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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Het bestuur kwam op 21 febr., 8juni en 28 sept, bijeen. De periodiek afgetreden bestuursleden
prof. dr.R.v.D.VEEN enir.J.I.C.BUTLER werden door de Minister van Landbouw enVisserij herbenoemd.
Wegens a.s.vertrek naar het buitenland wasde secretaris-penningmeester dr.J. J. LEHR genoodzaakt zijn lidmaatschap optezeggen. Ir. BUTLER bleek bereid hetsecretariaat tijdelijk waar tenemen.
De Ministeriële goedkeuring van de statutenwijziging, waardoor een uitbreiding vanhet aantal
bestuursleden mogelijk wordt, isinmiddels ontvangen.
Het bestuur besteedde veel aandacht aansamenwerking metdeLandbouwhogeschool, in verband
met deteverwachten benoeming vandedirecteur totbuitengewoon hoogleraar.
PERSONEEL
De directeur werd in het najaar benoemd tot buitengewoon hoogleraar. Hetiste verwachten dat
een aantal gevorderde studenten ofpromovendi een deel vanhunpraktisch werk ophetI.B.S. zullen
verrichten.
Aan dr.ir.C. T.DE W I Twerd eenjaar verlof buiten bezwaar van'sRijks schatkist verleend om hem
in degelegenheid te stellen de leiding vaneenderafdelingen vanhet Federal Agricultural Research
Centre teBeltsville (Md.)indeVer. Staten opzich te nemen.

Ook dit jaar bleef de oud-directeur ir. WIND een deel van zijn tijd besteden aan onderzoek op het
gebied van gebreksziekten bij dieren die verband houden met de aard en de samenstelling van weidegras.
In de vacature, ontstaan door het vertrek van de wet. ambtenaar Ie klasse ir. P. RIEPMA K Z N . kon
per 1 juli 1961 worden voorzien door de benoeming van de chemicus drs. N. VERTREGT.
Aan de heren W. P. GROBBELAAR M.SC. van het Landboukollege te Potchefstroom (Zuid-Afrika),
diedeinvloed van deworteltemperatuur op degroeivan mais bestudeert en aan M. DEL POZO (Spanje),
die als gastmedewerker in het fytotron werkzaam is, werd gedurende het gehele jaar gastvrijheid verleend. Mej. A. G. D AVIESvan het Welsh Plant Breeding Station teAberystwyth (Engeland), die sedert
okt. 1960 eveneens als gast in het fytotron werkzaam was, is medio december vertrokken.
De heer C. A. HOVEYN verwierf een beurs van The British Council om gedurende 10maanden aan
het Rothamsted Experimental Station studie te maken van wiskundige en statistische technieken.
Enige vacatures onder het lager personeel konden ondanks het krappe aanbod van krachten betrekkelijk snel worden vervuld.
De invoering van de 5-daagse werkweek bracht een onevenredige toeneming,van werkzaamheden
in het weekeinde mee. Veel proeven, dievoorheen in het kortere weekeinde alleen controle verlangden,
moeten nu volledig verzorgd worden, terwijl slechts een beperkt aantal personeelsleden met zaterdagen zondagsarbeid kan worden belast. De ervaring zal nog moeten leren welke gevolgen het werk
ondervindt door deze omstandigheden en door het verminderde toezicht op de automatische klimaatkamerapparatuur.
13 leden van de middelbare staf beëindigde met goed gevolg de sinds de herfst van 1959 lopende
cursus „Biologie", hetgeen ongetwijfeld ten goede zal komen aan het onderzoek.
S A M E N W E R K I N G MET A N D E R E INSTELLINGEN,
D E E L N E M I N G AAN W E R K G R O E P E N EN COMMISSIES
De in het vorigejaarverslag genoemde relaties met diensten en instellingen buiten het I.B.S. werden
op dezelfde voet voortgezet.
Een met I.P.O. en P.D. reeds langer bestaande samenwerking op het gebied van klaverziekten
werd geïntensiveerd, nadat ir. ENNIK er in geslaagd was de in het veld waargenomen sterke groeiremmingen van klaver in potproeven te reproduceren. Het is daardoor veel beter mogelijk geworden
de in het substraat aanwezige organismen te identificeren.
Naast een reeds met de Afd. Graslandcultuur der Landbouwhogeschool lopende samenwerking
kwam een samenwerking met de Afd. Landbouwplantenteelt tot stand. Hieruit vloeide o.a. voort een
plan, dat een der onderzoekers van laatstgenoemde afdeling zich uitvoeriger zal bezighouden met het
ecologisch gedrag van Engels raaigrasplanten, die in de afgelopen jaren op het I.B.S. beschreven zijn.
Door bezoeken van de Sectie Fysiologie der Botanische Vereniging en van een aantal hoogleraren
en stafleden van de Diergeneeskundige Faculteit der Universiteit van Utrecht werden de wetenschappelijke contacten versterkt.
HUISVESTING, TOERUSTING EN MATERIEEL
De Afdeling Vegetatiekunde verhuisde, overeenkomstig de reeds lang bestaande plannen, naar het
gereedgekomen gebouw van het Proefstation voor Akker- en Weidebouw.
Door tussenkomst van het Ministerie van Landbouw en Visserij werden dit jaar door de Rijksgebouwendienst weer enige grotere voorzieningen uitgevoerd. Zo konden twee klimaatkamers in het
fytotron, die bij de eerste inrichting nog geen temperatuur- en vochtigheidsregeling hadden gekregen,
in gebruik genomen worden. Ook de verbetering van de ventilatie van de lampenruimte boven de
klimaatcellen in het laboratoriumgebouw kwam gereed.
In de kruipruimte onder het plantenteeltgebouw, die ondanks verschillende voorzieningen niet
waterdicht was te krijgen, werd een nieuwe betonlaag aangebracht. Naar het zich laat aanzien is deze
maatregel afdoende, zodat het mogelijk wordt aan de vele in deze ruimte aangebrachte leidingen
montagewerkzaamheden uit te voeren.
Nadat het ijzeren geraamte door een constructiewerkplaats ter plaatse was gemonteerd, kon in
eigen beheer een tweede mussenkooi worden gebouwd, waardoor in een reeds lang bestaande behoefte werd voorzien.
Tegen het eindevan 1961kwam een alarmeringsinstallatie gereed, dievolgens ontwerp van de Rijksgebouwendienst is aangelegd. Deze installatie signaleert storingen, binnen de diensturen in kassen en
laboratoria, buiten de diensturen in de woning van de tuinchef. Door deze installatie is het mogelijk
om schade aan de technische outillage en het mislukken van proefnemingen te voorkomen door tijdig
ingrijpen bij storingen. De installatie treedt in werking, als de temperaturen in klimaatkamers of
kassen afwijkingen gaan vertonen. Evenzo bij weigering van de vuilwaterpompen in de kelders, het
uitvallen van de koelwatervoorziening der compressoren en in een bepaald geval bij brand. Bij het
opstellen van het program van eisen zijn zorgvuldig die storingen uitgekozen, welke tot ernstige
financiële verliezen kunnen leiden. D e bewaking buiten de diensturen wordt vergemakkelijkt, doordat

de storingen in alle 3 op het terrein de Born-Zuid staande woningen kunnen worden gesignaleerd,
zodat het bewakende personeel van verschillende instellingen elkaar kan vervangen.
Overigens werd het instrumentarium wel hier en daar wat aangevuld, maar de financiën lieten geen
grotere aanschaffingen toe.
In het verslagjaar kon ook de gereedgekomen nieuwe proefstal van het Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten op de Proefboerderij Droevendaal in gebruik worden genomen. De bouw en de inrichting blijken geheel aan het gestelde doel te beantwoorden, afgezien van moeilijkheden bij vorst.
De mogelijkheid is hiermede geschapen tot het uitvoeren van proeven over ruwvoederkwaliteit met
rundvee. Bij deze en soortgelijke proeven werd veel hulp verkregen van de technische staf van het
B.G.D., waarvan ook de steun op andere gebieden vermelding verdient.
BIJEENKOMSTEN, CONGRESSEN E N CONTACTEN
Voor de wetenschappelijke staf van het instituut werden verschillende symposia georganiseerd,
waarbij onderzoekers van andere diensten en instituten werden uitgenodigd. Dit betrof de volgende
onderwerpen:
9jan. : Samenstelling van gras, i.v.m. de koperhuishouding van dieren
20 febr. : Stikstofwerkingen in de plant
24 april: Stofdistributie in planten
20 nov. : Kwaliteitsonderzoek van eetaardappelen
Veel binnen- en buitenlandse deskundigen werden ontvangen, terwijl de onderzoekers talrijke bijeenkomsten van werkgroepen of commissievergaderingen bijwoonden.
Onder leiding van dr. DEBAKKER brachten op 18jan. de Rijkstuinbouwconsulenten een bezoek aan
het instituut. Een 20-tal bedrijfsvoorlichters en een 15-tal tuinbouwvoorlichters werden ontvangen,
waarbij vooral kopziekte, kopergebreksziekten, onkruidbestrijding en bodemfauna in de belangstelling stonden.
Op 7 juli verzamelde de Westduitse televisie een aantal beelden van verschillende onderdelen van
het onderzoek voor een op 8juli gehouden actualiteitenuitzending. Op 17en 18mei werden de Rijkslandbouwconsulenten ontvangen en vervolgens op 14 en 15 juni hun naaste medewerkers, de ingenieurs. Van 3tot 6juli kwam op het I.B.S. de sectie fysiologie van de European Association for Potato
Research onder voorzitterschap van dr. W. G. BURTON (Gr.Br.) bijeen. Aan de voorbereiding van
deze conferentie werd door drs. BODLAENDER veel tijd besteed. Het programma bevatte lezingen met
discussies, demonstraties van proeven op het I.B.S. en een excursie naar Broek op Langendijk (chipsfabriek), Anna Paulownapolder (pootgoedteelt) en de Wieringermeer (proef boerderij).
Van 1-5 maart woonde dr. VAN DER ZWEEP de 4e Duitse Arbeitsbesprechung über Fragen der
Unkrautbiologie und -bekämpfung te Stuttgart-Hohenheim bij. Op 17 en 18 maart was dr. VANDER
ZWEEP in Parijs ter voorbereiding van een bijeenkomst van de European Council on Weed Research.
Dr. BROUWER en drs. MAKKINK namen van 5-8 april deel aan het symposium van de Imp. Soc. of
Plant Ecology te Londen. Dr. VAN DOBBEN was van 26-29 april aanwezig op een bijeenkomst te
Einbeck (Did.) van een der werkgroepen van Eucarpia. Op 16 mei brachten de heren dr. VAN DER
ZWEEP en SIJTSMA een bezoek aan onkruidbestrijdingsproeven van het Pflanzenschutzamt te Münster.
Dr. VAN DER ZWEEP en de heer VAN STAALDUINE maakten van 7-11juni een studiereis naar de Obstbau-Versuchsanstalt te Jork en Rellingen (Did.).
Drs. BODLAENDER en de heer LUGT maakten van 1-14 juni een studiereis naar Engeland en Schotland waarbij een aantal onderzoekingscentra werd bezocht ter kennisneming van recent aardappelonderzoek.
De heer KEMP bezocht met enige onderzoekers van het P.A.W. van 11-27juni verschillende proefstations, instituten en bedrijven op het gebied van de graslandcultuur in Noorwegen en Zweden. Ter
gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Académie d'Agriculture de France bezocht prof.
VERVELDE het Centre National de la Recherche Agronomique te Versailles en maakte een studietocht
naar Normandie.
Van 3-14 juli bezichtigde dr. VAN OORSCHOT diverse laboratoria in Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland die zich bezighouden met fotosynthese-metingen en het ontwikkelen van herbiciden.
Ter kennisneming van de werkmethoden en analyseresultaten woonde Mej. ir. HARBERTS, als lid van
de intern, werkgroep, van 24 sept, t/m 1 okt. de Landeshauptvers. des Verbandes Deutscher Landw.
Unters, und Forschungsanstalt te Freiburg (Did.) bij.
Van 9 t/m 11 okt. bezochten ir. SONNEVELD en prof. dr. DE VRIES de graslandproefvelden van een
proefbedrijf in Rengen (Did.).
Van 11 t/m 16 dec. maakten dr. ALBERDA, dr. BROUWER en dr. VAN OORSCHOT een dienstreis naar

Parijs en bezichtigden daar het fytotron van prof. CHOUARD. Dr. ALBERDA voerde bovendien besprekingen met onderzoekers van de Service de Biochemie et de Nutrition C.N.R.Z. teParijs en het Institut National de la Recherche Agronomique te Versailles. Dr. BROUWER had nog een onderhoud
met dr. JACQUEMART van de Federation Nationale des Cooperatives Linières te Parijs, terwijl dr.VAN
OORSCHOT het symposium van European Weed Research Council bijwoonde. Dr. VAN DER ZWEEP nam

alssecretarisvandezeCouncilzowelaan de organisatorischealsaandewetenschappelijke activiteiten
van ditsymposiumdeel.
Debelangstellingvoorhetinstituut,zoweluitbinnen-alsbuitenland, bleefgroot.Inhet gastenboek
kwamenintotaal 133 bezoekersvoor, afkomstig uit49verschillendelanden.

DE S T A N D 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
De deskundigheid van enkele onderzoekers werd in 1961 in breder verband nuttig
gemaaktdoorbijdragen aandecursus „Biologie" voor middelbaar personeel van instituten en door het verschijnen van een studieboekje „Algemene Plantenteelt".
De bestudering van de variantie-analyse van een aantal eigenschappen tegelijkertijd vorderde zover, dat hettot eenpraktische toepassing kwam.Destudieheeft bovendien geleid tot een onverwacht inzicht in de factor-analyse, dat zeer modern blijkt
te zijn.
I. AFDELING PLANTENTEELT
TEELT VAN BIETEN

Opeen opzandgrond gelegenproefveld, waaropenigevakjes enkelejaren uitsluitend
metsulfaathoudende ofvoordehelft metsulfaathoudende envoordehelft met chloorhoudende meststoffen waren bemest, vertoonden devoederbieten der met sulfaat bemeste objecten duidelijk betere opkomst enjeugdontwikkeling dan de uitsluitend met
chloridebemeste. Bovendien ishetloofveellanger fris groen gebleven. Tot half augustushadden de„sulfaatbieten" steedsmeerloof dande„chloridebieten", daarnawashet
echter omgekeerd. De „sulfaatbieten" leken beter „af te rijpen". Ze hadden een hoger
droge-stofgehalte (16,3resp. 15,9%) en ook een hogere opbrengst aan droge stof dan
de „chloridebieten" (113resp. 96kg/are).
Bij proeven met volledig gemechaniseerde bietenteelt werd de samenstelling van
groteen kleinebietennagegaan. Aanleiding hiertoe washethogepercentage dat kleine
bieten bij dezevorm van bietenteelt uitmaken van de oogst. Grote bieten hebben op de
droge stof berekend een lager eiwitgehalte dan kleine. Verder is diteiwitgehalte lager
bijhogerdroge-stofgehalte vandebieten.Naar aanleidinghiervan steldeprof. MARTIN
uit Gent zijn gegevens afkomstig van uitgebreidere bepalingen aan individuele bieten,
ter beschikking voor verdere bewerking. Hierbij gevonden samenhangen roepen problemen op, waarvan de bestudering interessant lijkt in verband met onderzoek van
afrijpingsverschijnselen bij voeder- en suikerbieten.
TEELT VAN GROENBEMESTINGSGEWASSEN

Bijdeoriëntering omtrent dit onderwerp kwamen enkele minder gebruikelijke gewassennaarvoren,dievoorbepaalde doeleinden tochwelzeergeschiktlijken,zoalsb.v.
boekweitenOostindische kers. Hopperupsklaver viel op door de lage spruit-/wortelverhouding, ook bij oudere planten.
AARDAPPELEN ALS STOPPELGEWAS

Ook in het afgelopen jaar trad bij het in de nazomer poten van in de normale tijd
in 1960 geoogst pootgoed bij een enkel ras weer zeer sterke onderzeeërvorming op.
Het lijkt alsof er groteverschillen tussen derassen bestaan wat betreft het kunnen verdragen van langdurige bewaring. Door het sterke optreden van Phytophthora werd de
10

opbrengst aanzienlijk verhoogd na het spuiten met een zinkhoudend carbamaat.
Slechts één ras (Oldenburger 51-640) leverde ook zonder bespuiting een zeer goede
opbrengst.
ZAADZETTING BIJ RODE KLAVER

Analysevan in 1960genomen monsters leerde dat het gedurende 1/3 of2/3deel van
de beschikbare tijd afschermen tegen insektenbezoek nagenoeg geen invloed heeft gehad op het percentage bloemhoofdjes dat zaad bevatte. Het aantal zaden per zaadbevattend bloemhoofdje werd erechter welwat ongunstig door beïnvloed. Daar dezaadzettingnietevenredigtoenammetdevoor insektenbezoek beschikbaretijd, moeten ook
andere factoren beperkend geweest zijn voor de zaadzetting.
Verwijdering van een deel der bloempjes gaf per bloemhoofdje minder goede zaden,
maar bij de overgebleven bloempjes eenhoger percentage goede zaden dan bij de compleet gebleven hoofdjes. Er vindt dus compensatie plaats. Het gave gevulde zaad vertoonde gemiddeld meer dan 50% hardschaligheid.
ONTWIKKELING EN ACTIVITEIT VAN HET WORTELSTELSEL

Bijbruine bonen isbij eentemperatuur van 5° en 10°Cinhet wortelmilieu de belemmering van de wateropname oorzaak van de geremde groei. Bij 15° en 35°C is een
combinatie van watertekort enionentekort hiervoorverantwoordelijk. Tot nu toe verkregen resultaten bij maïs wijzen eveneens op invloeden via waterbalans en minerale
voeding.
Hoge zuigspanning in het wortelmilieu heeft bij bruine bonen in de eerste plaats
verminderde bladgroei en eerst in tweede instantie een geringe reductie van de drogestofproduktie per eenheid van bladoppervlak ten gevolge.
Aangetoond kon worden dat bij fosfaat- en stikstofgebrek niet alleen de relatieve
snelheden van spruit- en wortelgroei zich wijzigen, maar ook dat bij elke voedingstoestand een bepaalde verhouding past. Wijziging in de situatie heeft een snelle
aanpassing ten gevolge via gewijzigde relatieve groeisnelheden. De ionenreserve in de
plant is meer bepalend dan de voorziening in het milieu. Het vermoeden dat hier
sprake isvan een functioneel evenwicht werd versterkt door de gevolgen van het wegnemen van delen van het wortelstelsel bij een bepaalde situatie.
Een nieuwe proefopstelling maakte het mogelijk individuele wortels te onderzoeken
op hun reactie op voedingselementen in het milieu. De reactie bleek zeer sterk af te
hangen van de voorziening van de plant als geheel.
Droogte geeft bij vlas kortere vezels en een dunnere vezellaag.
ONVOLDOENDE ONTWIKKELING VAN KLAVER

Potproeven toonden aan dat debetere groeivan witte klaver na ontsmetting van de
grond met DD geen gevolg is van het toevoegen of vrij maken van groeibevorderende stoffen aan ofin degrond, maar berust op het doden van schadelijke organismen of
het uitschakelen van de voor de plant schadelijke stoffen in de grond. Er werden aanwijzingen verkregen, dat de groeibelemmering van de klaver berust op een complex
verschijnsel, nl. een combinatie van aantasting door aaltjes en/ofinsekten enerzijds en
schimmels anderzijds.
KIEMINGSGEDRAG VAN AARDAPPELPOOTGOED

Eenzijdig zwaar met stikstof bemest geweest zijnde poters bleken vooral kort na
de oogst een opvallend sterke ademhaling te hebben. Eenzijdig zware bemesting met
kali gaf een lage ademhaling, de kieming na rustbreking was ook bij deze knollen het
langzaamst. Eenzijdig zware P-bemesting gaf steeds een minder sterke topdominantie
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bij dekieming. Dezetopdominantie waszeer sterk bij zware stikstofbemesting en bleef
daar ook lang gehandhaafd, hoewel bij deze bemesting de kiemgroei opvallend groot
was. De hoge N-bemesting gaf ook meer aanleiding tot rot na rustbreking.
VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND

Het natte voorjaar van het verslagjaar gaf weer aanleiding tot grote verschillen in
gewichtstoename van schapen bij uiteenlopende beweiding. Er werden weer sterke
aanwijzingen verkregen dat de mogelijkheid, die het dier door het grasbestand geboden krijgt om zijn voedsel te kiezen, een grote rol speelt bij zijn droge-stofopname en
de daaruit voortvloeiende gewichtstoename van de dieren. Bovendien wordt vermoed
dat dezeselectiemogelijkheid destebelangrijker wordt naarmate het gewas vochtrijker
is en dat dit niet alleen geldt voor schapen maar ook voor rundvee. Ook op de proefstalwerdvastgesteld dat deopname aan droge stof doorjongrundveeuitversgrassterk
wordt beïnvloed door het droge-stofgehalte van dit gras.
Bij een ongeveer gelijk groeistadium konden duidelijke verschillen in droge-stofgehalten worden vastgesteld bij verschillende grassoorten en -typen.
II AFDELING ONKRUIDBESTRIJDING
ONKRUIDBESTRIJDING IN DE AKKER- EN WEIDEBOUW

Bij de graszaadteelt wordt het onderzoek over deinvloed van herbicide groeistofTen
uitgebreid tot niet in het proefschrift van dr. SEN behandelde soorten. Bij Phleum
pratense, dat een daglengte- en niet een koude-inductie van de bloeiaanleg heeft,
leidden bij fenoxyazijnzuren alleen voorjaarstoepassingen tot aarafwijkingen, de
herfsttoepassingen gaven stengel-enbladmisvormingen. Dit duidt er op,dat het grootstepercentage van detot bloei te induceren spruiten bij dit gras na de winter gevormd
wordt.
Het onderzoek bij de graszaadteelt over de bestrijding van grasachtige onkruiden
werd uitgebreid. De nog in studie zijnde toepassing van chloor-IPC tegen duist geeft
voor enkele cultuurgrassen zulke hoopvolle resultaten, dat de praktijk al tot gebruik
van dit middel overgaat.
Ook bij granen werd aandacht besteed aan de grasachtige onkruiden met de voor
de bestrijding van wilde haver ter beschikking gekomen middelen barban en di-allaat.
Barban gaf in zomergraan voor de bestrijding van duist teleurstellende resultaten.
Met di-allaat, toegepast en in de grond gewerkt direct na zaaien, werden wel gunstige
ervaringen opgedaan. Ditlaatste geldt ook voor erwten,bietenenvlas.
Bij ontbladeringsproeven in erwten en stambonen bleek opnieuw Na-monochlooracetaat een aantrekkelijk produkt, aangezien hetmeer dan andere onderzochte middelen tot een groot vochtverlies van het gewas leidt. Diquat en paraquat, onderzocht als
afremmingsmiddel van geilgroeiende graangewassen, blijken bij de lage doseringen
van 40 en 100 gram per ha reeds zo sterk bladverdorrend te werken, dat ze voor
praktisch gebruik momenteel nog niet aanbevolen kunnen worden.
LABORATORIUMONDERZOEK OVER DE INVLOED VAN CHEMISCHE MIDDELEN OP DE GROEI

Met radioactief amitrol werd nagegaan, of de in het veld bij een aantal planten geconstateerde stimulerende werking van ammoniumthiocyanaat op de werking van
amitrol samenhangt met een beter transport van het middelinde plant. Dit kon bij
zwarte nachtschade, knopkruid, graanplanten en stambonen niet worden bevestigd,
eerder werd in radioautogrammen bij aanwezigheid van ammoniumthiocyanaat een
slechter transport van hetmiddel naar het worstelstelsel waargenomen.
Van een aantal symmetrische triazinen, gesubstitueerde ureumverbindingen en
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enkele aniliden werd bij verschillende plantensoorten de invloed op fotosynthese en
verdamping bestudeerd. De middelen worden hierbij aan voedingsoplossingen toegediend. In het algemeen verloopt bij triazinen de remming zeer snel. Uit verversingsproeven, waarbij na een korte inwerkingstijd van het middel via de wortel de planten
weer op normale voedingsoplossing komen, blijkt duidelijk het vermogen van enkele
planten bepaalde herbiciden te inactiveren. Dit geschiedt bijv. voor maïs met de triazinesimazin endoor weegbreemethet middelmonuron. Wortelen blijken inhun fotosynthese-activiteit door een aantal herbiciden zeer weinigtot niet beïnvloed te worden,
terwijl andere planten wel zeer sterk op deze, merendeels recent ontwikkelde middelen reageren.
Bij langdurige proeven blijkt, dat bij maïs door monuron niet alleen de koolzuuropname volledig geremd wordt, maar ook de ademhaling tot nul gereduceerd wordt.
ONKRUIDBESTRIJDING IN TUINBOUWGEWASSEN

Bij het onderzoek in de tuinbouw werd opnieuw veel aandacht besteed aan de onkruidbestrijding in aardbeien. Naast simazin, waarvan de gegevens met dievan voorgaande jaren overeenkwamen, zijn amiben (3-amino-2, 5-dichloorbenzoëzuur) en
N-4-(p-chloor-phenoxy)-phenyl N',N'-dimethylureum als interessante produkten
naar voren gekomen.
Het metchloor-IPCinandijvie onderglasverrichte onderzoek droegbij tot de goedkeuring door de P.D. van detoepassing vóór het uitplanten.
Bij verschillende gewassen werd de invloed van grondbewerking op gewas en activiteit van herbiciden nagegaan. Bij wortelen en tuinbonen vielen geen verschillen op,
bij stambonen en uien vielen gunstige effecten op de ontwikkeling waar te nemen.
Diuron bleek bij de toepassing voor de opkomst op zaaibedden van asperges selectiever te werken dan simazin, atrazin en monuron. Een groot aantal voor de tuinbouw nieuwe herbiciden werd op een aantal toetsgewassen op hun effecten bestudeerd. Zeer interessante ontwikkelingen in deselectieveonkruidbestrijding kondigden
zich aan.
BESTRIJDING VAN WATERPLANTEN EN ONKRUIDBESTRIJDING OP ONBETEELDE TERREINEN

In samenwerking met een aantal bij de chemische bestrijding van waterplanten belanghebbende instituten en instanties werden proeven genomen over de invloed van
herbiciden op het biologisch leven in sloten en de kwaliteit van het water.
Voor de bestrijding van boven water groeiende vegetaties bleek opnieuw de combinatievan dalapon met amitrol devoorkeur teverdienen boven dalapon (met of zonder
uitvloeier)ofamitrol (metofzonder ammoniumthiocyanaat) alleen.
Diquat enparaquat kwamen inveldproeven zowelvoor onder-alsbovenwatergroeiende planten als interessante middelen naar voren. Ook in het laboratorium werden
deze middelen getoetst, naast vele andere herbiciden, op hun werking tegen Lemna
trisulca. Diquat enparaquat bleken ookhier eenzeersnellewerkingte combineren met
een zeer geringelethale concentratie.
III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE
KLIMAATSONDERZOEK BIJ DE AARDAPPEL

Bij proeven met gevarieerde lichtsterkte (7000-14000 lux) bleek dat bij zwak licht
knolzetting en rijping sterk worden vertraagd. Om het korte-dagtype te verkrijgen
(platteloofgroei) moet dedaglengte bij 7000 luxtot eenlagerewaarde worden ingekort
dan bij 14000lux.
Het is nu ook bewezen dat bij Eersteling, begin maart gepoot, de knolvorming
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door de dan nog heersende korte natuurlijke dag wordt versneld. Bijbelichting op dat
tijdstip in het veld gaf langere stengels en latere knolzetting.
CHEMISCHE BEÏNVLOEDING VAN DE LOOFGROEI BIJ AARDAPPELEN

Bij ruime stikstofvoorziening isdevormingvanjong blad injuli in vollegang. Dit is
ongewenst met het oog op virusproduktie. Het is mogelijk gebleken, de vorming van
jong blad te onderdrukken met 2,4, 5-T, 2,4,5-TP, 4-CPA en fenac. Voor 2,4,5-T is nu
bewezen, dat de knolgroei na de bespuiting doorgaat, hoewel de gevolgen van sterke
bladbeschadiging eventueel wel zijn te merken. Bij de nateelt bleek deze behandeling
in staat, het aandeel viruszieke planten van 62 tot 35% te doen afnemen. Vóór de
bespuiting was er waarschijnlijk al een besmetting opgetreden.
STIKSTOFONDERZOEK

Bij optimale stikstofvoeding blijken er in de aardappelplant eenvoudige verhoudingen te heersen tussen opgenomen stikstof, droge stof en water in de plant. Tot het afsterven heeft het stikstofgehalte en het vochtgehalte in het loof een constante waarde.
Bij de knol ishet N-gehalte op het versgewicht ook constant; het N-gehalte op de ds
daalt echter al spoedig. Dit kan aldus worden geïnterpreteerd, dat in de knol water
door zetmeel wordt vervangen. Tijdens de optimale ontwikkeling van het loof bleek
per ha ineengewas(Alpha)met optimaleN-voeding 220kg zuivere N in de planten
aanwezig te zijn, waarbij naar schatting nog 10%voor het wortelstelsel moet worden
opgeteld.
Bij het onderzoek aan granen werd bevestigd, dat ook hier bij optimale voorziening
met stikstof in water het N-gehalte op het versgewicht constant is. Dit vormt een aanwijzing, dat het gehalte van de levende cel aan protoplasma-eiwitten specifiek en constant is, ongeacht het groeistadium. Wanneer de plant generatief wordt gaat het dsgehalte stijgen en daarmee daalt het N-gehalte op de ds (dus niet op het versgewicht).
Stikstofgebrek doet zowel bij granen, grassen als bij aardappelen het droge-stofgehaltestijgen bovendatvan controles.Dit wordt aldusgeïnterpreteerd, dat zich koolhydraten ophopen, welkeniettot eiwit kunnen worden geamineerd.
Schietende graanplanten welke plotseling stikstofgebrek krijgen, vormen een uitzondering. Hier daalt het ds-gehalte, waarschijnlijk omdat de strekking van de halm
doorgaat onder invloedvandegroeistofproduktie vandeaar,terwijl hettekort aancelstof wordt aangevuld met water.
Dergelijke objecten bleken minder stevig te zijn dan controles met optimale N-voeding, bij gelijke halmlengte.
HET EIWITGEHALTE VAN ZAAIZAAD

Kiemplanten uit eiwitrijk zaad tonen een duidelijke voorsprong in ontwikkeling op
controles. Dezevoorsprong isvoor eengroot deel(nietgeheel)tecompenseren door de
jonge plant uit eiwitarm zaad onmiddellijk bij kieming stikstof aan te bieden. In veldproeven is het verschil op arme grond het duidelijkst. In de eindopbrengst zijn de verschillen tot nu toe niet opvallend.
HERGROEI VAN ENGELSRAAIGRAS

Het is gebleken dat bij plat uitgroeiende typen na afmaaien de groei sneller op gang
komt dan bij erecte typen maar later achterraakt. Bij vergelijking van 2dergelijke vormen in het laboratorium kon worden aangetoond, dat het platte type debodem eerder
bedekt. Nadat een gesloten gewas isgevormd, reflecteert het erecte type echter minder
licht en hieruit kan deuiteindelijke voorsprong van dit type wellicht worden verklaard.
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D E INVLOED VAN DE TEMPERATUUR OP DE GROEI EN DE UITEINDELIJKE AFMETINGEN VAN
PLANTEN

Wanneer de planten regelmatig worden geknipt, wordt de optimale produktie bij
Engelsraaigras gevonden bij 17°C,bij kropaar bij 25°C. Bij 25°C heeft kropaar nog
een reserve aan koolhydraten, Engels raainiet meer. Dezereserve iswellicht essentieel
voor de groei.
Bij granen en erwten kon worden bevestigd, dat de reactie van de groei op de temperatuur nauw samenhangt met de spruit-/wortelverhouding. Deze verhouding stijgt
in het traject 10-16°Csterk, in het traject 16-25°Cniet meer. De reactie van de groei
laat een overeenkomstig verloop zien. Bij maïs en stambonen stijgt de spruit-/wortelverhouding enook hettempovangroeiinhettraject 16-25°Cwèlaanmerkelijk. Uit dit
formatieve effect (deverdelingvan stof over assimilerende enniet-assimilerende delen)
moet dereactievan deplantengroei opdetemperatuur blijkbaar inhoofdzaak worden
verklaard, daar de fotosynthese weinig temperatuurgevoelig is.
DE INVLOED VAN DE DAGLENGTE

Bij rogge kan worden aangetoond, dat lange dag behalve de ontwikkeling van de
aaraanleg ook de strekking van dehalm versnelt. Dit isechter een effect, dat niet door
voorbehandeling kan worden verkregen, de lange dag moet tijdens het schieten worden gegeven.Versnelling van de aaraanleg kan als een na-effect worden verkregen, zoals reeds lang bekend. De invloed van de daglengte op de aar blijkt te eindigen, zodra
ook in detoppakjes debloempjes zijn gedifferentieerd.
ERFELIJKE VARIABILITEIT VAN HET BLADGETAL BIJ ROGGE

Het ismogelijk gebleken omdoor selectietijdens dejeugdgroei bij winterrogge typen
te verkrijgen met resp. een groot en klein bladgetal aan de hoofdas. Dit kan samengaan met resp. een groot en een gering totaal bladoppervlak.
D E POTENTIËLE GRASLANDPRODUKTIE

Bijmetingen inhetlaboratorium bleek, datgedurendehetgeheleseizoen de assimilatiecapaciteit van een zode die 10 dagen na het maaien tot 10 cm hoogte is geknipt,
constant is. Dit vormt een duidelijke aanwijzing, dat het seizoensritme van de grasgroeiniet in devermogens van het groen-bladoppervlak moet worden gezocht.
In 1961 daalde op het proefveld de dagelijkse produktie steeds naarmate het gras
langer begon te worden. De oorzaak hiervan wordt nu gezocht inde onderling beschaduwingvan blad welkevooral bij eenlang en legerend gewas optreedt en de dissimilatie, die in zulk een gewas tot hoge waarden zal kunnen oplopen.
IV. AFDELING SCHEIKUNDE
MONSTERONDERZOEK EN SAMENWERKING METANDERELABORATORIA

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal monsters, dat
in het kalenderjaar 1 januari t/m 31december 1961voor onderzoek werd ontvangen,
alsmedevan deteverrichten bepalingen.Tervergelijkingzijndecijfersvoor 1960tussen
haakjes vermeld.
Ontvangen monsters:
Bepalingen:
Vocht (droge stof)
Ruw eiwit
Ruw eiwit (inclusief NOa-stikstof)
Werkelijk eiwit

23818 (19404)
22075 (17643)
5954 ( 7578)
979
70 ( 167)
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Verteerbaar ruweiwit (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
Nog afte werken op 31-12-1961: 4530 monsters, 11774 bepalingen.
Nog afte werken op 31-12-1960: 4297 monsters, 11323 bepalingen.

438 '673)
2609( '2804)
2810( 3249)
6010( '5159)
8369( 8842)
1321( 1957)
400(
405)
2836(
888)
686(
607)
228(
198)
54785 (50170)

De uitwisseling van monsters met diverse Nederlandse laboratoria en met delaboratoria, aangesloten bijdeInternationele Werkgroep, vond regelmatig plaats.
BIOCHEMIE, INCLUSIEF SPORENELEMENTEN

Debestudering van degegevensvanhetkoperonderzoek bij rundvee,in voorgaande
jaren verzameld op40bedrijven inFriesland, werd voortgezet. Erkonworden aangetoond, dathetoptreden vaneenlage koperstatus bijhokkelingen opheteindevanhet
weideseizoen hetduidelijkst samengaat meteencomplex van bodemomstandigheden,
samen te vatten als wateroverlast (verdichte bovengrond, waterstagnatie, reductieverschijnselen in debovengrond, vertrappen vandezode). Minder sterk bleek de dalingvanhetkopergehalte vandelever gedurende deweideperiode gecorreleerd te zijn
met het zwavelgehalte van het gewas. Geen correlaties werden gevonden tussen de
koperstatus vanhetrund endekopergehalten vangrond engewas.
Het onderzoek over chlorofyl alskoperbindende stof in gras werd voortgezet, Aangetoond werd, datdebindingvan koper doorhetchlorofyl van inwater gesuspendeerd
gras sterk afhankelijk isvanverschillende milieufactoren, zoals pH,de aanwezigheid
van waterstofperoxyde, ascorbinezuur ofmelkvet.
Gevonden werd, dat Aspergillus niger niet in staat is koper op te nemen uitCuphaeophytine. EenAspergilluscultuur opeenmedium, waaraan naast 2,5ykoper(als
CuS0 4 of Cu-acetaat) tevens 2500y vrij phaeophytine wastoegevoegd (overeenkomend metdeverhouding koper/chlorofyl injong vers gras) bleef watzwartheid van
sporen betrof duidelijk achter bijeencultuur opeenmedium, datgeen vrij phaeophytine bevatte. In dit geval belemmerde het phaeophytine dus de koperopname door
A. Niger. Wel kondeschimmel koper goed opnemen uitCu-cystine enCuS.Dealdus
aangetoonde onopneembaarheid van koper uit Cu-porphyrine voor de A. niger is
volkomen inovereenstemming metresultaten,die SCHULTZECS. (1934)metratten verkregen. Daarbij werd aangetoond, dat ratten uit allerleikoperverbindingen, zelfsuit
CuS, koper konden opnemen, doch niet uit Cu-haematoporphyrine.
In samenwerking met ir. S. BOSCH (P.A.W.) en dr. J. VAN DER GRIFT (I.V.V.O.

Hoorn) werd eenbegin gemaakt meteenmeer fundamentele bestudering vandemangaanvoorziening vanhet rund. Getracht wordt, door eeneiige tweelingen telatenopgroeien bij extremen indemangaanvoorziening, criteriaafteleiden voor demangaantoestand vanhetdier.
FUNDAMENTEEL ANALYTISCH CHEMISCH ONDERZOEK

Gevonden werd, dat hetmelkzuurgehalte vanvoordrooggraskuilen te hoog wordt
gevonden wanneer hetnormale voorschrift wordt gevolgd. Ditistewijten aaneen on16

voldoende verwijdering van suikers bij de voorbewerking. Een gewijzigd voorschrift
voor debepalingvan melkzuur inextreem droge silageswerd opgesteld. Ten behoeve
van vaststelling van de door runderen opgenomen hoeveelheid voer verder twee verschillende methoden voor de bepaling van chroomoxyde in rundermest vergeleken.
In alle opzichten voldeed eencolorimetrische methode, waarbij het chroom als chromaat wordt bepaald, het beste.
Van een aantal knolgewassen werd het gehalte aan ruw eiwit bepaald in het verse
materiaal en in de gedroogde brij. Daarna werden de gehalten op de droge stof omgerekend. De gevonden cijfers kwamen niet overeen. De gehalten in het verse materiaal
werden somslager gevonden (bij bieten onafhankelijk vandeN-bemesting, bij stoppelknollen bij dehogere N-trappen), soms hoger (aardappelen). Ongetwijfeld zijn biochemische omzettingen tijdens het drogen van de brij de oorzaak van deze verschillen.
Eenvoorschrift werd samengesteld ombijdeKjeldahl-bepaling alleinhetgewasaanwezige stikstof (dus inclusief N0 3 -stikstof) om te zetten in ammoniak zonder de tijdsduur van de bepaling aanzienlijk te verlengen.
In verband met het onderzoek naar de benutting van Mg uit ruwvoer door runderen werd eenmethode voor debepalingvan Ca-en Mg-zepen infaeces omgewerkt ten
behoevevandebepalinginrundermest. Degevondenwaardenvertoonden grote schommelingen. Bij 18tot dusver verkregen waarden iser enige correlatie tussen de hoeveelheidindemestvoorkomende zepenenhetMg-gehaltevanhetbloedserum. De correlatieisechter positief; bij kennelijk verlaagde serummagnesiumgehalten zijn geen hoge
gehalten aan zepen in de mest gevonden. In verband met grote individuele verschillen
tussen dieren is het gewenst dit onderzoek voort te zetten.
D E OPNAME VAN BODEMELEMENTEN IN VERBAND MET DE SAMENSTELLING VAN GRAS

Het onderzoek is uitgebreid met een bestudering van de samenhang tussen opname
enassimilatie van bodemelementen en de organisch-chemische samenstellingvan gras.
Hiertoe werd een methode uitgewerkt om de organische ionogene bestanddelen af te
zonderen,teidentificeren entebepalen metbehulpvanuitwisselings-en papierchromatografie.
De verwerking van fosfaat door gras werd onderzocht in gras van uiteenlopend Pgehalte, gekweekt op voedingsoplossingen. Bepaald werd totaal P, in TCA oplosbaar
Pen vrij orthofosfaat (niet veresterd, „anorganisch" fosfaat). Van het fosfaat is 50%
in TCA oplosbaar en daarvan is 80%als vrij orthofosfaat aanwezig. Bij een normale
P-voorziening bevat het gras 50-100 me vrij orthofosfaat per kg droge stof, bij gebrek
daalt dit tot beneden de 10-20 me/kg ds.
MINERALE SAMENSTELLING EN GROEI VAN WEIDEGRAS IN AFHANKELIJKHEID VAN DE
BODEMVRUCHTBAARHEID EN DE BEMESTING

Een publikatie getiteld: „De voor het gras beschikbare hoeveelheid bodemkali en
haar samenhang met hetkaligetal"kwam gereed.In verband hiermede zijn voor nadere opheldering enkele veld- en potproeven uitgevoerd. De resultaten van een potproef
wezen erop, dat een verklaring van de plotselinge daling van de mineralengehalten in
de bovengrondse delen van gras ten tijde van het schieten kan liggen in de met het
schieten gepaard gaande versnelde droge-stofvorming in de bovengrondse delen. De
snelheid, waarmede de grond mineralen aan de plant ter beschikking kan stellen, zou
dan hiermede geen gelijke tred kunnen houden. Voor een nauwkeurige beschrijving
van het verband tussen de kali-opname van de bovengrondse delen en het drooggewicht van deze delen bleek een nadere studie van de samenhang tussen de stikstofgift,
de stikstofopname door de bovengrondse delen en het drooggewicht van deze delen
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nodig. Er iseen onderzoek ingesteld naar deinvloed van de kalibemesting op de bladoppervlakte en de celgrootte.
Een concept-publikatie kwam gereed, getiteld: „De beheersing van het kaligetal op
blijvend grasland". In deze publikatie zijn de gegevens verwerkt van vijfjaren onderzoek op meerjarige kalibemestingsproefvelden onder praktijkomstandigheden.
KOPZIEKTE EN HYPOMAGNESEMIE

Uit onderzoek naar het verband tussen de samenstelling van het gras en de benutting van het voedermagnesium door melkkoeien d.m.v. balansproeven is o.m. gebleken, dat bij toediening van kaliumchloride het percentage van de hoeveelheid voedermagnesium dat met de faeces wordt uitgescheiden groter wordt en dat de hoeveelheid
met deurine uitgescheiden magnesiumdaalt.Dezeongunstigeinvloedvan kaliumchloride op de benutting van het voedermagnesium ging bij deze proeven samen met een
verlagingvandemagnesiumgehalten vanhetbloedserum.Ditisdusin overeenstemming
met wat eerder werd gevonden bij proeven met zwaar en licht met kali bemest gras.
Bij een bestudering van het verband tussen het groeistadium van het gras en de benuttingvan hetmagnesium isintweeproeven gebleken dat dezebenutting beter wordt
naarmate het gras een ouder stadium heeft bereikt. De eerste proeven werden reeds
uitgevoerd om na tegaan welke factoren inhet gras hiervoor verantwoordelijk zijn.
Naast deze proeven werden beweidingsproeven genomen. Hierbij werd bevestigd
dat een bemesting van het grasland met magnesium eengunstigeinvloeduitoefent op
de magnesiumgehalten van hetbloedserum. Ditresultaat van het onderzoek heeft veel
belangstelling van de praktijk en wordt reeds door de voorlichtingsdienst toegepast.
KWALITEIT VAN CONSUMPTIEAARDAPPELEN

Naast het onderzoek van aardappelen vannieuwerassenten behoevevan de samenstelling van de rassenlijst werd met het oog op verruiming van exportmogelijkheden
aandacht besteed aan de exportkwaliteit van Nederlandse rassen. Het is gebleken dat
behalve het ras Bintje eigenlijk geen rassen beschikbaar zijn met een goede kwaliteit
voor export.
De gegevens van internationaal uitgewisselde monsters ten behoeve van de ontwikkeling van een internationaal bruikbare methode voor rassenonderzoek zijn met een
„multi-variate" analyse bewerkt. Deze bewerking heeft belangrijke gegevens opgeleverd ter verkrijging van een inzicht in de methoden van onderzoek.
Uit debewerkingvanhetbodemtype-onderzoek inLimburgenop de Zuidhollandse
Eilanden blijkt, dat het bodemtype geen grote invloed heeft op de kwaliteit, wel zijn
correlaties gevonden tussen afzonderlijke bodemeigenschappen en kwaliteitseigenschappen.
Op verzoek van de Plantenziektenkundige Dienst is onderzoek verricht over het
voorkomen van smaakafwijkingen ten gevolge van het toepassen van bestrijdingsmiddelen.
V. AFDELING VEGETATIEKUNDE
BOTANISCHE ANALYSE VAN GRASMONSTERS

Evenals in het vorige jaar vond ook in 1961 de inzending van grasmonsters regelmatig plaats, hetgeen zeer bevorderlijk is voor het analysewerk. Het aantal geanalyseerdemonsters wasditjaar 1308tegenover 1511en 1463onderscheidenlijk in 1960en
1959. Onder deze 1308waren er slechts 242van de eigen afdeling, de rest overwegend
van de Afdeling Plantenteelt en het P.A.W. en voorts van andere instellingen en de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst afkomstig.
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VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK VAN GRASLAND

Nadat door potproeven gebleken is, dat ook in een ijl gewas bij Engels raaigras en
reukgras spruitheffing kan optreden, lijkt het waarschijnlijk dat als oorzaak hiervan
minder gedacht moet worden aan een dicht en lang gewas dan aan de lange dag. Bij
verscheidene soorten is, in tegenstelling tot de vorming van bloeihalmen in het voorjaar, 's zomers doorschieten in geheel of gedeeltelijk vegetatieve toestand gesignaleerd
in het vrije veld. Behalve van grassen werd ook van enige Dicotylen de vegetatieve
uitbreiding nagegaan.
Voor alle 459 in onze oude graslanden aangetroffen plantesoorten werd het presentieprocent berekend, zowel met betrekking tot alle 1577 onderzochte percelen als tot
die behorende tot de verschillende milieutrappen afzonderlijk. Voor de 214 soorten,
voorkomende in minstens 10graslanden, werden bovendien het algemene gemiddelde
frequentieprocent, de relatieve frequentie voor de trappen der verschillende milieufactoren en de daaruit afgeleide indicatiegetallen per milieufactor bepaald. Bij de berekening van deze specifieke relatieve frequenties uit het volledige materiaal werd een
principieel andere, betere methode toegepast dan vroeger aan de hand van de eerste
1001 percelen geschiedde. Daar algemeen voorkomende soorten bepaalde milieu-eigenschappen pas goed aanwijzen, indien zij massaal optreden, zijn bovendien voor de
70 belangrijkste graslandplanten dergelijke berekeningen als voor de frequentie (van
voorkomen) ook uitgevoerd voor het gewichtsaandeel en de dominantie-frequentie.
Bovenstaande gegevens zullen in een verslag worden verenigd, waardoor het o.a. ook
voor buitenstaanders mogelijk zal worden allerhande milieu-eigenschappen van een
perceel oud grasland volgens de reeds gepubliceerde methode te berekenen uit de
botanische samenstelling.
Daarnaast is een overzicht gereed gekomen betreffende de gemiddelde samenstellingderNederlandse graslanden,ingedeeldachtereenvolgensnaargebruikswijze,grondsoort, vochtigheidsgraad, bemestingstoestand of zuurgraad, als basis van een verslag,
dat uit een didactisch oogpunt van belang zal zijn.
Nadat vroeger reeds de mossen vanwege hun indicatorische betekenis bij het botanische onderzoek van graslanden waren betrokken, werd in het najaar van 1961 ook
een hoopgevend begin gemaakt met de bestudering van de mate van voorkomen van
schimmels en gisten. Dit oriënterende onderzoek, dat metmedewerking van het Laboratorium voor Microbiologie van de Landbouwhogeschool verricht wordt, zou o.a.
van belang kunnen worden vanwege de invloed van genoemde lagere organismen op
de smakelijkheid van het grasgewas en eventueel op de gezondheidstoestand van het
vee.
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 tezamen groeiende graslandplanten werd in 1961 uitgebreid tot
23 Monocotylen en 24 Dicotylen, waarbij vooral gezocht werd naar Dicotylen van
vruchtbare en betreden plaatsen ten einde al of niet bevestiging te vinden van het gerezen vermoeden, dat dergelijke Dicotylen zich overeenkomstig de grassen zouden gedragen betreffende deverhouding tussen één- en tweewaardige kationen.
Het vóór 1961 verzamelde en verwerkte materiaal gaf aanleiding tot de volgende
conclusies. De indruk werd verkregen, dat de uiterste verschillen in minerale samenstelling tussen de verschillende soorten op eenzelfde plaats aanmerkelijk groter zijn
dan dietussen materiaal van dezelfde soort opverschillende plaatsen. Voor de Dicotylenbleken degehalten van CaO steeds hoger tezijn dan voor deMonocotylen, die aan
mineralen-totaal, aan MgO enaan Na^Oechter slechtsbij middelen over alhet materiaal, terwijl er in K 2 0-gehalte gemiddeld nauwelijks verschil is. De Dicotylen vertoonden ook steeds een hoger Ca + Mg-niveau voor 5Na-rijke soorten echter ook een
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hoger K + Na-niveau. Deverhouding (Ca + Mg)/(K + Na)verschilt voor de Monoen Dicotylen slechts kwantitatief: voor slechts 2 van de 21 Monocotylen tegenover
6van de 13Dicotylen ligt dit quotiënt boven de 1.Verrassend is in deze de plaats
van de verschillende plantesoorten welke, afgezien van het niveauverschil tussen
Mono- en Dicotylen, overeen blijkt te stemmen met de vroeger gepubliceerde constellatiefiguur betreffende de correlatie van voorkomen der graslandplanten, die ook
demilieu-indicatie duidelijk demonstreert. Nog mooier ishet verband, wat de Dicotylen aangaat, bij uitzetting van het gehalte aan Mg tegenover dat aan K. Er moet dus
verband bestaan tussen gezelschapsvorming en oecologie der soorten met de verhouding (Ca + Mg)/(K + Na) en in het bijzonder die van Mg/K in de plant. Dit onderzoek geeft enerzijds eenbevestigingvan deeraan ten grondslag liggende werkhypothese, dat mijdende soorten het betreffende element beter ontsluiten of sneller opnemen
dan minnende planten (met die restrictie echter, dat sterk mijdende planten ook een
geringere behoefte kunnen hebben), terwijl het anderzijds de voor de gezondheidstoestand van het vee zozeer belangrijke verhouding tussen bi- en monovalente kationen,vooral dievan Mg tot K, in eennieuwlichtplaatst. Devoor kopziekte gevaarlijke
mineralenverhouding blijkt het meest bevorderd te worden door de Mg-minnende
grassen-combinatie van het Arrhenatheretum, die echter van nature opvette, kalirijke
weilanden verstek laat gaan. Overigens is de overeenstemming tussen resultaten van
ditcorrelatievewerkteveldemetdievanpotproevenvandr. DIJKSHOORN c.s. frappant.
Ten slotte dient vermeld te worden, dat behalve typische blauwgraslandplanten ook
sommige Dicotylen, zoals boterbloemen, uitmunten in kopergehalte.
CONCURRENTIE

Het door concurrentieproeven in potten met klonen bevestigde verschijnsel, dat
Engelsraaigras bijeenhoog PK-niveau beter tegenreukgras is opgewassen dan bij een
laag PK-niveau, moet geheel worden toegeschreven aan de grotere agressiviteit van
eerstgenoemdegrassoort bijdehogePK-giften ennietaaneen„vergiftigende" werking,
diedezehogegiften opreukgraszouden uitoefenen.
Een der proeven, waarbij een kloon van Engels raaigras werd aangetast door het
virus van eenvirusdragende kloon van reukgras, dat daar zelf geen nadeel van ondervindt, heeft aangetoond dat verschijnselen die op vergiftiging wijzen, niet altijd aan
schadelijke afscheidingsprodukten behoeven te worden toegeschreven.
Een concurrentieproef bij verschillende vochttoestanden van de grond heeft aangetoond, dat reukgras minder goed tegen droogte bestand is dan Engels raaigras, hetgeen in overeenstemming is met de uit het correlatieve veldonderzoek aan oude graslanden afgeleide vochtindicatiecijfers.
Proeftechnisch is van belang, dat de gebruikte klonen van bovengenoemde grassoorten bij 18°Cen 17uur lichtvoor onbeperkte tijd vegetatief gehouden kunnen worden, en dat bij een vegetatief gewasvan beide soorten de droge-stofproduktie ook een
bruikbare maat is voor de grootte van de in beslag genomen ruimte, zodat het zeer
tijdrovende tellen dan overbodig is.
ONDERZOEK VAN AKKERONKRUIDBEGROEIINGEN

Naast het eigen onderzoek op enige bouwlandakkers, waarbij enige malen per seizoen nauwkeurige waarnemingen worden verricht, vond ook desamenwerking met het
Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid betreffende een drietal organische-stofbedrijven
in de Noordoostpolder en met het Laboratorium voor Landbouwplantenteelt van de
Landbouwhogeschool voortgang met o.a. de volgende resultaten.
Betreffende het onderzoek in de Noordoostpolder, dat nog tot de stoppel beperkt
bleef, vertoonde het gerstperceel met groenbemesting zowel in 1960 als in 1961 de
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zwaarste onkruidbezetting (resp. 10 en 9%), terwijl de kunstmest in beide jaren hetzelfde resultaat ( 2 | %)teziengaf en dewisselbouw in 1961 minder gunstig bleek te liggen(resp. 1 en 5%).
Ophet grondbewerkingsproefveld op kleiteWageningen, waar gedurende delaatste
driejaren onkruidonderzoek plaatsvond, had de ondiepste grondbewerking de zwaarsteonkruidbezetting, terwijl het aantal onkruidsoorten er meestal ook het grootst was.
ONDERZOEK VAN DE PLANTENGROEI VAN WATERLOPEN

Terwijl de dienstverlening aan de Afdeling Onkruidbestrijding zich aanmerkelijk
uitbreidt, werden op bescheiden schaal nauwkeurige analyses gemaakt ter voorbereiding van eigen sociologisch en oecologisch onderzoek, waarbij de opnamemethodiek
nogzorgen baart.
VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE
BODEMFAUNISTISCH ONDERZOEK

De voortgezette studie van het rustverschijnsel („diapauze") van regenwormen
toonde aan, dat wij vermoedelijk te maken hebben met ophoping tot een schadelijke
concentratie van een agens, dat door microörganismen gevormd wordt uit afscheidingsprodukten van de wormen. Dit agensisnog bestendigbij temperaturen van 110120°C, is oplosbaar in water en alcohol, onoplosbaar in ether en wordt slechts langzaam afgebroken, ook onder omstandigheden van temperatuur en vochtigheid, die
gunstig zijn voor bacteriewerking. DepH blijkt een sterke invloed te hebben op het
diapauzeverschijnsel, terwijl de schadelijke werking iets lijkt te worden verzwakt door
klei en actieve kool.
De groei van wormen blijkt te kunnen worden bepaald door het droge-stofgewicht
vast te stellen met behulp van een pycnometer.
DIERLIJKE PRODUKTIE

Deinhetvorige verslagjaar begonnen proef betreffende demogelijkheid om stiertjes
zodanig op te fokken, dat hun opnamevermogen voor ruwvoer vergroot wordt, vertoonde bij het verdere verloop geen verschil in gemiddeld gewicht en ook nietin grasopname en groei der dieren.
Dank zij de samenwerking met de afdeling Graslandcultuur der Landbouwhogeschool konden verdere pogingen worden gedaan ter bepaling van de voederopname
van weidend vee.Vervanging van chroomtrioxide door nylonkorrels als referentiestof
bij de bepaling van de mestproduktie maakte het mogelijk de chemische bepaling te
vervangen door een uitzeefmethode. De nylonkorrels werden weliswaar volledig in de
mest teruggevonden, maar werden verre van regelmatig uitgescheiden. Daar tevens is
gevonden dat gehalten dervannature indemestvoorkomende bestanddelen (chromogenen, ruw eiwit en overige koolhydraten) ook een grote variatiecoëfficiënt hebben,
zalwaarschijnlijk geenenkelevreemde stofzichregelmatigoverdemestlaten verdelen.
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W E R K P L A N 1962
(MET G E N U M M E R D E PROJECTEN)

]. AFDELING PLANTENTEELT, hoofd Ir. A. SONNEVELD
1. TEELT E N CONSERVERING VAN BIETEN, GROENBEMESTINGSGEWASSEN,
Ir. W. A. P. BAKERMANS

Het onderzoek omtrent de bietenteelt beperkt zich tot door de omstandigheden optredende problemen. De incidenteel vastgestelde gunstiger invloed van sulfaten invergelijking metchloriden op
groei en samenstelling wordt nader onderzocht. In verband metbij de mechanisatie gerezen vragen
wordt bestudeerd welke invloed de bietgrootte alszodanig heeft op deopbrengst, de afrijping ende
chemische samenstelling vande bieten.
Naar aanleiding van de toegenomen belangstelling voor groenbemesting ishet onderzoek vande
teelt van hiervoor geschikte gewassen ter hand genomen. Metname worden de groeisnelheid ende
onkruidonderdrukking van eengroot aantal gewassen endeboven- enondergrondse ontwikkeling bij
teelt onder verschillende omstandigheden nader bestudeerd. Voorts worden proeven opgezet waarbij
denawerking van verschillende groenbemestingsgewassenkanworden nagegaan.
Proj. nr. 64Onderzoek naar de factoren, die rendabele bietenverbouw op onze zandgronden beperken.
Proj. nr.213 Bewaring van voederbieten.
Proj. nr. 368 Teelt van groenbemestingsgewassen.
2. VOEDERGEWASSEN, Ir. J. C. BOSMAN

Het optreden van Phytophthora endehoge kosten vandebestrijding vandeze ziekte zijn deernstigste belemmering gebleken bij het telen van pootaardappelen als stoppelgewas. N u de laatste jaren
steeds meer rassen ter beschikking zijn gekomen, dievoor Phytophthora minof meer resistent zijn,
neemt debelangstelling indepraktijk toe. Het onderzoek wordt opbescheiden schaal voortgezet om
te zien hoederassen zich bijteelt in deherfst gedragen wathunresistentie tegen Phytophthora zowel
als wathun opbrengst betreft. Het is gebleken dat onder de extreme weersomstandigheden vande
laatstejaren hetindeherfst gewonnen pootgoed duidelijk, ensoms gunstig, fysiologisch kan afwijken
van dat, geteelt inhetmeernormaleseizoensgedeelte.Naar aanleidinghiervan wordt deinvloed vande
uitwendige omstandigheden opdefysiologische toestand vanhetgeoogste pootgoed nader bestudeerd
(zieookonder5).
Uit recente literatuur is naar voren gekomen dat bij de zaadteelt van klavers de bestuiving in de
regel niet debeperkende 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 vaneen deelder
bloempjes inhethoofdje door ongunstige weersomstandigheden totopgrote hoogte kanwordengecompenseerd doordat danbijeengroter deelvandelater bloeiende bloempjes aan het hoofdje het zaad
uitgroeit, watniet hetgeval zouzijn alsbijdeheteerst bloeiende bloempjes debestuivingnormaal zou
zijn geweest. Nagegaan wordt of deze waarnemingen onder onze klimaatsomstandigheden kunnen
worden bevestigd. Zoja, danwordt hetonderzoek naar demogelijkheden omdebestuiving te bevorderen minder urgent enzalmeer aandacht dienen teworden besteed aanhetvoorkómen van het verloren gaan vanhetgevormde zaad.
Proj. nr.292D eteelt vanaardappelen als stoppelgewas.
Proj. nr. 361 Zaadzetting bij rode klaver.
3. ONTWIKKELING E N ACTIVITEIT VANH E TWORTELSTELSEL, Dr.R. BROUWER
De wederzijdse invloed diebovengrondse enondergrondse delen vandeplant opelkaar uitoefenen
vraagt bijvoortduring de aandacht. D e omstandigheden in hetwortelmilieu beïnvloeden de omvang
van debovengrondse delen voor eendeel door huninvloed op degroei vanhetwortelstelsel en voor
een ander deel door huninvloed op deactiviteit per gram wortelgewicht. In feite is hetprodukt van
gewicht enactiviteit debepalende grootheid.
De activiteit van het wortelstelsel bestaat uit verschillende elementen, zoals de wateropname, de
ionenopname, beide inwerkend op de spruitgroei. Spruitgroei is uit teeltkundig oogpunt het meest
aantrekkelijk. Neemt mendespruitgroei alsmaatstaf voor dewortelactiviteit, danblijkt onder voor
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de wortelgroei ongunstige omstandigheden de prestatie per eenheid wortelgewicht het grootst te zijn.
Een en ander heeft geleid tot de veronderstelling dat er een 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 de milieuomstandigheden.
Proj. nr. 359 Onderzoek betreffende de ontwikkeling en de activiteit van het wortelstelsel.
4. KLAVER, Ir. G. C. ENNIK

Het meer oriënterende onderzoek omtrent geremde klavergroei in voorgaande jaren heeft er toe
geleid dat het werk momenteel in hoofdzaak geconcentreerd is op de twee volgende punten.
a. De rol van parasitaire organismen. Uit grondontsmettingsproeven (uitgevoerd in samenwerking
met P.D. en l.P.O.)isgebleken dat aantasting 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 W I T en ENNIK, 1958;
DE W I T , 1960) en de aanwezigheid van klimaatkamers bij het I.B.S.maken hetmogelijk de invloed
van diverse milieufactoren en combinaties van factoren op de concurrentie tussen gras en klaver
kwantitatief vast te stellen. Met behulp van oriënterende proeven wordt hiervoor thans een doelmatige methodiek uitgewerkt.
Proj. nr. 371 Onderzoek naar de invloed van diverse milieufactoren op de groei van klaver en de concurrentie tussen klaver en gras.
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 debewaring in dewinter,het transport e.d.Verder isgebleken 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. T E E L T K U N D I G E ASPECTEN VAN D E G R A S L A N D P R O D U K T I E ; 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 enkele jaren 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
veena tegaan op het grasland. Omdat voldoende rentabiliteit per oppervlakte-eenheid zalworden 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 Én)
Proj. nr. 376 De produktiviteit van grasland en zijn teeltkundige aspecten. (So)
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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 - vooal 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 dedetacheringbijhet I.B.S.van deheerD. VAN STAALDUINE door de Werkgroep
onkruidbestrijding T.N.O.
Voor het eigen onderzoek moet in verband met de veelheid van teelten in detuinbouw een keusgemaakt 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 dechemische onkruidbestrijding in de tuinbouw nemen de groeistoffen slechts een geringe plaats
in, terwijl kiemingsremmers en stofwisselingsremmers daarentegen van groot belang zijn. Verschillende middelen worden om bepaalde redenen vóór de opkomst van het gewas toegepast. Dit kan in sommige gevallen tot schade aan het gewas leiden. Het is daarom noodzakelijk om de invloed van deze
middelen op het kiemende gewas na te gaan onder bepaalde constante omstandigheden in klimaatcellen en kassen. Ook bestudering van de relatieve gevoeligheid van gewassen en onkruiden is hierbij
van belang. Onderzoek in deze richting kan ook meer inzicht verschaffen over de remming van bepaalde fysiologische processen door verschillende middelen.
Proj. nr. 323 Onkruidbestrijding in de tuinbouw.
1 EN 3. INVLOED VAN CHEMISCHE MIDDELEN OP D E GROEI, D R . 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 degroei 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, Dr. H. G.
VAN DER WEU

Bij de bestrijding van onkruiden in en langs watergangen en op de 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 de praktijk
toedeonkruiden op onverantwoorde wijzemet 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 iste 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.
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Proj. nr. 353 Grondbewerking en onkruidbestrijding.
Proj. nr. 364 Onkruidbestrijding inenlangs watergangen enoponbeteelde terreinen.
3. AKKER- E N WEIDEGEWASSEN, BIOLOGIE E N ECOLOGIE VAN O N K R U I D E N , Dr.Ir.
W. VANDERZWEEP en R. SIJTSMA

Ook in de akker- en weidebouw blijft behoefte bestaan aan doeltreffende en voor het gewas geen
nadelige gevolgen metzich meebrengende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ondanks de ontplooiing
van dechemische onkruidbestrijding isdepraktijk op dit gebied nogniet bevredigd. Ditkomt door
verschillende omstandigheden, waarvan er enkele genoemd kunnen worden.
Bij deonkruidbestrijding in granen nemen deklachten over D N O C hand over hand toe. D e giftigheid en detoepassingstechniek vanhet middel maken deomgangermeemoeilijk, terwijl daarnaast een
aantal onkruiden slecht bestreden wordt. Nieuwe Produkten, meest op groeistofbasis, worden geïntroduceerd, doch voor onze Nederlandse omstandigheden iser behoefte aan meer kennis over de gevoeligheid vanverschillende granen en onkruiden voor deze Produkten.
De introductie van nieuwe teelten is meest slechts mogelijk, wanneer de onkruidbestijding volkomen iste mechaniseren of chemisch kan worden verricht. Speciaal bij de voor onsland jonge graszaadteelt bestaan nog verschillende problemen, verbonden aan de bestrijding van grasachtige- en
dicotyle onkruiden.
In eenaantal gewassen, zoals bieten en blauwmaanzaad, ishet nog niet gelukt de onkruidbestrijding
met chemische middelen te vereenvoudigen.
In deweidebouw zijn demeeste onkruidbestrijdingsproblemen opgelost, alblijft voor de bestrijding
van lidrus enenkele andere onkruiden debehoefte bestaan aaneeneenvoudiger bestrijding.
In vele gevallen zijn dekosten vanchemische of andere bestrijding vanonkruiden nogte hoog en
blijft dedrang bestaan gangbare methoden tevervangen door goedkopere. Ditmaakt het noodzakelijk nieuwe middelen inverschillende gewassen te bestuderen.
Bij hetbiologisch enecologisch onderzoek vanonkruiden wordt speciaal studie gemaakt vandebij
overblijvende onkruiden voorkomende groeistadiums, ommeer inzicht tekrijgen inbijdeze planten
optredende resistenties tegen onkruidbestrijdingsmiddelen.
Proj. nr.283 Onderzoek over debiologie enecologie van onkruiden.
Proj. nr. 363 Onkruidbestrijding inakker- en weidegewassen.

III. AFDELING FYSIOLOGIE ENECOLOGIE, hoofd Dr. W. H.VAN DOBBEN
1. FYSIOLOGIE VAN D E GEWASSEN, Dr.Th. ALBERDA
Bij het onderzoek naar deinvloed vanklimaatsfactoren op devoornaamste graslandplanten, worden deze zo volledig mogelijk onderzocht. Naast degroei (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 getoest aan veranderingen in ontwikkeling en chemische
samenstelling, zoals die onder natuurlijke omstandigheden gedurende het seizoen optreden.
De onderwerpen, diemomenteel speciaal deaandacht vragen, zijn:
a. deinvloed vandetemperatuur op ontwikkeling en droge-stofproduktie,
b. de invloed vanverschillen in stikstofvoeding op dechemische samenstelling,
c. de invloed vande dosering vande lichtenergie op chlorofylgehalte en produktie,
d. hetverkrijgen vaneenzogroot mogelijke grasproduktie door ervoor tezorgen datdelichtabsorptie, 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 isinéén project ondergebracht :
Proj. nr. 149 Onderzoek naar factoren, die de grasproduktie beïnvloeden.
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-enremstoffen) opdeze groeionderzocht. Bij
dit onderzoek wordt samengewerkt met verschillende andere instituten, zoals hetP.A.W. enhetI.P.O.
De ontwikkeling van deverschillende organen afzonderlijk enhunonderlinge verhoudingen worden
onderzocht (proj. 328 A).
De invloed vanverschillende klimaatsfactoren (daglengte, lichtsterkte, temperatuur) opde ontwikkeling van de verschillende delen van de aardappelplant wordt bestudeerd. Hierbij zal tevens gelet
worden opdeinteractie vandeverschillende klimaatsfactoren. Voorts wordt getracht na te gaan, in
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hoeverre bij de normale groei van de aardappel in ons land de daglengte een rol speelt. In samenwerking met de 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
van de geoogste knollen, beïnvloeden (proj. 328 B).
Voorts zal gepoogd worden - in samenwerking met de heer LUGT - doorwas op te wekken door inwerking van klimaatsfactoren of groei- en remstoffen (proj. 328 B).
Nagegaan wordt welke factoren bij een grote plantdichtheid beperkend zijn voorhet verkrijgen van
eenmaximale knolopbrengst inkgpereenheid van oppervlakte.In het onderzoek zullen de bemestingstoestand (N-gift), de ondergrondse en bovengrondse ruimte en de lichtsterkte betrokken worden
(proj. 328 C).
De stikstofhuishouding wordt in verband met de ontwikkelingsfasen van de aardappelplant bestudeerd. Hierbij wordt gelet op de verdeling van de stikstof over de verschillende organen. Het effect
van late stikstofgiften op de knolopbrengst wordt onderzocht (proj. 328 D).
Uit virologisch onderzoek is gebleken, dat in oude bladeren geen vermeerdering van het bladrolvirus plaatsvindt en dat de jonge spruiten gevaarlijk zijn voor de verbreiding van het virus. Derhalve
wordt getracht bij het telen van pootaardappelen de groei van deze spruiten te onderdrukken door het
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.
328 E).
Proj. nr. 328 Fysiologisch onderzoek bij aardappelen.
A. De ontwikkeling der verschillende organen en hun onderlinge samenhang.
B. De invloed van het klimaat op de groei van de aardappelplant.
C. Beperkende factoren bij grote plantdichtheid.
D. De stikstofhuishouding van de aardappel.
E. Groei van bladeren en spruiten en remming van de spruitgroei i.v.m. de virusverbreiding.
3 EN 4. a. REACTIE VAN G R A N E N EN ZAADTEELTGEWASSEN OP KLIMAATSFACTOREN
b. D E STIKSTOFHUISHOUDING VAN D E Z E GEWASSEN, Dr. W. H. VAN DOBBEN
en Ir. Th. A. HARTMAN

Het klimaatsonderzoek omvat de invloed van temperatuur, licht en neerslag op groei en ontwikkeling van gewassen.
Hierbij komen fotoperiodiciteit, vernalisatie, hitte en regenschade en de invloed van de temperatuur
op groei en uiteindelijke afmetingen van planten aan de orde.
Aansluitend bij het klimaatsonderzoek wordt aandacht besteed aan de verdeling van stof over de
organen van de plant.
Bij proj. 339: Cultuurmethoden bij granen is ook het concurrentieonderzoek van dr. DEW 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 1O-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 P.S.C.
Betreffende het vegetatief houden van rogge bestaat een samenwerking met het Instituut voor de
Veredeling van Landbouwgewassen.
Erwordt enigemedewerkingverleend aan het C.P.O. betreffende hetonderzoek 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.
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E. De regenschade.
F. Hetvegetatief houden van rogge.
G. De afrijping van granen.
Proj. nr. 339 Cultuurmethoden bij granen.
A. Rijenafstand en concurrentieproeven.
B. Stikstofaanwendingsproeven bij granen.
5. WATERHUISHOUDING VANGEWASSEN, Drs.G. F. MAKKINK
Het berekenen vanhetwaterverbruik 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 koneenberekeningswijze worden ontwikkeld dievoor de praktijk van
waarde is. Hierin komen gewasgrootheden voor die slechts voor een deel aan de literatuur kunnen
worden ontleend. Onder proj. 360 zijn ditjaar enkele vandeze grootheden alsfunctie vandetijd experimenteel bepaald, voor aardappels en bieten in hetveld, voor verschillende granen in kolommen
met grond in een kas.
De berekeningswijze is vervolmaakt tot een rekenmodel, dat voor automatisch gebruik door een
elektronische rekenmachine kanworden geschikt gemaakt. Voor allerlei gevallen (polders, lysimeters
e.d.) kan daarmee worden nagegaan metwelke grootheden voor gewassen ofgronden bijde waargenomen waarden vanb.v. deafvoer - bijeen gegeven regenval enverdampend vermogen van deatmosfeer - debeste benadering wordt verkregen.
De produktie bijwatergebrek isinhetalgemeen evenredig aandehoeveelheid water door de plant
verbruikt. Hierbij doen zich echter enige vragen voor dievoor depraktijk vanbelang zijn, inhet bijzonder opdezandgronden. Vooral methetoogopdegewassen - enrassenkeus iseenonderzoek naar
de produktie onder omstandigheden vanwatertekort nuttig. In debovengenoemde proef met de granen in kolommen grond isalgebleken datdegroeisnelheid vanhetwortelstelsel vanbeslissende betekenis isvoor hetverbruik vanhet opneembare water in degrond. Verandering in deze groeisnelheid
kan zijn weerslag hebben voor watmen de droogteresistentie vanhet gewas pleegt tenoemen. Voor
Nederlandse omstandigheden echter ligthet accent meer opproduktievastheid danop overlevingsvastheid bij droogte. Hetkunstmatig beïnvloeden van deze eigenschappen werd indenieuwste literatuur
vermeld; ditstaat als punt vanonderzoek ophet programma.
De onderzoeker heeft zitting indeWerkgroep Lysimeters T.N.O. (techn. secr.),sectieII Commissie
Zoetwatervoorziening Gelderland, Werkcommissie voor Verdampingsonderzoek ende Contactgroep
voor Landbouwmeteorologie.
Proj. nr.360 Waterverbruik vangewassen.
Proj. nr. 369 Droogteresistentie vangewassen.
6. THEORETISCHE PLANTENTEELTKUNDE, Dr.Ir.C.T. DE W I T
Bij het oplossen van teeltproblemen ishetin sommige gevallen mogelijk praktisch georiënteerde,
theoretische beschouwingen tegeven diebestaande ervaringenexperimentele gegevenssamenvatten en
als leidraad kunnen dienen bijhetvaststellen vanteeltmaatregelen enhetdoen van onderzoek.
Er wordt veel aandacht besteed aaneenonderzoek betreffende concurrentie enstandruimte binnen
een populatie endeinvloeden daarvan op degroei.
Experimenten hierover worden uitgevoerd tezamen met dr. VAN DOBBEN (proj. 339). Met dr.
DIJKSHOORN wordt gewerkt aanconcurrentieverschijnselen bijdeopname vanionen (proj. 270).
Ook wordt nogal wattijd besteed aandeapparatuur voor hetmeten vandefotosynthese vanplanten.
Proj. nr. 351 Onderzoek naar hetverband tussen transpiratie en produktie van landbouwgewassen.
7. ONTWIKKELINGSFYSIOLOGIE, Drs. H. G. WITTENROOD

Met devan JULIAN S. HUXLEY afkomstige term „allometrie" bedoelt men deverhouding van onderdeel tot geheel gedurende deontwikkeling vaneenorganisme. In deze ontwikkeling treden fasen op,
voor welke fasen karakteristiek is, datbinnen éénzelfde fase detoe- ofafname in gewicht vanelkonderdeel (orgaanstelsel ofstof) t.o.v. hetgeheel(ofander onderdeel) constant is. Hiervoor ontstaat een
diagram, dat zoveel rechte Iijnstukken vertoont alser ontwikkelingsfasen in voorkomen. Zo'n „distributiediagram", zoals deontdekker VAN DE SANDE BAKHUYZEN hetnoemde (omdat hetde verdeling
van degeassimileerde stof symboliseert), isreeds bijaardappelen, bieten, tarwe, rund, rat, muis,mens,
krab enz.aangetoond. Het geeft aanleiding tot overwegingen, dieeen dieper doordringen in de oorzaken vandeontwikkeling mogelijk maken enduseenbeter inzicht indeopbouw van deeindoogst (of
melkgift b.v.) verschaffen (proj. 341A).
Speciaal t.a.v. dit onderwerp wordt ook veelgebruik gemaakt van gegevensvan andere onderzoekers,
dikwijls in devorm vaneen samenwerking.
Nog afzonderlijk wordt bestudeerd, hoe het milieu (vnl. daglengte, temperatuur of toegediende
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Stoffen - ook „groeistoffen") op het organisme inwerkt, het antagonisme tussen bloem en knol beïnvloedt en het ontwikkelingsritme bij de orgaanvorming zich toedraagt (proj. 341 B).
De Stichting Nederlands Graan-Centrum omvat ookde Werkgroep Kouderesistentie, waarin
drs. WITTENROOD zitting heeft en waarvan het programma uitgebreid is tot klimaatresistentie, d.w.z.
de studie der produktiefactoren t.o.v. het klimaat. De gegevens van de op internationale schaal genomen zaaitijdenproeven zullen worden geanalyseerd (proj. 341 Cen D).
De uitwendige invloeden, diedebij veredelingsprogramma's gebruikte manlijk sterielevormen soms
toch tot stuifmeelvorming brengen, zullen wegens de hinder die ze opleveren, onderzocht worden.
Proj. nr. 341 Ontwikkelingsfysiologie.
A. De constantheid van de relatieve groei per ontwikkelingsfase.
B. Fysiologie van de bloem- en knolvorming vnl. bij topinamboer.
C. Kouderesistentie bij granen.
D. Gegevens vande internationale zaaitijdenproeven vande Stichting Nederlands
Graan-Centrum.
E. Mannelijke steriliteit indesuikerbiet.
I V . 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. DEUS en Mej. Ir. C. L. HARBERTS
Door onderzoekers van andere afdelingen van het I.B.S. alsmede door onderzoekers van het P. A.W.
en van het I.B.V.L. worden van tijd tottijd scheikundig onderzoek en voorlichting over bijzondere
vraagstukken gevraagd. Hiervoor moet geruime tijd van de scheikundigen beschikbaar zijn.
ROUTINE-ONDERZOEK, INCLUSIEF SAMENWERKING HIERVOOR M E T ANDERE,
OOK BUITENLANDSE LABORATORIA, Mej. Ir. C. L. HARBERTS
Het aantal routinebepalingen, dat voor onderzoekers van I.B.S., P.A.W. en I.B.V.L. jaarlijks kan
worden verricht, bedraagt ca. 50.000. Door een regelmatige uitwisseling van monsters met diverse
andere, ook buitenlandse laboratoria wordt medegewerkt aan de vaststelling van juiste methoden en
voorschriften voor de analyse van gewassen. Alle bepalingen, zelfs de eenvoudige routinebepalingen
vereisen steeds een nauwgezette controle. Dit betreft ook de voorbehandeling van monsters. Het opsporen van tijd en werk besparende apparatuur krijgt eveneens aandacht.

b. Speciale onderzoekingen
1 EN 4. 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 enmacro-elementen. Onderdelen van dit onderzoek worden verricht in samenwerking met het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te Hoorn, met ir.S. BOSCH van het Proefstation
voor de Akker- en Weidebouw en met prof. dr. E. BROUWER te Wageningen. Speciale aandacht wordt
besteed aan kopergebrek bij runderen. Gezocht wordt naar één ofmeer factoren inhet voer, diede
koperhuishouding van het dier beïnvloeden. Mogelijk zijn deze factoren ten delevan organische aard.
Daarvan worden inhet bijzonder de zwavelbevattende aminozuren en de porphyrinen (afgeleid van
chlorofyl) onderzocht. Ook kan de koperhuishouding van het dier beïnvloed worden door anorganische bestanddelen van het voer en door de verhouding, waarin deze in het voer voorkomen. De mogelijke interactie tussen sporenelementen wordt niet uit het oog verloren.
Ir. HARTMANS bestudeert speciaal de landbouwkundige aspecten van deze problemen. Hierbij worden
door middel van dierproeven verschillende factoren getoetst op hun invloed op de koperhuishouding
van hetrund. Deteonderzoeken factoren kunnen worden ontleend aan vroeger onderzoek vanir.
HARTMANS, aan het bovengenoemd onderzoek naar biochemische aspecten van de koperhuishouding
en aan onderzoek van anderen.
Proj. nr. 142 Onderzoek betreffende kobalt, mangaan eneventuele andere sporenelementen in verband met klachten 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 opdekoperhuishouding van het rund.
2. D EOPNAME VAN BODEMELEMENTEN IN VERBAND MET D E SAMENSTELLING
VAN GEWASSEN, Dr. W. DIJKSHOORN

Met potproeven en watercultures wordt de opname der bodemelementen bij verschillende gewassen
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onderzocht. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan deverhouding waarin deelementen waarin
opgenomen (inverband met deminerale samenstelling) en aan de mate waarin zein de stofwisseling
worden betrokken (inverband met de overige samenstelling en de kwaliteit van het produkt), onder
systematisch gevarieerde omstandigheden zoals bemesting, bodemvocht, temperatuur en dergelijke.
De methoden van isolering en bepaling der organische zurenzalverderworden verbeterd. Devoeding van Engels raaigras zal systematisch worden gevarieerd en de ionenbalans, het fysiologisch
alkalisch effect en hetgehalteaan organische zurenzalworden bepaald. Dit onderzoek (proj. 374)geschiedt met steunvan de Commissie van Bijstand voor het Stikstof- resp.Kaliumonderzoek.
Proj. nr. 374Opnameenassimilatievanbodemelementen inverband metdegroeiendesamenstelling
van gras.
Proj. nr. 375Groei en hoedanigheid van gewassen in verband met de opname van bodemelementen.
3. ANALYTISCHE CHEMIE, Mej.Ir. C.L. HARBERTS
Mede op grond van literatuurgegevens worden voor de analyse van gewasmonsters 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 vangewassen.Inhetbijzonder wordtgeletopdeinvloedvanbiochemischeomzettingen bij
het drogen van debrij van knolgewassen op degehalten van destoffen, dieinhet gedroogde produkt
worden bepaald.
Aandacht wordt besteed aan hetvoorkomen vanblauwzuurbevattende glucosiden in verschillende
klaverrassen en aan dechemische bepaling daarvan.
Ten behoeve van proj. 354zullen (Ca + Mg)-zepen in rundermest worden verricht, waarbij in het
bijzonder debepalingsmethodewordtbestudeerd.Tevenzulleninnauwoverlegmetdeonderzoeker(s)
vanditprojectenigedaartoegeselecteerdemonstersgraswordenonderzochtophetgehalteaanvetten,
die zomogelijk nognader geklassificeerd zullen worden.
Proj. nr. 335 Fundamenteel analytisch chemisch onderzoek en de toepassing daarvan op het gebied
der gewasanalyse.
5. KOPZIEKTE EN HYPOMAGNESEMIE BIJ RUNDVEE, A. KEMP
Inde„Werkgroep Onderzoek KopziekteT.N.O." ishetdetaakvanhetI.B.S.omhetkopziekteprobleemvan delandbouwkundige zijde tebenaderen. Nadat ditineersteinstantiewerdgedaan door op
een groot aantal bedrijven langs statistische wegna te gaan, welk verband er bestond tussen diverse
landbouwkundige factoren en het optreden van kopziekte, wordt thans voor eenjuiste interpretatie
vandelangsstatistischewegbereikteresultatenmeerdenadruk gelegdophetexperiment door middel
van beweidingsproeven en stalvoedering van melkkoeien. De voederproeven op stal worden uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool, terwijl
regelmatigcontactwordt opgenomen metonderzoekersvanhetInstituut voor Veevoedingsonderzoek
teHoorn.
Uit deproefnemingen isgebleken, dat dehoeveelheid endechemische samenstelling van het genuttigdegrasvan doorslaggevende betekenisisvoor hetalofnietoptreden vanhypomagnesemieenkopziekte.Hetverdereonderzoek zalvoornamelijk gerichtzijn ophetopsporen vandefeitelijke oorzaken
teneindedaaruit nadererichtlijnen tervoorkoming tekunnen aangeven.
Proj. nr. 354Invloed vandebemestingophetmagnesiumgehaltevanhetbloedserumvan melkkoeien.
6. KWALITEIT VANAARDAPPELEN, C. LUGT
Deafneming vanhetgebruikvanaardappelen.voordemenselijke voedingwordt medeveroorzaakt
door dezeer wisselende en vaak slechtekwaliteit vanhet aangeboden produkt. Getracht wordt na te
gaan welkelandbouwkundige omstandigheden op dekwaliteit invloed kunnen hebben. De volgende
onderwerpen zijn instudie:
A. Rassenonderzoek (proj.210).
In verband met de landbouwkundige bezwaren, die verbonden zijn aan deteeltvan dealmeer dan
50 jaar oudekwaliteitsrassen Eigenheimer enBintje, zijn velenieuwerassen inbeproeving. Een tijdig
oordeel omtrent degeschiktheid van dezenieuwerassen voor consumptie in gekookte toestand en in
de vorm van pommes frites is van belang. Hiertoe wordt een groot aantal monsters onderzocht, afkomstigvanobservatie-envoorbeproevingsveldenvanhetInstituut voorRassenonderzoek. Bijzondereaandacht wordt besteed aan degeschiktheid voor export.
De geringeresultaten, diet.a.v. dekwaliteit met hetkweken van nieuwerassen zijn bereikt, maken
voorlichting over de beoordeling van de kwaliteit aan kwekers noodzakelijk. Tevensmoet aandacht
worden besteed aan het perfectioneren van het systeemvan rassenonderzoek.
B. Milieu-, bemesting- en bestrijdingsmiddelenonderzoek (proj. 211).
Behalve door het ras wordt de kwaliteit beïnvloed door milieuomstandigheden. In verband hiermede wordt het bodemtypeonderzoek met Bintje in Limburg en met Eigenheimer op Zuidhollandse
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Eilanden voortgezet. Hiernaast zalhetonderzoek worden aangevangen naar deinvloed vanderooidatum envandeklimaatsomstandigheden opdekwaliteit.
Voor zover daartoe behoefte bestaat wordt deinvloed nagegaan vanbestrijdingsmiddelen op het
ontstaan van smaakafwijkingen.
Proj. nr.210Onderzoek opconsumptiewaarde vanaardappelrassen.
Proj. nr.211 Onderzoekingen betreffende deinvloeden buiten hetras,alsgrond,cultuurmaatregelen,
bewerkingen, bereidingen e.d. opdeconsumptiewaarde van aardappelen.
7. CHEMISCH EN FYSISCH ONDERZOEK NAAR DE KOOKEIGENSCHAPPENVAN
EETAARDAPPELEN, Drs.N.VERTREGT

Om kwaliteitseigenschappen vanaardappelen door veredeling, wijziging van teeltomstandigheden
e.d.tekunnenbeïnvloedenishetgewenstoorzakelijkeverbandentevindentussenkwaliteitseigenschappen enerzijds enchemischeenfysische eigenschappen van deaardappel anderzijds.
Getracht zalwordenhetinzicht in dechemieen defysica van verkleuringen, smaak enmeligheidte
ontwikkelen. Deoverditonderwerp bestaande literatuur wordt bestudeerd.
Nagegaan zalwordenofstootblauwgevoeligheid vanaardappelrassen isafteleiden uithet tyrosinegehalte van deaardappel.
Onderzocht zalworden inhoeverremeligheid van aardappelen langsfysische ofchemische wegkan
worden gemeten.
Proj. nr. 373 Chemisch enfysisch onderzoek naar dekookeigenschappen van eet-aardappelen.
8. MINERALE SAMENSTELLING EN GROEI VANWEIDEGRAS IN AFHANKELIJKHEID
VAN DE BODEMVRUCHTBAARHEID EN DE BEMESTING, Ir. P. DE VRIES

Bijhetweidend veedoenzichvaakinernstigemateziekteverschijnselen voor dieinverband worden
gebracht met deminerale samenstelling vanhet weidegras.
Binnen hetraam van proj. 332wordt eenstudie gemaakt vandesamenhang tussen debemesting
(eventueel bemestingstoestand vandebodem), demineralenopname van debovengrondse delen, het
drooggewicht van deze delen, degrassoort endegroeiduur (eventueel het ontwikkelingsstadium).
Hierbij wordt dedoor debovengrondse delen opgenomen hoeveelheid mineralen alsprimaire factor
beschouwd enhetgehalte afgeleid gedacht uitdrooggewichtenmineralenopname. Metbehulpvande
resultaten vanditonderzoek wordt gezocht naar praktische maatregelen om eenzogroot mogelijke
hoeveelheid gras voort tebrengen van een goede samenstelling.
Binnen hetkader vanproj. 334 worden deveranderingen vanhetkaligetal vandegrond onder
praktijkomstandigheden bestudeerd.Daartoe zijn 7meerjarige kalibemestingsproefvelden opverschillende grondsoorten enbijvariërendkaligetal aangelegd, welkegebruikt worden als normale praktijkpercelen. Dewaarnemingenvandeeerstevijfjaren gaven reeds eenduidelijk inzicht inhetalgemene
verloopvan hetkaligetal. Daar deverschillen tussen degrondsoorten echter nogniet duidelijk waren,
worden deze proeven nog enigejaren volgenshetzelfde plan uitgevoerd.
Proj. nr. 332Studievan demineralenhuishouding vande graslandplanten, met alsdoeleen zo groot
mogelijke produktie aan grasvan eengoede samenstelling.
Proj. nr. 334Handhaving enwijziging vandekalitoestand van grasland onder praktijkomstandigheden.
V. AFDELING VEGETATIEKUNDE, hoofd Prof.Dr.D.M.DEVRIES
Deze afdeling heeft alsobjecten vanonderzoek devegetatie vangrasland, deonkruidbegroeiing
van akkers endehinderlijke plantengroei van waterlopen.Desamenstellingdiervegetatiesuitplantesoorten enuitplantengezelschappen wordt nagegaan, terwijl deoecologie vansoorten engezelschappen zowel correlatief als experimenteel wordt bestudeerd. Ditlaatste geschiedt niet alleente
velde aandehand vanproefvelden, maar ook in kassenenklimaatkamers met behulpvanmono-en
mengcultures, waarbij aandeconcurrentie alswezenlijke plantensociologische factor veel aandacht
wordt besteed.
Hoewel hetgrondleggende werk, verricht voor deonderscheiding van graslandplanten enakkeronkruiden invegetatievetoestandeninjeugdstadium,grotendeelstothetverledenbehoort, blijft tochde
uitbreiding envervolmaking ervanaandacht vragen.Inmiddelskwamen ookeenboekjeeneenkleineretabelterherkenninginvegetatievetoestand van desystematisch hogerewater-enoeverplanten vrijwel gereed. Daar bovendien dekennis derwieren aandeafdeling oppeil werd gebracht, mede door
steun van het Rijksherbarium teLeiden,kon hetvoorbereidende onderzoek van waterloopbegroeiingen aanmerkelijk worden uitgebreid. Beperkte zich debestudering dervegetatie van hetgraslandtot
1961totzaadplanten,varensenmossen,indeherfstvandatjaarkonden ook,dankzijdemedewerking
van hetLaboratorium voor Microbiologie derLandbouwhogeschool, devoor desmakelijkheidvan
het grasgewas enwellicht ookvoor degezondheidstoestand vanhetveevanbelang zijnde plantengroepen derschimmelsen gisten bijhetonderzoekworden betrokken.
30

Evenals in het verleden zal ook in de toekomst aan afgestudeerden, studenten, assistenten en andere
werkkrachten bij onderzoek, voorlichting en onderwijs gastvrijheid op het laboratorium en hulp worden verleend om zich te bekwamen in de onderscheiding van graslandplanten en akkeronkruiden.
1. EXPERIMENTELE VEGETATIEKUNDE E N W A A R D E R I N G VAN GRASLANDPLANTEN, Ir. J. P. VANDEN BERGH
Naast de spruitaantallen zullen nu ook de droge-stofprodukties worden betrokken bij het zoeken
naar een bruikbare maat voor de door een soort in beslag genomen ruimte.
Een nieuwe poging zal worden gedaan om met wel en niet gevernaliseerde spruiten de invloed van
de bloei op het resultaat van de concurrentiestrijd na te gaan.
Bij het onderzoek naar de invloed van milieufactoren op de concurrentieverhoudingen zullen in de
eerste plaats de vochttoestand van en de K/Na- en Ca/Mg-verhouding in de grond worden betrokken.
De waarnemingen betreffende de botanische samenstelling en de bruto-opbrengsten bij weiden en
hooien op een mineralenarm grasland zullen worden voortgezet.
Proj. nr. 355 Potentiële en actuele indicatie van graslandplanten.
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.
2. MORFOLOGIE VAN VEGETATIEVE SPRUITEN, A. A. KRUIJNE
De waarnemingen van grassen en andere Monocotylen benevens aan algemene Dicotylen zullen
worden voortgezet.
Gezien de mogelijkheid, dat de uitlopervorming van Engels raaigras een bijzonder geval vormt van
het algemene optreden van strekking van vegetatief blijvende spruiten in de zomer onder invloed van
de lange dag, zal materiaal van deze soort bij verschillende daglengten gekweekt worden. Verder zal
het potmateriaal, waarbij geen spruitheffing optrad, worden uitgepoot in de volle grond.
Proj. nr. 362 De ongeslachtelijke uitbreidingswijze van graslandplanten en de invloed van milieufactoren daarop.
3. BESCHRIJVENDE EN CORRELATIEVE VEGETATIEKUNDE, PROF. Dr. D. M. DE VRIES
en Mej. E. H. Zeiler
Jaarlijks worden nog ongeveer 1400grasmonsters, overwegend van proefvelden genomen, botanisch
onderzocht ten behoeve van andere onderzoekers van het I.B.S., voor andere instellingen en voor
Rijkslandbouwconsulenten. Meest wordt daarbij de drooggewichtsanalyse toegepast, in sommige gevallen echter ook de meer bewerkelijke frequentie-rangorde-methode. Voor de eigen afdeling wordt
nog slechts een beperkt aantal grasmonsters onderzocht. Deze zullen in 1962 o.a. afkomstig zijn van
het langdurige proefveld AG-IBS 1(proj. 355C), van enkele op ons advies door het I.T.B.O.N. aan te
leggen bijzondere bemestingsproefvelden op grasheiden, en van een oud grasland, dat in de loop van
hetjaar herhaaldelijk zeer nauwkeurig zal worden bestudeerd, waarbij o.a. ook de spruiten van de Verschillende grassoorten zullen worden gesplitst in bladspruiten en in generatieve of vegetatieve halmen
(proj. 1en 362).
Nu de vervolmaking van het ogenschijnlijke beeld der soorten vrijwel gereed gekomen is, zal de
verdere verwerking van devele in deloop derjaren verkregen gegevens van proj. 1 zich richten op aanvulling van de bepaling der specifieke trouw aan complexen milieu-eigenschappen en op voortgezette
ontkoppeling van de eisen, welke algemene graslandplanten aan het milieu stellen. Met het schrijven
van de verslagen betreffende genoemde belangrijke onderdelen kan nu een aanvang worden gemaakt.
Zo mogelijk zal de in het najaar van 1961 begonnen herhaalde bestudering van de schimmel- en
gistvegetatie aan een mengsel van veldbeemdgras en witte klaver worden voortgezet, zulks o.a. met de
bedoeling, eerlang ook bovengenoemde lagere planten bij de bestudering van de levensgemeenschappen van het oude grasland te betrekken (proj. 1).
Het verzamelen van materiaal voor chemisch onderzoek van bij elkaar groeiende plantesoorten
(proj. 355 A) zal tot meer soorten worden uitgebreid, terwijl bovendien het aantal plekken zal worden verhoogd van soorten, welke nog slechts op een zeer klein aantal plaatsen werden verzameld.
Voorgenomen is op de in 1961 verschenen samenvattende, bredere publikatie enkele andere te laten
volgen, welke een bepaald probleem uitvoeriger behandelen.
Het sociologisch onderzoek van akkerondkruidbegroeiingen (proj. 321)zal op dezelfde voet worden voortgezet.
Het onderzoek van waterloopbegroeiingen ten behoeve van de Afdeling Onkruidbestrijding (proj.
364) zal meer tijd gaan vergen. Na verdere uitwerking der opnamemethodiek zal het eigen oriënterende onderzoek zich tot een sociologisch en oecologisch project kunnen ontwikkelen.
Proj. nr. 1 Sociologisch en oecologisch onderzoek van praktijkgraslanden.
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Proj. nr. 321Sociologisch en oecologisch onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen.
Proj. nr. 355Potentiële en actuele indicatie van graslandplanten.
A. Chemisch onderzoek van minnende enmijdende planten, tezamen groeiend op oude
graslanden.

VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE, hoofd Dr. Ir. J. DOEKSEN
BODEMFAUNA EN DIERKUNDIG ONDERZOEK INVERBAND MET INTENSIEVE BEWEIDING, Dr. Ir. J.DOEKSEN

Op deze afdeling zijn twee objecten inonderzoek.
Bij debestudering van debodemfauna wordt gezocht naar mogelijkheden hetdiereleven in de
grond testimuleren. Daarbij worden grondverbeterende materialen getoetst ophun vermogen omde
ontwikkeling en degroeivanwormen teonderhouden entestimuleren.Ook wordt geletop dereactie
van dewormenpopulatie opverschillendeteeltsystemen indeakker-enweidebouwenopgrondverbeteringen inde tuinbouw.
Onderzocht wordt, hoe bij het vaststellen van degraslandproduktiviteit viametingvan de dierlijke
produktie, de onstandvastigheid van demaatstaf onder invloed van leeftijd, lactatiestadium, voorgeschiedenis e.d. der dieren kan worden ondervangen. Na de invoering van de „standaardkoe" ishet
nogniet gelukt de„groei"alseenderelementen van deproduktieeveneenste standaardiseren.
Aandacht wordt besteed aanhetverschijnsel, datmeermalen decapaciteit derdieren omvoldoende
ruwvoer optenemen beperkend isvoordeproduktie.Ook hetmetenvanopnamenindeweidewordt
bezien in samenwerking met deAfd. Graslandcultuur der Landbouwhogeschool onder de dagelijkse
leidingvan ir.B. DEINUM.

Bijintensieve beweidingiservergrotekansopopbouwvaneenparasietenpopulatie inhetgewasen
bijdedieren.Zoweldoorteeltmaatregelen alsdoor het systeemvanveehouderij moet getracht worden
delevenscyclusderparasieten opbepaaldepunten teonderbreken oftestoren.
Proj. nr. 377Debodemfauna enhet wortelmilieu.
Proj. nr. 378Dierkundigonderzoekinverband metintensievebeweiding.
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P U B L I K A T I E S IN 1961
ALGEMEEN
VERVELDE, G. J. : Algemene Plantenteelt. Wolters, Groningen (1961) 205 pp.
VERVELDE, G. J. : Onderzoektaken op het gebied van de landbouwplantenteelt. Meded. Dir. Tuinb.24
(1961) 552-560. Med. 165 I.B.S.
I. A F D E L I N G PLANTENTEELT
BROUWER, R.: Water transport through the plant. Jaarb. I.B.S. 1961, 11-24.
BROUWER, R. enP. J.CLAEYS: The influence ofthe p F ofsandy soil and clay soil on leaf growthof
young barley seedlings. Jaarb. I.B.S. 1961, 25-27.
BROUWER, R., P. J.JENNESKENS en G. J.BORGGREVE; Growth responses of shoots and roots to
interruptions ofthe nitrogen supply. Jaarb. I.B.S. 1961, 29-36.
BROUWER, R. : Radiation intensity and transpiration. Neth. J.Agr. Sei. 9(1961) 43-48.
BROUWER, R. : Diffusible and exchangeable rubidium ions in pea roots. Acta Bot. Need. 8(1961) 6 8 76.
ENNIK, G. C. : Onthe chemical composition ofperennial rye grass (Lolium perenne L.). Michigan
State Univ. Dept. of Dairy, East Lansing 1961, 17 pp.
SEVENSTER, S.: Enquête vetweiderij. Verslagen I.B.S. 20 (1961) 21 pp.
II. AFDELING ONKRUIDBESTRIJDING
OORSCHOT, J.L. P. VAN:Effects of daylength upon growth and development of spinach. Med. Landb.
hogesch. Wageningen 18 (1960) 11 pp.
STAALDUINE, D . VAN: Onkruidbestrijdingsonderzoek bij deaspergeteelt inNederland. Med. Landb.
hogesch. Gent 25 (1960) 1451-1462. Med. 141 I.B.S.
ZWEEP, W. VAN DER: Schoffelschade-onderzoek bij stambonen. Versl. 3ejaar meerjarenplan onderz.
akkerbouwpeuhr. (1960).
ZWEEP, W. VAN DER, J. STRYCKERS, H. G. VAN DER WEIJ en D . VAN STAALDUINE: Verslag van de

Britse onkruidbestrijdingsconferenties te Brighton 1958 en 1960. Verslagen I.B.S. 21 (1961) 31 pp.
ZWEEP, W. VAN DER: Benzoèzuren bijdeonkruidbestrijding. Landbouw en Plantenziekten 4 (1961)
202-203.
III. AFDELING FYSIOLOGIE E N ECOLOGIE
ALBERDA, T H . : The effect ofnitrate nutrition oncarbohydrate content inLolium perenne. Proc. 8th
Int. Grassl. Congr. 1960, 612-617. Med. 144 I.B.S.
ALBERDA, T H . : Plantenfysiologisch onderzoek aan intacte hogere planten met behulp van klimaatkamers. Vakbl. Biol. 6 (1961) 101-111. Med. 146 I.B.S.
ALBERDA, T H . enC. T.DE W I T : Dry matter production and light interception ofcrop surfaces. Uninterrupted growth ofagrass sward. Jaarb. I.B.S. 1961, 37-44.
DOBBEN, W. H. VAN: Destikstofhuishouding van tarwe enmaanzaad. (Nitrogen uptake of spring
wheat and poppies inrelation togrowth and development) Jaarb. I.B.S. 1961, 45-60.
POSTMA, C., T H . A. DE BOER, W. H. VAN DOBBEN en H. J. REINTS: Het Produktie-niveauonderzoek III

(enige algemene gegevens, methode enresultaten der wiskundige bewerking). Versl. Landbouwk.
Onderz. 66.20 (1961) 121 pp.
HARTMAN, T H . A.: Invloed van een periode van koude nachten (6°C) op de opbrengsten bij drie erwtenrassen. Versl. 3ejaar meerjarenplan onderz. akkerbouwpeuhr. (1960).
HOOGLAND, R.F . : Selection ofrye by means ofleaf counting. Euphytica 10(1961) 101-108.Med.
135 I.B.S.
MAKKINK, G.F . : Resumoj kajklarigoj detabeloj kaj figuroj ella „Jaarboek 1960" (jalibro 1960).
Verslagen I.B.S. 18 (1960) 41 pp.
MAKKINK, G. F . : Resumoj kajklarigoj detabeloj kaj figuroj ella „Jaarboek" 1961 (jalibro 1961).
Verslagen I.B.S. 22 (1961) 23 pp.
MAKKINK, G. F. : Deopbrengst van een grasmat opeen voedingsoplossing. (The yield ofa grass
sward onnutrient solution.) Jaarb. I.B.S. 1961, 61-72.
W I T , C. T. DE, G. C. ENNIK, J. P. v. D.BERGH en A. SONNEVELD: Competition and non-persistency as

factors affecting the composition ofmixed crops and swards. Proc. 8th Int.Grassl. Congr. 1960,
736-741. Med. 143 I.B.S.

33

WIT, C.T. DE: Space relationships within populations of oneor more species. Symp. Soc. Exp. Biol.
15 (1961) 314-329. Med. 147 I.B.S.
WIT, C.T. DE en T H . ALBERDA:Transpiration coefficient andtranspiration rate ofthree grain species
in growth chambers. Jaarb. I.B.S. 1961, 73-81.
IV. AFDELING SCHEIKUNDE
BOSMAN, MARIA S. M. : Ontherelation between copper content and oxidase activity ofcattle serum.
Jaarb. I.B.S. 1961,83-87.
DEUS, W.B.: De bepaling van totaal-stikstof in gewasmonsters, inclusief nitraat-stikstof. (The
determination of total nitrogen, including nitrate nitrogen in plant material.) Jaarb. I.B.S. 1961,
89-91.
DEUS, W. B.en MARIA S. M. BOSMAN: Porphyrins (chlorophyll) as copper-binding agents in grass.
Jaarb. I.B.S. 1961,93-97.
DIJKSHOORN, W.,J.E.M.LAMPE enP.F.J. VAN BURG :Amethod ofdiagnosing the sulphur nutrition
status of herbage. PI. andSoil 13 (1960) 227-241.
DIJKSHOORN, W.: On the heat-induced discolouration of the leaves of Plantago lanceolata. Jaarb.
I.B.S. 1961, 99-100.
DIJKSHOORN, W.enJ.E. M. LAMPE: Phosphorus fractions inperennial rye-grass. Jaarb. I.B.S. 1961,
101-106.
KEMP, A.,W.B.DEUS, O. J. HEMKES enA.J. H. VAN Es: Hypomagnesaemia inmilking cows: intake
and utilization ofmagnesium from herbage bylactating cows. Neth. J. Agr. Sei. 9(1961) 134-149.
Med. 145 I.B.S.
KEMP, A.,W.B.DEUS, O. J. HEMKES enA.J. H. VAN E S : Intake andutilization of magnesium from
herbage bylactating cows.Proc. Brit. Vet.Ass. Conf.onHypomagn. London I960 10pp. Med. 148
I.B.S.
VRIES, P. DE:De voor hetgras beschikbare hoeveelheid bodemkali en haar samenhang methet kaligetal (Available potassium inpasture anditsrelation totheK-value ofthe soil).Jaarb. I.B.S. 1961,
107-114.
V. AFDELING VEGETATIEKUNDE
VRIES, D.M.DEenW.DIJKSHOORN :Einige Probleme in Bezug aufden Mineralstoffgehalt von Grünlandpflanzen. Neue Ergebnisse futterbaulicher Forschung (Festschrift Prof. Dr.A. Stählin) (1961)
88-96. Med. 163 I.B.S.
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