleven in de
grond te stimuleren. Daarbij worden grondverbeterende materialen getoetst ophunvermogen omde
ontwikkeling endegroei vanwormen teonderhouden entestimuleren. Ookwordt gelet opdereactie
van dewormenpopulatie opverschillende teeltsystemen in de akker- en weidebouw enop grondverbeteringen inde tuinbouw.
Onderzocht wordt, hoebijhetvaststellen vandegraslandproduktiviteit viameting vande dierlijke
produktie, de onstandvastigheid van de maatstaf onder invloed vanleeftijd, lactatiestadium, voorgeschiedenis e.d. der dieren kan worden ondervangen. Na de invoering van de „standaardkoe" is
het nogniet gelukt de„groei" alseenderelementen vandeproduktie eveneens te standaardiseren.
Aandacht wordt besteed aanhetverschijnsel, datmeermalen decapaciteit derdieren om voldoende
ruwvoer optenemen beperkend isvoor deproduktie. Ookhetmeten vanopnamen indeweide wordt
bezien in samenwerking metdeAfd.Graslandcultuur der Landbouwhogeschool onder de dagelijkse
leiding van ir. B. DEINUM.

Bij intensieve beweiding iser vergrote kansopopbouw vaneenparasietenpopulatie inhetgewasen
bij dedieren. Zoweldoor teeltmaatregelen alsdoor hetsysteem van veehouderij moet getracht worden
de levenscyclus derparasieten op bepaalde punten te onderbreken ofte storen.
Proj. nr. 377 Debodemfauna enhet wortelmilieu.
Proj. nr. 378 Dierkundig onderzoek inverband metintensieve beweiding.
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