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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Het bestuur vanhetInstituut kwam in 1959drie keer voor eengewone vergadering bijeen, nl. op 26
maart, 29juni en9nov.terwijl ineenop11sept, belegde buitengewone vergadering afscheid werd genomen vandescheidende directeur Ir. W I N D .
In deplaats vanDr.Ir.VERVELDE, diewegens zijn benoeming totdirecteur, alsbestuurslid ontslag
had gevraagd, werd door deMinister vanLandbouw enVisserij Ir.J.I.C.BUTLER benoemd. Na deze
mutaties werden debestuursfuncties alsvolgt verdeeld: Dr.Ir.J.J.ESHUIS voorzitter, Dr.J.J. LEHR
secretaris-penningmeester, Ir. J. I. C. BUTLER vice-voorzitter en Dr. Ir. W. FEEKES, Ir. J. W. LACKAMP,

Dr. R. VAN DER VEEN leden.

PERSONEEL
Wegens hetbereiken vandepensioengerechtigde leeftijd heeft dedirecteur Ir.J.W I N D dedienst per
1 sept. 1959verlaten. Totzijn opvolger werd bijKon.Besluit benoemd Dr.Ir.G.J.VERVELDE, diede
leiding vanhetInstituut per16sept, opzich heeft genomen.
Onder hetwetenschappelijk personeel kwamen geen mutaties voor.Indedoor hetvertrek vanhulpkrachten ontstanevacatures konsteeds worden voorzien, zijhetniet altijd metervaren krachten. Vooral hetaantrekken vananalytisch personeel leverde moeilijkheden o p ;blijkbaar isbijde huidigearbeidsmarkt de bereidheid gering ominoverheidsdienst tetreden ofte blijven. Hierdoor dreigende

overheidslaboratoria opleidingscentra teworden, waarbij jong analytisch personeel zodra dit voldoende diploma's en ervaring heeft opgedaan, snel naar elders verdwijnt.
De groep buitenlanders waaraan gastvrijheid wordt verleend, werd uitgebreid met Dr. B. E. DAY
van het Citrus Experiment Station, Riverside (Californie), die tot de zomer van 1960 o.a. onderzoek
zal verrichten over devluchtigheid van onkruidbestrijdingsmiddelen.
Onze gastmedewerker Ir. I. M. SAID promoveerde op 21 oktober tot doctor in de landbouwkunde
aan de Landbouwhogeschool.
Gunstige ervaringen werden opgedaan bij het inschakelen van de voor Wageningen aangestelde
bedrijfsarts. Dikwijls moeilijke beslissingen krijgen daardoor een betere medische verantwoording.
SAMENWERKING MET A N D E R E INSTELLINGEN, D E E L N E M I N G AAN WERKGROEPEN E N COMMISSIES
Door middel vancommissies en werkgroepen, waarvan dedirecteur en vele onderzoekers bestuurslid of lid zijn, wordt mede nauw contact metonderzoekers vanandere landbouwwetenschappelijke instituten onderhouden, ook internationaal. Aan heteind vanhetjaar betrof dit45van dergelijke commissies en werkgroepen, waarvan 4 internationale.
HUISVESTING, TOERUSTING EN MATERIEEL
De plantenkas voor het mineralenonderzoek vanDr. DIJKSHOORN kwam dit voorjaar gereed. Hiermede ishet kassenbezit vanhet I.B.S. afgerond; wijzijn op ditpunt nu bevredigend ingericht.
InkasI werd een nieuwe dakberegeningsinstallatie aangebracht. Ook de beregeningsinstallatie van
kas II werkt na veel experimenteren nu goed. Het systeem van bronwaterkoeling dat in kas II wordt
toegepast, bevalt uitstekend. Voor het signaleren van storingen in de laboratoria en kassen werd een
speciale telefoonkabel op het terrein aangelegd. Voorbereidingen worden getroffen om in de gebouwen de nodige aansluitingen tot stand te brengen, waardoor ernstige schade aan outillage en proefnemingen toteenminimum beperkt kanblijven. Omdebehoefte aanruimte voor veldproeven vlak bij
de laboratoria en kassen te dekken, zijn in B.G.D.-verband de nodige ontginningswerkzaamheden
uitgevoerd.
Op het graslandreservaat voor de afdeling Vegetatiekunde werden voorzieningen getroffen om het
lage deel door middel vankoelwater van de kassen naar behoefte tekunnen bevloeien.
De kredieten lieten de aankoop vankostbare laboratoriuminstallaties niet toe.Aangeschaft werden
wel een chemische balans, onderdelen voor een centrifuge methoog toerental en een elektroforeseapparaat, terwijl een afgekeurde dienstauto werd vervangen.
BIJEENKOMSTEN, CONGRESSEN EN CONTACTEN
Op 27juli viel het Instituut deeertebeurt de Minister vanLandbouw en Visserij temogen ontvangen. Bij afwezigheid van de directeur werd Zijne Excellentie door Dr. DEUS, D r . VAN DOBBEN en Dr.
DE W I T vandebelangrijkste taken enlopende onderzoekingen vanhet I.B.S. op dehoogte gesteld.
Door dedirecteur endewetenschappelijke medewerkers werden opvelevergaderingen, meestalvan
werkgroepen of commissies, wetenschappelijke voordrachten gehouden.
Dr. VAN DOBBEN hield op 21januari een voordracht op dejaarvergadering van de Beratungsring
Dollart teBunde (Oost-Friesland).
De conferentie van de Internationale Werkgroep voor Onkruidbestrijding te Stuttgart werd van28
februari-7 maart bijgewoond door Dr. VAN DER ZWEEP en van2-6 maart door Dr. VAN OORSCHOT.
Op 22januari hadDr. VAN DER ZWEEP eenonderhoud metdedirecteur vanhetInstitut für Gemüsekrankheiten und Unkrautforschung te Fischenich (Keulen).
De heer LUGT woonde van 2-8 februari de 3e bijeenkomst van de werkgroep „Potato Quality
Research" te Zürich bij.
Dr. VAN DER WEH had op 17 maart een bespreking met de directie van de ijzer- en metaalwarenfabriek Schulte-Frankenfeld te Wadersloh (Westfalen) over de fabricage van rugsproeiers met propaandruk voor Nederlandse omstandigheden.
Dr. VAN DER WEIJ en zijn assistent ROZENBOOM bezochten van4-6 meihet 11e Internationale Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie te Gent.
Ir. W I N D woonde van 17-25 meiteDublin de bespreking van de resultaten van deWorking Group
on Trace Elements of the sub-Commission on Agricultural Research bij.
Op uitnodiging van deN.V.Chemimpo teAmsterdam en deNederl. Spoorwegen maakte D r . VAN
DER ZWEEP op 4en 5juni een excursie naar onkruidbestrijdingsproefvelden in Duitsland.
Prof. Dr. DE VRIES maakte van 5-10juni eendienstreis naar België om daar metIr. J. LAMBERT van
de universiteit te Leuven de graslanden in deBelgische Ardennen te bestuderen.
Op 11-13juni bezochten Ir. WIND, Dr. DEUS en KEMP dekopziekteproefvelden teAdendorf van de
Landwirtschaftliche Forschungsanstalt Büntehof en deTierärztliche Hochschule van Hannover.
Dr. VAN DER ZWEEP en Dr. VAN OORSCHOT brachten op 25juni een bezoek aan het Institut für

Gemüsekrankheiten und Unkrautforschung te Fischenich (bij Keulen) ter bezichtiging van de veldproeven van dit instituut.
Om kennis tenemen van het onderzoek van Prof.Dr. FISCHENICH op het gebied van de aardappelteelt
bezocht Drs. BODLAENDER van 28 juni-11 juli het Forschungsanstalt für Landwirtschaft te Völkenrode.
Dr. VAN DER ZWEEP bracht van 6-10juli een bezoek aan de fabrieken en proefterreinen van de firma
Geigy te Basel.
In het kader van samenwerking tussen Nederland en Noorwegen was Ir. WIND van 14-18 juli te
Oslo aanwezig bij een bespreking over het kopziekteonderzoek.
Dr. VAN DOBBEN maakte van 28juli—9sept, een reis naar Canada voor bijwoning van het 9e Internationaal Botanisch Congres te Montreal.
Mej. Ir. HARBERTS bezocht van 8-11 sept, de Jahreshauptversammlung des Verbandes Deutscher
Landw. Untersuchungs- und Forschungsanstalten te Karlsruhe.
Dr. ALBERDA en Dr. BROUWER bezochten van 11-17 aug. het congres van de Society for Experimental Biology te Kopenhagen.
Ir. SONNEVELD, Ir. ENNIK en KEMP namen deel aan de 5econtactdag van de Belgische en Nederlandsegraslanddeskundigen op 9en 10sept, te Gent.
Op het symposion over hydrologie van bosgebieden en over lysimeters, gehouden van 8-13 sept, te
Hannoversch-Münden, hield Drs. MAKKINK een voordracht over de resultaten van het lysimeteronderzoek in Nederland.
Dr. Ir. VAN DER ZWEEP had op 18en 19 sept, een bespreking met Dr. Ir. J. STRYCKERS te Gent over
twee gezamenlijk opgestelde concept-rapporten.
Van 24-29 sept, bezocht Drs. MAKKINK privé een symposion van de World Federation of Scientific
Workers te Warschau en bezocht bij die gelegenheid enkele Poolse onderzoekers op het gebied van
verdamping en lysimeters.
Dr. VAN DER WEIJ bracht op 6 okt. een bezoek aan Dr. W. HOLZ te Oldenburg om daar de proeven
op het gebied van de chemische bestrijding van waterplanten in sloten te bezichtigen.
De heer LUGT woonde op 16 en 17 nov. te Münster een bijeenkomst van het Verband zur Förderung Hauswirtschaftlicher Forschungsarbeit bij.
Van 21-26 nov. besprak Mej. Ir. HARBERTS de nitraatstikstof- en zwavelbepaling in gewasmonsters
met de directeur van het Joseph-König-Institut te Münster en de directeur van de Landwirtschaftliche
Forschung Hanninghof van de Ruhr Stickstoff A. G. te Dülmen.
Behalve veel individuele bezoekers, dikwijls onderzoekers van andere instituten of instellingen, werden (op 23 nov.) de wetenschappelijke medewerkers van het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen ontvangen.
Het buitenlands bezoek bleef toenemen; in het gastenboek werden bezoekers genoteerd uit Argentinië (2), Australië (5), België (2), Belgisch Kongo (1), Brazilië (1), Denemarken (2), Duitsland (20),
Egypte (6), Engeland (24), Frankrijk (3), Griekenland (1), Iran (2), Israël (3), Italië (1), Kenya (2),
Portugal (2), Soedan (1), Thailand (1), Tsjechoslowakije (1), Ver. Staten (6), Joegoslavië (4), ZuidAfrika (4), Zweden (2) en Zwitserland (1), totaal 97.

DE BEREIKTE STAND VAN HET ONDERZOEK
EN DE VERKREGEN UITKOMSTEN
ALGEMEEN
WISKUNDIGE BEWERKING

Dezgn.breedtetoets (Eng. Student-Newman-Keuls multiple range-test) werkt met
drempelwaarden, die voor de overschrijdingskansen 5% en 1 % in tabellen zijn gegeven. Omdat deoverschrijdingskansen 5%en 1 %meermalen voor hetbeoogde doel
volkomen willekeurig zijn, bestaat de behoefte aan drempelwaarden voor andere
overschrijdingskansen. Er is daarom ook een tabel van drempelwaarden van de gestudentiseerde breedte uitgerekend voor de overschrijdingskans 10%.Voor de berekening van deze tabel is een benaderingsmethode gebruikt. Slechts dat deel van de
tabel isberekend, dat indepraktijk hetmeestgebruikt zalworden.
Als ingangen bij de breedtetoets doen de omvang van de steekproef en het aantal
graden van vrijheid dienst. Deze ingangen zijn beide uiteraard beperkt tot de meest
voorkomende gevallen en daarom is soms interpolatie of zelfs extrapolatie gewenst.
Hiervoor werdper tabeleenbenaderingsformule opgesteld, waarindebeide ingangen
van de tabel als variabelen voorkomen.
Deze beide uitbreidingen worden beschreven inhet I.B.S.-jaarboek 1960.
I. AFDELING PLANTENTEELT
TEELT EN CONSERVERING VAN BIETEN

Ten gevolgevan de felle droogte isde werking van de verschillende meststoffen op
de bemestingsproefvelden met voederbieten vrijwel nihil geweest. Op sterk verdrogende gronden bleken in 1959 de laaggehaltige rassen, speciaal de Barres-rassen,
minder van de droogte te lijden dan de hooggehaltige groenkragen. Doordat het
droge-stofgehalte van de bieten aanzienlijk hoger was dan normaal, is de opbrengst
aan droge stof van de bieten op sterk verdrogende percelen op de Veluwe slechts
weinigminder geweestdan dehelft vaneennormale goede opbrengst op die gronden.
Zowel in de bieten als in het loof was het gehalte aan ruw eiwit zeer hoog. De opbrengst aan ruw eiwit van de bieten was daardoor ongeveer gelijk aan die van een
normaal jaar. Op kunstmatig beregende percelen was de opbrengst aan droge stof
van debieten normaal. De opbrengst zowelalshet gehalte aan ruweiwit waren echter
hoger dan normaal.
De indruk werd verkregen dat op de zeer droge gronden op de Veluwe in 1959 de
voederbieten ondanks de droogte toch nog een hogere opbrengst aan zetmeelwaarde
hebben gegeven dan alle andere op deze gronden verbouwde gewassen. Al lijken de
bedoelde gronden - zeker in een droog jaar - niet geschikt voor de verbouw van
voederbieten, toch geeft dit gewas blijkbaar nog altijd de hoogste opbrengst aan
voederwaarde.
Uit de bewaring van in 1958verbouwde bieten bleek dat Mg-bemesting een duidelijke verbeteringvandehoudbaarheid kan geven opgronden meteenlaag Mg-gehalte
en ook op gronden met eenhoog Mg-gehalte,wanneer tevens het K-getal hoogis. Bij
laag K-getal en hoog Mg-gehalte gaf Mg-bemesting vrijwel geen verbeterde houdbaarheid. Na-bemesting werkte gunstig wanneer K-getal en Mg-gehalte hoog waren,

echter niet wanneer het Mg-gehalte van de grond laag was. K-bemesting gaf in het
algemeen een verbetering van de houdbaarheid, het sterkst wanneer het K-getal en
het Mg-gehalte van de grond beide laag waren. K-bemesting werkte in het algemeen
gunstiger wanneer tevens met Mgwas bemest.
Uit eenoriënterend onderzoek bleek dat door dedroogte zeerslapgeworden bieten
slecht houdbaar waren; ze begonnen reeds na enkele weken te rotten. Bieten die zo
laat gerooid zijn, datzezichna deregenval nogweerhebben kunnen herstellen, zullen
vrijwel zeker goed houdbaar zijn.
AARDAPPELEN ALS STOPPELGEWAS

Bij proeven in de herfst met Phytophthora-rcsistente rassen bleek niet het aantal
knollen maar welde knolgrootte sterk te lijden van de droogte. Een zeer ruime stand
waszowelgunstigvoor de opbrengst alsvoor de sortering.Phytophthora trad niet op,
ook niet bij het vatbare standaardras. De gewassen leden sterk onder vroege nachtvorsten. Bespuiting met borax had niet het wel beweerde gunstige effect op de vorstbestendigheid.
ONTWIKKELING EN ACTIVITEIT VAN HET WORTELSTELSEL

Lage temperaturen in het wortelmilieu remmen de groei van de bovengrondse
delen. De temperatuur waarbij nog remming optreedt ligt hoger naarmate de lichtintensiteit hoger is. Deze groeireductie kan worden toegeschreven aan een reductie
in bladoppervlak wegens onvoldoende strekking der cellen. De droge-stofproduktie
per eenheid van bladoppervlak bleek in alle onderzochte gevallen bij erwten dezelfde
te zijn. Watertekort moet als de oorzaak van de geringere bladgroei beschouwd worden. De groeiremming is sterker naarmate de temperatuur in het wortelmilieu lager
is of de spruit-wortelverhouding groter.
Ook bij zeer hoge temperaturen in het wortelmilieu treedt een reductie van de
spruitgroei op.Erzijn aanwijzingen verkregen dat dezereductieberust opeen minder
goede mineralenvoorziening.
Bij bruine bonen liggen aan beide zijden van het traject detemperaturen dieeen
ongunstige invloed hebben, hoger. Bij deze soort is bij de zeer lage temperaturen in
het wortelmilieu niet alleen de celstrekking onvoldoende, maar is ook de droge-stofproduktie per eenheidvan bladoppervlak geringer dan bij dehogere temperaturen.
Doorluchting vanhetwortelmilieu heeft invloed opdedroge-stofproduktie bij vele
planten. De invloed is sterker naarmate de lichtintensiteit hoger is. Het verschil in
groei der bladeren tijdens de donkerperiode en de lichtperiode is bij onvoldoende
doorluchting veel groter. Bij gelijke lichtintensiteit is de groeireductie geringer in
vochtige lucht dan in droge lucht. Dit alles wijst erop dat onvoldoende doorluchting
van het wortelmilieu zelfs in watercultuur leidt tot een ongunstige waterbalans in de
plant. De bladcellen strekken zich onvoldoende, het bladoppervlak blijft daardoor te
klein en tengevolge van het geringere bladoppervlak is ook de droge-stofproduktie
geringer. De situatie wordt anders wanneer men temaken heeft met een gesloten plantenbestand.
De capaciteit van het wortelstelsel om ionen op te nemen verandert met de leeftijd
van deplant. Het ziet ernaar uit dat inhetjeugdstadium de opname afhankelijk isvan
de opnamecapaciteit, maar voor een deel ook bepaald wordt door demogelijkheid tot
verwerking. In dejongste stadiums worden relatief veelionen opgenomen t.o.v. water,
ongeveer tijdens de bloei neemt dit af, terwijl tijdens de afrijping althans op watercultuur weer relatief veelionen worden opgenomen. In dit laatste geval is waarschijn10

lijk de semipermeabiliteit van het wortelstelsel verloren gegaan, zodat de oplossing als
zodanig wordt opgezogen.
ONVOLDOENDE ONTWIKKELING VAN KLAVER

Door de verbouw van afrikanen bleek het aantal aaltjes in de grond sterk te zijn
gedrukt evenals door ontsmetting met DD. De afrikanen als voorvrucht hadden
echter geen betere klaverontwikkeling ten gevolge, wat wel het geval was met de
DD-ontsmetting.
Bij inzaai van grasland in de nazomer bleek in de volgende winter een groot gedeelte van dejonge plantjes van witte klaver verloren te gaan door aantasting door
klaverkanker of een nauw verwante schimmel.
Het achteruitgaan van de klaver, enige tijd na het inzaaien, zoals dat op het veld
optreedt, werd ook geconstateerd bij grondculturen onder geconditioneerde omstandigheden. Het onderzoek isdaarom uitgebreid met waterculturen.
Z A A D W I N N I N G EN INZAAI VAN

WEIDEPLANTEN

De datum van in aar komen loopt bij planten van Engels raaigras, verzameld uit
het Nederlandse blijvend grasland, uiteen van begin mei tot begin augustus. De
vroegste typen komen vooral voor op delichte droge gronden, delate overwegend op
de zwaardere gronden, vooral wanneer devochtvoorziening goed is.Op de werkelijk
zeer oude weiden hebben de vroege typen toch een vrij sterk platte groeiwijze. Bladlengte en bladbreedte kunnen ook sterk variëren en wel onafhankelijk van de vroegheid van inaar komen. Het aantal pakjes per aar endeaarlengte nemen echter gemiddeld duidelijk toenaarmate deplanten later schieten.
Zoalsditook reedsbijanderesoortenwerdgeconstateerd, werd ook bij beemdlangbloemgevonden dat sterker uitstoelende planteninverhoudingtot hetaantal spruiten
niet minder halmen grootbrengen dan minder goed uitstoelende exemplaren.
VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND

Zowel de groei van schapen als van pinken wasin 1959in de voorzomer opvallend
goed en werd niet beïnvloed door de methode van beweiden of door extreem hoge
bemestingen met stikstof, in tegenstelling met wat in het nattejaar 1958werd gevonden.Het ureumgehalte vanhetbloed derdierenwerdechter door destikstof bemesting
in dezelfde mate beïnvloed als in 1958.In de nazomer was er slechts zeer weinig gras
beschikbaar. De dierengroeidenwelminder goed, maar toch altijd nogbeter dan men
op grond van het beschikbare gras zou veronderstellen. Bovenstaande ervaringen
hebben geleid tot degedachte dat de dieren innattejarenverzadigd raken zonder dat
voldoende droge stof wordt opgenomen, doordat het droge-stofgehalte van het gras
te laag is.Dit gehalte wordt door zware bemestingen met stikstof extra ongunstig beïnvloed. Het onderzoek wordt mede in dezerichting voortgezet.
II. AFDELING ONKRUIDBESTRIJD1NG
ONKRUIDBESTRIJDING IN AKKERBOUWGEWASSEN EN OP ONBETEELDE TERREINEN

Bij de toepassing van defenoxypropionzuren en van trichloorbenzoëzuur blijkt de
gevoeligheid vangraangewassen ineenander verband te staan tot de gewasontwikkeling dan bij toepassing van MCPA en 2,4-D. Daarnaast zijn de verschillen in reactie
tussen de graansoorten en tussen de rassen daarvan anders dan bij de fenoxyazijn11

zuren. Dedroge weersomstandigheden van 1959maakten het verkrijgen vaneengoed
overzicht van deze verschijnselen onmogelijk. Voor muurbestrijding in wintergranen
met 2,4, 5-TP (ca. 0,75 kg zuurequivalenten/ha) zijn behalve bij wintertarwe ook bij
wintergerst mogelijkheden aanwezig.
De toepassing van simazin in sluitkool voor muurbestrijding wordt na drie jaar
onderzoek alsvoldoende veiligvoor het gewasbeschouwd om aan depraktijk aanbevelingen te kunnen doen.
De ervaringen, die werden opgedaan met 2,4,5-TP voor herfsttoepassingen in de
praktijk der graszaadteelt, zijn overeenkomstig onze proefveldgegevens. In het gebruik van MCPP en TBA worden voor de graszaadteelt nog geen voordelen gezien.
Het nuttig effect van toevoeging van ureum aan de spuitvloeistof is bij verschillende
grassen gebleken. Geringe reducties in de opbrengst kunnen hiermee voorkomen
worden. Een bestudering van de morfologische ontwikkeling van verschillende graszaadteeltgewassen gedurende deherfst-, winter-envoorjaarsmaanden blijkt een beter
inzicht te gevenindegevoeligheid van dezegewassenvoor groeistoffen.
Het volgens onze proefveldgegevens bij de onkruidbestrijding op onbeteelde terreinen wenselijke overstappen van simazin naar atrazin en van monuron naar diuron
iszich thans in de praktijk aan het voltrekken.
ONDERZOEK BESTRIJDINGSMIDDELEN

Bij verschillende s-triazinen en ureumderivaten blijkt de relatieve toxiciteit bij toediening op het blad veel meer uiteen te lopen dan bij toediening aan de wortel via
voedingsoplossingen. De remming van de groei van bonen door simazin en diuron
blijkt beïnvloed te worden door de relatieve luchtvochtigheid. Bij een lagere luchtvochtigheid treedt een sterkere remming op dan bij een hogere. In proeven waarbij
gestreefd werd naar gelijke concentraties inhet blad, werden tot nogtoe geenaanwijzingen voor een invloed van de relatieve luchtvochtigheid op de remming gevonden.
Worden na het bereiken van een constante concentratie van middel in het blad verschillendelichtintensiteiten gegeven,terwijl geenmiddelmeer door deplant kan wordenopgenomen, dantreedterbij hogerelichtintensiteit tocheensterkereremming op.
ONKRUIDBESTRIJDING IN TUINBOUWGEWASSEN

In de fruitteelt werd bij het onderzoek over debestrijding van kweek deindruk verkregen, dat inhet opdebespuitingvolgende oogstjaar bij appels enperen oogstreducties kunnen optreden indien de doseringen ca. 10 kg dalapon per hectare bedragen
en de bomenjong zijn.
Bijaardbeienlijktchemischeonkruidbestrijding metsimazinbijdevermeerderingsteelt goede mogelijkheden te bieden. Tijdens de periode van uitlopervorming (juni)
wordt ditmiddelgoedverdragen. Opproduktievelden werden bij detot nu toe onderzochte rassen en grondsoorten (inclusief geestgrond) na toepassing van 0,5-0,75 kg
simazin/ha nooit opbrengstverminderingen geconstateerd. Voorjaarsbespuitingen
geven duidelijk meer moeilijkheden. Bij proeven op voedingsoplossingen bleken de
rassen Talisman, Siletz en Macheraus Frühernte zeer gevoelig, Deutsch Evern,
Regina, Juspa, Jucunda en Cambridge Vigour gevoelig en Ydun en Senga sengana
minder gevoelig te zijn voor simazin.
Bijhet onderzoek over deinvloed van bestrijdingsmiddelen op dekiemingen op de
jeugdontwikkeling van groentegewassen werd tegen een aantal triazinen, ureumderivaten en andere herbiciden bij uien, radijs, asperges en erwten geen opvallende resistentie waargenomen. Wortelen bleken betrekkelijk weinig gevoeligvoor propazin en
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neburon. Veldwaarnemingen wijzen er echter op, dat de resistentie tegen propazin
vermoedelijk te geringis om praktisch benut te kunnen worden.
Aan de bestrijding van kweek en andere overjarige grassen in produktievelden
van asperges isveel aandacht besteed.
SPUITTECHNISCH ONDERZOEK, BESTRIJDING VAN WATERPLANTEN, GRONDBEWERKING
EN ONKRUIDBESTRIJDING

De propaan-rugspuit werd in verschillende uitvoeringen verder onderzocht en
blijkt in proefveld- en praktijkbespuitingen goed te voldoen. De logaritmisch verdunnende proefveldspuit ondervindt bij onderzoekinstellingen grote belangstelling.
Het apparaat isthans uitgerust met drie tankjes, die verschillend kunnen worden gecombineerd, zodat naar believen tot ongeveer1 / 4 , 1 / 10of1 / 26van de beginconcentratie
kan worden gespoten. Door eenverschillende keuzevan doppen van zeerfijntot zeer
grof kan worden gespoten met naar verhouding weinig water tot anderzijds ook
grote verdunning.
Bij de bestrijding van waterplanten werd de toepassing van dalapon tegen grassen,
groeistoffen tegenbreedbladige planten en amitrol als „hulpherbicide" op praktijkschaal onderzocht. Bij de behandeling van tijdelijk droge slootbodems werden met
diuron de beste ervaringen opgedaan.
BijdegrondbewerkingsproefteHoog-Soeren werdenvoor hetploegeninhet voorjaar aan de oppervlakte kraaltjes gestrooid. Na schijfploegen werd geheel volgens de
verwachtingen eengelijkmatige menging der kraaltjes over deploegdiepte gevonden.
Ook de niet-kerende werking van de cultivator kwam in deze cijfers goed tot uiting,
terwijl bij het normale ploegen de meeste kraaltjes in het onderste deel van de ploegvoor terechtkwamen.
III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE
D E INVLOED VAN DE DAGLENGTE

Er zijn aanwijzingen verkregen, dat onze aardappelrassen verschillend op de daglengte reageren. Eersteling vertoonde de overgang van het korte-dagtype (vroege
knolzetting,lageopbrengst)naarhetlange-dagtype(lateknolzetting,hoge opbrengst)
bij een daglengte van 15-16 uur; het ras Alpha bij 12-13 uur.
Ditzou dusbetekenen dat het ras Eersteling,wanneer het bij vroegpoten nog voor
1 mei opkomt (bij een daglengte beneden 15uur) een versnelling van de knolzetting
ondergaat, die voor het vroeg op de markt brengen van bijzonder belangis. Dit verklaart mede, waarom de teelt van vroege aardappelen staat of valt met de mogelijkheid van vroeg poten - het gewas krijgt daarbij een extra voorsprong via de invloed
van de daglengte.
Aan de andere kant krijgt de goede ervaring met het ras Alpha in subtropische
gebiedeneenbijzonder reliëf.Dedaglengteisdaar veelkorterdaninNederland zodat
het merendeel van onze rassen er een vroege knolzetting en lage opbrengst zal verkrijgen. Wanneer Alpha bij 14uur daglengte nog een laat rijpend, produktief gewas
kan vormen,zalhet dus opdezeregeleenuitzondering vormen. Wanneer de gunstige
ervaring met Alpha in zuidelijke gebieden inderdaad op de daglengtereactie berust,
biedt het ook perspectief hierop bewust tegaan selecteren.
Rode klaver bleek bij lagetemperatuur geenhogeeisenaan dedaglengte te stellen;
aan het einde van de winter zijn daarom de spruitjes volledig bloeirijp. Bij wintertarwe en-roggeisditniethet geval,zodat de daglengte in het voorjaar bij deze gewassenwelvaninvloedisenrasverschillenindit opzicht dusvanbelang zijn.
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Bij kruisingen van dagneutrale maïs met een korte-dagvorm bleek deze eigenschap
inbepaalde gevallen opdeF1overte gaan.
De daglengte bleek bij 6°C geen enkele invloed uit te oefenen op de jarowisatie
vanroggeplantjes. Bij 16°Cechterwordt dejongeplantbij kortedag( ± 10uren licht)
veelsneller gejarowiseerd dan bij onafgebroken belichting.
DOORWAS BIJ AARDAPPELEN

Het veelvuldig voorkomen van doorwas in de droge zomer van 1959 heeft aanleidinggegeventotproefnemingen. Het bleekmogelijk, ditongewensteverschijnsel door
bespuitingen, omstreeks 1augustus, met de remstof 2,4,5-T in aanzienlijke mate te
onderdrukken. In de kassen gelukte het om doorwas experimenteel op te wekken
door hoge temperaturen (32°C overdag) bij goede vochtvoorziening, echter alleen
in een vrij laat groeistadium.
STIKSTOFONDERZOEK

Wanneer aan Engels raaigras constant nitraat wordt aangeboden in zeer lage concentratie, heeft dit slechts een geringevermindering van groei, maar een sterke wijzigingvan dechemische samenstellingten gevolge,doordat deplant danrelatief weinig
vrij nitraat en veel oplosbare koolhydraten bevat. Een hoog aanbod van nitraat doet
het gehalte aan koolhydraten sterk dalen, vooral wanneer dit gepaard gaat met afsnijden. Toch ziet men in dit laatste geval geen ongunstige invloed op de hergroei.
Het verstrekken van stikstof vlak na het maaien heeft blijkens deze proeven geen
bezwaar.
Bij optimale voorziening met vocht en stikstof bleek bij zomertarwe het stikstofgehaltevanhetversemateriaalconstanttezijn, ookna debloemaanleg. De daling van
het stikstofgehalte vandedroge stofdie dan begint, valtsamen meteendalingvan het
vochtgehalte van de plant.
Daalt de stikstofvoorziening onder optimaal peil, hetgeen tijdens het schieten van
granen de normale toestand is,dan is dit eerder te merken aan het N-gehalte van het
verse materiaal, dan in de samenstelling van de droge stof. Waarschijnlijk hebben de
jonge groeiende weefsels een specifiek eiwitgehalte en daalt de aanmaak van de hiervoor benodigde droge stof evenredig met het stikstofaanbod.
Door opneming van vocht kan het omhoogschieten van de plant doorgaan, zelfs
geheel zonder aanvoer van stikstof. De uiteindelijke lengtevan deplant en de grootte
der stengelbladen wordenreedsbij hetbeginvanhet schietenvastgelegd enwelop een
lager peil, naarmate het stikstoftekort eerder optreedt. Opheffing van dit tekort,
als de planten de halve hoogte hebben bereikt, kan de uiteindelijke lengte niet meer
beïnvloeden. Wel treedt, onder opneming van stikstof en water, herstel op van het
oude stikstofgehalte van het verse materiaal. Het stikstofgehalte van de droge stof
komt ver boven dat van de controles te liggen, het blad blijft langer fris en groen. In
dit laatste ligt de uiteindelijke verklaring van het opbrengstverhogend effect van een
late bemesting met stikstof.
Uit potproeven met gedifferentieerde vochtvoorziening bleek, dat het rendement
van eenlate aanvullende stikstofgift in dezaadopbrengst zeer sterk wordt opgevoerd
als tegelijkertijd de vochtvoorziening wordt verbeterd. De veldproeven waarbij dit
rendement heteffect vaneengelijkeverhoging dervroegebemestingovertreft, blijken
inderdaad te liggen op verdrogende gronden, waar in dejaren 1956-1958 de vochtvoorziening injuni veel beter was dan in het vroege voorjaar. Zelfs in 1959 was een
late extra overbemesting daar beter dan een hoge vroege gift, ditmaal, omdat gewas14

sen met veel stro sterk verdroogden. De betekenis van een gedeelde stikstofgift voor
rogge op verdrogende gronden ligt dus niet alleenin de natuurlijke stikstofarmoede
van dezegronden, maar ook inde vochtvoorziening.
HITTE- EN REGENSCHADE

Granen bleken kort voor de bloei gevoeliger te zijn voor hitteschade dan tijdens
de bloei. Er bestaan in dit opzicht duidelijke rasverschillen. Erwten zijn ongeveer
even gevoelig als granen, blauwmaanzaad isveel gevoeliger.
Tegenvoortdurende beregening isdeerwtebloem veelbeter bestand dan de bloempjes van granen. Blauwmaanzaad is ook in dit opzicht zeer gevoelig, reeds in het
knopstadium.
D E INVLOED VAN DE TEMPERATUUR OP DEAFMETINGEN DIEPLANTEN BEREIKEN

De gewone granen en ook erwten hebben, wat de snelheid van dejeugdgroei betreft, een optimum tussen de 20 en 30°C. De planten blijven echter uiteindelijk veel
kleiner dan bij 10°C, zekomen relatief snelin bloei. Dit mag men niet generaliseren.
Maïs en stambonen hebben wat betreft de snelheid vanjeugdgroei een optimum bij
30°Cofhoger, maar bereiken daarbij ook degrootste afmetingen.
Een en ander houdt in, dat gewone granen en erwten bij laat zaaien altijd een minder produktief gewas vormen en dat men, wanneer laat zaaien wenselijk is (b.v. voor
dedoperwtenindustrie), vormen moethebben, diespeciaalmet het oogopdeze eigenschap zijn geselecteerd.
ONDERZOEK OVER CONCURRENTIE

Het is mogelijk gebleken, om de reactie van een gewas op de standruimte en het
resultaat van concurrentie onder één gezichtspunt te brengen, voor gevallen waar het
resultaat van de concurrentie slechts wordt bepaald door het vermogen van de gewassen om in eenbepaald milieu ruimte in beslagte nemen. Proefondervindelijk kon
dit worden bewezen bij veldproeven met haver en erwten.
In proeven met haver en gerst bleek bij dichte stand gerst een hoger concurrentiekracht te bezitten dan uit de standruimteproef (monocultuur) was berekend. Dit
komt omdat gerst zichin het voorjaar wat vlugger ontwikkelt dan haver en het iseen
aanwijzing dat het resultaat van de concurrentie vnl. in hetjeugdstadium wordt beslist.
D E POTENTIËLE GRASLANDPRODUKTIE

Bijproeven opvoedingsoplossingen werdenopbrengstengemeten, overeenkomend
met 175kg droge stof per dag per ha, of 0,70 kg per ha per effectieve calorie per cm2.
Injuli was de produktie echter lang niet evenredig met de effectieve straling, wellicht
door een te open grasmat.
Bij veldproeven bleek dat de hoogste produktie wordt bereikt wanneer men het
gras met vrij lange tussenpozen vrij hoog (15 cm) maait. Wanneer het gras na een
lange groeiperiode wordt gemaaid blijkt dit een duidelijk schadelijke invloed op de
stoppel te hebben, vergeleken met objecten die veelvuldiger worden gemaaid. Blijkbaar gaat het herstel van de zode echter zo vlug dat de schadelijke invloed meer dan
goedgemaakt wordt door degrote snelheid van droge-stofproduktie aan het eind van
delange groeiperiode.
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Hoeweldegevondenhoogstedroge-stofproduktie reedsvrijhooglag(ruim9ton/ha
van 1 juli tot 20 sept.) is het verschil met de theoretisch mogelijke opbrengst (16 ton
over dezelfde periode) toch nog groot. Hierbij moet worden bedacht dat alleen de
grasopbrengst is bepaald, zodat de gewichtstoeneming van wortel en stoppel niet is
meegerekend.
IV. AFDELING SCHEIKUNDE
MONSTERONDERZOEK EN SAMENWERKING MET ANDERE LABORATORIA

Hierna volgt een overzicht van de analysen, die zijn verricht in de periode van
1 mei 1958 t/m 30 april 1959. De cijfers voor het tijdvak van 1mei 1957t/m 30 april
1958 zijn tussen haakjes vermeld.
Het totale aantal onderzochte monsters bedroeg 19780 tegen 19151 in 1957-1958.
Vocht (droge stof)
Ruw eiwit
Werkelijk eiwit
Verteerbaar ruw eiwit (peps.-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)
Soortelijk gewicht (urine)
Broeikleur
Vet en was
Diversen

18325 (16539)
7907 ( 7802)
179 ( 39)
780 ( 471)
3726 ( 2638)
4313 ( 3150)
4237 ( 3011)
7062 ( 7741)
1795 ( 1594)
553 ( 651)
901 ( 853)
519 ( 991)
133 ( 98)
224
( 20)
246 ( 121)
Totaal

50900

(45719)

De uitwisseling van monsters met diverse binnenlandse laboratoria en met de
laboratoria, aangesloten bij de Internationale Werkgroep, vond regelmatig plaats.
BIOCHEMIE, INCLUSIEF SPORENELEMENTEN

Op een groot aantal bedrijven in Friesland kon worden vastgesteld, dat de weidegang een sterk „ontkoperende" werking op het rund uitoefent. Bij hokkelingen
daalde de koperstatus het sterkst. Dit is aangetoond door bloedonderzoek en op
grond van een groot aantal leverbiopsieën voor koperbepaling, verricht door Dr. J.
VAN DER GRIFT van het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te Hoorn.
Door verstrekking van kopersulfaatbevattende mineralenmengsels gedurende een
jaar van kort na de geboorte af gedurende de stalperiode en de weidegang werd een
belangrijke verbetering van de koperstatus van de lever verkregen. In de herfst kwamen dan nauwelijks meer verlaagde kopergehalten inhetbloedserum voor. De proefdieren vertoonden een betere kleur en hoedanigheid van de beharing, terwijl hun
ontwikkeling gemiddeld beter was.
Uit een onderzoek in Zuid-Limburg, lopende over ruim driejaren, isgebleken, dat
op bedrijven met ernstig kopergebrek de koperstatus van melkkoeien op een goed
peil gehouden kan worden door per dier per dag gedurende zomer en winter één, zo
nodig twee koperkoekjes te verstrekken.
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Wanneer kopersulfaat over hetgras gestrooid werd, bleek in Friesland dat een
sterke verontreiniging vandemelk met koperplaatsvindt wanneer metdehand wordt
gemolken naeen onvoldoende voorbehandeling van uier en spenen. Bij verstrekking
vankoperkoekjes zijn onder praktijkomstandigheden geenverhoogde kopergehalten
indemelk teverwachten. Men moet dan echter nog meer waken voor verontreiniging
van demelk met mestdeeltjes dieeen hoog kopergehalte hebben.
De kinetiek van het koperbindend vermogen van diverse stoffen dieingras kunnen
voorkomen, werd meer uitvoerig bestudeerd. Daardoor washetmogelijk het koperbindend vermogen vaneenaantal verbindingen nauwkeurig te vergelijken. Van de
onderzochte aminozuren bezitten cystine, cysteine enpenicillamine hetsterkstekoperbindend vermogen, een veel zwakker vermogen bezitten glutathion, histidineen
methionine,hetzwaksteenonderlinggelijke koperbindend vermogenhadden glycine,
arginine, leucine englutaminezuur. Depurinederivaten adenine enguanine bleken
de genoemde eigenschap inhoge mate tebezitten. Inverband met het bovenstaande
is hetgewenst ombij debestudering van hetkopergebrek van runderen hetgehalte
aan diverse zwavelverbindingen inhet voer inbeschouwing te nemen.
Een goed verband werd gevonden tussen hetkopergehalte ende oxydaseactiviteit
van bloedserum van runderen. Voor ditdoel werden 110monsters runderbloedonderzocht, dieafkomstig waren vandiverse bedrijven metkopergehalten variërend
van 0,09 tot 1,17mg/l serum.
F U N D A M E N T E E L

A N A L Y T I S C H - C H E M I S C H

O N D E R Z O E K

Aangetoond werd dat demethode-BALKS,dieopveleDuitselaboratoria wordt toegepast voordebepaling van nitraat ingewasmonsters tehoge waarden geeft door een
reactievanhetreagens1,2,4-xylenolmetstorendestoffen dieinhetgewas voorkomen.
Het bleek datsuikers detehoge uitkomsten veroorzaken enwelinafnemende mate
in devolgorde fructose, Sacharose, glucose. Tevens werd gevonden, dat na een bepaalde voorbehandeling vanhet plantemateriaal, volgens de methode-BALKSwel
goede uitkomsten kunnen worden verkregen.
Geconstateerd werd, datderuwe celstof van gebroeid hooi een hoeveelheid stikstof bevat, die afhankelijk is van de mate van broei.Bij sterke broei werd zelfs waargenomen, datca. 30%vandetotale stikstof van hethooi inde„ruwe celstof" aanwezigwas.Blijkbaar wordentijdens debroeivanhooi stikstofhoudende, onoplosbare
condensatieprodukten gevormd, dieniet gesplitst worden door koken metzuur en
loog. Ook wanneer kuilgras zwaar gebroeid had, werd hetzelfde gevonden, zij hetin
veel mindere mate.
D E

M I N E R A L E

S A M E N S T E L L I N G

V A N

W E I D E P L A N T E N

Het onderzoek naar de selectiviteit vande kationenopnamen vanenige soorten
weideplanten is gereedgekomen. Gebleken is,dat b.v.van de grassen het Engels raaigras minder onderscheid maakt tussen KenNaen tussen Ca en Mg dan de kropaar.
Beidegrassen zijn getypeerd door een kleinere relatieve opneembaarheid van detweewaardige kationen. Detweezaadlobbige weegbree vertoont daarentegen een grotere
relatieve opneembaarheid voor Ca. Deze typische verschillen inselectiviteit zijnbestudeerd insamenhang met debalans van detotale opname.
Het onderzoek naar hetverbruik indestofwisseling van opgenomen elementenis
voortgezet met sulfaat, waarbij inhetbijzonder derelatie tussen hoeveelheid geassimileerd sulfaat en hoeveelheid geassimileerde stikstof wordt onderzocht.
De minerale huishouding van gras is ook bestudeerd in verband methogeop17

brengstengewenste minerale samenstelling. Debelangrijkste factoren, diehierbijeen
rol spelen zijn bemestingstoestand, groeiduur engrassoort. In navolging van VAN DE
SANDE BAKHUYZEN en DE WIT wordt hierbij de in de oogst opgenomen hoeveelheid
mineralen alsprimair beschouwd en niet het gehalte. Dit laatste wordt dan afgeleid
gedacht uit opbrengst enopname. Dit onderzoek heeft geleid toteenconcept-publikatie:„The relations between yield, potassium uptake andnitrogen uptake at widely
diverging rates ofpotassium- andnitrogen-fertilizing onapermanent pasture".
KOPZIEKTE EN HYPOMAGNESEMIE

Bij debestuderingvan hetverband tussen desamenstelling van hetgrasende magnesiumgehalten vanhetbloedserum bij 822melkkoeien waarvan er23aan kopziekte
leden, werd gevonden, dat lage magnesiumgehalten van het serum niet voorkomen
indien de magnesiumgehalten vanhet gras hoger zijn dan 0,35% MgOin de droge
stof. Wanneer deze gehalten b.v. 0,20% zijn, kunnen zowel zeer lage als normale
waarden worden gevonden. Na een wiskundige bewerking van dit materiaal isgebleken, dat de in dit traject waargenomen lage magnesiumgehalten van het serum
samengaan methogere kalium-enruw-eiwitgehaltenvanhet grasdandebijeengelijk
magnesiumgehalte vanhetgras waargenomen normale gehalten vanhet serum.
De in aansluiting op dit onderzoek uitgevoerde voederproeven, waarmede insamenwerking met de afdeling Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool
reedsin 1958werd begonnen, geven aan, dattussen 65%en90%vandemethetverse
gras toegediende hoeveelheid magnesium „onverteerbaar" isen met de mest wordt
uitgescheiden. Deze variatie isten dele terug tevoeren tot deindividuele verschillen
tussen de dieren, doch deze „onverteerbaarheid" vanhet magnesium schijnt ookte
worden beïnvloed door desamenstelling vanhetgras.Zoishetmogelijk de dalingen
van de magnesiumgehalten van het bloedserum door een zware kalibemesting van
het grasland althans voor eendeel teverklaren uitdeteruggang vande magnesiumgehalten vanhet gras onder invloed van de kalibemesting en uit de afname vande
„verteerbaarheid" vanditmagnesium.
Uit twee beweidingsproeven, diewerden uitgevoerd ten einde ingelicht te worden
over deinvloed vaneenverhoging vanhetnatriumgehalte vanhetgras door bemesting met chilisalpeter op de magnesiumgehalten van het bloedserum, is gebleken,
datookbijhogenatriumgehalten vanhetgraslagemagnesiumgehalten vanhetserum
en kopziekte kunnen worden opgewekt. Ditzou erop wijzen, dat het lage natriumgehalte, datinhetgrasvankopziektebedrijven overwegend wordt gevonden, althans
geen belangrijke rolspeeltbij decorrelatie tussen desamenstellingvan hetgras ende
magnesiumgehalten vanhetbloedserum.
KWALITEIT VAN CONSUMPTIEAARDAPPELEN

Naast het routineonderzoek van aardappelen vannieuwe rassen ten behoeve van
de samenstelling vanderassenlijst werd speciale aandacht besteed aandeexportkwaliteitvanverschillende rassen, afkomstig vanzandgronden.Inverband metdeexportkwaliteitvanzandaardappelen enhetzoeken naar eengeschiktevervanger van Bintje,
werden gegevens verzameld over deeisen, welke menindeverschillende landenvan
West-Europa aanconsumptieaardappelen stelt.
Het algemene optreden van doorwas bood eengoede gelegenheid omhet onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen van doorwas voort te zetten.
Hierbij isgebleken, dathetoptreden vanglazige knollen voornamelijk eengevolgis
vangroeivandesecundaire knollennahetafsterven vanhetloof.
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Voor het onderzoek op smaakafwijkingen werd gebruik gemaakt van een sequente
methode om degroottevandesteekproef vasttestellen. Opdezewijze werden smaakafwijkingen geconstateerd na grondbehandeling met geringe hoeveelheden (33^
kg/ha) pentachloornitrobenzeen.
V. AFDELING VEGETATIEKUNDE
BOTANISCHE ANALYSE VAN GRASMONSTERS

Ten gevolge van de zeer ongewone droogte is het geen druk seizoen geweest voor
de botanische grasmonsteranalyse. Slechts in de maand augustus wasereen tijdelijke
opleving in de toezending van grasmonsters, welke wellicht een gevolg was van de
regenval op delaatste dagen vanjuli.
In het geheel zijn in 1959ingekomen en onderzocht 1463monsters tegenover 1798
in 1958.Hieronder waren er 131van deeigen afdeling.
VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK VAN GRASLAND

De ongeslachtelijke uitbreidingswijze van de belangrijkste grassoorten werd nagegaan aan planten afkomstig van verschillende terreinen. De grote heterogeniteit
in dit opzicht bij de meeste soorten is een samenspel van erfelijke en milieufactoren,
die nog niet voldoende gescheiden konden worden. Hierdoor was het nog niet mogelijk voor de meeste soorten een vaste lijn in hun ontwikkeling te vinden. Geconstateerd werd, dat de secundaire spruiten worden aangelegd onder een hoek van circa
45°, hetgeen pleit voor de morfologische gelijkwaardigheid van de drie soorten
secundaire spruiten, nl. secundaire bladspruiten, stolonen en rizomen.
Bestudering van de dominantieneiging van verschillende graslandplanten bevestigde beweringen uit de praktijk van de weidebouw, behelzende dat de verspreiding
van plantesoorten in weiland heterogener zou zijn dan in hooiland.
Gereedgekomen samenvattende bewerkingen over de invloed van stikstofbemesting, fosfaat- en magnesiumgehalte van de grond op de botanische samenstelling
van grasland toonden duidelijk de grote positieve betekenis van N en P2Og in dit
opzicht aan. Bewortelingsdiepte en ontwikkelingssnelheid kunnen ter verklaring
dienen van het feit, dat de reactie van sommige plantesoorten op fosfaatbemesting
niet gelijk is aan die op de fosfaattoestand van de grond.
Voor veengraslanden is het seizoen van 1959 uitstekend geweest, zowel wat opbrengst alsbotanische kwaliteit betreft. Graslanden op zeekleivertoonden weliswaar
tijdelijk een bruine kleur, maar in de late herfst bleek het aandeel van het hoofdbestanddeel Engels raaigras eerder hoger dan lager te zijn vergeleken met vroeger.
Vele planten van het vochtbehoeftige ruw beémdgras hadden de buitengewone
droogte zelfs overleefd, hoewel de verspreidingsdichtheid van deze soort uiteraard
verminderd enhet gewichtsaandeel ervan sterk gedaald was.
INDICATIE EN CONCURRENTIE

Het chemisch onderzoek van planten, die bepaalde mineralen minnen of mijden
en tezamen groeien op oude graslanden, kon in het najaar niet worden uitgebreid tot
meer soorten, ten gevolge van de verdroogde toestand, waarin het grasgewas toen
verkeerde.
Gezien de resultaten van het afgelopen jaar is het niet mogelijk gebleken het verband tussen het frequentiepercentage van een plantesoort en de bemestingstoestand
van degrond, zoalsdat door DEVRIESen KRUUNEisgevonden, teverklaren door deze
soort in monocultuur te bestuderen.
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Het wordt steeds duidelijker dat onderzoek naar deindicatorische waarde van een
soort alleen zin heeft onder omstandigheden waarbij de soorten elkaar wederzijds
kunnen beïnvloeden, aangezien een soort op zichzelf in de meeste gevallen niet als
indicator kan worden beschouwd.
Het is tamelijk goed gelukt om door middel van een concurrentie- en een standruimteproef met 2 grassoorten in mitscherlichpotten (methode DE WIT), het verloop
van de concurrentiestrijd te beschrijven. Hierbij is echter welgebleken, dat het praktisch zeer moeilijk uitvoerbaar is om bij meerjarige gewassen de planten in de standruimteproef precies dezelfde behandeling te laten ondergaan als die in de concurrentieproef.
Vanwege de lange duur van deze concurrentieproeven en de daarmee gepaard
gaande herhaalde oogsten, zijn tevens proeven genomen waarbij verschillende kniphoogten en verschillende knipfrequenties op twee grassoorten zijn toegepast. Uit de
voorlopige resultaten van deze proeven isintussen gebleken, dat, zolang het gewas in
vegetatieve toestand blijft, er geen spectaculaire invloed op de botanische samenstelling mag worden verwacht.
De proef met verschillende grondwaterstanden in PVC-buizen ter bestudering van
het specifieke gedrag van vocht- en droogte-indicatoren had tot verrassend resultaat
dat de vochtindicatoren bij al de grondwaterstanden (tot 1 meter diep) superieur
waren t.o.v. de droogte-indicatoren. De veel diepere beworteling van de eerste was
hier debet aan.
Ook in het zeer drogejaar 1959wasde gewichtsvermeerdering per pink per dag op
al de objecten van het bemestingsproefveld AG-IBS 1met zijn slechte botanische
kwaliteit bijna 4maal zo groot als op de bedrijfspercelen van de proefboerderij. Het
totaal aantal pinkweidedagen was even groot als in het goede grasjaar 1958, hetgeen
hoofdzakelijk geweten moet worden aan de buitengewoon kleine beweidingsverliezen. Uit de pas gedeeltelijk verwerkte botanische analysen blijkt, dat de vlinderbloemigenzichop de PK-weilandobjecten sterk hebben uitgebreid.
ONDERZOEK VAN AKKERONKRUIDBEGROEIINGEN

Het jaarlijks meermalen herhaalde onderzoek op enkele bouwlandakkers leverde
in 1959 interessante gegevens op over de droogteresistentie van akkeronkruiden: zo
waren opde roggeakker opdroge zandgrond bij Wageningen alleende wortelonkruiden kweek enakkerwinde instaat door de droogte heen te komen.
Bestudering van de onkruidvegetatie op een grondbewerkingsproefveld op kleigrond van de afdeling Landbouwplantenteelt der Landbouwhogeschool gaf een
duidelijk verschil in bezetting te zien tussen de stroken met verschillende grondbewerkingsdiepten.
ONDERZOEK VAN DE PLANTENGROEI VAN WATERLOPEN

Doordat gedurende de laatste jaren vrij veel tijd werd besteed aan de moeilijke
determinatie vanwiersoorten, isdekennisder waterplanten aan deafdeling nu zozeer
toegenomen, dat met sociologisch en oecologisch onderzoek van waterloopbegroeiingen zou kunnen worden aangevangen.
VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE
BODEMFAUNISTISCH ONDERZOEK

Verder onderzoek naar de mogelijkheden van toepassing van doorgevroren veen
(tuinturf) toonde aan, dat bij toediening van stikstof (in de vorm van ureum) vrij
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grote hoeveelheden hiervan in het materiaal worden gefixeerd, zodat de C/N-verhouding in het materiaal daalt. Een gift van 3% N verhoogt het N-gehalte van 0,7 tot
2,1%, de C/N-verhouding daalt daarbij van ca. 80tot ca. 26.
Het is thans mogelijk regenwormen in het laboratorium onder geconditioneerde
omstandigheden te houden, door gebruik te maken van vlakke cellen van plexiglas,
waarbij grondhoeveelheden van 30tot 50cm3voldoende zijn om de wormen geruime
tijd in leven te houden en hun gedrag ten opzichte van milieufactoren te bestuderen.
Het is gelukt regenwormen een tijdlang radioactief te „merken" door in de
coeloomholte stukjes bestraald zilverdraadvan 2 mm langen 0,1 mm dik te brengen.
DIERLIJKE PRODUKTIE

Bij voederproeven met 4 kalveren bleek, dat de opname aan droge stof zeer betrouwbaar is gecorreleerd aan het gehalte aan droge stof van het opgenomen gemaaide gras. Dit bevestigt vroegere waarnemingen, dat melkvee met relatief'hoge
produktie, in de weide niet voldoende voedsel kan opnemen om zijn potentieel mogelijke produktie te breiken. Dit moet dus worden verklaard door het hoge vochtgehalte van het weidegras en niet of in mindere mate door een onjuiste verhouding
tussen eiwit en zetmeelwaarde.
WEIDEHYGIËNE

De voor bestrijding van leverbotslakjes gemodificeerde greppelwig werkte zeer
goed. De bespuitingen van greppels met allesdodende onkruidbestrijdingsmiddelen
blijkt zeer goed uitvoerbaar zonder dat spray-drift optreedt. De duur van het effect
wasechter in 1959door dedroogte niet betrouwbaar te bepalen.
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W E R K P L A N 1960
(MET G E N U M M E R D E PROJECTEN)

I. AFDELING PLANTENTEELT, hoofd Ir. A. SONNEVELD
1. VOEDERBIETEN, Ir. W. A. P. BAKERMANS

Ook op onze lichte zandgronden blijven voor de gemengde bedrijven de voederbieten nog steeds
een waardevol gewas methetoogopdevoedervoorziening vanhetrundvee. Over hetalgemeen doen
de voederbieten hetop deze gronden echter minder goed. Na de oorlog isop vrij grote schaal onderzoek gedaan naar de factoren die de bietengroei op deze lichte gronden beperken. De omvang van
dit onderzoek kanthans worden beperkt, waarbij detotnutoeverkregen gegevens samenvattend bewerkt worden. Dit wordt gecombineerd met uitgebreid literatuuronderzoek.
De bewaring en de houdbaarheid van voederbieten zijn in de naoorlogse periode ook intensief
onderzocht. Hetonderzoek zelf is overgedragen aanhetI.B.V.L. D everkregen gegevens worden,met
aanvullend literatuuronderzoek, verwerkt toteenuitgebreid eindverslag, datinmiddels reeds ten dele
gereed is gekomen.
Proj. nr. 64 Onderzoek naar de factoren, die rendabele bietenverbouw op onze zandgronden beperken.
Proj. nr. 213 Bewaring van voederbieten.
2. VOEDERGEWASSEN, Ir. J. C. BOSMAN

Het optreden vanPhytophthora en de hoge kosten vande bestrijding vandeze ziekte zijn eenernstige belemmering gebleken bijhetdoen ingang vinden vandeteelt vanpootaardappelen alsstoppelgewas. N u de laatste jaren steeds meer rassen ter beschikking zijn gekomen, die voor Phytophthora
min ofmeer resistent zijn, wordt hetonderzoek op bescheiden schaal voortgezet omtezien hoedeze
rassen zich wathunresistentie tegen Phytophthora zowel alswathunopbrengst betreft, gedragen bij
de teelt alsstoppelgewas. Ditis belangrijk te achten omdat enerzijds de kleinere gemengde bedrijven
op de lichte gronden een goede mogelijkheid hebben om stoppelgewassen te telen, anderzijds deze
bedrijven zeer gediend zijn met de teelt van rassen dieeenzo groot mogelijk resistentie tegen Phytophthora hebben. Menkomt er opdeze kleine bedrijven nl. moeilijk toedeziekte intensief chemisch
te bestrijden.
Uit recente literatuur is naar voren gekomen dat bij de zaadteelt van klavers de bestuiving in de
regel niet de beperkende factor is,ook niet bij minder gunstige weersomstandigheden. Welzoudan
op grote schaal abortie, rotting en kieming vanhetzaad plaatsvinden, voordat kan worden geoogst.
Bovendien ishetvermoeden gerezen, dat onvoldoende bestuiving vaneen deel der bloempjes inhet
hoofdje door ongunstige weersomstandigheden totopgrote hoogte kanworden gecompenseerd doordat danbijeengroter deel vande later bloeiende bloempjes aanhethoofdje hetzaad uitgroeit, wat
niet het geval zou zijn als bij de eerst bloeiende bloempjes de bestuiving normaal zou zijn geweest. Nagegaan zal worden of deze waarnemingen onder onze klimaatsomstandigheden kunnen
worden bevestigd. Zoja, dan wordt het onderzoek naar de mogelijkheden om de bestuiving tebevorderen minder urgent enzalmeer aandacht dienen te worden besteed aan het voorkómen vanhet
verloren gaan vanhet gevormde zaad.
Proj. nr. 292 De teelt van aardappelen als stoppelgewas.
Proj. nr. 357 De teelt van voedergewassen.
Proj. nr. 361 Zaadzetting bij rode klaver.
3. O N T W I K K E L I N G EN ACTIVITEIT VANHETWORTELSTELSEL, Dr. R. BROUWER
Uit hettotnutoeverrichte onderzoek isnaar voren gekomen datdeboven- enondergrondse delen
van deplant eenzeer sterke wederzijdse invloed opelkaar uitoefenen. Voor depraktische plantenteelt
is hierbij vooral vanbelang dat gebleken isdat de omstandigheden in hetwortelmilieu eengrote invloed kunnen uitoefenen opdeomvang vandebovengrondse delen enopdewijze waarop deassimilaten niet alleen over de onder- en bovengrondse delen, maar ook over elk der bovengrondse delen
afzonderlijk worden verdeeld. Bovendien zijn aanwijzingen verkregen datdereacties bij verschillende
plantesoorten uiteenlopen. Het wordt daarom van belang geacht dat het onderzoek naar de reactie
op verschillende omstandigheden in het wortelmilieu intensief wordt voortgezet en dat een aantal
plantesoorten in het onderzoek wordt betrokken. Gehoopt wordt op den duur een verklaring te
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kunnen geven voor de effecten van diverse cultuurmaatregelen en ook aan deze cultuurmaatregelen
meer richting te kunnen geven.
Proj. nr.359 Onderzoek betreffende de ontwikkeling endeactiviteit vanhet wortelstelsel.
4. KLAVER, Ir. G. C. ENNIK

Ondanks intensief onderzoek inde afgelopen jaren ishetnogslechts onvolledig gelukt de factoren
aan tegeven waardoor hetklavergehalte vankunstweiden envannieuw blijvend grasland inzeer veel
gevallen te wensen overlaat. Welbleek het tot op zekere hoogte mogelijk om aan te geven waarop
dient te worden gelet om niet al direct na de inzaai een teleurstellend resultaat te verkrijgen. Toch
is hetvanbelang hetonderzoek voort tezetten, enerzijds omdat deklaver inhetgrasland steeds meer
in de belangstelling komt te staan in verband met de chemische samenstelling van het gewas ende
invloed daarvan op de gezondheid van het vee,anderzijds omdat het bij het eventueel overgaan op
meer moderne bedrijfssystemen mogelijk is dat op groter schaal nieuw grasland zal worden ingezaaid dannu hetgeval is.Hetprobleem vande verdwijnende klaver injong grasland wordt daarmee
van nogmeer betekenis.
Twee facetten vanhet onderzoek zullen in de komende tijd vooral in de aandacht staan. Dit isin
de eerste plaats het stimulerende effect, dat regelmatig bij de klaver is waargenomen van grondontsmetting methet nematocide D D .Er zijn aanwijzingen verkregen dat dit niet alleen of zelfs inhet
geheel niet hetgevolg isvanhetdoden vanvoor klaver schadelijke nematoden. Daarnaast belooft de
bestudering vanhet probleem onder geconditioneerde omstandigheden en met behulp van theoretische beschouwingen over deconcurrentie tussen verschillende plantesoorten meer inzicht te verschaffen indeinvloed vanverschillende factoren dandetotnutoegevolgde methode metbehulp van veldproeven.
Proj. nr. 220 Onderzoek naar de oorzaken van onvoldoende ontwikkeling van klavers (Cl 1657,
IBS 74t/m 77, 79t/m 82, 158 t/m 166, 167).
5. Z A A D W I N N I N G EN INZAAI VANWEIDEPLANTEN; VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND, Ir.A. SONNEVELD
De inzaai vangrasland endeinvloed vandecultuurmaatregelen enhetgraslandgebruik opde ontwikkelingenhetgedrag van hetjonge grasland blijven nog steeds deaandacht vragen. Bij de invoering
van modernere bedrijfssystemen zullen deze problemen wellicht vannog meer belang kunnen worden.
Bij deinzaai vangrasland zoudanminder rekening behoeven teworden gehouden metdeeisen diede
beweiding stelt en er zou meer aandacht kunnen worden besteed aan de bruto-opbrengsten enaan
hetgeen de plantenveredeling hiertoe zoukunnen bijdragen. Bestudering van andere mengselsamenstellingen envandeinvloed vanandere gebruikswijzen op het gedrag vandejonge grasmat zoudan
nodig kunnen zijn.
De neiging ommeer vlees te gaan produceren in plaats vanmeer melk neemt nogsteeds toe. Hoewel krachtvoeder enbouwlandprodukten hierbij eengrote rol spelen, blijft het gewenst de groei van
het veenategaan ophetgrasland. Omdat voldoende rentabiliteit peroppervlakte-eenheid zalmoeten
worden verkregen zalhethierbij vanbelang zijn vooral dereacties tebestuderen opgrasland datzwaar
wordt bemest en intensief wordt gebruikt.
Proj. nr.245 Onderzoek naar dewaarde voor verschillende gebruikswijzen indepraktijk van typen
en selecties (Graciv 51-4, 51-5, 51-7 en54-18, IBS241).
Proj. nr.348 Veldonderzoek betreffende deaanlegvan grasland (Interprov. series501,504, C l 2388).
Proj. nr.349 Onderzoek over de onderlinge concurrentie bij de inzaai van grasland.
Proj. nr.350 Stengelvorming en zaadzetting bij grassen.
Proj. nr. 358 De invloed van bemesting en beweidingsmethode op de groei en de slachtkwaliteit
van het weidende vee(IBS169,205, Interprov. serie).

II. AFDELING ONKRUIDBESTRIJDING, hoofd Dr.Ir.W.VANDERZWEEP
1. TUINBOUW, Dr. Ir. J. L. P. VAN OORSCHOT

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

Voor het gebruik van herbiciden in de praktijk wordt zeer veel moeite gedaan om door middel van
veldproeven de toepassingstechniek zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Aan een 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 kunnen worden en kunnen schadegevallen, zoals met chloorIPC in vlas en blauwmaanzaad zijn opgetreden, worden tegengegaan.
Een degelijker bestudering van de invloed van herbiciden op de groei van planten is gerechtvaardigd, aangezien uit dit onderzoek een beter inzicht mag worden verwacht in bij de praktijktoepassingen van deze middelen gedane waarnemingen als gewasstimulering, gewasremming en onvoldoende
onkruiddodende werking. Verbeterde toepassingstechnieken kunnen uit dit onderzoek voortvloeien.
Proj. nr. 365 Laboratoriumonderzoek over de invloed van chemische middelen op de groei.
2. WATERGANGEN, ONBETEELDE T E R R E I N E N E N G R O N D B E W E R K I N G , Dr. H. G.
VAN DER WEIJ

Bij de bestrijding van onkruiden in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen bestaat een
grote behoefte aan vereenvoudiging en verbetering van de 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 ook bij deze vormen van onkruidbestrijding, wordt nog onvoldoende gedekt door onderzoekervaringen. Hierdoor komt men er
in de praktijk toe de onkruiden op onverantwoorde wijze met chemische middelen te gaan bestrijden.
Onderzoek op dit gebied hoort bij te dragen tot het op dejuiste wijze toepassen van chemische produkten en tot de beoordeling der aan de toepassing verbonden veelzijdige consequenties.
Binnen het kader van een werkgroep „Grondbewerking" wordt door een aantal onderzoekers van
verschillende instituten onderzoek verricht. Het doel hiervan is te komen tot een rationeler en doelmatiger grondbewerking. Het aandeel van het I.B.S. betreft de bestudering van de invloed van grondbewerkingsmaatregelen op de onkruidflora, mede in verband met chemische bestrijding, en op het
gedrag van onkruidzaden.
Proj. nr. 364 Onkruidbestrijding in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen.
Proj. nr. 353 Grondbewerking en onkruidbestrijding.
3. A K K E R - EN WEIDEGEWASSEN, BIOLOGIE E N ECOLOGIE VAN O N K R U I D E N , Dr. Ir.
W. VAN DER ZWEEP

Ook in de akker- en weidebouw blijft behoefte bestaan aan doeltreffende en voor het gewas geen
nadelige gevolgen met zich meebrengende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ondanks de ontplooiing
van de chemische onkruidbestrijding is de praktijk op dit gebied nog niet bevredigd. Dit komt door
verschillende omstandigheden, waarvan er enkele genoemd kunnen worden.
Bij de onkruidbestrijding in granen nemen de klachten over D N O C hand over hand toe. De giftigheid en de toepassingstechniek van het middel maken de omgang ermee moeilijk, terwijl daarnaast
een aantal onkruiden slecht bestreden wordt. Nieuwe produkten, meest op groeistofbasis, worden
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geïntroduceerd, dochvoor onzeNederlandse omstandigheden bestaatweinigkennis overdegevoeligheid vandeverschillende granen enonkruiden voor deze Produkten.
De introductie vannieuwe teelten is meestal slechts mogelijk, wanneer deonkruidbestrijding volkomen istemechaniseren ofchemisch kanworden verricht. Speciaalbijdevoor onslandjonge graszaadteelt bestaan nog verschillende problemen, verbonden aandebestrijding van grasachtige-en
tweezaadlobbige onkruiden.
Ineenaantalgewassen,zoalsbietenenblauwmaanzaad, ishetnognietgeluktde onkruidbestrijding
met chemische middelen tevereenvoudigen.
In deweidebouw zijn demeesteonkruidbestrijdingsproblemen opgelost,alblijft voordebestrijding
van lidrusenenkele andere onkruiden debehoefte bestaan aaneeneenvoudiger bestrijding.
In vele gevallen zijn dekosten vanchemische ofandere bestrijding vanonkruiden nogtehoogen
blijft dedrangbestaan gangbaremethoden tevervangendoorgoedkopere.Ditmaakthetnoodzakelijk
nieuwemiddelen inverschillende gewassen tebestuderen.
Bijhetbiologisch enecologisch onderzoek vanonkruiden wordt speciaal studiegemaaktvandebij
overblijvende onkruiden voorkomende groeistadiums, ommeer inzicht tekrijgen inbijdeze planten
optredende resistenties tegen onkruidbestrijdingsmiddelen.
Proj. nr. 363 Onkruidbestrijding in akker- en weidegewassen.
Proj. nr.283 Onderzoek over debiologie enecologie van onkruiden.

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

Bijhetonderzoek naar deinvloed vanklimaatsfactoren opdevoornaamste graslandplanten, worden dezezovolledig mogelijk onderzocht. Naast degroei (gewichtstoename, lengtegroei) wordtook
aandacht besteed aandeontwikkeling (uitstoeling, bloei) en aandechemische samenstelling (voornamelijk aanoplosbare koolhydraten enorganische enanorganische stikstofverbindingen).
Het onderzoek dathetbestuderen vandeafzonderlijke klimaatsfactoren betreft, wordt uitgevoerd
inhetfytotron. Deuitkomsten hiervan worden getoetst aanveranderingen inontwikkelingenchemischesamenstelling, zoalsdieonder natuurlijke omstandigheden gedurendehetseizoen optreden.
De onderwerpen, diemomenteel speciaal deaandacht vragen, zijn:
a. deinvloed vandetemperatuur opontwikkeling en droge-stofproduktie,
b. deinvloed vanverschillen in stikstofvoeding opdechemische samenstelling,
c. deinvloed vandedosering vandelichtenergie opchlorofylgehalte enproduktie,
d. hetverkrijgen vaneenzogroot mogelijke grasproduktie door er voor te zorgen datde lichtabsorptie, dewatervoorziening endebemesting zogoed mogelijk zijn.
Dit laatste onderzoek wordt mogelijk gemaakt door desteun vande Stikstofmeststoffenindustrie,
verleend viadeCommissievanBijstand inzake Stikstofonderzoek A.W.-T.N.O.
Het onderzoek isin éénproject ondergebracht:
Proj. nr. 149 Onderzoek naar factoren diedegrasproduktie beïnvloeden.
2. AARDAPPELEN, Drs. K. B.A. BODLAENDER

De groei enontwikkeling vandeaardappel worden met behulp vanfysiologische, chemische en
morfologische methoden bestudeerd, waarbij tevens deinvloed vanverschillende factoren (zoals
klimaat, plantdichtheid, groei- en remstoffen, bemestingstoestand) op deze groei wordt onderzocht.
Bij ditonderzoek wordt samengewerkt met verschillende andere instituten, o.m.het I.B.V.L., het
P.A.W., deS.V.P. enhetI.P.O.
Erwordtonderzocht welkefactoren bijeengroteplantdichtheid hetverkrijgen vaneengroot aantal
knollen envan een maximale opbrengst beperken. Inhet onderzoek zullen debemestingstoestand
(N-gift), deondergrondse enbovengrondse ruimte endeopgevangen hoeveelheid licht betrokken
worden (proj. nr.328A).
De invloed vangibberellinezuur en andere groeibevorderende stoffen opdeontwikkeling tothet
begin vandeknolvorming zalbestudeerd worden (proj. nr.328A).
Het onderzoek over hetverband tussen loof- enknolgroei zalvoortgezet worden. Deinvloedvan
klimaatsfactoren opdeze verhouding ishierbij tevens betrokken (proj. nr.328B).
Bij het onderzoek betreffende de invloed vanklimaatsfactoren op degroei vande aardappel zal
geletworden opdeinteractievandeverschillendefactoren (daglengte,lichtintensiteit, dag-ennachttemperatuur, vochtvoorziening). Tevens zalgetracht worden na tegaan, in hoeverre bijde normale
groei vandeaardappel inonsland dedaglengteeenrolspeelt (proj. nr.328C).
Erzalworden onderzocht- inverband metkruisingswerk- welkefactoren (daglengte, lichtintensiteit, groeistoffen) debloei beheersen (proj. nr.328C).
Uit virologisch onderzoek isgebleken, datzich ontwikkelende spruiten indebladoksels gevaarlijk
zijnvoorhetoverbrengen vanvirusnaar deknollen.Daaromwordthetnormalegroeiprocesvandeze
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spruiten bestudeerd en getracht bij het telen van pootaardappelen de groei van deze spruiten te
onderdrukken door toediening van remstoffen. Voor hetzelfde doel wordt er naar gestreefd de uitloop
van jonge spruiten na doodspuiten van het loof van pootaardappelen te voorkomen door remstoffen
(proj. nr. 328D).
Getracht wordt - in samenwerking met de heer LUGT - doorwas op te wekken door inwerking van
klimaatsfactoren en van groei- en remstoffen.
Voorts wordt de ontwikkeling van de doorwas en de onderlinge beïnvloeding van de primaire en
secundaire doorwasknollen onderzocht (proj. nr. 328E).
De stikstofhuishouding wordt in verband met de ontwikkelingsstadiums van de aardappelplant
onderzocht (proj. nr. 328F).
Proj. nr. 328 Fysiologisch onderzoek bij aardappelen.
A. Vergroting van het aantal knollen per plant; de invloed van groei- en remstoffen.
B. Verband tussen loofgroei en knolproduktie.
C. Invloed van het klimaat op de groei van aardappelplant en -knol.
D. Onderzoek naar de vitaliteit van de aardappelplant i.v.m. het doden van het loof.
E. Factoren, die de rustperiode en de houdbaarheid bepalen.
F. De stikstofhuishouding van de aardappel.
3 en 4. a. REACTIE VAN G R A N E N EN ZAADTEELTGEWASSEN OP KLIMAATSFACTOREN,
b. D E STIKSTOFHUISHOUDING VAN DEZE GEWASSEN, Dr. W. H. VAN DOBBEN
en Ir. T H . A. HARTMAN

Het onderzoek omvat de fotoperiodiciteit, welke o.a. van belang is voor de plantenveredeling en de
zaadteelt in andere klimaatsgebieden. Voorts de koudebehoefte (jarowisatie) van granen, de groei in
afhankelijkheid van licht en temperatuur, en schade welke ontstaat door extreme weersomstandigheden (hitte, overmatige regenval). Van de bodemfactoren wordt aandacht besteed aan vocht en
pH-waarde.
Het proefveldwerk met stikstofbemesting is speciaal gericht op de late, aanvullende giften, welke
op bepaalde grondsoorten op granen een goed effect geven. Ook voor enkele zaadteeltgewassen zijn
gedeelde stikstofgiften van groot belang (veldproeven met deze gewassen worden door het P.A.W.
genomen).
Het fundamenteel onderzoek over de stikstofhuishouding van gewassen in verschillende ontwikkelingsstadiums van het gewas wordt financieel gesteund via de Commissie van Bijstand inzake Stikstofonderzoek T.N.O. door het Landbouwkundig Bureau der Ned. Stikstofmeststoffenindustrie tezamen
met het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Het fysiologisch en ecologisch graanonderzoek omvat een deel van het 1O-jarenplan van de Stichting Nederlands Graan-Centrum en wordt door deze stichting financieel gesteund.
Dit onderzoek geschiedt grotendeels in de op kosten van de Stichting Ned. Graan-Centrum gebouwde kascompartimenten.
De veldproeven met stikstofoverbemestingen op granen welke de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst aanlegt, worden op het I.B.S. verwerkt.
Proj. nr. 326 Fysiologisch en ecologisch graanonderzoek.
A. Legering, stro-stevigheid en opbrengst in verband met de stikstofvoeding.
B. De invloed van de zuurgraad op de ontwikkeling van granen.
C. De invloed van hitte op opbrengst en kwaliteit.
D. De invloed van overmatige regenval op opbrengst en kwaliteit.
F. Het daglengteonderzoek.
G. Het vegetatief houden van rogge.
H. Onderzoek over koudebehoefte.
J. Onderzoek over de invloed van de temperatuur op bouwlandgewassen.
Proj. nr. 339 Cultuurmethoden bij granen.
A. Rijenafstand- en concurrentieproeven.
B. Stikstofaanwendingsproeven bij granen.
5. W A T E R H U I S H O U D I N G VAN DE GEWASSEN, Drs. G. F. MAKKINK
Het verbruik van water door gewassen is een gegeven dat behalve door landbouwkundigen, ook
door cultuurtechnici en civieltechnici wordt gehanteerd. Een eenvoudige berekeningswijze van de
waterbehoefte zowel als van het werkelijke waterverbruik onder de heersende omstandigheden is
daarom van grote waarde. Door het lysimeteronderzoek en het werk voor de Werkcommissie voor
Verdampingsonderzoek betreffende het waterverbruik in de Rottegatspolder kon een berekeningswijze ontwikkeld worden die perspectief heeft. Hierbij spelen gewasconstanten een rol, die aan reeds
verricht onderzoek in binnen- en buitenland kunnen worden ontleend.
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Landbouwkundig worden debeste resultaten bereikt wanneer deproduktie aandroge stof t.o.v.het
waterverbruik, zo groot mogelijk is. Voor gras inwaterculturen wordt nagegaan door welke factoren
deproduktie bij het waterverbruik achterblijft. Hier bestaat samenhang met deprojecten 149en351.
Ook de produktie bij watergebrek zal onderzocht worden alseenvande facetten vande droogteresistentie. Daartoe zullen dereactiepatronen - hetuitdrogingsverloop onder standaardvoorwaarden van verschillende gewassen resp. rassen vergeleken worden.
Al dit onderzoek is in één project (nr.360) verenigd.
Met het onderzoek hangt ten nauwste samen de deelneming van de onderzoeker aan het werk
van de Werkgroep Lysimeters T.N.O. (als technisch secretaris), de Werkcommissie voor Verdampingsonderzoek, deSubcommissie voor Verdroging en Verstuiving inNoord-Limburg, de Commissie
voor Zoetwatertoevoer in deprovincie Gelderland en deContactgroep Landbouwmeteorologie.
Proj. nr. 41 Lysimeteronderzoek (Cl902).
Proj. nr.360 Waterverbruik van gewassen.
6. THEORETISCHE PLANTENTEELTKUNDE, Dr. Ir. C.T. DE W I T
Bij het oplossen van teeltproblemen ishet in sommige gevallen mogelijk praktisch georiënteerde,
theoretische beschouwingen te geven diebestaande ervaring en experimentele gegevens samenvatten
en als leidraad kunnen dienen bij het vaststellen van teeltmaatregelen en het doen van onderzoek.
Voor het verkrijgen vaneenindruk over dehierbij te volgen werkwijze wordt verwezen naar depublikaties:
A physical theory on placement of fertilizers, Transpiration and crop yields, Potential photosynthesis ofcrop surfaces, Yield andsize distribution ofpotatoes asinfluenced byseed rate (resp. in Verslagen Landb. Onderz. 59.4 (1953), 64.6 (1958), Neth. Journ. Agr. Sei. 7(1959)).
Op hetogenblik wordt veel tijd besteed aaneen onderzoek betreffende concurrentie en standruimte
binnen een populatie en de invloeden daarvan op de groei. D e naar aanleiding van dit onderzoek
wenselijke experimenten worden uitgevoerd door ofsamen metDr. VAN DOBBEN, Ir. VAN DEN BERGH
en Ir.ENNIK (proj. 339, 355 Cen220).Eenuitvoerige publikatie isin bewerking.
De eerste van een vijftal integrerende lichtmeters, waarvan het principe berust op de elektrolyse
van water viadestroom vanseleencellen, is gereedgekomen; hetprincipe wasongeveer acht jaargeleden ophetLab. voor Natuurkunde (L.H.S.) uitgewerkt.
In 1959 kwamen de volgende publikaties betreffende standruimte gereed:
WIT, C.T. DE: Over standruimte van bieten. Jaarboek I.B.S., 129-134.
REESTMAN, A.J. enC.T. DE W I T : Yield and size distribution ofpotatoes asinfluenced by seed rate.
Neth. Journ. Agr.Sei. 7 (1959) 257-268.
Proj. nr. 351 Onderzoek naar hetverband tussen transpiratie enproduktie van landbouwgewassen.
7. ONTWIKKELINGSFYSIOLOGIE, Drs. H . G. WITTENROOD

Met devanJULIAN S. HUXLEY afkomstige term „allometrie" bedoelt men deverhouding van onderdeel tot geheel gedurende de ontwikkeling vaneenorganisme. In deze ontwikkeling treden fasen op,
voor welke fasen karakteristiek is, dat binnen eenzelfde fase de toe-of afname in gewicht vanelk
onderdeel (orgaanstelsel of stof) t.o.v. het geheel (ofeen ander onderdeel) constant is. Hierdoor ontstaat een diagram, dat zoveel rechte lijnstukken vertoont alser ontwikkelingsfasen in voorkomen.
Zo'n „distributiediagram", zoals de ontdekker VAN DE SANDE BAKHUYZEN hetnoemde (omdat hetde
verdeling vande geassimileerde stof symboliseert), is reeds bij aardappelen, bieten, tarwe, rund, rat,
muis, mens, krab, enz.aangetoond. Hetgeeft aanleiding tot overwegingen, dieeendieper doordringen indeoorzaken van deontwikkeling mogelijk maken enduseenbeter inzicht indeopbouw van de
eindoogst (ofmelkgift b.v.) verschaffen (proj. nr. 341A).
Nog afzonderlijk wordt bestudeerd, hoe het milieu (vnl. daglengte, temperatuur of toegediende
stoffen - ook „groeistoffen") op het organisme inwerkt, het antagonisme tussen bloem en knol beinvloedt en hetontwikkelingsritme bijde orgaanvorming zich toedraagt (proj. nr. 341B).
De Stichting Nederlands Graan-Centrum omvat ookdeWerkgroep Kouderesistentie, waarinD r s .
WITTENROOD zitting heeft en waarvan hetprogramma uitgebreid istot klimaatsresistentie, d.w.z. de
studie derproduktiefactoren t.o.v. hetklimaat. D egegevens vandeopinternationale schaal genomen
zaaitijdenproeven zullen worden geanalyseerd (proj. nr. 341CenD).
Er wordt ookmetanderen samengewerkt.
Proj. nr. 341 Ontwikkelingsfysiologie.
A. De verhouding tussen de organen inopeenvolgende ontwikkelingsstadiums (allometrie).
B. Fysiologie vandebloem- en knolvorming, vnl.met topinamboer.
C. Kouderesistentie bij granen.
D. Gegevens van de internationale zaaitijdenproeven van de Stichting Nederlands
Graan-Centrum.
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IV. A F D E L I N G S C H E I K U N D E , hoofd Dr. W. B. D E U S

a. Werkzaamheden

voor andere afdelingen en samenwerking met andere

instellingen

VOORLICHTING VANCHEMISCHE A A R D , 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. envanhetI.B.V.L. worden veelvuldig scheikundig onderzoek envoorlichting gevraagd. Hiervoor zal geruime tijd vande scheikundigen gevraagd worden.
ROUTINE-ONDERZOEK, INCLUSIEF S A M E N W E R K I N G HIERVOOR MET A N D E R E ,
O O K BUITENLANDSE LABORATORIA, Mej.Ir.C.L. HARBERTS
Op het scheikundig laboratorium worden monsters onderzocht ten behoeve van research vande
afdeling Scheikunde vanhetI.B.S., alsmede voor andere afdelingen van genoemd instituut en voor
onderzoekers vanhetP.A.W. envanhetI.B.V.L. Hetaantal routinebepalingen, dathiervoor jaarlijks
kan worden verricht, bedraagt ca.45000. Door eenregelmatige uitwisseling vanmonsters metdiverse
andere, ookbuitenlandse, laboratoria wordt medegewerkt aandevaststelling vanjuiste methoden en
voorschriften voor deanalyse vangewassen. Allerlei bepalingen, zelfs deeenvoudig lijkende routinebepalingen, vereisen steeds een nauwgezette controle. Dit betreft ook de voorbehandeling vande
monsters.

b. Speciale onderzoekingen
1. SPORENELEMENTEN, Dr. W. B. DEUS

De betekenis wordt bestudeerd van sporenelementen voor de gezondheid van het vee. Daartoe
worden behalve verschillende ruwvoedermiddelen, ook monsters grond (kobalt), bloed, mest enzo
nodig urine en melk onderzocht. Vaak wordt dit onderzoek verricht in samenwerking methet Inst.
-voor Veevoedingsonderzoek te Hoorn, met Ir.S.BOSCH van het Proefstation voor de Akker- en
Weidebouw en soms ook met Prof. Dr.E. BROUWER te Wageningen. Speciale aandacht wordt besteed aanhetkopergebrek bijrundvee. In hetvoer lijken eenofmeer factoren voor te komen, die de
koperhuishouding vanhetdier beïnvloeden. Mogelijk is(zijn) deze factor(en) vanorganische natuur.
In bepaalde gevallen kande koperhuishouding vanhet dier ook beïnvloed worden door de verhoudingen, waarin anorganische bestanddelen in het voer voorkomen. De mogelijke interactie tussen
sporenelementen onderling magevenmin uit het oogworden verloren. Daar kopergebrek vaak gepaard gaat metdunne mest, wordt ookaandacht geschonken aande samenstelling vande faecesin
het bijzonder watde concentratie en de onderlinge verhouding vanverschillende ionen betreft.
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 weidediarree (kopergebrek) bij rundvee.
2. OPNAME VAN MINERALE VOEDINGSSTOFFEN D O O R WEIDEPLANTEN, Dr. W.
DIJKSHOORN

Door middel van potproeven en waterculturen wordt de opname van verschillende minerale voedingsstoffen uit de groep der macro- en dieder micro-elementen door weideplanten bestudeerd. In
het bijzonder wordt aandacht besteed aande onderlinge verhoudingen, waarin deze elementen kunnen voorkomen enaandeinvloed vandegroei envanuitwendige omstandigheden, zoals bemesting,
temperatuur, bodemvocht endergelijke, opdeminerale samenstelling vanhetgewas.
Getracht wordt algemene richtlijnen tevinden voor deinterpretatie vanwaarnemingen inde praktijk en voor maatregelen, diezich zouden kunnen lenen tothetaanbrengen vanveranderingen inde
minerale samenstelling tenbehoeve vaneen kwaliteitsverbetering vanhetgras. Ditgeschiedt in direct
verband met de resultaten van andere onderzoekers, diede invloed van de minerale samenstelling
van het voeder op de gezondheidstoestand van het rundvee bestuderen onder praktijkomstandigheden.
Daarnaast doet zich het vraagstuk voor vande specifieke behoefte aan minerale voedingsstoffen
voor deproduktie vanhetgras zelf. Deze behoefte wordt bepaald door degroei, dieeen maat is voor
de intensiteit, waarmee processen verlopen waarbij de minerale voedingsstoffen betrokken zijn. Het
uitblijven van een tekort tijdens de groei betekent, dat de opname van het desbetreffende element
voldoende snel verlopen kanomdeomzetting indestofwisseling tekunnen bijhouden.
Om despecifieke behoefte vandegrasproduktie aandeverschillende elementen te leren kennen is
een meer gedetailleerde bestudering vande minerale stofwisseling gewenst. Hierbij gaat het nietzozeer omdeaard vandeprocessen, danwelomdehoeveelheden indeplant diedaarbij direct betrok-
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ken zijn, enomhetverband tussen desnelheid vandieprocessen endeindeplant aanwezigehoeveelheid van het element in devorm, waarin het opgenomenis.
Proj. nr. 270 Onderzoek naar macro-enmicro-elementen in gewasenbodem, in hetbijzonder naar
factoren, welke deminerale samenstelling van gras beïnvloeden.
3. ANALYTISCHE CHEMIE, Mej.Ir. C. L. HARBERTS
Mede op grond van literatuurgegevens worden voor de analyse van gewasmonsters modernere
methoden uitgewerkt en debestaande voorschriften, indien nodig, verbeterd. Daarbij wordt speciale
aandacht besteed aan de colorimetrische en spectrofotometrische bepaling van macro- en microelementen. Zo nodig worden ook methoden ontwikkeld voor de bepaling van organische bestanddelen in gewassen.
In verband met het kopziektevraagstuk zal getracht worden na te gaan hoe het magnesium in gewassen, speciaal ingrassen, gebondenis.
Speciaal wordt aandacht besteed aan het voorkomen van blauwzuur bevattende glucosiden in verschillende klaverrassen en de chemische bepaling daarvan.
Proj. nr. 335 Fundamenteel analytisch chemisch onderzoek en detoepassing daarvan op het gebied
der gewasanalyse.
4. KOPERGEBREK BIJ RUNDVEE, Ir. J. HARTMANS
Ir. J. HARTMANS is gedetacheerd bij het Provinciaal Onderzoekcentrum in Friesland en heeft tot
opdracht het kopervraagstuk bij rundvee te bestuderen op de veen-, zand- en kleigronden van
Friesland. Hetproject isopgesteld in overlegmetdegewestelijke raad voor de landbouwvoorlichting.
Het onderzoek richt zich in Friesland vooral op de praktische mogelijkheden de bezwaren van
kopergebrek op te heffen. In deze vorm krijgt het onderzoek in 1960een aflopend karakter, daar de
onderzoeker tegen het einde van 1960voor de behandeling van een aantal duistere punten zal overgaan tot meer fundamenteel onderzoek op het I.B.S. te Wageningen.
Proj. nr. 356 Onderzoek naar de oorzaken van het optreden van kopergebrek (weidediarree) in
Friesland.
5. HYPOMAGNESEMIE EN KOPZIEKTE BIJ RUNDVEE, A. KEMP
In de Werkgroep Onderzoek Kopziekte is het de taak van het I.B.S. om het kopziekteprobleem
van de landbouwkundige zijde te benaderen. Nadat dit in eerste instantie werd gedaan door op een
groot aantal bedrijven langs statistische weg na te gaan, welk verband er was tussen diverse landbouwkundige factoren en het optreden van kopziekte, wordt thans voor eenjuiste interpretatie van
de langs statistische weg bereikte resultaten meer de nadruk gelegd op het experiment door middel
van beweidingsproeven en stalvoederproeven met melkkoeien. De stalvoederproeven worden uitgevoerd in samenwerking met deafdeling Fysiologie derDieren van de Landbouwhogeschool.
Hieruit isreeds gebleken, dat met name debemesting van het grasland eenzeer groteinvloed heeft
op het magnesiumgehalte van het bloedserum en op het optreden van kopziekte. Het verdere onderzoek zal dan ook voornamelijk gericht zijn op het opsporen van de feitelijke oorzaken, ten einde
hieruit nadere richtlijnen tervoorkoming tekunnen aangeven.
Proj. nr. 354 Invloed van de bemesting op het magnesiumgehalte van het bloedserum van melkkoeien.
6. KWALITEIT VAN AARDAPPELEN, C. LUGT
De afneming van het gebruik van aardappelen voor menselijke voeding wordt mede veroorzaakt
door dezeerwisselendeenvaak slechtekwaliteitvanhetaangeboden produkt.
Getracht wordt nategaanwelkelandbouwkundige omstandigheden enmaatregelen opdekwaliteit
invloed kunnen hebben.
De volgende onderwerpen zijn in studie:
A. Milieu-, bemestings-en bestrijdingsmiddelenonderzoek, enz.(proj. nr. 211).
1. Zeerveelaandacht wordt besteed aan deinvloedvan groeiplaats ofbodemtype opdekwaliteit,
medein samenhang metjaar- en bemestingsinvloeden.
2. In aansluiting hierop en in verband met het zoeken naar een geschikte vervanger van Bintje,
wordt onderzoek verricht naar de eigenschappen die de kwaliteit van pommes-frites beïnvloeden.
3. Voor zover daaraan behoefte bestaat, wordt deinvloed nagegaan van bestrijdingsmiddelen op
het ontstaan van smaakafwijkingen.
4. Gezocht wordt naar een eventuele samenhang tussen visuele kenmerken van het rauwe produkt of objectief meetbare kenmerken en dekwaliteit van het gekookte produkt.
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5. Onderzoek wordt verricht naar de oorzaken van het optreden vanverkleuringen in rauwe,
gekookte engebakken toestand, voor zover dezehetgevolg kunnen zijn van invloeden tijdens
degroeiofvanhet ras.
6. Onderzoek wordt verricht naar mogelijkheden eenmeer constante kwaliteit vanverschillende
partijen aardappelen te verkrijgen, door middel van een „standaardisatie" van het onderwatergewicht met behulp van een sortering inzout water.
7. Aandacht wordt besteed aan de eisen die de consument in het buitenland stelt, en aande
mogelijkheden aardappelen tetelen dieaandezeeisen voldoen.
B. Rassenonderzoek (proj. nr. 210).
In verband metdelandbouwkundige bezwaren dieverbonden zijn aandeteelt vandebekende
kwaliteitsrassen, zijn velenieuwe rassen inbeproeving.Een tijdig oordeel omtrent degeschiktheid
van deze nieuwe rassen voor consumptie isvan belang. Hiertoe wordt een groot aantal monsters
onderzocht, afkomstig vanobservatie- envoorbeproevingsvelden vanhetInstituut voor Rassenonderzoek.Naast debeoordeling ingekookte toestand, worden daarvoor inaanmerking komende
rassen, voornamelijk inverband metdevraag vanhetbuitenland (export vanpootgoed enconsumptieaardappelen), ookbeoordeeld opgeschiktheid voor bereiding van pommes-frites.
Proj. nr.210 Onderzoek opconsumptiewaarde vanaardappelrassen.
Proj. nr.211 Onderzoekingen betreffende de invloeden buiten het ras, als grond, cultuurmaatregelen, bewerkingen, bereidingen e.d.opdeconsumptiewaarde van aardappelen.
7. MINERALE SAMENSTELLING VAN WEIDEPLANTEN, Ir.P.DE VRIES
Bij hetweidend vee doen zich inernstige mate ziekteverschijnselen voor, dieinverband gebracht
worden met deminerale samenstelling vanhet weidegras.
Binnen hetraam van proj. nr. 332wordt een studie gemaakt van demineralenhuishouding vande
plant inhetalgemeen envan degraslandplanten inhet bijzonder.
Met behulp vanderesultaten vandeze studie wordt gezocht naar praktische maatregelen om een
zo groot mogelijke hoeveelheid grasvoort tebrengen van een goede samenstelling. Onder goed gras
wordt verstaan gras, datbij gebruik alsenig voer eengoede produktie geeft, gepaard gaandemet
een goede gezondheid eneengoede vruchtbaarheid.
Dezekwaliteitseisen, dievoortvloeien uithetkopziekteonderzoek, hetkoperonderzoek eneventueel
andere onderzoekingen, vormen een uitgangspunt engeen punt van onderzoek.
Binnen hetkader van proj. nr.334wordt dekalihuishouding van grond engewas onder praktijkomstandigheden bestudeerd. Daartoe zijn 8beweidingsproefvelden oppraktijkpercelen aangelegdop
verschillende grondsoorten enbij verschillende kaliniveaus in debodem. Deze proefvelden blijven
6jaar liggen. Binnen ditproject wordt samengewerkt methetInstituut voor Bodemvruchtbaarheid
te Groningen.
Proj. nr.332 Studie van de mineralenhuishouding van de graslandplanten, met als doel eenzo
groot mogelijke produktie aan grasvan een goede samenstelling.
Proj. nr.334 Handhaving enwijziging van de kalitoestand van grasland onder praktijkomstandigheden. (Cl 2000en2221t/m2227).
Gemeenschappelijk project I.B.S. enI.B. te Groningen.
V. AFDELING VEGETATIEKUNDE, hoofd Prof. Dr. D. M. DE VRIES
Deze afdeling heeft alsobjecten vanonderzoek devegetatie vangrasland, de onkruidbegroeiing
vanakkersen dehinderlijke plantengroei vanwaterlopen.De samenstelling diervegetaties uitplantesoorten enuitplantengezelschappen wordt bestudeerd in samenhang methunmilieu.
Hoewel hetgrondleggende werk, verricht voor deonderscheiding vangraslandplanten enakkeronkruiden invegetatieve toestand eninjeugdstadium,grotendeelstothetverleden behoort, blijft toch
deuitbreidingen vervolmakingervanenigeaandachtvragen.Gedurende delaatstejarenwerdvrijveel
tijd besteed aan deherkenningvanmossenenwiersoorten,welkelaatstevaak moeilijk tedetermineren
zijn. Dekennisder waterplanten aan deafdeling lijkt nuzozeer ontwikkeld, datop bescheiden schaal
met sociologisch enoecologisch onderzoek vanwaterloopbegroeiingen kanworden aangevangen.
Evenalsinhetverledenzalookindetoekomst aanafgestudeerden, studenten,assistenten enandere
werkkrachten bij onderzoek, voorlichting en onderwijs gastvrijheid op het laboratorium en hulp
worden verleend bijhunpogingen zich te bekwamen in deonderscheiding vangraslandplanten en
akkeronkruiden.
1. EXPERIMENTELE VEGETATIEKUNDE EN WAARDERING VAN GRASLANDPLANTEN, Ir.J.P.VAN DEN BERGH
De in 1959bereikte resultaten methetzoeken naar eenmethode terbeschrijving vanhetverloop
van deconcurrentiestrijd tussen meerjarige grassoorten zijn vandien aard, dathetnuvoor mogelijk
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wordt gehouden door wijziging van de proefomstandigheden de invloed van de afzonderlijke milieuomstandigheden op de concurrentie te meten. Alvorens hiermee begonnen kan worden, zal eerst nog
aan de verbetering en standaardisering van de methode moeten worden gewerkt. Onder andere is het
voor de reproduceerbaarheid van dit soort proeven van essentieel belang, dat het plantmateriaal,
waarmee de proef wordt genomen, ten tijde van de aanvang van de proef altijd in hetzelfde stadium
verkeert; b.v. gevernaliseerde, in rust verkerende spruiten.
De waterstandsproef met vocht- en droogte-indicatoren zal in gewijzigde vorm worden herhaald.
De wijziging bestaat o.a. hierin, dat, door het tijdelijk geheel weg laten vallen van de grondwaterstand, perioden van grote droogte zullen worden nagebootst.
De waarnemingen betreffende de botanische samenstelling en de netto-en bruto-opbrengsten op het
mineralenarme grasland op de proefboerderij „De Ossekampen" zullen op dezelfde voet 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. BESCHRIJVENDE EN C O R R E L A T I V E VEGETATIEKUNDE, Prof. Dr. D. M. DE VRIES
en Mej. E. H. ZEILER

Als onderdeel van de methodologie der botanische analyse van de grasmat ligt het in het voornemen de rangorde-methode met de drooggewichtsanalytische opnieuw te vergelijken, zowel op hooials op weiland.
Botanisch onderzoek van grasmonsters van proefvelden wordt nog op vrij grote schaal verricht
voor andere onderzoekers van het I.B.S., voor andere instellingen en voor Rijkslandbouwconsulenten; voor de eigen afdeling zal het slechts tot het meerjarige proefveld AG-IBS 1(proj. nr. 355 C) beperkt zijn. Het lijkt twijfelachtig of in 1960 aan alle aanvragen tot botanisch onderzoek zal kunnen
worden voldaan.
Het nauwkeurige botanische onderzoek van oude graslanden, gekoppeld aan grondonderzoek (proj.
nr. 1), dat voorheen een belangrijk onderdeel van het werkprogramma der afdeling uitmaakte, maar
sedert 1954 slechts incidenteel werd voortgezet, zal in 1960 slechts bepaalde doeleinden dienen, zoals
het nagaan van de droogteschade en haar herstel, benevens het onderzoek van vet-, schape- en paardeweiden. Voor een verdere verwerking van het in de loop der jaren verkregen omvangrijke materiaal
van dit project tot oecologische en sociologische mededelingen zal weer veel tijd worden uitgetrokken.
Behalve enkele kleinere publikaties zijn twee lijvige verslagen te verwachten.
Het probleem aangaande de indicatie van bodemeigenschappen door plantesoorten zal weer de
aandacht vragen. Voor wat de correlatieve wijze van aanvatting ervan betreft (proj. nr. 355A), zal
het plan voor 1959, dat wegens de buitengewone droogte niet kon doorgaan, worden uitgevoerd.
In het kader van het sociologische en oecologische onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen (proj.
nr. 321) zal de herhaalde bestudering van de onkruidvegetatie in de loop van het jaar, welke tot meer
percelen is uitgebreid, verder doorgang vinden ten einde beter ingelicht te worden over de invloed van
vruchtwisseling en weersgesteldheid.
In samenwerking met de afdeling Onkruidbestrijding zal begonnen worden met oriënterend vegetatiekundig onderzoek van waterlopen.
Proj. nr. 1 Sociologisch en oecologisch onderzoek van praktijkgraslanden.
Proj. nr. 321 Sociologisch en oecologisch onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen.
Proj. nr. 355 Potentiële en actuele indicatie van graslandplanten.
A. Chemisch onderzoek van minnende en mijdende planten, tezamen groeiend op
oude graslanden.
3. MORFOLOGIE VAN VEGETATIEVE SPRUITEN, A. A. KRUIJNE
Gebleken is, dat omtrent de vegetatieve uitbreidingswijze van graslandplanten, welke beïnvloed
wordt door uitwendige omstandigheden, te weinig bekend is. Daarom werd een lopend morfologisch
onderzoek betreffende de uitstoeling en uitlopervorming van enkele grassen ondergebracht in een
nieuw project, dat ruimte laat voor uitbreiding.
Proj. nr. 362 Ongeslachtelijke uitbreidingswijze van graslandplanten en de invloed van milieufactoren daarop.

VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE, hoofd Dr. Ir. J. DOEKSEN
BODEMFAUNA E N WEIDEHYGIËNE, Dr. Ir. J. DOEKSEN
Op deze afdeling zijn drie objecten in onderzoek.
Bij de bestudering van de bodemfauna wordt niet alleen getracht een inzicht te krijgen in de be-
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tekenis van defauna voor de bodemvruchtbaarheid, maar ook en vooral wordt gezocht naar mogelijkheden het diereleven in de grond te stimuleren, waarbij uiteraard de grond en zijn stabiliteit als
primair worden beschouwd.
Veel aandacht wordt besteed aan het toevoegen van veensoorten - in het bijzonder zwartveen aan de grond en het effect hiervan op de bodemfauna en omgekeerd.
De invloed van de uitwendige factoren op de produktiviteit van het rundvee wordt nagegaan met
behulp van de standaardkoe. Thans wordt gestreefd naar het verkrijgen van een beter inzicht in de
voedselopname en de groei van zich ontwikkelend vee.
De bestrijding van de leverbot, waarvoor een methode is uitgewerkt, blijkt in de praktijk in bepaalde gebieden teleurstellende resultaten op televeren. Gebleken is,dat dein deliteratuur vermelde
en door andere onderzoekers als vaststaand aangenomen gegevens over de biologie van de tussengastheer van de bot, de slak Limnaeatruncatula, onvoldoende, ten dele zelfs fout zijn. De leverbotcommissie T.N.O. heeft thans een bioloog aangesteld omin deze lacune te voorzien.
Door ons wordt getracht om door rationele greppelverzorging vermindering van de schade door
de leverbot te verkrijgen.
Proj. nr. 15 Bodemfaunistisch onderzoek.
Proj. nr. 20 Onderzoek naar wetmatigheden in groei en produktie van het rundvee.
Proj. nr. 22 Weidehygiënisch onderzoek.
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