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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Het bestuur kwam inditverslagjaar drie keer bijeen, nl. op 18jan., 14juni en9nov.De afgetreden
bestuursleden Dr.Ir.W. FEEKES enDr.Ir.J. J. ESHUIS werden herbenoemd, zodat de samenstelling
ongewijzigd bleef.
Een wijziging vandestatuten, waartoe hetbestuur heeft besloten omeenuitbreiding vanhet bestuur mogelijk temaken, wacht opdegoedkeuring vandeMinister. Hetbestuur besteedde bijzondere
aandacht aandewaarde vanklimaatruimten voor hetlandbouwkundig onderzoek, aande bekendmaking deronderzoekuitkomsten enaandemaatstaven voor hetaanvaarden van opdrachten.
PERSONEEL
Van onze oud-directeur, Ir.J. WIND, ondervonden wij ookin hetafgelopen jaar veel wetenschappelijke steun, vooral ophetgebied vandiergebreken, dieverband houden metdeaard ende samenstelling van weidegras.
Onder intrekking van zijn detachering bij het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek,
werd Ir. RIEPMA K Z N . per1febr. 1960weder ophetI.B.S. bijdeAfd. Scheikunde ingedeeld. Wegens
het aanvaarden vaneenbetrekking inhetbuitenland heeft hijper31 dec. 1960dedienst verlaten.
Door de Kellogg-Foundation werd aan Ir. ENNIK eenbeurs beschikbaar gesteld voor een verblijf
van eenjaar in de U.S.A. Hijzalvan sept. 1960-sept. 1961aan de Michigan State University te
East Lansing studie maken van ruwvoedersamenstellingen aan de hand van de daar lopende dierproeven.

De technisch hoofdambtenaar S. SEVENSTER werd m.i.v. 1juni 1960 van het Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten naar ons instituut overgeplaatst. Voorts was uitbreiding van de formatie mogelijk met een hoofdassistent voor de Afd. Landbouwdierkunde.
De belangstelling van buitenlanders om als gastmedewerker voor kortere of langere tijd bij ons
te werken neemt voortdurend toe. Dr. B. E. DAY, Dr. Ir. I. M. SAID en Dr. Ir. K. M. SEN M.SC. zijn
inmiddels naar hun land teruggekeerd. Sedert dec 1960 wordt gastvrijheid verleend aan W. P.
GROBBELAAR M.SC. van het Landboukollege te Potcheftstroom (Zuid-Afrika), die de invloed van de
worteltemperatuur op de groei van maïs bestudeert. Mej. A. G. DAVIESvan het Welsh Plant Breeding
Station te Aberystwyth (Engeland) en M. DEL POZO (Spanje) zijn sedert okt. 1960 als gastmedewerker
in het fytotron werkzaam.
In de vacatures ontstaan door het vertrek van middelbaar of lager personeel kon, zij het soms met
veel moeite, worden voorzien.
De reeds voor enkele afdelingen bestaande veiligheidsmaatregelen tegen giftige of bijtende stoffen
en straling werden aangevuld met in 1960 voor het eerst toegepaste periodieke medische controles
van enige personeelsleden.
SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN, DEELNEMING AAN WERKGROEPEN EN COMMISSIES
De werkzaamheden van het I.B.S. hebben veel aanrakingspunten met werk elders. De veelzijdigheid van onze bezigheden en de rijke schakering van het landbouwkundig onderzoek hier te lande
leiden tot een groot aantal binnenlandse verbindingen. Door de plaats die Nederland inneemt in de
wereld van het internationale onderzoek lopen er ook heel wat verbindingen tot in het buitenland
door.
Een groot aantal I.B.S.-contacten wordt onderhouden via beherende organen, commissies en werkgroepen. Aan het einde van het jaar waren dit er 47, waarvan 4 internationale. Hun invloed op de
gang van het onderzoek is uiteenlopend. Bij sommige wordt alleen een beroep gedaan op algemene
bestuurlijke of wetenschappelijke ervaring van I.B.S.-functionarissen. Bij andere komen tot in detail
de uitkomsten van het onderzoek of de ontwerpen voor uit te voeren werkzaamheden aan de orde.
Het lijkt niet ondienstig om de aard en betekenis van enkele der bedoelde contacten te belichten.
Het samenspel met gewasspecialisten (van proefstations en elders), veredelingsonderzoekers en
rassendeskundigen is zeer veelvuldig. Het loopt uiteen van telefonisch contact ter uitwisseling van inlichtingen tot een gezamenlijk behartigen van gemeenschappelijke proefvelden. Dit laatste geldt wel
in het bijzonder voor de onkruidbestrijdingsproefvelden, niet alleen voor de landbouw, maar ook
voor de tuinbouw.
Met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen worden periodiek onderwerpen van
gemeenschappelijk belang in groepsbijeenkomsten besproken. De Groningse kennis omtrent meststoffen, bemestingstoestanden in de praktijk en gehalten der gewassen op verschillende gronden
wordt daarbij samengevoegd met onze ervaringen betreffende plantenfysiologische verschijnselen
en gehalte-eisen. Inzichten speciaal op de gebieden van grondbewerking, bodembiologie en bodemfauna worden daarenboven uitgewisseld in werkgroepsverband. Bij de laatste 2 onderwerpen worden
ook verbindingen onderhouden met het I.T.B.O.N. te Arnhem, met de Stichting voor Bodemkartering te Bennekom en met functionarissen van de Directie van de Tuinbouw.
Met het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te Hoorn bestaat een soortgelijke regeling als met
Groningen. Bij het I.B.S.-onderzoek spelen de dieren een tamelijk principiële rol, doordat over een
aantal teeltmaatregelen bij weide- en groenvoedergewassen alleen uitsluitsel verkregen kan worden
via de reactie van het dier. Een gezamenlijke beschouwing met veevoedingsdeskundigen en dierfysiologen verzekert de grootst mogelijke vruchtdragendheid der gegevens en het trekken van verantwoorde conclusies uit de dierlijke reacties. Uiteindelijk zullen de interpretaties moeten leiden tot
betere scheikundige criteria der waar te nemen verschijnselen. Onderwerpen van bespreking zijn bijv.
de invloed van gras op de mineralenhuishouding van runderen (met de nadruk op magnesium en
koper) en de invloed van de aard van het gras op de voedselopname van het vee. Bij het koperonderzoek wordt ook wederzijdse steun verleend aan gemeenschappelijke studieobjecten.
In dezelfde sfeer werden besprekingen gehouden met de Afdeling Fysiologie der Dieren der Landbouwhogeschool. Hetzelfde geldt voor de Afd. Graslandcultuur, die bovendien een aantal proefobjecten gezamenlijk met het I.B.S. bewerkt, o.a. doordat één medewerker en 2 buitenlandse promovendi van die afdeling tevens gastmedewerker van het I.B.S. zijn.
Op het gebied van gebreksziekten bij vee, sinds kort ook op het gebied der mestveeweiderij, alsmede
op het terrein der onkruidbestrijding (ook die in watergangen) worden levendige onderzoekcontacten
met de landbouw- en tuinbouwvoorlichtingsdiensten onderhouden. De onkruidbestrijding vormt ook
een geregeld besprekingspunt met de Plantenziektenkundige Dienst. Over dit onderwerp bestaat ook
een goed georganiseerd en vruchtbaar internationaal contact, evenals over het kwaliteitsonderzoek
van eetaardappelen en de methoden van chemisch gewasonderzoek. Chemische en biochemische
werkmethoden vullen ook maandelijks een contactbijeenkomst met werkers van het I.B.V.L.

HUISVESTING, TOERUSTING EN MATERIEEL
De terreinen aan de voorzijde der beide gebouwen kregen in 1960 hun definitieve aankleding.
Door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst werden enige grotere voorzieningen, die via het
Ministerie van Landbouw en Visserij aanhangig zijn gemaakt, uitgevoerd, nl. het afdichten van een
werkruimte bij plantenkas 1, het slaan van een nieuwe bron bij plantenkas I, het uitbreiden van het
waterleidingnet op onze proefterreinen en het verbeteren van de afvoer der dakberegening van enige
kassen.
In kas II kwamen de elektrische leidingen voor de daglengte-installatie gereed, zodat nu in iedere
kas of cel plaatselijk op 5 verschillende perioden van bijbelichting kan worden aangesloten.
De straatverlichting achter de gebouwen werd afdoende verbeterd en uitgebreid.
De conditionering van 2 klimaatcellen in het fytotron, waarvoor tijdens de nieuwbouw de nodige
gelden ontbraken, kwam nagenoeg gereed.
Door de heren Dr. VAN OORSCHOT en Dr. DE W I T werd veel tijd besteed aan het opstellen van een
apparatuur voor het meten van het koolzuurverbruik (fotosynthese) en de koolzuurafgifte van plantedelen of van volledige planten. Bepaalde moeilijkheden die daarbij met de „infrared analyzer" werden ondervonden, zijn waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat dit apparaat werd geleverd in een
opstelling die bedoeld is om sporen C 0 2 aan te tonen. Voor ons onderzoek over assimilatie is het
echter noodzakelijk om afwijkingen van de koolzuurspanning in atmosferische lucht nauwkeurig vast
te stellen. Verschillende onderzoekers maken thans van het gereedgekomen apparaat gebruik.
Voor het meten van de bladlengte van levende planten (waardoor dikwijls het gemeten blad afsterft) werd een filmcamera met tijdschakelapparaat aangeschaft, waardoor het mogelijk is geworden
de bladlengtemetingen op het geprojecteerde beeld uit te voeren.
BIJEENKOMSTEN, CONGRESSEN E N CONTACTEN
Voor de wetenschappelijke staf van het instituut werden verschillende symposia georganiseerd,
waarbij veelal onderzoekers van andere diensten en instituten werden uitgenodigd. Dit betrof de
volgende onderwerpen:
25 jan. : Rust en rustbreking
22 febr. : De betekenis van de wortel in de landbouw
21 mrt. : Causale vegetatiekunde
10 okt. : Ionenopname
21 nov.: Groeifasen
Voor de collectieve deelname van de Wageningse instituten aan de Floriade te Rotterdam werd
door ons een inzending verzorgd.
Door de directeur en de wetenschappelijke medewerkers werden, zowel op het instituut als elders,
talrijke bijeenkomsten van werkgroepen, contactgroepen en commissies bijgewoond, waarbij door
meerderen voordrachten werden gehouden.
Ook ditjaar is door een aantal onderzoekers veel werk besteed aan de cursus „Biologie" die aan de
assistenten van verschillende Wageningse instituten wordt gegeven.
Dr. Ir. v. D. ZWEEP had op 21jan. een bespreking aan het Institut für Gemüsebau und Unkrautforschung te Fischenich (Did.); op 18 maart bracht hij een bezoek aan Dr. STRYCKERS van de Landbouwhogeschool te Gent ter bespreking van chemische onkruidbestrijdingsproblemen.
Van 4-8 april waren Dr. Ir. V.-D. ZWEEP en Dr. v. D. WEIJ aanwezig op het congres van de Int.
Research Group on Weed Control en het symposium van de British Weed Control Council te Oxford,
terwijl zij van 8-12 april verschillende laboratoria in Engeland bezochten.
Mej. Ir. HARBERTS bezocht op 25-27 april de laboratoria van de Stickstoffwerke te Linz (Oostenrijk).
De heer LUGT woonde op 4 mei een lezing bij over kwaliteitsvraagstukken van aardappelen op de
jaarvergadering van het Landesverband Kartoffelkaufieute te Düsseldorf.
Prof. Dr. DE VRIES bracht van 4-8 mei een bezoek aan de Landw. Hochschule te Stuttgart-Hohenheim en hield daar een voordracht over de opbrengst en waardering van dominantiegezelschappen.
Op 20 mei bezichtigde Dr. Ir. VAN OORSCHOT de proeven met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van Dr. ORTH te Fischenich bij Keulen.
De heer KEMP woonde op 14juni de vergadering bij van de Werkgroep Kopziekte T.N.O. te Gent.
Van 22-26 juni maakte Dr. v. D.WEIJ een reis naar Basel en Zürich om daar met verschillende fabrikanten overleg te plegen over de ontwikkeling van spuitapparatuur.
Dr. ALBERDA en Ir. SONNEVELD woonden van 10-21 juli het 8e Int. Graslandcongres te Reading
(Engeland) bij en hielden daar beiden een voordracht.
Dr. Ir. v. D.ZWEEP bezocht op 31 aug. en 1sept, het Institut für Gemüsebau und Unkrautforschung
te Fischenich bij Keulen.
Van 12-24 sept, maakte Dr. Ir. DE W I T een dienstreis naar Engeland. Hij hield daar een lezing op
het symposium „On Mechanisms in biological competition" te Southampton en had verder besprekingen met verschillende onderzoekers van het National Institute of Agricultural Engineers te Silsoe,

het Rothamsted Experimental Station, de Universities of Reading en Oxford, alsmede het National
Vegetable Research Station te Wellesbourne.
Drs. BODLAENDER en de heer LUGT namen deel aan de bijeenkomst van de European Association
for Potato Research te Brunswijk.
Dr. DEUS en Mej.Ir. HARBERTS bezochten op 28 sept.-l okt. de jaarbijeenkomst van het Verband
Deutscher Landw. Untersuchungs- und Forschungsanstalten te Hamburg.
Op de Conferentie van The Royal Veterinary Association van 22-24 nov. te Londen hield de heer
KEMP een voordracht over de jongste resultaten van het onderzoeknaarhypomagnesemiein Nederland.
Het aantal bezoekers aan ons instituut, zowel uit het binnenland als uit het buitenland, bleef toenemen. Voor meer algemene bezoeken werd daarom een 4-tal middelbare personeelsleden tot gids
opgeleid, waardoor het in vele gevallen mogelijk was de onderzoekers gedeeltelijk te ontlasten.
In het gastenboek werden in totaal 114 individuele bezoekers genoteerd uit niet minder dan 30
landen.

DE BEREIKTE STAND VAN HET ONDERZOEK
EN DE VERKREGEN UITKOMSTEN
ALGEMEEN
PROEFTECHNIEK EN STATISTIEK

Ten einde de heterogeniteit van drogen binnen één droogapparaat na te gaan werd
een daarop gericht onderzoek uitgevoerd. Een duidelijke uitkomst werd nog niet verkregen.
Voor het eerst iseen statistische techniek toegepast diein de literatuur bekend staat
onder denaam „multivariate analysis". Demethode istoegepast opeen internationaal
kwaliteitsonderzoek aan aardappelrassen, dievariëren inbepaalde eigenschappen (b.v.
smaak, meligheid, droogheid, stukkoken e.d.). Deanalysedient omdevolgende vragen
te beantwoorden: 1. Zijn de rassen in het algemeen verschillend voor de beschouwde
eigenschappen? 2. Welke van de beschouwde eigenschappen geven in het algemeen
rasverschillen aan? 3. Welke groepen van rassen kunnen t.o.v. de beschouwde eigenschappen onderscheiden worden? 4. Welke eigenschappen kenmerken de onder 3bedoelde te onderscheiden groepen, of zelfs de rassen afzonderlijk? Opde laatstevraag
zalhet antwoord noodzakelijkerwijs enigszins vaag blijven.
I. AFDELING PLANTENTEELT
TEELT EN CONSERVERING VAN BIETEN

De eindbewerking der gegevens over de bewaring van voederbieten is gereedgekomen. De invloed van de bewaarfactoren temperatuur, vochtigheid en C0 2 -gehalte van
delucht ophet verloop van deademhaling en van derotting en op deresulterende verliezen kon worden beschreven. Ook van de werking van cultuurmaatiegelen, zoals de
tijd van oogsten en de diepte van koppen, kon een duidelijk beeld worden verkregen.
De invloeden van de grond en de bemesting zijn tot uiting gekomen in alleszins bevredigende samenhangen, die het belang van een harmonische plantevoeding volledig
onderstrepen. Min of meer verrassend was echtei, dat B-gebrek (hartrot) geen betrouwbare invloed op de houdbaarheid bleek uit te oefenen. Vooral op zandgronden
dient de K-bemesting samen te gaan met een goede Mg-voorziening. Op gronden met
een lagepH isvoor het verkrijgen van de beste houdbaarheid inhet algemeen aanzienlijk meer K + M g vereist dan op minder zure grond. Het Na-gehalte van onze zandgronden ligt over het algemeen op een zodanig niveau, dat Na-bemesting een gunstige
invloed heeft op de houdbaarheid.
KAUKASISCHE SMEERWORTEL

Door velejaren aandacht aan dit groenvoedergewas te besteden, zij het op bescheiden schaal, isnu welkomen vast te staan, dat dein debuitenlandse literatuur vermelde
grote opbrengsten bij ons lang niet gehaald kunnen worden. Het gewas is, althans
onder onze omstandigheden, veel gevoeliger voor droogte dan wordt beweerd. Het
onderzoek aan deze soort wordt dan ook niet langer voortgezet.
AARDAPPELEN ALS STOPPELGEWAS

Bij begin augustus 1960 uitpoten van voorgekiemd pootgoed bleek het laat in de
10

herfst van 1959 gewonnen pootgoed bij verschillende rassen veel vlugger op te komen
dan het op gewone tijd in 1959 geoogste pootgoed (zofnerpootgoed). Bij het zomerpootgoed kwamen veel planten door onderzeeërvorming helemaal niet op; bij een
enkel ras was dit bij meer dan dehelft der knollen het geval. Dit verschijnsel kwam bij
het herfstpootgoed in het geheel niet voor. Het verschil in ouderdom van het pootgoed
zou de oorzaak kunnen zijn, terwijl de grote droogte en de hoge temperaturen in de
zomer van 1959mogelijk ook een ongunstige invloed hebben gehad op het in dat jaar
gewonnen zomerpootgoed. Het probleem zal nader worden onderzocht onder geconditioneerde omstandigheden.
Hoewel over het algemeen de weinig voor Phytophthora vatbare rassen laat in het
seizoen toch zeer ernstig werden aangetast, bleven enkele rassen ook toen geheel of
nagenoeg geheel vrij van deze ziekte en gaven ze een aanvaardbare opbrengst.
Ook ditjaar had bespuiting met een zinkhoudend carbamaat weer een opmerkelijke
opbrengstverhoging tot gevolg bij rassen die toch niet of maar weinig door Phytophthora werden aangetast.
ONTWIKKELING EN ACTIVITEIT VAN HET WORTELSTELSEL

Bijproeven met verschillende temperaturen van het wortelmilieu isgebleken dat bij
erwten de K-opname afneemt boven 20°C, terwijl de stikstof- en fosfaatopname blijft
toenemen tot 30°C. De „wortelactiviteit", uitgedrukt in spruitgroei per eenheid van
wortelgewicht en tijd, is het kleinst bij die temperatuur, waarbij de wortel het beste
groeit. Het isniet waarschijnlijk, dat dit berust op een soort luxe wortelgroei.
Het traject van worteltemperaturen, waarbij redelijke groei plaatsheeft, is bij de
bruine boon kleiner dan bij deerwt. Koolzaad enveldbonen lijken in dit opzicht op de
bruine boon en niet op de erwt, zoals men zou verwachten. Vooral de vermindering
der wateropname is bij de lage worteltemperaturen de beperkende factor voor de
spruitgroei.
Aëratie van vloeistofcultures bewerkstelligt bij verschillende plantesoorten en omstandigheden telkenswatanders.Eenzwakke ofzelfsnegatievereactie bleekinde regel
samen te gaan met ijzergebrekschlorose door de gelijktijdige toediening van ijzer en
fosfaat. Bij vlas, maïs, Engels raaigras en sla treedt gemakkelijker de chlorose op.
Erwten bleken over 't algemeen weinig gevoelig voor aëratie, bruine bonen en koolzaad zeer gevoelig. Een gunstige invloed van aëratie werd alleen gevonden wanneer
door de uitwendige omstandigheden hoge eisen worden gesteld aan het wortelstelsel.
Hogerezuigspanningen inhet wortelmilieu beïnvloeden degroeinadeliger naarmate
de lichtintensiteit hoger is. Kortdurende remmingen van de bladgroei kunnen naderhand worden gecompenseerd, mits de remming niet te sterk geweest is. Een langer
durende verhoogde zuigspanning lijkt bij vlas vezels met geringer lengte te geven.
Granen en weidegrassen bleken aanzienlijk minder gevoelig voor deze hogere zuigspanning. De doorgaans kleinere afmetingen van planten op kleigrond kunnen beschouwd worden alseengevolgvan degemiddeld tragere waterleverantie dan op lichte
gronden.
Onthouding van stikstof heeft, na de uitputting van het N-depot in de plant, nagenoeg alleen wortelgroei tot gevolg. Omgekeerd brengt vervolgens tijdelijke N-toediening de wortelgroei volledig tot stilstand en geeft alleen spruitgroei.
ONVOLDOENDE ONTWIKKELING VAN KLAVER

Opnieuwkon geeninvloedvandeaaltjeswerende voorvrucht afrikanen opdeklaverontwikkeling worden opgemerkt. Het effect van ontsmetting met DD opde klaverontwikkeling, zoals dit ophet veld herhaaldelijk isvastgesteld, werd ook inmet grond ge11

vulde potten verkregen. Dit was echter niet het geval wanneer een voedingsoplossing
met DD werd behandeld.
Uit potproeven met mengsels van gras en klaver werd de indruk verkregen, dat er
niet spoedig ofzelfshelemaal niet een directe overdracht van stikstof van de klaver aan
het gras plaatsvindt. Ook bij deze proeven bleek klaver weer zeer gevoelig voor de
lichtintensiteit.
VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND

Evenalsin 1959waszowel de groei van schapen alsdie vanjong rundvee in de voorzomer van 1960zeer goed. Er bleek geen invloed van demethode van beweiding ofvan
extreem hoge bemestingen met stikstof. Later in de zomer en vooral toen er steeds
meer regen begon te vallenwerd degewichtstoename van de dieren veel geringer. Zowel het vochtgehalte als de smakelijkheid van het gewas (botanische samenstelling,
groeistadium) lijken grote invloed te hebben op de hoeveelheid droge stof die door
groeiende dieren wordt opgenomen en daarmee op het verloop van de groei. Deze indruk werd bevestigd door praktijkervaringen, die door middel van een enquête werden
verzameld.
Het ziet er naar uit dat bijjong rundvee ook een redelijke groei kan optreden wanneer het gras wordt gemaaid en vervoederd in een open loopstal. Dan is het echter van
veel belang dat een smakelijk en fris produkt wordt verstrekt.
II. AFDELING ONKRUIDBESTRIIDING
ONKRUIDBESTRIJDING IN DE AKKER- EN WEIDEBOUW

Het onderzoek over de invloed van herbicide groeistoffen op de ontwikkeling van
graszaadteeltgewassen kon door Ir. SEN worden samengevat in een landbouwkundig
proefschrift. Hoewel in principe de reactie van grassen op 2,4-D, MCPA en 2,4,5-TP
niet verschilt van die van granen, blijkt de fundamentele kennis over het uitstoelingsproces en over de omstandigheden waaronder de grassen tot aaraanleg overgaan tègering om betrouwbare voorspellingen te kunnen maken over de invloed van herbicide
groeistoffen op de zaadoogst dezer gewassen. Aan de hand van de proefnemingen was
het echter mogelijk tot voorlopige conclusies te komen over deze invloeden. Bij Poa
pratensis en Festuca rubrazou de sterke gevoeligheid in de maanden oktober-november voor groeistoffen veroorzaakt worden door een omstreeks die tijd optredende stilstand in de uitstoeling. Door een in deze tijd voortgaande uitstoeling bij Poa trivialis
en Lolium perenne zijn dezejuist in het vroege voorjaar het gevoeligst. Daarnaast zijn
deeerstgenoemde tweegrassen relatief resistentertegeninvloeden opde bladontwikkelingdan de laatste twee. Dit wordt toegeschreven aan de vroegheid van aaraanleg.
De invloed van MCPA-TBA-mengsels op de ontwikkeling van wintertarwe werd
niet in alle rassen gelijk bevonden. Flamingo en Capelle Desprez blijken bijv. gevoeliger dan Felix.
In ontbladeringsproeven in erwten en stambonen werden vooral met monochlooracetaat en diquat gunstige ervaringen opgedaan, al dient hetjuiste tijdstip van toepassing nader onderzocht te worden. Te vroege bespuiting kan nl. nog tot oogstreductie
en kwaliteitsbeïnvloedingen leiden.
LABORATORIUMONDERZOEK OVER DE INVLOED VAN CHEMISCHE MIDDELEN OP DE GROEI

Studies over het transport van radioactief 2,4-D-C14 in gerstplanten en stambonen
met de autoradiografiemethode maakten het mogelijk een kwalitatief beeld te verkrijgen overhet vervoer in deplant vannietsnel afgebroken verbindingen.De waarnemin12

genvan CRAFTSen PETERSEN, dat graanplanten nahet 4-5-bladstadium opvallend minder2,4-D-C14vandeprimairebladerennaarhetwortelstelsel vervoeren dan in jongere
groeistadia, blekenjuist. Aangetoond kon echter worden, dat dit verschil niet veroorzaakt wordt door het omstreeks ditmoment tot ontwikkeling komen van de aaraanleg.
Vermoed wordt, dat het verschil bepaald wordt door het uitgroeien van de zijspruiten
van de oudste bladeren en door het belang van deze bladeren voor de distributie van
assimilaten in de plant.
Fotosynthese-remmende middelen (simazin, atrazin, monuron) in de lage concentratie van 0,5 dpm op het wortelstelsel inwerkend praktisch gelijktijdig met het toedienen van 2,4-D-C14 tot de primaire bladeren, blijken het transport van 2,4-D-C14
naar het wortelstelsel volkomen te verhinderen. Amitrol doet dit pas bij hogere doseringen (10 ppm) en na langere inwerkingstijd. DNOC en chloor-lPC remmen bij 10
dpm wel het transport bij gerst, doch niet bij stambonen.
Bij studies met niet-radioactief materiaalblekenvrijwelalleonderzochte triazinen en
ureumverbindingen bijtoedieningaandewortelseensterkerewerkingtevertonen. TriazinenmeteenOCH3-ofSCH3-groepblekenalleeensterkewerkingviadebladeren uit te
oefenen, doch de Cl-triazinen en de ureumverbindingen gaven bij deze toediening zeer
uiteenlopende effecten te zien. Met triazinen en ureumverbindingen werd vooral de
spruitgroei sterk geremd. Carbamaten remden degroeivanstambonen veelminder dan
triazinen en ureumverbindingen, 2,6-dichloorbenzonitrilremde vooral de wortelgroei.
De invloed van de lichtintensiteit op de werking van enkele middelen (diquat en
karsil) bleek zo te zijn, dat de werking op de plant bij hogere intensiteiten sneller optreedt dan bij lagere intensiteiten.
Demethodiek bijhetmetenvandekoolzuuropname en-afgifte vanplantenis verder
uitgewerkt. Nu de verschillende hierbij optredende problemen lijken te zijn opgelost,
wordt een meer definitieve opstelling gebouwd. Hiermee zal tegelijkertijd met behulp
van thermokoppels deverdamping van planten kunnen worden geregistreerd.
ONKRUIDBESTRIJDING IN TUINBOUWGEWASSEN

Aangezien opnieuw bleek, dat bij aardbeien in de periode na de oogst toepassingen
van 0,5-0,75 kg simazin per ha op diverse grondsoorten en rassen een veilige en afdoende onkruidbestrijding gedurende de wintermaanden geven, werd een landelijke
adviseringgestimuleerd. Dit deelvan het onderzoek werd afgesloten. Voorjaarstoepassingen bleken wederom onvoldoende veilig te zijn. De uitbreiding van de éénjarige
aardbeiteelt (metzomerplanting) maakt hetverdere onderzoek metnazomer-en herfsttoepassingen van onkruidbestrijdingsmiddelen noodzakelijk. Met simazin en neburon
werden gunstige ervaringen opgedaan.
Bij de teelt van asperges werden met toepassingen van dalapon voor kweekbestrijding opnieuw goede ervaringen opgedaan, zodat deze behandeling in 1961 voor toepassing geadviseerd zal kunnen worden. De chemische onkruidbestrijding op zaaibedden van aspergesvieltegen.Zewerdsterk beheerst door de droge weersomstandigheden. Ook in degroenteteelt werden de proefresultaten sterk door het droge voorjaar
bepaald. Aan de andere kant gaven door de natte zomer in de kruidenteelt (munt)
middelen alssimazin,monuron, diuron en neburon schade aan het gewas. Bijde zaadteelt van wortelen moet in propazin een belangrijk produkt worden gezien.
Uit het onderzoek met nieuwe middelen kwamen er voor bonen, wortelen en sla
goede mogelijkheden met enkele produkten (o.a. amiben, karsil) naar voren.
BESTRIJDING VAN WATERPLANTEN EN ONKRUIDBESTRIJDING OP ONBETEELDE TERREINEN

Aan dethans in depraktijk door de Commissie voor Phytopharmacie toegelaten bespuitingen van dalapon en 2,4-D- of MCPA-zouten kan de door ons gepropageerde
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toevoeging van amitrol nog niet plaatsvinden. Opnieuw werd echter met dit „hulpherbicide"eenveel snellere reactie,afsterving en verteringvan deboven water groeiende vegetatie verkregen. Vooral de „10-2-2"-combinatie van per ha 10kg dalapon, 2kg
zuurequivalent groeistof en 2kg amitrol voldeed uitstekend.
De nieuwe amitrol-ammoniumthiocyanaatformulering lijkt kans te maken om als
hoofdherbicide de plaats van dalapon in te kunnen nemen.
Het belang van eenjuiste spuittechniek kwam steeds weer naar voren. Zo bleek in
zeer dichte vegetaties, waarvan lager blad door hoger blad wordt bedekt, het met
kracht diep in de begroeiing blazen van de spuitvloeistof, hetzij met een spuitgeweer
onder voldoende hoge druk, hetzij met een nevelspuit, voor een goed effect noodzakelijk te zijn. Voor andere gevallen bleek de hier ontwikkelde propaan-rugspuit vaak de
beste oplossing te geven.
In tijdelijk droogstaande sloten gaven de „allesdoders" diuron, monuron, simazin
en atrazin allemaal goede resultaten, diuron i.h.a. nog de beste.
Ondergedoken waterplanten zijn met de ons ter beschikking staande middelen niet
te bestrijden. Hetlaboratoriumonderzoek isdan ook sterk op ditprobleem gericht.
In binnen-en buitenland büjft groteinteresse bestaan voor dedoor ons ontwikkelde
draagbare logaritmische proefveldspuit, die nog in enkele details kon worden verbeterd.
III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE
KLIMAATSONDERZOEK BIJ DE AARDAPPEL

Het isgebleken dat er t.a.v.de knolaanleg van de aardappel een duidelijke interactie
bestaat tussen temperatuur en invloed van de daglengte. Korte dag werkt in mindere
mate versnellend, naarmate de temperatuur hoger is. Dit is van actueel belang, want
het betekent dat in zuidelijke gebieden de Nederlandse aardappelrassen dank zij de
hogere temperatuur wat minder sterk op de kortere dag reageren waardoor de uit een
oogpunt van produktie ongunstig gebleken invloed van korte dag wat wordt verzacht.
Overigens blijkt bij lage temperatuur deverdeling van stof overloof en knollen gunstiger dan bij hoge temperatuur. Dit komt omdat het temperatuuroptimum voor de
stengelgroei hoger ligt dan voor blad en knollen. Deze temperatuuroptima zijn niet
constant maar stijgen met de hoeveelheid ontvangen licht.
De invloed van detemperatuur op de stengelgroei (strekking en gewichtstoeneming)
is overdag en des nachts gelijk. Er zijn echter aanwijzingen dat zowel blad- als knolgroei wordt bevorderd door temperatuurcombinaties met lage nachttemperaturen.
CHEMISCHE BEÏNVLOEDING VAN DE LOOFGROEI BIJ AARDAPPELEN

Erwasreeds gevonden, dat eenaantal spuitmiddelen (w.o.2,4-D en2,4,5-T) in staat
is,om degroeivanjonge spruitjes (volgens dr. BEEMSTERdehoofdtoegang vanvirus)in
een aardappelgewas te remmen. Ditjaar bleek, dat na zulk een bespuitingdegroei van
de knollen ongestoord blijft, terwijl inderdaad het aandeel met bladrol besmette knollenlijkt te dalen.
STIKSTOFONDERZOEK

Bij proeven met de groei van gras op voedingsoplossingen met een verschillende
concentratie aan stikstof bleek dat het stikstofaanbod op dusdanige wijze kan worden
verminderd, dat grote veranderingen in chemische samenstelling optreden, zonder dat
de opbrengst daalt. Dit verschil in reactie op het stikstofaanbod tussen samenstelling
en opbrengst isdeste sterker, naarmate de temperatuur hoger is. Bij 15°Ctreedt het in
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veelmindere mate opdan bij25°C. Eenhoge lichtintensiteit vergroot het gesignaleerde
verschil sterk.
De verklaring is,dat bij hoge temperatuur bij laag stikstofaanbod al spoedig minder
spruiten worden gevormd. Bij hoog stikstofaanbod worden veel jonge spruitjes gevormd, dieeiwitrijk zijn, maar niet tot een hogere totale opbrengst komen dan de minder talrijke en gemiddeld oudere spruiten, die kenmerkend zijn voor delagere stikstofconcentratie. Deze laatste zijn rijker aan oplosbare koolhydraten en armer aan eiwitten.
Bij proeven met periodieke onderbreking van de stikstofvoeding bij tarwe bleek dat
reeds een periode van plm. 4dagen met stikstofgebrek vlak vóór het schieten leidt tot
een duidelijk korter gewas met lager opbrengst. De chemische samenstelling van het
gewas blijft echter gelijk aan die van de controles, in tegenstelling tot planten, die
halverwege het schieten tijdelijk stikstofgebrek leden. Deze handhaven hun lengtegroei (een aanwijzing dat de groeistofproduktie op het peil van de controles blijft?)
en moeten dus wel hun droge stof met water „verdunnen". Zij bereiken dan een hoger
vochtgehalte, en na restitutie van N ook een hoger stikstofgehalte dan de controles.
Het onderzoek over de betekenis van late stikstofgiften voor winterrogge op verdrogende zandgronden werd uitgebreid met een beregeningsproef. Hierbij bleek dat
bij optimale vochtvoorziening op verdrogende grond het rendement van een vroege
stikstofgift hoger ligt dan van een late gift, evenals dit op vochthoudende grond (bij
uitblijven van legering) het geval is. Dit steunt de conclusie dat de omgekeerde verhouding, die geregeld optreedt op verdrogende gronden, veroorzaakt wordt door
minder goede vochtvoorziening. Vroeger stikstof resulteert in grote planten, late stikstof remt het afsterven van assimilerend weefsel. Als de strekkingsgroei, zoals wij
mogen verwachten, hoger eisen stelt aan deturgor in deplant dan het instand houden
van de fotosynthese, wordt het begrijpelijk, dat bij sub-optimale vochtvoorziening een
late stikstofgift beter rendeert dan een vroege.
D E INVLOED VAN DE TEMPERATUUR OP DE GROEI EN DE UITEINDELIJKE AFMETINGEN VAN
PLANTEN

De reactievan de groei op detemperatuur isinhogemate eenkwestievan verdeling
der assimilaten. Bij hoge temperatuur stijgt het aandeel dat in assimilerend weefsel
(vnl.blad) wordt geïnvesteerd. De verdeling van de assimilaten is specifiek en verschilt
zelfs per ras. Bij vergelijking van tarwerassen bleek, dat een grotere bladontwikkeling
in het koude seizoen samengaat met een hoge spruit:wortelverhouding.
Zoals reeds in het vorig verslag vermeld, zijn er gewassen, die bij stijgende temperatuur (10-30°C) grotere afmetingen bereiken (maïs, stambonen) en gewassen die
andersom reageren (granen, erwten). De periode opkomst-bloei wordt in beide gevallen door de warmte ongeveer gelijkelijk bekort. Hierin zit het verschil niet. Om
deze snellere ontwikkeling bij te houden, moet ook de groei (dagelijkse gewichtstoeneming) naar verhouding worden versneld enjuist dit blijken de gewassen uit gematigd klimaat (granen, erwten) niet te halen, terwijl maïs en stambonen dank zij hoge
temperatuurcoëfficiënten (voor de groei) zelfs overcompenseren en dus bij hoge temperatuur ondanks de kortere beschikbare tijd grotere planten maken.
Hiermee wordt begrijpelijk waarom stambonen, in mei (dus bij hoge temperatuur)
gezaaid, een goed gewas kunnen leveren en doperwten (zelfs dagneutrale) niet. Tevens
is nu duidelijk, aan welke eisen een laat te zaaien gewas moet voldoen.
D E POTENTIËLE GRASLANDPRODUKTIE

In de veldproeven bleek er in het voorjaar bij optimale voorziening met water en
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mineralen een goede samenhang te bestaan tussen de ontvangen straling en de gemeten grasgroei. Eind juni isdezeverhouding echter verbroken. Een gesloten en vrij
lange grasmat blijkt dan bijna niet meer te groeien. Kort gras, dat met een stikstofgift
tot snelle groei wordt gebracht, groeit in diezelfde tijd nog wel vrij goed, maar gaat
toch ook snel stagneren. De oorzaak van deze depressie in de groei isniet duidelijk.
Ongeveer hetzelfde verschijnsel trad op bij in maart gezaaide grasmatjes, die buiten
op een voedingsoplossing waren geplaatst en die bij zeer frequent knippen een goed
gesloten bladoppervlak bleven vormen. In het voorjaar werd hier als maximum een
produktie bereikt overeenkomstig 213 kg droge stof per dag per ha.
In de zomermaanden daalde de produktie echter sterk.
Er zal nu worden gewerkt met niet-bloeiende vormen van Engels raaigras, om na te
gaan of de verklaring in de richting van de ontwikkelingsfysiologie van het gras moet
worden gezocht.
TRANSPIRATIE EN PRODUKTIE

Het staat thans wel vast dat de verschillende transpiratiecoëfficiënten van maïs,
gerst en haver geheel moeten worden verklaard uit verschillen in transpiratie. De assimilatie per cm2 bladoppervlak is ongeveer gelijk. Er werd reeds eerder vermeld, dat
maïs tijdens de assimilatie slechts de helft van de hoeveelheid water verbruikt die de
gewone granen behoeven. Er zijn thans aanwijzingen, dat gerst en haver in zoverre
verschillen, dat gerst bij vochtgebrek zijn transpiratie en assimilatie eerder gaat drukken dan haver. Hierdoor zou gerst water sparen en een droge periode beter overleven.
De betrekkelijke droogteresistentie van gerst zou hierop berusten en niet op een lage
transpiratiecoëfficiënt, zoals die van de maïs.
ONDERZOEK OVER KOUDEBEHOEFTE

Bij de proeven met vernalisatie vanjonge planten van winterrogge bleek wederom
dat de optimale vernalisatieduur goed overeenkomt met die van geweekt zaad. Tussen 6 en 8 weken koude (6°C) wordt een optimale versnelling van ontwikkeling verkregen. Bij optimale vernalisatie heeft de daglengte tijdens de vernalisatie geen aantoonbare invloed op de ontwikkeling en kan korte dag na de vernalisatie alleen maar
vertragend werken. Bij te korte vernalisatie werkt een voor- of nabehandeling (bij
16°C) met korte dag duidelijk versnellend. Dit jaar werd voor het eerst overtuigend
gedemonstreerd dat bij te korte vernalisatie ook korte dag gedurende de vernalisatie
(bij 6°C) versnellend kan werken, echter wel in mindere mate dan bij 16°C.
Een merkwaardige ervaring bij deze proeven is het, dat de koudebehoefte van de
winterrogge jaarlijks varieert. Planten uit zaad geoogst in 1957 en 1959 kwamen na
14 dagen koude niet in aar tijdens de nabehandeling bij 16°C en lange dag; planten
uit zaad van 1958 wèl. Hoogstwaarschijnlijk is dit een kwestie van vernalisatie op de
moederaar, in 1958 was de temperatuur tijdens de korrelvorming van de rogge lager
dan in 1957 en 1959 en het is een vaststaand feit dat de groeiende korrel hiervoor
reeds gevoelig is.
IV. AFDELING SCHEIKUNDE
MONSTERONDERZOEK EN SAMENWERKING MET ANDERE LABORATORIA

Hierna volgt een overzicht van de analysen, die zijn verricht in het kalenderjaar
1januari 1960t/m 31december 1960.Ter vergelijking zijn decijfers voor het oogstjaar
1 mei 1958 t/m 30april 1959tussen haakjes vermeld.
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Het aantal onderzochte monsters bedroeg

17514 (19780)

Bepalingen:
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 e.d.)
Broeikleur
Diversen

16005
16005
8290(
99 (
729 (
4182 (
4458 (
4939 (
7674
1899 (
513 (
836 (
341 (
33 (
-(

Totaal aantal bepalingen

50157 (50900)

;i8325)
'7907)
'179)
;780)
3726)
4313)
'4237)
;7062)
1795)
;553)
901)
;519)
133)
224)
159 {246)

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

In samenwerking met dr. J. VAN DER GRIFT van het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te Hoorn werd in deprovincie Friesland de koperstatus van runderen, o.a.
door middel van leverbiopsie, vastgesteld aan het begin en het einde van de weideperiode. Het is gebleken, dat de weidegang steeds een sterk koperonttrekkende werking op het rund uitoefent. Door verstrekking van kopersulfaat, ook reeds gedurende
het eerste levensjaar, kon bij hokkelingen in de weide vrijwel steeds worden voorkomen, dat in de herfst verlaagde kopergehalten in het bloedserum en andere symptomen van kopergebrek optraden. Voor hokkelingen blijkt, wanneer niet reeds in het
voorjaar de koperstatus extra is opgevoerd, één koperkoekje per dier per dag gedurende de weideperiode voor het genoemde doel in vele gevallen nog onvoldoende te
zijn. Ook bij het onderzoek in het kader van het Roerstreek-verbeteringsplan bleek
de toediening van koperkoekjes aan runderen zonder uitzondering gunstige resultaten
te hebben.
Bij het onderzoek over koperbindende stoffen, die in gras voorkomen, bleek het
chlorofyl in staat te zijn met koper een zeer bestendige verbinding te vormen. Deze
koperverbinding wordt bij lichaamstemperatuur niet ontleed door verdund zoutzuur,
verdunde natronloog, natriumsulfide of carbaminaat. Niet alleen het chlorofyl maar
ook daarvan afgeleide porphyrinen, o.a. het phaeophytine, zijn in staat koper te
binden. Het kopervrije phaeophytine kan zelfs het koper aan kopersulfide onttrekken
en daarmede het koperphaeophytine vormen. Mogelijk zijn de koperporphyrinen zo
bestendig, dat door devorming daarvan het koper niet meer voor het dier beschikbaar
is. Wanneer koperionen werden toegevoegd aan een suspensie van grasmeel in water
bleek de vorming van koperphaeophytine sterk afhankelijk te zijn van de pH van het
milieu. Bij pH 6 werd onder overigens gelijke omstandigheden 4 à 5-maal zoveel
koper gebonden als bij pH 2. Het verschil tussen de pH van de pensinhoud van het
rund (6à 7)en dievan demaaginhoud van het paard (2à 3)zou in dit verband kunnen
17

verklaren, waarom bij een rund gemakkelijker kopergebrek optreedt dan bij een
paard.
Met zekerheid kon worden vastgesteld, dat bij een bepaald kopergehalte van het
bloedserum de activiteit van het ceruloplasmine (een koperbevattende oxydase) in
het serum van varkensbloed duidelijk hoger was dan in het serum van runderbloed.
Wat de positieve correlatie betreft tussen de activiteit van het ceruloplasmine en het
totale kopergehalte van het bloedserum van runderen werden geen verschillen gevonden tussen bloed, genomen in de weideperiode en bloed uit de stalperiode.
FUNDAMENTEEL ANALYTISCH CHEMISCH ONDERZOEK

Een publikatie kwam gereed over „Een kolorimetrische bepaling van totaal zwavel
in plantaardig materiaal". Bij een uitwisseling van monsters met een Duits laboratorium, waar zwavel op een geheel andere wijze wordt bepaald, werden buitengewoon
goede overeenstemmingen verkregen.
Een methode, beschreven in een artikel „Die Nitratbestimmung in Pflanzensubstanz" bleek in vrijwel alle Duitse instituten te worden toegepast met goede resultaten.
Onderzoekingen over het blauwzuurgehalte van witte klaverrassen lieten geen conclusie toe omtrent een eventuele afhankelijkheid van genoemd gehalte en het groeistadium of seizoen.
Bij 12monsters hooi werden de gehalten aan verteerbaar ruw eiwit, gevonden volgens de pepsine-zoutzuurmethode en volgens dierproeven in het Instituut voor
Veevoedingsonderzoek te Hoorn, vergeleken. Het verschil tussen de beide bepalingen
varieerde van 0,9 tot 2,0% van de droge stof (gemiddeld 1,4%).
D E

MINERALE SAMENSTELLING V A N

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

Het onderzoek naar de selectiviteit bij de ionenopname door weideplanten werd
voortgezet met proeven over de invloed van de mate van uitputting van de voedingsoplossingen op de verhouding, waarin de ionen worden opgenomen. De verkregen
resultaten blijken uitgewerkt te kunnen worden tot algemene formuleringen van de
ionenopname, waarin de relatieve opneembaarheid van de verschillende ionen en de
relatie tussen kationen en anionen worden beschreven.
Door het gehalte van organisch gebonden zwavel te bepalen van gras van variërend
zwavel- en stikstofgehalte, gekweekt op oplossingen, werd de zwavelbehoefte voor de
grasgroei bij verschillende stikstofniveaus onderzocht en werden richtlijnen aangegeven voor het onderzoek van de zwavelvoorziening van weidegras.
Het verband tussen de kali-opname en de droge-stofproduktie door gras is verder
onderzocht in potproeven. Resultaten van een veldproef toonden een duidelijk lineair
verband aan tussen het kaligetal van de grond en de maximale hoeveelheid per tijdseenheid voor het gewas opneembare kalium. Deze maximale opname wordt slechts
bereikt, wanneer de overige groeifactoren, met name de stikstof, in toereikende hoeveelheid voorhanden zijn.
KOPZIEKTE EN H Y P O M A G N E S E M I E

De bestudering van de tot dusver uit balansproeven verkregen gegevensmet melkkoeien op rantsoenen, bestaande uit vers gras, heeft bijgedragen tot het volgende inzicht in de betekenis van demagnesiumvoeding voor het al ofniet optreden van hypomagnesemie. Lage magnesiumgehalten van het bloedserum komen alleen voor wanneer per dag minder dan 1gram magnesium met de urine wordt uitgescheiden. Deze
met de urine uitgescheiden hoeveelheid magnesium staat in nauw verband met de
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hoeveelheid met het voeder toegediende hoeveelheid magnésium, verminderd met de
hoeveelheden, die in de faeces en met de melk worden uitgescheiden. Hiervoor werd
de volgende vergelijking berekend (Mg in grammen per dag):
Mg urine = 0,59 (Mg voer - Mg faeces - Mg melk) + 1,02.
De fout van de regressiecoëfficiënt 0,59 is ± 0,04.
De hoeveelheid met de urine uitgescheiden magnesium is een betere maat ter beoordeling van de magnesiumstatus van het dier dan het magnesiumgehalte van het
bloedserum. Zij is een directe afspiegeling van de in het lichaam beschikbare hoeveelheid magnesium, terwijl een eventueel optredende hypofnagnesemie steeds wordt
voorafgegaan door een daling van de met de urine uitgescheiden hoeveelheid magnesium. Gebleken is verder, dat het per dag met de urine uitgescheiden magnesium voldoende betrouwbaar kan worden berekend uit de gehalten aan creatinine en magnesium in urinemonsters. Deze methode biedt interessante mogelijkheden bij de interpretatie van de gegevens van beweidingsproeven, daar iedere verandering in de magnesiumvoeding van het dier tot uitdrukking komt in de hoeveelheid met de urine
uitgescheiden magnesium en niet altijd in het magnesiumgehalte van het bloedserum.
Tot nu toe bleken de magnesiumbalansen bij dieren met hypomagnesemie steeds
negatief te zijn en bedroeg de uit het voer „beschikbare" hoeveelheid magnesium, verminderd met het met de melk afgescheiden magnesium, steeds minder dan 1gram per
dag. De proeven wekken de indruk, dat de onderhoudsbehoefte van melkkoeien ligt
in de buurt van 2,5 g Mg per dag.
Bij het al of niet ontstaan van hypomagnesemie is de met het voeder toegediende
hoeveelheid magnesium alsmede de beschikbaarheid („verteerbaarheid") hiervan van
doorslaggevende betekenis. De beschikbaarheid kan zeer sterk variëren en blijkt verbandtehouden met de samenstelling van het gras (o.a. groeistadium) enmet invloeden
binnen het dier.
KWALITEIT VAN CONSUMPTIEAARDAPPELEN

Naast het onderzoek van aardappelen van nieuwe rassen ten behoevevan de samenstelling van de rassenlijst werd met het oog op verruiming van exportmogelijkheden
naar E.E.G.-landen aandacht besteed aan de exportkwaliteit van Nederlandse rassen,
afkomstig van zandgronden. In Limburg is dit onderzoek gecombineerd met een
onderzoek naar de invloed van het bodemtype op de kwaliteit.
Veel aandacht is besteed aan de verbreiding van de kennis omtrent de kwaliteitseisen in andere Europese landen en aan de wijze waarop deze eigenschappen beoordeeld kunnen worden.
Door middel van het internationaal uitwisselen van monsters van aardappelrassen
en het vergelijken van dehierbij verkregen gegevens,werd demethode van onderzoek,
welke internationaal is vastgesteld, op bruikbaarheid getoetst. Tevens werden deze
gegevens gebruikt om na te gaan, welke correlaties tussen de verschillende kwaliteitseigenschappen voorkomen. Getracht werd hierbij een onderscheid te maken tussen
correlaties, welke berusten op de eigenschappen van het produkt en correlaties, welke
het gevolg zijn van associaties van de waarnemers.
BEPALING VAN DE VOEDEROPNAME BIJ WEIDEND VEE

In een balansproef met twee koeien werd tweemaal per dag 7,85 g Cr 2 0 3 (gehecht
aan snippers papier, dat 33,1% Cr 2 0 3 in de droge stof bevat) aan de dieren per os
toegediend. Voor de twee koeien bedroeg de over 8dagen met de mest uitgescheiden
hoeveelheid resp.92,5%en95,0%vandetoegediende hoeveelheid. Door chromogeen19

bepalingen in gras en faeces, waarbij de nodige voorzorgen in acht genomen werden
(werken in het donker, bij 4CC), werd voor de verteringscoëfficiënten van dedroge stof
voor de beide dieren gevonden: 80,4 en 78,5%. Volgens de balansproef was dit 82,6
en 81,0%.
Op grond van deze gegevens werd voor de afzonderlijke dieren een droge-stofopname van voeder berekend, die resp. 3,3en 5,1%lagbeneden de werkelijke waarde.
Daar hier twee foutenbronnen tegen elkaar in hebben gewerkt, zijn de uitkomsten
nog onbevredigend en moet de methode verder worden verbeterd.
V. AFDELING VEGETATIEKUNDE
BOTANISCHE ANALYSE VAN GRASMONSTERS

1960 is voor de botanische grasmonsteranalyse een ideaaljaar geweest. Er was een
regelmatige toevloed van monsters, die in het algemeen uit goed materiaal bestonden.
De in het werkprogramma veronderstelde mogelijkheid, dat er monsters zouden moeten worden afgewezen, werd niet bewaarheid.
In het geheel zijn in het verslagjaar 1511 grasmonsters onderzocht tegenover 1463
in 1959. Hieronder waren er 297 van de eigen afdeling.
VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK VAN GRASLAND

De vegetatieve groei van enige belangrijke grassoorten werd, ook injong stadium,
nader bezien. Van Engels raaigras en reukgras bleken na overwintering buiten vrijwel
alle voordien ontplooide en genummerde bladeren te zijn afgestorven. Het mocht nog
niet gelukken door potproeven spruitheffers van Engelsraaigras inhet levente roepen,
die, vooral in het najaar, buiten ontstaan in een dicht en lang gewas. Door stolonen
van fioringras verticaal op te binden werd waarschijnlijk gemaakt, dat het loodrecht
afgroeien van tertiaire spruiten, met bijbehorende doorboring van de bladschede,
fototropisch wordt beïnvloed.
Een belangrijke stap vooruit betekende de invoering van indicatiegraden voor de
vegetatie, waardoor vergelijking tussen graslanden in oecologisch opzicht pas goed
mogelijk en dewaarde van een botanische analyse sterk verhoogd werd.
Opbrengst, hoedanigheidsgraad en oecologie der dominantiegezelschappen werden
aan de hand van het uitgebreide eigen en Cl 203-materiaal nog eens opnieuw met elkaar inverband gebracht. Het Engelsraaigrasgezelschap bleek nu gemiddeld genomen
de hoogste opbrengst te geven, terwijl dat van ruw beemdgras slechts in sommige
jaren zeer gunstig afsteekt.
Een onverwacht resultaat van de bemonstering na de droge zomer in november
1959 van goed bekende oude graslanden in de Krimpenerwaard en in Groningen was
een aanmerkelijke toeneming van de vochtminnende geknikte vossestaart. De verklaring werd als volgt gedacht: de natte zomer van 1958 alsmede de zachte daaropvolgende winter moeten gunstig geweest zijn voor de ontwikkeling van dit vroegbloeiende gras, dat in het mooie voorjaar van 1959rijkelijk zaad kon vormen, toen de
grond nog voldoende vocht bevatte. Dit zou dan tot ontkieming gekomen moeten
zijn, toen het eindelijk in oktober gingregenen. Dat dit inderdaad snel kan geschieden
is inmiddels bevestigd door eenproef. Daaruit bleek bovendien, dat na twee maanden
volkomen uitdroging een oude zode van geknikte vossestaart weer ging uitlopen. Dat
het eveneens vochtbehoeftige ruw beemdgras dit ook kan, was reeds tijdens de bemonstering van november 1959 opgemerkt. Overigens is de beweerde eenjarigheid
van de geknikte vossestaart hierdoor wel zeer onwaarschijnlijk geworden. Zoals te
verwachten was, heeft de natheid van 1960de droogteschade snel geëlimineerd, maar
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anderzijds heeft dezode vaak erg geleden, ook kwalitatief: door relatief telaat maaien
en de sterke vertrapping. Het grote risico, verbonden aan zware stikstofbemesting,
kwam nu duidelijk naar voren.
INDICATIE EN CONCURRENTIE

De gegevens over de minerale samenstelling van planten met soms aanmerkelijk
verschillende indicatie, tezamen groeiend op oude graslanden, konden aanzienlijk
worden aangevuld, voor het eerst ook met dicotylen. Er kwamen verrassende resultaten voor de dag. Zo munten typische blauwgraslandplanten uit door een hoog
kopergehalte en werden er opvallend grote specifieke verschillen gevonden in minerale samenstelling. Aan de hand van de reeds ontvangen analysen valt reeds de gevolgtrekking te maken, dat het zeker geen regel zonder uitzonderingen is, dat bij
dicotylen het quotiënt (Ca + Mg)/(K + Na) hoger is dan bij monocotylen.
De verdere verwerking van het reeds vóór 1960verzamelde materiaal verschafte ook
nieuwe,belangrijke perspectieven. Zo kan door voor tweesoorten hun verhouding van
het gehalte aan het ene mineraal tegen die voor het andere uit te zetten de relatieve
opname afgelezen worden.
Concurrentieproeven met tirnothee en reukgras hebben aangetoond dat de concurrentiestrijd in het fytotron principieel anders verloopt dan buiten ten gevolge van het
uitschakelen van seizoensinvloeden in het fytotron en het niet samenvallen van de
groeiperioden van deze grassoorten buiten.
In overeenstemming met de oecologische ervaring te velde bleek de armoede-indicator reukgras bij een laag PK-niveau het op mineralenrijkdom wijzende Engels raaigras te verdringen, terwijl bij een hoog PK-niveau de rollenjuist zijn omgekeerd.
De resultaten van proeven die met droogte- en vochtindicatoren zijn genomen wekken de indruk dat hierbij weleensheel andere factoren dan verschillen in waterbehoefte een rol kunnen spelen.
Op de Ca-, P-, PK- en NPK-hooilandobjecten van het langdurige bemestingsproefveld AG-IBS I is de hoedanigheidsgraad ten gevolge van de in 1959 gegeven bemestingen gemiddeld met resp. 1\%, 2 4 | % , 17% (gemiddelde van 33%en 2%) en 41 %
gestegen.
ONDERZOEK VAN AKKERONKRUIDBEGROEIINGEN

Het onderzoek op bouwlandakkers, waarbij enige malen per seizoen gedetailleerde
waarnemingen worden verricht, werd tot een 5-talpercelen in de omgeving van Wageningen uitgebreid. Op het kleiperceel in de Betuwe werd een grotere soortenrijkdom
geconstateerd dan vorig jaar, waarschijnlijk in verband met het feit, dat er dit jaar
zomergraan werd verbouwd, tegenover wintertarwe in 1959.
Een onderzoek, in samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in
Groningen op een drietal organische stofbedrijven in de Nooidoostpolder verricht,
bracht duidelijke verschillen in onkruidbezetting op drie verschillend behandelde
gerstpercelen aan het licht: met geregelde groenbemesting 10%,met uitsluitend kunstmest 2\ % en bij wisselbouw met stalmest en groenbemesting 1 % onkruidbedekking.
Ook de kwantitatieve soortensamenstelling vertoonde verschillen.
ONDERZOEK VAN DE PLANTENGROEI VAN WATERLOPEN

Nu de kennis der waterplanten aan de afdeling zozeer toegenomen is,kon met vegetatieopnamen ervan begonnen worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van een plastic m2-raam.
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VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE
BODEMFAUNISTISCH ONDERZOEK

Bij het onderzoek naar de wijze waarop tuinturf in de biologische circulatie in de
grond kan worden opgenomen bleek, dat aanwezigheid van klei de levensmogelijkheden van regenwormen belangrijk doet toenemen en daarmee de verwerking van
tuinturf door deze dieren bevordert.
Het blijkt dat de grote armoede aan regenwormen in de kweekbedrijven te Boskoop
en het afsterven van aldaar uitgezette wormen op zijn minst ernstig wordt versterkt
door de intensieve cultuur van Rododendrons.
Het is mogelijk gebleken om ongestoorde natuurlijke bodemprofielen met een
dikte van 2-5 cm en een oppervlak van 60 x 90 cm tussen plexiglas te brengen waardoor de invloed van de fauna op storende bodemlagen beter kan worden bestudeerd.
DIERLIJKE PRODUKTIE

Nadat uit voederproeven met kalveren was gebleken dat bij gras met een drogestofgehalte van minder dan 23% het vocht een ernstige belemmering vormt voor de
opname van voldoende droge stof uit gras, werd een proef opgezet om na te gaan of
de opnamecapaciteit van het vee belangrijk kan worden beïnvloed door de wijze van
opfok, vooral die tijdens de eerste levensweken. Vergeleken werden twee groepen
stierkalveren, waarvan de enevolgens detraditionele methode met vrij veelmelk werd
grootgebracht, terwijl de andere na de zesde week in het geheel geen vloeibaar voedsel
kreeg toegediend. Aan het eind van de verslagperiode was het gemiddelde gewicht van
de dieren van beide groepen gelijk. Het type van de dieren verschilde echter sterk. De
normaal opgefokte dieren zagen er ook normaal uit voor dieren van hun leeftijd ; de
dieren van de ruwvoedeigroep hadden veel diepere en zwaardere buiken. De opname
van hooi was ook groter, ondanks het feit dat zij 2 kg kalverbrokjes per dier ontvingen, terwijl de andere groep 6 liter ondermelk per dier kreeg.
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WERKPLAN 1961
(MET G E N U M M E R D E PROJECTEN)

I. AFDELING PLANTENTEELT, hoofd Ir.A. SONNEVELD
1. TEELT EN CONSERVERING VANBIETEN; GROENBEMESTINGSGEWASSEN
Ir. W. A. P. BAKERMANS

Na delaatste oorlog werd op vrij grote schaal onderzoek verricht naar de factoren diede bietengroei oponze lichte gronden beperken. Momenteel beperkt ditonderzoek zich tot min of meer toevallig door de omstandigheden optredende problemen. De grote hoeveelheid verkregen gegevens
wordt echter nogter afsluiting intensief bewerkt, waarbij ook denodige aandacht wordt besteed aan
de literatuur. Deze bewerking levert inzichten op,diewellicht ook voor andere gewassen van belang
kunnen zijn.
Hetzelfde geldt voor debewaring endehoudbaarheid vanvoederbieten. De bewerking van de op
dit gebied verkregen gegevens is reeds bijna gereed en deresultaten zijn samengevat in een uitvoerig
verslag. Dit verslag wordt in gedeelten gepubliceerd. De betreffende publikaties worden persklaar
gemaakt.
Mede door het gebruik van meer en zwaardere machines komen er steeds meer klachten over
slechte structuur vanonze landbouwgronden. Naar aanleiding hiervan neemt de belangstelling voor
groenbemesting indelaatste tijd weer toe. Hierbij zijn ervele vragen rondom dekeuze, deteelt en het
gebruik van deze gewassen gerezen. De groenbemestingsgewassen worden op grond hiervan inhet
onderzoekprogramma opgenomen. Voorlopig zal dit onderzoek een oriënterend karakter dragen.
Proj. nr. 64 Onderzoek naar de factoren, die rendabele bietenverbouw op onze zandgronden beperken.
Proj. nr. 213 Bewaring van voederbieten.
Proj. nr. 368 Teelt van groenbemestingsgewassen.
2. VOEDERGEWASSEN, Ir. J. C. BOSMAN

Het optreden vanPhytophthora en de hoge kosten vande bestrijding vandeze ziekte zijn een ernstige belemmering gebleken bijhetdoen ingang vinden vandeteelt vanpootaardappelen alsstoppelgewas. Nu de laatste jaren steeds meer rassen ter beschikking zijn gekomen, die voor Phytophthora
min of meer resistent zijn, wordt hetonderzoek opbescheiden schaal voortgezet omtezien hoedeze
rassen zich wathun resistentie tegen Phytophthora zowel alswathun opbrengst betreft, gedragen bij
de teelt alsstoppelgewas. Hetisgebleken dat onder deextreme weersomstandigheden vande laatste
jaren hetin de herfst gewonnen pootgoed duidelijk, en soms gunstig, fysiologisch kan afwijken van
dat, geteeld inhetmeer normale seizoensgedeelte. Naar aanleiding hiervan zaldeinvloed vande uitwendige omstandigheden op defysiologische toestand vanhet geoogste pootgoed nader worden bestudeerd.
Uit recente literatuur is naar voren gekomen dat bij de zaadteelt van klavers de bestuiving in de
regel niet debeperkende factor zouzijn, ookniet bijminder gunstige weersomstandigheden. Welzou
dan op grote schaal abortie, rotting en voortijdige kieming van het zaad plaatsvinden, voordat kan
worden geoogst. Bovendien is het vermoeden gerezen, dat onvoldoende bestuiving vaneen deel der
bloempjes inhethoofdje door ongunstige weersomstandigheden totopgrote hoogte kan worden gecompenseerd doordat dan bij een groter deel vande later bloeiende bloempjes aan het hoofdje het
zaad uitgroeit watniet het geval zouzijn alsbij deheteerst bloeiende bloempjes de bestuiving normaal zouzijn geweest. Nagegaan zalworden of deze waarnemingen onder onze klimaatsomstandigheden kunnen worden bevestigd. Zoja, dan wordt het onderzoek naar demogelijkheden omdebestuiving te bevorderen minder urgent en zal meer aandacht dienen te worden besteed aan het voorkómen vanhetverloren gaan vanhetgevormde 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. ONTWIKKELING EN ACTIVITEIT VANHETWORTELSTELSEL, Dr. R. BROUWER
Uit hettotnutoeverrichte onderzoek isnaar voren gekomen datdeboven- en ondergrondse delen
van deplant een zeer sterke wederzijdse invloed opelkaar uitoefenen. Voor depraktische plantenteelt
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is het hierbij vooral van belang, dat de omstandigheden in het wortelmilieu een grote invloed blijken
uit te oefenen op de omvang en de samenstelling van de bovengrondse delen en op de wijze waarop
de assimilaten niet alleen over de onder- en bovengrondse delen, maar ook over elk der bovengrondse
delen afzonderlijk worden verdeeld. Bovendien zijn aanwijzingen verkregen dat de reacties 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 kunnen geven voor de effecten van diverse cultuurmaatregelen bij uiteenlopende plantesoorten en
ook aan deze cultuurmaatregelen meer richting te kunnen geven.
Proj. nr. 359 Onderzoek betreffende de ontwikkeling en de activiteit van het wortelstelsel.
4. KLAVER, Ir. G. C. ENNIK

Ondanks intensief onderzoek in de afgelopen jaren is het nog slechts onvolledig gelukt de factoren
aan te geven waardoor het klavergehalte van kunstweiden en van nieuw blijvend grasland in zeer veel
gevallen te wensen overlaat. Wel bleek 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
het van belang het onderzoek voort te zetten, enerzijds omdat de klaver in het grasland steeds meer
in de belangstelling komt te staan in verband met de chemische samenstelling van het gewas en de
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
dan nu het geval is. Het probleem van de verdwijnende klaver in jong grasland wordt daarmee van
nog meer betekenis.
Twee facetten van het onderzoek zullen in de komende tijd vooral in de aandacht staan. Dit is in
de eerste plaats het stimulerende effect, dat regelmatig bij de klaver is waargenomen van grondontsmetting met het nematocide DD. Er zijn aanwijzingen verkregen dat dit niet alleen of zelfs in 't geheel
niet het gevolg is van het doden van voor klaver schadelijke nematoden. Daarnaast belooft de bestudering van het probleem onder geconditioneerde omstandigheden en met behulp van theoretische beschouwingen over de concurrentie tussen verschillende plantesoorten meer inzicht te verschaffen in de
invloed van verschillende factoren dan de tot nu gevolgde methode met behulp van veldproeven.
Proj. nr. 220 Onderzoek naar de oorzaken van onvoldoende ontwikkeling van klavers (Cl 1657,
IBS 158 t/m 162, 164, 166 en 391).
5. FYSIOLOGISCH ONDERZOEK AAN AARDAPPELPOOTGOED, Mej. Ir. N. KRIJTHE
De opbrengst van aardappelen wordt mede beïnvloed door de kwaliteit van het pootgoed op het
moment van poten. Deze kwaliteit heeft drie verschillende aspecten. Twee daarvan kunnen door de
gebruiker meer of minder goed worden beoordeeld: de gezondheidstoestand (certificaat van de keuringsdienst) en de kiemingstoestand. Niet zonder meer te beoordelen is de inwendige of fysiologische
toestand van de poters. Deze fysiologische toestand wordt beïnvloed door velerlei omstandigheden
zoals de bewaring in de winter, het transport e.d. Verder is gebleken dat pootgoed van verschillende
herkomst bij gelijke behandeling na de oogst toch uiteenlopende fysiologische toestanden kan vertonen.
De verschillen in fysiologische toestand zijn uiterlijk aan de knollen niet te zien en komen eerst
aan het licht wanneer het pootgoed wordt gebruikt. Door de voorgeschiedenis van diverse partijen
pootgoed globaal na te gaan konden bij een vroeger onderzoek de oorzaken van deze verschillen niet
worden opgespoord. Er wordt daarom een onderzoek opgezet waarbij systemisch één factor wordt
gevarieerd en de anderen zo goed mogelijk constant worden gehouden om langs deze weg de invloed
van verschillende factoren afzonderlijk te kunnen opsporen en de belangrijkste te kunnen aanwijzen.
In de eerstvolgende jaren zal vooral aan de volgende factoren aandacht worden besteed : a. de bewaring vóór het planten van de knollen, waaruit het pootgoed zal groeien, b. de plantmaatregelen, c. de
bemesting en d. het klimaat.
Proj. nr. 367 De invloed van de voorgeschiedenis op de kiemkracht van pootgoed en op de hoedanigheid van de eruit groeiende planten.
6. ZAADWINNING E N INZAAI VAN WEIDEPLANTEN; VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND, Ir. A. SONNEVELD
De inzaai van grasland en de invloed van de cultuurmaatregelen en het graslandgebruik op de ontwikkeling en het gedrag van hetjonge grasland blijven nog steeds de aandacht vragen. Bij de invoering
van modernere bedrijfssystemen zullen deze problemen wellicht van nog meer belang kunnen worden.
De inzaai van grasland zou dan minder rekening behoeven te houden met de eisen die de beweiding
stelten er zou meer aandacht kunnen worden besteed aan debruto-opbrengsten en aan hetgeen deplantenveredeling hiertoe zou kunnen bijdragen. Bestudering van andere mengselsamenstellingen en van
de invloed van andere gebruikswijzen op het gedrag van dejonge grasmat zou dan nodig kunnen zijn.
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De neiging om meer vlees te gaan produceren in plaats van meer melk neemt nog steeds toe. Hoewel krachtvoeder en bouwlandprodukten hierbij een grote rol spelen, blijft het gewenst de groei van
het vee na te gaan op het grasland. Omdat voldoende rentabiliteit per oppervlakte-eenheid zal moeten
worden verkregen zal het hierbij van belang zijn vooral de reacties te bestuderen op grasland dat
zwaar wordt bemest en intensief wordt gebruikt.
Ook is het van belang na te gaan of de dieren even goed of zelfs beter groeien wanneer het gras in
gemaaide toestand wordt verstrekt (b.v. in een open loopstal) dan wanneer het gewas door het vee
zelf op het grasland wordt opgenomen. Wanneer het gewas in gemaaide toestand wordt verstrekt
zullen de verliezen aan gras in elk geval geringer zijn.
Proj. nr. 245 Onderzoek naar de waarde voor verschillende gebruikswijzen in de praktijk van typen
en selecties (Graciv 51-4, 51-5 en 51-7, IBS 241).
Proj. nr. 348 Veldonderzoek betreffende de aanleg van grasland (Interprov. series 500 en 501, Cl
2388).
Proj. nr. 350 Stengelvorming en zaadzetting bij grassen.
Proj. nr. 358 De invloed van bemesting en beweidingsmethode op de groei en deslachtkwaliteit van
het weidende vee (IBS 169, 205, 422, 425).

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

In verschillende takken van de tuinbouw wordt - vooral bij de tuinbouwproefstations - door onkruidspecialisten onderzoek verricht over praktische problemen bij de onkruidbestrijding. Door
regelmatige besprekingen binnen de Subgroep Tuinbouw van de Werkgroep Onkruidbestrijding
T.N.O. blijven de onderzoekingen bij de verschillende teelten voortdurend op elkaar afgestemd. De
binding wordt bevorderd door de detachering bij het I.B.S. van de heer D. VAN STAALDUINE door de
Werkgroep Onkruidbestrijding T.N.O.
Voor het eigen onderzoek moet in verband met de veelheid van teelten in de tuinbouw een keus gemaakt worden uit de belangrijkste problemen. De onkruidbestrijding in aardbeien neemt hierbij een
belangrijke plaats in. In de groenteteelt wordt speciaal aandacht besteed aan de invloed van de
grondsoort op de werking van enkele onkruidbestrijdingsmiddelen. Van de kortelings ontwikkelde
herbiciden worden de gebruiksmogelijkheden in de tuinbouw beoordeeld en uitgewerkt.
Bij de chemische onkruidbestrijding in de tuinbouw nemen de groeistoffen slechts een geringe plaats
in, terwijl kiemingsremmers en stofwisselingsremmers daarentegen van groot belang zijn. Verschillende middelen worden om bepaalde redenen vóór de opkomst van het gewas toegepast. Dit kan in
sommige gevallen tot schade aan het gewas leiden. Het is daarom noodzakelijk om de invloed van
deze middelen op het kiemende gewas na te gaan onder bepaalde constante omstandigheden in klimaatcellen en kassen. Ook bestudering van de relatieve gevoeligheid van gewassen en onkruiden is
hierbij van belang. Onderzoek in deze richting kan ook meer inzicht verschaffen over de remming
van bepaalde fysiologische processen door verschillende middelen.
Proj. nr. 323 Onkruidbestrijding in de tuinbouw.
1 EN3. INVLOED VAN CHEMISCHE MIDDELEN OP DE GROEI, Dr. Ir. J. L. P. VAN OORSCHOT, Dr. Ir. W. VAN DER ZWEEP

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

Bij de bestrijding van onkruiden in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen bestaat een
grote behoefte aan vereenvoudiging en verbetering van tot nu toe gevolgde methoden. Voor het gehele gebied geldt als probleem het vaak ontbreken van economische, doeltreffende en,of in meer opzichten veilige onkruidbestrijdingsmethoden. De door een toenemende verhoging van de arbeidslonen
sterker wordende neiging chemische produkten in te schakelen bij ook deze vormen van onkruidbestrijding, wordt nog onvoldoende gedekt door onderzoekervaringen. Hierdoor komt men er in 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 de juiste wijze inzetten van chemische produkten, door mede bepalend te zijn voor de beoordeling der aan de toepassing verbonden veelzijdige
consequenties en voor de advisering door daartoe bevoegde instanties.
Binnen het kader van een werkgroep „Grondbewerking" wordt door een aantal onderzoekers van
verschillende instituten onderzoek verricht. Het doel hiervan is te komen tot een rationeler en doelmatiger grondbewerking. Het aandeel van het I.B.S. betreft de bestudering van de invloed van grondbewerkingsmaatregelen op de onkruidflora, mede in verband met chemische bestrijding, en op het
gedrag van onkruidzaden.
Proj. nr. 364 Onkruidbestrijding in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen.
Proj. nr. 353 Grondbewerking en onkruidbestrijding.
3. AKKER- EN WEIDEGEWASSEN, BIOLOGIE EN ECOLOGIE VAN O N K R U I D E N , Dr. Ir.
W. VAN DER ZWEEP en R. SIJTSMA

Ook 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
geïntroduceerd, doch voor onze Nederlandse omstandigheden is er behoefte aan meer kennis over
de gevoeligheid van verschillende granen en onkruiden voor deze produkten.
De introductie van nieuwe teelten is meest slechts mogelijk, wanneer de onkruidbestrijding volkomen is te mechaniseren of chemisch kan worden verricht. Speciaal bij de voor ons land jonge graszaadteelt bestaan nog verschillende problemen, verbonden aan de bestrijding van grasachtige- en
dicotyle onkruiden.
In een aantal gewassen, zoals bieten en blauwmaanzaad, ishet nog niet gelukt de onkruidbestrijding
met chemische middelen te vereenvoudigen.
In de weidebouw zijn de meeste onkruidbestrijdingsproblemen opgelost, al blijft voor de bestrijding
van lidrus en enkele andere onkruiden de behoefte bestaan aan een eenvoudiger bestrijding.
In vele gevallen zijn de kosten van chemische of andere bestrijding van onkruiden nog te hoog en
blijft de drang bestaan gangbare methoden te vervangen door goedkopere. Dit maakt het noodzakelijk nieuwe middelen in verschillende gewassen te bestuderen.
Bij het biologisch en ecologisch onderzoek van onkruiden wordt speciaal studie gemaakt van de bij
overblijvende onkruiden voorkomende groeistadiums, om meer inzicht te krijgen in bij deze planten
optredende resistenties tegen onkruidbestrijdingsmiddelen.
Proj. nr; 363 Onkruidbestrijding in akker- en weidegewassen.
Proj. nr. 283 Onderzoek over de biologie en ecologie van onkruiden.

III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE, hoofd Dr. W. H. VAN DOBBEN
1. FYSIOLOGIE VAN DE GEWASSEN, Dr. T H . ALBERDA
Bij het onderzoek naar de invloed van klimaatsfactoren op de voornaamste graslandplanten, worden deze zo volledig mogelijk onderzocht. Naast de groei (gewichtstoename, lengtegroei) wordt ook
aandacht besteed aan de ontwikkeling (uitstoeling, bloei) en aan de chemische samenstelling (voornamelijk aan oplosbare koolhydraten en organische en anorganische stikstofverbindingen).
Het onderzoek dat het bestuderen van de afzonderlijke klimaatsfactoren betreft, wordt uitgevoerd
in het fytotron. Deze uitkomsten worden getoetst aan veranderingen in ontwikkeling en chemische
samenstelling, zoals die onder natuurlijke omstandigheden gedurende het seizoen optreden.
De onderwerpen, die momenteel speciaal de aandacht vragen zijn:
a. de invloed van de temperatuur op ontwikkeling en droge-stofproduktie,
b. de invloed van verschillen in stikstofvoeding op de chemische samenstelling,
c. de invloed van de dosering van de lichtenergie op chlorofylgehalte en produktie,
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d. hetverkrijgen vaneen zo groot mogelijke grasproduktie door er voor te zorgen dat de lichtabsorptie, de watervoorziening en de bemesting zo goed mogelijk zijn.
Dit laatste onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de steun vande Stikstofmeststoffenindustrie,
verleend via de Commissie van Bijstand inzake Stikstofonderzoek A.W.-T.N.O.
Het onderzoek is in één project ondergebracht:
Proj. nr. 149 Onderzoek naar factoren, diede grasproduktie beïnvloeden.
2. AARDAPPELEN, Drs. K. B. A. BODLAENDER

De ontwikkeling van de aardappel wordt bestudeerd met behulp van fysiologische, chemische en
morfologische methoden. Hierbij wordt tevens de invloed van verschillende factoren (zoals klimaat,
plantdichtheid, stikstofvoorziening, groei-enremstoffen) opdeze groei onderzocht. Bijditonderzoek
wordt samengewerkt metverschillende andere instituten, o.m.hetP.A.W., hetI.P.O. enhet I.V.R.O.
De ontwikkeling van de verschillende organen afzonderlijk en hun onderlinge verhoudingen worden onderzocht (proj. 328 A).
De invloed van verschillende klimaatsfactoren (temperatuur, daglengte, lichtsterkte) zal bijeen
aantal rassen bestudeerd worden. Kennis aangaande de reactie van verschillende rassen zalbij kruisings- en selectiewerk te paskunnen komen. Bijhetonderzoek betreffende de invloed van klimaatsfactoren zalgelet worden opdeinteractie vanverschillende factoren. Tevens wordt nagegaan, in hoeverre bijde normale groei vandeaardappel in onsland dedaglengte eenrolspeelt (Proj. 328 B).
Voorts wordt getracht-in samenwerkingmet deheer LUGT - doorwas optewekken door inwerking
van klimaatsfactoren of groei- en remstoffen (proj. 328B).
Er wordt onderzocht welke factoren bijeengrote plantdichtheid beperkend zijn voor het verkrijgen
van een maximale knolopbrengst in kgpereenheid van oppervlakte. In het onderzoek zullen debemestingstoestand (N-gift), de ondergrondse en bovengrondse ruimte en de lichtsterkte betrokken
worden (proj. 328 C).
De stikstofhuishouding wordt in verband met de ontwikkelingstadiums van de aardappelplant
onderzocht. Hierbij wordt gelet op de verdeling van de stikstof over de verschillende organen. Het
effect vanlate stikstofgiften wordt bestudeerd (proj. 328 D).
Uit virologisch onderzoek is gebleken, dat in oude bladeren geen virusvermeerdering plaatsvindt
en datdejonge spruiten gevaarlijk zijn voor devirusverbreiding. Derhalve wordt degroei vanbladeren en spruiten bestudeerd en getracht bij het telen vanpootaardappelen de groei vandeze spruiten
te onderdrukken door hetgewas metremstoffen te bespuiten (proj. 328 E).
Proj. nr. 328 Fysiologisch onderzoek bij aardappelen.
A. Deontwikkeling derverschillende organen enhunonderlinge samenhang.
B. De invloed vanhetklimaat op de groei vande aardappelplant.
C. Beperkende factoren bij grote plantdichtheid.
D. De stikstofhuishouding vande aardappel.
E. Groei van bladeren en spruiten en remming van spruitgroei i.v.m. de virusverbreiding.
3 EN 4. a. REACTIE VAN G R A N E N EN ZAADTEELTGEWASSEN OP KLIMAATSFACTOREN
b. D E STIKSTOFHUISHOUDING VAN DEZE GEWASSEN, Dr.W.H. VAN DOBBENen
Ir. T H . A. HARTMAN

Het klimaatsonderzoek omvat deinvloed vantemperatuur, licht enneerslag opgroei en ontwikkeling van gewassen.
Hierbij komen fotoperiodiciteit, vernalisatie, hitte en regenschade en de invloed van de temperatuur op groei en uiteindelijke afmetingen vanplanten aande orde.
Aansluitend bij hetklimaatsonderzoek wordt aandacht besteed aandeverdeling van stof over de
organen vande plant.
Bij proj. 339: Cultuurmethoden bij granen is ook het concurrentieonderzoek van dr. D E W I T
ondergebracht.
Het proefveldwerk metstikstofbemesting is gericht op delate, aanvullende giften, diespeciaal op
verdrogende gronden bij rogge en gerst een hoog rendement geven. Ookkunstmatige beregening is
hierbij betrokken.
Het werkprogram met granen omvat een deel vanhet 10-jarenplan vanhet Ned. Graan Centrum
en wordt door deze stichting financieel gesteund.
Het laboratoriumonderzoek over de stikstofhuishouding van gewassen wordt gesteund via de
Commissie van Bijstand inzake Stikstofonderzoek-T.N.O.
Enkele kleinere onderzoekingen over de invloed van klimaatsfactoren worden gesteund door de
P.S.C, (temperatuursinvloeden bij erwten), de Stichting Oliehoudende Zaden (hitte- en regenschade
bij maanzaad) en hetInstituut voor Graan-, Meel- en Brood-T.N.O. (afrijping van tarwe).
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Betreffende het vegetatief houden van rogge bestaat een samenwerking methet Instituut voor de
Veredeling van Landbouwgewassen.
Er wordt enige medewerking verleend aan het C.P.O. betreffende het onderzoek over de stimulerende werking van DNOC.
Proj. nr. 326 Fysiologisch en ecologisch onderzoek aan granen en zaadteeltgewassen.
A. Stro-stevigheid en opbrengst in verband metde stikstofvoeding.
B. De verdeling van stof over de organen van de plant.
C. De invloed van de temperatuur op groei en ontwikkeling.
1. De koudebehoefte (vernalisatie).
2. Deinvloed vande temperatuur opde snelheid vangroei en de uiteindelijk bereikte afmetingen.
3. De hitteschade.
D. De invloed van het licht.
1. De daglengte (fotoperiodiciteit).
2. De lichtkleur.
E. De regenschade.
F. Het vegetatief houden van rogge.
G. De afrijping van granen.
Proj. nr. 339 Cultuurmethoden bij granen.
A. Rijenafstand en concurrentieproeven.
B. Stikstofaanwendingsproeven bij granen.
5. WATERHUISHOUDING VANGEWASSEN, Drs.G. F. MAKKINK
Het berekenen vanhetwaterverbruik vangewassen te velde isvoor delandbouw, de cultuurtechniek en de waterbouw van belang. Dank zij het lysimeteronderzoek en het werk vande Commissie
voor Verdampingsonderzoek kon een berekeningswijze ontwikkeld worden die voor de praktijk
bruikbaar is. Hierin komen gewasgrootheden voor dieslechts voor eendeel aandeliteratuur kunnen
worden ontleend. Onder project nr. 360zullen enige onderzoekingen worden begonnen resp. voortgezet om deze grootheden eens voor al te bepalen.
De efficiëntie vanhetwaterverbruik door deplant is, wanneer alleen hetlicht beperkende factor is,
constant. Bij gras, dat een reeks opbrengsten in hetzelfde seizoen levert, is gebleken (proj. 360) dat
dit niet het geval is.Deoorzaak moet echter naar allewaarschijnlijkheid inde ontwikkelingsfysiologie
van hetgras worden gezocht.
De produktie bij watergebrek isin het algemeen evenredig aan dehoeveelheid beschikbaar water.
Hierbij doen zich echter enige vragen voor over deefficiëntie vanditwaterverbruik tegenover de efficiëntie vandefotosynthese, dievoor depraktijk, inhetbijzonder voor degewassen- en rassenkeuze,
van belang zijn. Daarom iseennieuw project begonnen omhetwaterverbruik alsverschijnsel zo gedetailleerd mogelijk te ontleden parallel metde produktie.
De onderzoeker heeft zitting in deWerkgroep Lysimeters T.N.O. (Techn. secr.), sectie II Commissie Zoetwatervoorziening Gelderland, Werkcommissie voor Verdampingsonderzoek, Contactgroep
Landbouwmeteorologie.
Proj. nr. 41 Lysimeteronderzoek afgesloten.
Proj. nr. 360 Waterverbruik van gewassen.
Proj. nr. 369 Droogteresistentie van gewassen.
6. THEORETISCHE PLANTENTEELTKUNDE, Dr. Ir. C. T. DE WIT
Bij het oplossen van teeltproblemen is hetin sommige gevallen mogelijk praktisch georiënteerde,
theoretische beschouwingen te geven diebestaande ervaring en experimentele gegevens samenvatten
en alsleidraad kunnen dienen bijhetvaststellen vanteeltmaatregelen en hetdoen van onderzoek.
Er wordt veel aandacht besteed aaneenonderzoek betreffende concurrentie enstandruimte binnen
een populatie en deinvloeden daarvan op de groei.
Experimenten hierover worden uitgevoerd tezamen met Dr. VAN DOBBEN (proj. 339). Met Dr.
DIJKSHOORN wordt gewerkt aanconcurrentieverschijnselen bijdeopname vanionen (proj.270).
Ook wordt nogal wattijd besteed aandeapparatuur voor hetmeten vandefotosynthese vanplanten.
Proj. nr. 351 Onderzoek naar hetverband tussen transpiratie en produktie van landbouwgewassen.
7. ONTWIKKELINGSFYSIOLOGIE, Drs. H. G. WITTENROOD

Met devan JULIAN S. HUXLEY afkomstige term „allometrie" bedoelt men deverhouding van onderdeel totgeheel gedurende de ontwikkeling vaneenorganisme. In deze ontwikkeling treden fasen op,
voor welke fasen karakteristiek is, dat binnen éénzelfde fase de toe-of afname in gewicht vanelk
onderdeel (orgaanstelsel of stof) t.o.v. hetgeheel (ofander onderdeel) constant is. Hierdoor ontstaat
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een diagram, datzoveel rechte lijnstukken vertoont als er ontwikkelingsfasen invoorkomen. Zo'n
„distributiediagram", zoals de ontdekker VAN DE SANDE BAKHUYZEN het noemde (omdat het de verdeling vande geassimileerde stof symboliseert), isreeds bij aardappelen, bieten, tarwe, rund,rat,
muis, mens, krab enz. aangetoond. Het geeft aanleiding tot overwegingen, die een dieper doordringen
in deoorzaken van deontwikkeling mogelijk maken endus een beter inzicht indeopbouw vande
eindoogst (of melkgift b.v.) verschaffen (proj. 341 A).
Speciaal t.a.v. dit onderwerp wordt ook veel gebruik gemaakt van gegevens van andere onderzoekers, dikwijls inde vorm van een samenwerking.
Nog afzonderlijk wordt bestudeerd, hoe hetmilieu (vnl. daglengte, temperatuur of toegediende
stoffen - ook „groeistoffen") ophet organisme inwerkt, het antagonisme tussen bloem enknol beinvloedt enhet ontwikkelingsritme bij deorgaanvorming zich toedraagt (proj. 341 B).
De Stichting Nederlands Graan-Centrum omvat ook de Werkgroep Kouderesistentie, waarin Drs.
WITTENROOD zitting heeft enwaarvan het programma uitgebreid istot klimaatsresistentie, d.w.z.de
studie der produktiefactoren t.o.v. het klimaat. De gegevens van de op internationale schaal genomen
zaaitijdenproeven zullen worden geanalyseerd (proj. 341 Cen D).
Proj. nr. 341 Ontwikkelingsfysiologie.
A. Deverhouding tussen deorganen in opeenvolgende ontwikkelingsstadium (allometrie).
B. Fysiologie van de bloem- enknolvorming, vnl. met topinamboer.
C. Kouderesistentie bij granen.
D. Gegevens vande internationale zaaitijdenproeven vande Stichting Nederlands
Graan-Centrum.

IV. AFDELING SCHEIKUNDE, hoofd Dr. W. B. DEUS
a. Werkzaamheden voor andere afdelingen ensamenwerking metandere instellingen
VOORLICHTING VAN CHEMISCHE AARD, Dr. W. B. DEUS enMej. Ir.C.L. HARBERTS
Door onderzoekers vanandere afdelingen vanhet I.B.S. alsmede door onderzoekers van het
P.A.W. en van het I.B.V.L. worden van tijd tot tijd scheikundig onderzoek en voorlichting over bijzondere vraagstukken gevraagd. Hiervoor moet geruime tijd van de scheikundigen beschikbaar zijn.
ROUTINE-ONDERZOEK, INCLUSIEF SAMENWERKING HIERVOOR MET A N D E R E ,
OOK BUITENLANDSE LABORATORIA, Mej. Ir.C.L. HARBERTS
Het aantal routinebepalingen, datvoor het eigen werk endatvan P.A.W. en I.B.V.L. jaarlijks
kan worden verricht, bedraagt ca. 45.000. Door een regelmatige uitwisseling van monsters metdiverse andere, ook buitenlandse laboratoria wordt medegewerkt aan de vaststelling van juiste methoden envoorschriften voor de analyse van gewassen. Allerlei bepalingen, zelfs de eenvoudig lijkende
routine-bepalingen, vereisen steeds een nauwgezette controle. Ditbetreft ook de voorbehandeling
van monsters. Het opsporen van arbeidsbesparende of-vereenvoudigende apparatuur krijgt eveneens
aandacht.

b. Speciale onderzoekingen
1 EN 4. S P O R E N E L E M E N T E N , Dr. W. B. DEUS en Ir. J. HARTMANS

De betekenis van sporenelementen voor degezondheid van rundvee wordt bestudeerd. Daartoe
worden verschillende ruwvoedermiddelen, grond (kobalt), bloed, mest en zonodig ook urine en melk
onderzocht op sporenelementen en macro-elementen. Onderdelen van dit onderzoek worden verricht
in samenwerking met het Instituut voor Veevoedingsonderzoek teHoorn, met Ir. S.BOSCH van het
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw en met Prof. E. BROUWER te Wageningen. Speciale aandacht wordt besteed aan kopergebrek bij runderen. Gezocht wordt naar één ofmeer factoren inhet
voer, die de koperhuishouding van het dier beïnvloeden. Mogelijk zijn deze factoren van organische
aard. Ook kan de koperhuishouding van het dier beïnvloed worden door anorganische bestanddelen
van het voer endoor deverhouding, waarin deze inhet voer voorkomen. Demogelijke interactie
tussen sporenelementen onderling wordt niet uithet oog verloren. Nagegaan wordt in welke vorm
het koper via de mest het lichaam verlaat.
Ir. HARTMANS bestudeert ook inde praktijk op verschillende bedrijven de mate van optreden van
kopergebrek bij runderen. Hierbij wordt getracht na tegaan van welke factoren de verschillen in de
koperhuishouding der dieren op diverse bedrijven afhankelijk zijn. Dit onderzoek vindt voornamelijk
plaats op de veen-, zand- en kleigronden van Friesland insamenwerking met het Provinciaal Onderzoekcentrum voor de Landbouw in Friesland.
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Proj. nr. 142 Onderzoek betreffende kobalt, mangaan en eventuele andere sporenelementen in verband met klachten bij rundvee.
Proj. nr. 224 Onderzoek naar de samenstelling van gras in verband met het optreden van weidediarrhee (kopergebrek) bij rundvee.
Proj. nr. 356 Onderzoek naar de oorzaken van het optreden van kopergebrek (weidediarrhee) in
Friesland.
2. OPNAME VAN MINERALE VOEDINGSSTOFFEN DOOR WEIDEPLANTEN, Dr. W.
DIJKSHOORN

Door middel van potproeven en watercultures wordt de opname van verschillende voedingsstoffen
uit de groep der macro- en die der micro-elementen door weideplanten bestudeerd. In het bijzonder
wordt aandacht besteed aan het ontstaan der verhoudingen, waarin deze elementen in de planten
voorkomen enaan deinvloed van degroei envanuitwendige omstandigheden, zoals bemesting, temperatuur, bodemvocht en dergelijke, op de minerale samenstelling van het gewas.
Getracht wordt algemene richtlijnen te vinden voor de interpretatie van waarnemingen in de praktijk en voor maatregelen, diezich zouden kunnen lenen tot het aanbrengen van veranderingen in de
minerale samenstelling ten behoeve van een kwaliteitsverbetering van het gras. Dit geschiedt indirect verband met de resultaten van andere onderzoekers, die in de invloed vandeminerale samenstelling vanhetvoer op degezondheid vanhetrundvee bestuderen.
Daarnaast doet zich het vraagstuk voor van de specifieke behoefte aan minerale voedingsstoffen
voor de produktie vanhet gras zelf. Deze behoefte wordt bepaald door de groei, dieeen maat is voor
de intensiteit, waarmede processen verlopen waarbij de minerale voedingsstoffen betrokken zijn. De
aanwezigheid van een nog niet in de stofwisseling verwerkte voorraad tijdens de groei betekent, dat
de opname van het desbetreffende element voldoende snel verlopen kan om de omzetting in de stofwisseling te kunnen bijhouden.
Om de specifieke behoefte van de grasproduktie aan de verschillende elementen te leren kennen is
een meer gedetailleerde bestudering van de minerale stofwisseling gewenst. Hierbij gaat het niet zozeer om de aard van de processen, alswelom de hoeveelheden derelementen in de plant, die daarbij
direct betrokken zijn enomdeverschuivingen, dieviademinerale stofwisseling kunnen optreden inde
hoofdgroepen van organische bestanddelen der plant.
Proj. nr. 270 Onderzoek naar macro- en micro-elementen in gewas en bodem, in het bijzonder naar
factoren, welke de minerale samenstelling van gras beïnvloeden.
3. ANALYTISCHE CHEMIE, Mej. Ir. C. L. HARBERTS
Mede op grond van literatuurgegevens worden voor de analyse van gewasmonsters meer moderne
methoden uitgewerkt en worden de bestaande voorschriften, indien nodig, verbeterd. Daarbij wordt
in het bijzonder gewerkt aan de colorimetrische en spectrofotometrische bepaling van macro- en
micro-elementen. Zo nodig worden ook methoden ontwikkeld voor de bepaling van organische bestanddelen in gewassen.
In verband methethypomagnesemievraagstuk bijrunderen wordt getracht nategaan hoehetmagnesium in gewassen, speciaal gras, en in rundermest gebonden is.
Aandacht wordt besteed aanhetvoorkomen vanblauwzuur bevattende glucosiden in verschillende
klaverrassen en aan de chemische bepaling daarvan.
Proj. nr. 335 Fundamenteel analytisch chemisch onderzoek en de toepassing daarvan ophet gebied
der gewasanalyse.
5. KOPZIEKTE (HYPOMAGNESEMIE) BIJ RUNDVEE, A. KEMP
In de „Werkgroep Onderzoek Kopziekte T.N.O." is het de taak van het I.B.S. om het kopziekteprobleem vandelandbouwkundige zijde te benaderen. Nadat ditineerste instantie werd gedaan door
op eengroot aantal bedrijven langs statistische wegna tegaan, welk verband erbestond tussen diverse
landbouwkundige factoren en het optreden van kopziekte, wordt thans voor eenjuiste interpretatie
van de langs statistische wegbereikte resultaten meer de nadruk gelegd op het experiment door middel van beweidingsproeven en stalvoederproeven metmelkkoeien. De voederproeven op stal worden
uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool.
Uit de proefnemingen is gebleken, dat de hoeveelheid en de chemische samenstelling van hetgenuttigde gras van doorslaggevende betekenis is voor het al of niet optreden van hypomagnesemie en
kopziekte. Hetverdere onderzoek zalvoornamelijk gericht zijn ophetopsporen vande feitelijke oorzaken ten einde daaruit nadere richtlijnen ter voorkoming te kunnen aangeven.
Proj. nr. 354 Invloed van de bemesting op het magnesiumgehalte van het bloedserum van melkkoeien.
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6. KWALITEIT VAN AARDAPPELEN, C. LUGT
De afneming van het gebruik van aardappelen voor de menselijke voeding wordt mede veroorzaakt
door de zeer wisselende en vaak slechte kwaliteit van het aangeboden produkt. Getracht wordt na te
gaan welke landbouwkundige omstandigheden op de kwaliteit invloed kunnen hebben.
De volgende onderwerpen zijn in studie:
A. Milieu-, bemestings- en bestrijdingsmiddelenonderzoek enz. (proj. 211).
1. Aandacht wordt besteed aan de invloed van groeiplaats of bodemtype op de kwaliteit, mede in
samenhang met jaar- en bemestingsinvloeden.
2. In aansluiting hiermede en in verband met het zoeken naar een geschikte Bintje-vervanger wordt
onderzoek verricht naar de eigenschappen die de kwaliteit van pommes-frites beïnvloeden.
3. Voor zover daaraan behoefte bestaat wordt de invloed 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 de kwaliteit van het gekookte produkt.
5. Aandacht wordt besteed aan de eisen, die de consument in het buitenland stelt en aan de mogelijkheden aardappelen te telen, die aan deze eisen voldoen.
B. Rassenonderzoek (proj. 210).
In verband met de landbouwkundige bezwaren, die verbonden zijn aan de teelt van de bekende
kwaliteitsrassen, zijn vele nieuwe rassen in beproeving. Een tijdig oordeel omtrent de geschiktheid
van deze nieuwe rassen voor consumptie is van belang. Hiertoe wordt een groot aantal monsters
onderzocht, afkomstig van observatie- en vóórbeproevingsvelden van het Instituut voor Rassenonderzoek. Naast de beoordeling in gekookte toestand worden de daarvoor in aanmerking komende rassen, voornamelijk in verband met de vraag van het buitenland (export van pootgoed en consumptieaardappelen), ook beoordeeld op geschiktheid voor bereiding van pommes frites.
Proj. nr. 210 Onderzoek op consumptiewaarde van aardappelrassen.
Proj. nr. 211 Onderzoek betreffende de invloeden buiten het ras, als grond, cultuurmaatregelen.
bewerkingen, bereidingen e.d. op de consumptiewaarde van aardappelen.
7. MINERALE SAMENSTELLING VAN WEIDEPLANTEN, Ir. P. DE VRIES
Bij het weidend vee doen zich hier en daar in ernstige mate ziekteverschijnselen voor, die in verband gebracht worden met de minerale voeding van het weidegras. Binnen het raam van proj. 332
wordt een studie gemaakt van de mineralenhuishouding van de plant in het algemeen en van de graslandplanten in het bijzonder.
Met behulp van de resultaten van deze studie wordt gezocht naar praktische maatregelen om een
zo groot mogelijke hoeveelheid gras voort te brengen van een goede samenstelling. Onder goed gras
wordt verstaan gras, dat bij gebruik als enig voer een goede produktie geeft, gepaard gaande met een
goede gezondheid en een goede vruchtbaarheid.
Deze kwaliteitseisen, die voortvloeien uit het kopziekteonderzoek, het koperonderzoek en eventuele
andere onderzoekingen, vormen een uitgangspunt en geen punt van onderzoek.
Binnen het kader van project 334 wordt de kalihuishouding van grond en gewas onder praktijkomstandigheden bestudeerd. Daartoe zijn 8 beweidingsproefvelden op praktijkpercelen aangelegd
op verschillende grondsoorten en bij verschillende kaliniveaus in de grond. Deze proefvelden blijven
6 jaar liggen. Binnen dit project wordt samengewerkt met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
te Groningen. De invloed van het jaargetijde en van de ongelijke verdeling van de mest op beweide
percelen vragen bijzondere aandacht.
Proj. nr. 332 Studie van de mineralenhuishouding van de graslandplanten, met als doel een zo
groot mogelijke produktie aan gras van een goede samenstelling.
Proj. nr. 334 Handhaving en wijziging van de kalitoestand van grasland onder praktijkomstandigheden. Cl 2000 en 2221 t/m 2227.
Gemeenschappelijk project I.B.S. en I.B. te Groningen.

V. AFDELING VEGETATIEKUNDE, hoofd Prof. Dr. D. M. DE VRIES
Deze afdeling heeft als objecten van onderzoek de vegetatie van grasland, de onkruidbegroeiing
van akkers en de hinderlijke plantengroei van waterlopen. De samenstelling dier vegetaties uit plantesoorten en uit plantengezelschappen wordt bestudeerd in samenhang met hun milieu.
Hoewel het grondleggende werk, verricht voor de onderscheiding van graslandplanten en akkeronkruiden in vegetatieve toestand en in jeugdstadium, grotendeels tot het verleden behoort, blijft
toch de uitbreiding en vervolmaking ervan enige aandacht vragen. Gedurende de laatste jaren werd
vrij veel tijd besteed aan de herkenning van mossen en wiersoorten, welke laatste vaak moeilijk te
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determineren zijn. De kennis der waterplanten aan de afdeling is nu zozeer ontwikkeld, dat met voorbereidend sociologisch onderzoek van waterloopbegroeiingen kon worden aangevangen. Ten behoeve
van verdelgers van laatstgenoemde vegetaties zal een determinatieboekje naar de vegetatieve delen der
waterplanten, met uitzondering van de wieren, worden samengesteld.
Evenals in het verleden zal ook in de toekomst aan afgestudeerden, studenten, assistenten en andere
werkkrachten bij onderzoek, voorlichting en onderwijs gastvrijheid op het laboratorium en hulp
worden verleend bij hun pogingen zich te bekwamen in de onderscheiding van graslandplanten en
akkeronkruiden.
1. EXPERIMENTELE VEGETATIEKUNDE EN WAARDERING VAN GRASLANDPLANTEN, Ir. J. P. VAN DEN BERGH

Het onderzoek naar de invloed van de standdichtheid op het verloop van de concurrentiestrijd
strijd zal worden voortgezet, waarna een systematisch onderzoek naar de invloed van de bloeitijd
zal worden gedaan. Voorts zal worden getracht door toepassing van de concurrentietheorie van D E
W I T niet alleen de invloed van b.v. verschillende K-giften op het uiteindelijke resultaat van de concurrentiestrijd tussen twee plantesoorten kwantitatief te beschrijven, maar ook op dat tussen de
kationen, die door deze plantesoorten worden opgenomen.
Naast de factor waterbehoefte zullen ook andere factoren inhet onderzoek naar de verschilkenmerken tussen droogte- en vochtindicatoren worden betrokken.
De waarnemingen betreffende de botanische samenstelling en de bruto-opbrengsten op het mineralenarme grasland op deproefboerderij „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. MORFOLOGIE VAN VEGETATIEVE SPRUITEN, A. A. KRUIJNE
Getracht zal worden de omstandigheden, waardoor het optreden van spruitheffers op beweide percelen met een lang en dicht gewas bevorderd wordt, na te bootsen.
Verder zullen de waarnemingen aan grassen en, voor het eerst, aan enkele Dicotylen onder verschillende milieu-omstandigheden worden voortgezet.
Proj. nr. 362 De ongeslachtelijke uitbreidingswijze van graslandplanten en de invloed van milieufactoren daarop.
3. BESCHRIJVENDE EN CORRELATIEVE VEGETATIEKUNDE, Prof. Dr. D. M. DE VRIES en
Mej. E. H. ZEILER

Als onderdeel van de methodologie der botanische analyse van de grasmat is een hernieuwde toetsing der rangordemethode, die voor ongelijkmatig beweid land beter wordt geacht dan de gewichtsanalyse, gaande, waarbij, behalve de oorspronkelijke, ook herziene berekeningswijzen van de belangrijkheidspercentages zullen worden toegepast.
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 langdurige proefveld AG-IBS 1 (proj. 355 C)
beperkt zijn.
Het nauwkeurige botanische onderzoek van graslanden, gekoppeld aan grondonderzoek (proj. 1),
dat voorheen een belangrijk onderdeel van het werkprogramma der afdeling uitmaakte, maar sedert
1954 slechts incidenteel werd voortgezet, zal in 1961 opnieuw slechts speciale doeleinden dienen. De
verdere verwerking van het in de loop der jaren verkregen omvangrijke materiaal tot oecologische
en sociologische mededelingen zal weer veel aandacht vragen. Wellicht kan de eerste grotere mededeling in verslagvorm gereedkomen.
Aan het probleem betreffende de indicatie van bodemeigenschappen door plantesoorten zal verder
worden gewerkt, ook wat de correlatieve wijze van aanvatting ervan betreft (proj. 355 A). Over de
resultaten van het chemisch onderzoek van bij elkaar groeiende plantesoorten op grasland, dat in
1960 voor het eerst tot Dicotylen werd uitgebreid, zal een eerste publikatie worden samengesteld.
Het verzamelen te velde zal in 1961 beperkt worden tot de belangrijkste grassoorten ten einde meer
gegevens te verkrijgen over hun relatieve opname van mineralen.
Het sociologische en oecologische onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen (proj. 321) zal worden
voortgezet, waarbij tevens een nieuwe methode tot bepaling van de dichtheid der onkruidbezetting zal
worden getest.
Voorts ligt het in de bedoeling de samenwerking met de Afdeling Onkruidbestrijding met betrekking tot het vegetatiekundige onderzoek van waterlopen te intensiveren.
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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.

VI. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE, hoofd Dr. Ir. J. DOEKSEN
B O D E M F A U N A EN 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 betekenis van de fauna 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 ds 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. Het onderzoek naar methoden om de voedselopname van weidend vee te bepalen (proj. 366) geschiedt in samenwerking met de Afd. Graslandcultuur der Landbouwhogeschool onder de dagelijkse leiding van Ir. B. DEINUM.
De bestrijding van de leverbot, waarvoor een methode is uitgewerkt, blijkt in de praktijk in bepaalde gebieden teleurstellende resultaten op te leveren. Gebleken is, dat de in de literatuur vermelde en
door andere onderzoekers als vaststaand aangenomen gegevens over de biologie van de tussengastheer van de bot, de slak Limnaea truncatula, onvoldoende, ten dele zelfs fout zijn. De leverbotcommissie T.N.O. heeft thans een bioloog aangesteld om in 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.
Proj. nr. 366 Bepaling van de voederopname bij weidend vee.
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