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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Per 1 januari 1965 werd dr. ir. W. FEEKES (voorzitter) herbenoemd en zijn ir. J. D. BIJLOO en
ir. J. H. BRUST benoemd tot bestuursleden. Per 1 maart 1965 werd dr. ir. E. G. KLOOSTERMAN tot
bestuurslid benoemd.
Behalve aan de periodiek terugkerende bestuurszaken, werd aandacht besteed aan de samenvoeging van de afd. Vegetatiekunde en Onkruidbestrijding tot één afdeling „Vegetatiekunde en Onkruidonderzoek" en aan de afwegingscriteria voor de verdeling der onderzoekactiviteit over verschillende
gewassen.

PERSONEEL
Op 15-2-'65 overleed de adj.-laborant J. H. ANBEEK aan de gevolgen van een hem eind 1964 overkomen verkeersongeluk. We verloren in hem een schrandere en plichtsgetrouwe jonge medewerker.
Een tweetal wetenschappelijke medewerkers, waarvan de kosten t.l.v. bijzondere fondsen werden
gebracht, beëindigden hun dienstverband met het instituut, t.w. Mevr. drs. A. G. HAVINGA-V.D.
MOLEN, werkzaam voor het project „vezelvorming bij vlas", en dr. ir. H. D . W. VAN TUIL belast met
het onderzoek naar degroei en samenstelling van gewassen.
Wegens het bereiken van depensioengerechtigde leeftijd verliet prof. dr. D . M. DE VRIES, hoofd van
de afdeling Vegetatiekunde, op 30-4-1965 de dienst.
Op 22-6-1965 vertrok dr. R. BROUWER naar Amerika om aan de Cornell University te Ithaca als
gasthoogleraar gedurende 8maanden colleges te geven en onderzoek te leiden.
Per 1-7-1965trad dr. ir. J. J. JONKER in dienst, die zich zal bezighouden met onderzoek betreffende
populatie-analyse van graslandplanten.
Voornamelijk voor de opneming van gras door schapen in het veld, waarbij de dieren van een slokdarmfistel zijn voorzien, werkte als gast mede Mej. J. H . BALL, Demonstrator in the Department of
Physiology and Nutrition in the School of Wool Technology, University of New South Wales,
Sydney, Australië.
Dr. O. A. LEONARD van de University of California te Davis werkt in de periodejuli 1965-1966 als
gast mede aan het onderzoek over de invloed van herbiciden op het transport van koolhydraten in de
plant.
In de periode sept. 1965-1966 is dr. Y. VAADIA, afdelingshoofd aan het Negev Institute for Arid
Zone Research te Beersheba, Israël, door het Ministerie van Landbouw en Visserij in de gelegenheid
gesteld om als tijdelijk medewerker van het instituut onderzoek te verrichten naar de fysiologie van de
waterhuishouding en van de stofopname.

HUISVESTING, TOERUSTING E N MATERIEEL
In dit jaar werden weer verschillende verbeteringen aangebracht aan de bestaande apparatuur en
de plantenkassen.
De compartimenten van kas IV werden aangesloten op de persluchtleiding van het Scheikundegebouw, tevens werd in een compartiment een bronwaterkoeling aangebracht. Voor de bevochtiging
in de cellen werd kas III van een hydrofoorinstallatie voorzien.
Storend was de ondergrondse ligging der olietanks bij de in het najaar optredende hoge grondwaterstand: na een vermoedelijk niet goed herstelde afdichting bij een schoonmaakbeurt werd ongeveer
2000 1water in de tanks gevonden.
D e Rijksgebouwendienst kwam gereed met enige vernieuwingen. Zo werd in kas II de belichtingsinstallatie, alsmede de licht- en krachtverdeelinrichting vernieuwd. De platglasbakken werden
aangesloten op de centrale verwarmingsinstallatie van kas II.
De cokes-verwarming in kas I werd vervangen door gasverwarming. In de in deze kas aanwezige
bakken werd mechanische koeling aangebracht. Voor de in ons gebouw gehuisveste Afd. Peulvruchtenkwaliteitsonderzoek van het P.A.W. werd een gekoelde ruimte op zolder gebouwd, bestemd voor
opslag van conserven. De werkzaamheden in cel 9 van het Plantenteeltgebouw om deze ruimte geschikt te maken voor opstelling van een vergrote fotosynthese-apparatuur zijn ver gevorderd.
Ten behoeve van de laatstgenoemde apparatuur werden in eigen beheer reeds perspex plantenkamers gemaakt, terwijl ook reedsandere onderdelen werden aangeschaft.
Er werd een warenhuis aangeschaft voor de opstelling van bepaalde proefobjecten; het zal in eigen
beheer worden geplaatst.

SAMENWERKING MET A N D E R E INSTELLINGEN EN MET W E R K G R O E P E N EN
COMMISSIES
Verschillende onderwerpen leenden zich weer voor uitwisseling en contacten met andere instellingen.
Met het Instituut voor Rationele Suikerproduktie te Bergen op Zoom werd een gemeenschappelijke stafbijeenkomst gewijd aan de minerale samenstelling van suikerbieten als kwaliteitskenmerk bij
het verwerkingsrendement der bieten.
Een gemeenschappelijk met het I.P.O. belegde stafbijeenkomst bood gelegenheid om kennis te nemen van werkwijzen en technieken op het I.P.O., terwijl gedachtewisselingen plaats vonden over
fytopathologische verschijnselen diemede onder invloed staan van fysiologische processen in de plant.
Op een uitwisselingsbijeenkomst met stafleden van het I.B. te Groningen kwamen problemen van
relaties tussen minerale voeding en plantengroei aan de orde.
Via de Ned. Alg. Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed te Wageningen
kwamen gemeenschappelijke proeven tot stand met verschillende gewestelijke keuringsdiensten over
het afremmen van de topgroei van aardappelgewassen ten einde het doodspuiten enigszins te kunnen
uitstellen zonder gevaar voor binnendringen van virus in de knollen.
Met de directie der Stichting voor Plantenveredeling werd overeengekomen, dat dr. DANTUMA
van de genoemde stichting voor langere tijd op het I.B.S. gestationeerd zal zijn om daardoor de reeds
bestaande binding tussen het graanveredelingsonderzoek en het op het I.B.S. plaatsvindende gewassenonderzoek te verstevigen.

BIJEENKOMSTEN, CONGRESSEN EN CONTACTEN
De wetenschappelijke staf kwam een aantal malen bijeen voor het bespreken van organisatorische
zaken en om samen met gasten van elders wetenschappelijke onderwerpen te behandelen. De volgende
onderwerpen hadden daarbij aandacht:
ontwikkeling, spruit/wortel-verhoudingen en ecologisch gedrag van enkele gramineeën;
buitenlands onderzoek over o.a. herbicidenwerk, transport in planten, plantensociologie en groenbemesting;
waterschaarste in planten en mogelijkheden om de daarmee samengaande veroudering van bladeren tegen te gaan;
het transportsysteem van planten;
hogere vetzuren in ruwvoer en hun mogelijke betekenisvoor debenuttingvanhet voedermagnesium.
Via bijeenkomsten van werkgroepen, commissies en andere groeperingen werden vele geregelde of
eenmalige contacten met werk elders verzorgd.
Dr. ir. D E W I T verzorgde voor een gemengd gezelschap van wetenschappelijke werkers en studenten, ten behoeve van de Afd. Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool, een cursus over
„Het weer en de groei van gewassen".
Van 12-17 febr. bezocht dr. ir. VAN DER ZWEEP een vergadering van het Comité français de Lutte
contre les Mauvaises Herbes en de F.A.O.-conferentie van Internationale Organisaties, sectie
„Protection des Plantes", bij welke gelegenheid hij ook nog enige andere contacten verzorgde. Van
3-7 maart nam hij met een voordracht deel aan het 6e Duitse Onkruidcongres te Stuttgart.
Van 28 maart-3 april hielpen dr. ALBERDA, dr. BROUWER en dr. VAN DOBBEN mede aan de vulling
van de „Easter School" van de Universiteit te NOTTINGHAM, terwijl ze na afloop nog enige wetenschappelijke centra bezochten.
Tussen 11 en 22 april nam ir. VAN DEN BERGH deel aan een symposium over „Experimentelle
Pflanzensoziologie" te Stolzenau en bezocht vervolgens de Universiteit te Göttingen.
Dr. VAN DOBBEN woonde van 8-17 mei het internationale roggecongres te Poznan (Polen) bij met
een voordracht over ervaringen met stikstofbemesting op rogge in West-Europa. Voorts bracht hij
van 31 mei-5 juni in gezelschap van dr. FEEKES een bezoek aan het Centre nationale de la recherche
agronomique te Versailles, waar een zitting werd gehouden van de sectie „granen" van Eucarpia.
Aan de vergadering van de Werkgroep Onderzoek Kopziekte T.N.O. op 25 mei te Gent nam de
heer Kemp deel.
Tussen 28 mei en 27juni verzamelde dr. ir. BAKERMANS op een aantal instellingen in W.-Duitsland
ervaringen over de teelt en het gebruik van groenbemesters.
Drs. BODLAENDER nam van 20-27 juni deel aan de bijeenkomst der Sectie Fysiologie van de European Association for Potato Research, waarbij hij een inleiding hield over de remming van spruitgroei in de pootaardappelteelt.
Tussen 1 en 12 sept, hield dr. ir. D EW I T te Cambridge op uitnodiging van de British Association
for the Advancement of Science een lezing over zonnestraling en plantaardige produktie en bezocht
aansluitend enige wetenschappelijke centra.

Mej. ir. HARBERTS was van 13-20 sept, aanwezig op de jaarlijkse bijeenkomst van het Verband
deutscher landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten en besprak bij die gelegenheid ookuitkomsten van deanalysesvan uitwisselingsmonsters.
Van 6-12 sept, woonde dr. ir. DOEKSEN een gecombineerde bijeenkomst bij te St. Andrews (Schotland) van deSocietyfor ExperimentalBiologymet deAmerikaanse zustervereniging.
Dr. ir. VAN DER ZWEEP nam als sectievoorzitter deelaan eenvan 24-30 okt. gehoudensymposium
over „the use of isotopes in weed research" te Wenen. Hij was van 29 nov.-4 dec.met dr. ir. VAN
OORSCHOT aanwezig op het symposium van de European Weed Research Council over nieuweherbiciden, tevens 3e Franse Onkruidbestrijdingsconferentie te Parijs, maar was reeds enige dagen eerder ter plaatse belast met devoorbereiding van het symposium en deverzorging van het symposiumverslag.
Van 22-29 nov. was dr. VAN DOBBEN op uitnodiging van de Landbouwhogeschool te Praag aanwezig op een ter gelegenheid van de opening der nieuwe gebouwen gehouden symposium overproduktieen gebruik van plantaardige eiwitten.
De wetenschappelijke belangstelling uit het buitenland bleef aanhouden en werd nog gestimuleerd
door bezoek van deelnemers van het symposium der Landbouwhogeschool over „Cell Differentiation", het Stikstofsymposium van de European Grassland Federation en een bezoek van functionarissen van buitenlandse ambassades. Het gastenboek vermeldt 25 landen van herkomst.

D E S T A N D VAN HET O N D E R Z O E K EN E N I G E
DER VERKREGEN UITKOMSTEN
I. AFDELING PLANTENTEELT
TEELT VAN GROENBEMESTINGSGEWASSEN

Het gedeelte van de oorspronkelijke droge stof dat na de winter nog als „mulch"
op de grond wordt aangetroffen, loopt voor verschillende afgestorven groenbemestingsgewassen sterk uiteen. Wanneer het groot is kan dit moeilijkheden opleveren bij
de akkerbouw zonder grondbewerking.
Het is gebleken dat het zaaien van wintertarwe in een gevestigd groenbemestingsgewas, met de bedoeling gedurende de winter de grond bedekt te hebben met de
doodgevroren groenbemester, in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar en niet aantrekkelijkis.
Tussenteelt van gras in aardbeien gaf schade aan de aardbeien en wel voornamelijk
ten gevolge van de ondergrondse concurrentie door het gras en het doodspuiten van
dit laatste gewas.
Goed geslaagde groenbemestingsgewassen onder granen kunnen geheel verloren
gaan doordat het stro na het maaidorsen te lang op het veld blijft liggen.
Goed geslaagde gewassen hopperups en witte klaver gaven bij de erna gezaaide
suikerbieten een stikstofbesparing van ruim 100kg per ha en een opbrengstverhoging
die waarschijnlijk niet door een hogere stikstofbemesting alleen te bereiken zou zijn
geweest.
Ook in 1965 heeft groenbemesting weer weinig invloed gehad op de opbrengst
van bloembollen. In een enkel geval werd de invloed van de stikstofgift op de afrijping erdoor beïnvloed. Bij losmaken van een zandgrond met dichte lagen bleek vermenging van de gehelelosgemaakte laag met de humeuze bovengrond belangrijk voor
de doorworteling. Vooral grassen geven dan een sterke doorworteling tot op grote
diepte.
AKKERBOUW MET BLIJVENDE ZODEACHTIGE GRONDBEDEKKING

Wederom is gebleken dat ook bij aanwezigheid van een dikke laag „mulch" voor
een goede opkomst in het voorjaar het zaad in de grond moet worden gebracht en
niet volstaan kan worden met een vermenging met de „mulch". In het voorjaar van
1965 was het bijzonder duidelijk dat niet geploegde en met een „mulch" bedekte
grond onder vrijwel alle omstandigheden kan worden bereden. Zowel wortelen als
vooral bieten vertoonden op de niet geploegde grond een sterke vertakking. Op een
reeds tweejaren lopendeproef op zandgrond was de stikstofbehoefte op de geploegde
grond reeds groter dan op de over die periode niet geploegde gedeelten. Maïs deed
het ook in 1965 weer prima op de niet geploegde grond en bracht op enkele proefvelden zelfs meer op dan op de geploegde objecten, mede omdat op het ongeploegde
land vroeger kon worden gezaaid. Afdoende doding van gras en onkruiden is bij de
grondbewerkingloze akkerbouw nog steeds een groot probleem. Het gelukte echter
met chemische braak een zware kweekbezetting volledig kwijt te raken.
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AARDAPPELEN ALS STOPPELGEWAS

Vergelijking van zomer- en najaarspootgoed gaf bij normale consumptieteelt geen
verschil in opbrengst te zien. In het afgelopen najaar werden de najaarsgewassen zeer
ernstig door Phytophthora aangetast. Zelfs het ras Spartaan, dat voordien redelijk
resistent leek, werd reeds in een betrekkelijk jong stadium ernstig aangetast. Mede
hierdoor waren in 1965de opbrengsten bij de najaarsteelt uitgesproken klein.
Bij vermeerdering van aardappelen door middel van het uitpoten van losse kiemen
bleek dat deze kiemen zeer moeilijk bewaarbaar zijn. Verder werd gevonden dat de
resultaten van deze methode bij verschillende rassen zeer sterk uiteen kunnen lopen.
BIETENZAADTEELT

Afdekken van op het veld overwinterende zaadbietjes met plasticfoliebleek grotere
verliezen aan planten te geven dan niet afdekken. Zwart plastic was in dit opzicht nog
weer aanzienlijk ongunstiger dan doorzichtige folie.
INTERACTIE TUSSEN BOVEN- EN ONDERGRONDS MILIEU VAN DE PLANT

Om een goede indruk te verkrijgen van de wortelactiviteit dient niet alleen de invloed van de milieufactoren op het gewicht van het wortelstelsel, maar vooral ook
op de morfologie daarvan te worden bestudeerd. Het bleek dat diverse plantesoorten
bij ongunstige omstandigheden in het wortelmilieu een veel sterker vertakt stelsel
van individueel dunnere wortels gaan maken. Door dezewaarnemingen en het daarbij
blijkende verschillende gedrag der soorten zijn diverse bij vroegere proeven gevonden
min of meer onbegrijpelijke effecten van spruit/wortel-verhoudingen veel doorzichtiger geworden.

VEZELVORMING BIJ VLAS

Uitwendige omstandigheden blijken een vrij grote invloed te kunnen hebben op
de internodiumlengte bij vlas. Een tijdelijk tekort aan water geeft plaatselijk kortere
internodiën. De daglengte lijkt een grotere invloed op de internodiumlengte te hebben dan de lichtsterkte. Zelfs dagverlenging met zeer weinig licht vergrootte de genoemde lengte zoals ook een lange dag bij dezelfde totale hoeveelheid licht langere
internodiën geeft dan een korte dag.
ONVOLDOENDE ONTWIKKELING VAN KLAVER

Bespuiting van veldgewassen met een tweetal niet-fytotoxische nematiciden leverde
in hetjaar waarin werd behandeld geen verbetering op van de klavergroei, hoewel
deze middelen in potproeven zeer effectief waren gebleken.
Een van deze middelen veroorzaakte op het veld zelfs schadebij jonge klaverplantjes. Daar de weersomstandigheden in 1965,vooral wat de regenval betreft, wel zeer
abnormaal waren, bestaat de mogelijkheid dat de resultaten daardoor sterk werden
beïnvloed. De proeven zullen dan ook worden voortgezet.
Bij inoculatieproeven bleek dat springstaarten en klavercystenaaltjes vooral in de
bovenste vijf centimeter van het wortelmilieu voorkomen, ook al gaat het wortelstelsel
zelf aanmerkelijk dieper, en dat de invloed van springstaarten tweeledig is. Enerzijds
kunnen ze door vreterij aan de wortels de planten schaden, anderzijds verrichten ze
een „nuttige" functie door het opruimen van de aaltjes.
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VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND

Voorlopige gegevens wijzen erop dat de gunstige praktijkervaringen met kunstweiden, ingezaaid met een mengsel van Italiaans en Westerwolds raaigras, niet berusten op een grotere opneming daarvan door de grazende dieren.
Bij deproeven omtrent de opneming van versgemaaid grasdoor schapen viel het op
dat er vrij grote individuele verschillen in opneming voorkomen, ook na correctie op
lichaamsgewicht, en dat deze verschillen zich handhaafden bij uiteenlopende aard van
het verstrekte materiaal.
Aan het nemen van monsters van het door weidende schapen opgenomen gras via
slokdarmfistels bleken toch diverse bezwaren te kleven. Doordat de dieren niet even
intensief kauwen alvorens het materiaal door te slikken en doordat de fistels neiging
hebben uiteenlopende afmetingen te krijgen, wordt niet altijd eenzelfde gedeelte en
materiaal van eenzelfde aard via de fistel afgetapt. Behalve het dier kan als het ware
ook nog eens de fistel selectief te werk gaan.
Ondanks behandelen van de moederdieren met een anthelminticum voordat ze
op het proefveld werden gebracht, liepen de lammeren in het afgelopen jaar toch
reeds opvallend vroeg een ernstige besmetting met maag-darmparasieten op, waarbij
het geslacht Nematodirus een grote rol speelde. Zeer waarschijnlijk moet de oorzaak
gezocht worden in restbesmetting van het grasland uit voorgaande jaren. Ook in
1965 bleek maaien van het grasland tussen de opeenvolgende beweidingen zeer gunstig voor de groei en conditie der dieren.
TEELTKUNDIGE ASPECTEN VAN DE GRASLANDPRODUKTIVITEIT

Diverse klonen van Engels raaigras bleken zeer uiteenlopend te reageren op de
duur van de vernalisatieperiode en de periode met lange dag daarna. De indruk werd
verkregen dat bij een soort als Engels raaigras de fysiologische verschillen nog groter
en talrijker zijn dan de morfologische.
Overvloedig met N gevoede planten van Engels raaigras bleken veel minder gemakkelijk vernaliseerbaar te zijn dan planten die vóór de vernalisatie schraal met N
werden gevoed. Er werden aanwijzingen verkregen dat de vernalisatieduur, vereist
om normale bloei te verkrijgen, korter kan zijn naarmate het gehalte van de plant
aan oplosbare koolhydraten hoger was voordat de vernalisatie begon.

II. AFDELING VEGETATIEKUNDE EN ONKRUIDONDERZOEK
BOTANISCHE ANALYSE VAN GRASMONSTERS

Ten opzichte van 1964bleef het aantal voor analyse ontvangen grasmonsters nagenoeg gelijk. Van de 2165 ontvangen monsters waren er 61% van de eigen afdeling,
12,5% van het P.A.W., 4,5% van Rijkslandbouwconsulentschappen en 22% van
diverse opdrachtgevers. Het aantal meer bewerkelijke monsters maakte 33%van het
totaal uit.
Aan de cursussen over grassenkennis namen 112 personen deel. Hiervan waren
46% studenten. De andere deelnemers waren meest cursisten van gespecialiseerde
leergangen van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK

Grasland
De verwerking van de graslandopnamen tot (ruwe) vegetatietabellen vond voortgang.Voor degrotemassa meerofminder intensief gebruikte wei-en hooilanden blijkt
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een indeling alleen mogelijk naar de abundantie van een of meer hoofdsoorten en
niet volgens het systeem van de associatiekensoorten.
De resultaten van een geregelde spruitentelling in een vegetatie van kweek zouden
op een duidelijke koudebehoefte enhet ontbreken van vernalisatieoverdracht kunnen
wijzen.
Bij Agrostis tenuis is gebleken, dat deze soort enerzijds duidelijk zomerhalmen
vormt, doch tevens na afmaaien tot een intensieve vorming vanjonge spruiten uit de
basale knopenstapel over kan gaan.
Het conceptvande„Bijdrage tot deoecologievan deNederlandse graslandplanten"
door prof. dr. D. M. DE VRIES, A. A. KRUIJNE en H. Mooi kwam gereed.
Concurrentie
De modellen, die voldoen bij de beschrijving van de concurrentie tussen meerjarige
grassoorten onder min of meer geconditioneerde omstandigheden in potten worden
nu in het veld getoetst. Een vroeg hooitype van Lolium en een laat schietende Dactylis
blijken elkaar in het jaar van inzaai geheel „uit te sluiten". Of dit het volgend jaar,
wanneer de soorten zich generatief zullen ontwikkelen, ook het geval zal zijn, moet
worden afgewacht. De uit dit onderzoek te verkrijgen resultaten zullen bijdragen tot
het verkrijgen van inzicht in de patroonvorming van grassen in grasland, waarover
in verband met hun concurrentiestrijd praktisch niets bekend is.
Bij proeven in de kas bleek de zuurgraad van een humeuze zandgrond op de concurrentie tussen Lolium en Agrostis tenuis geen invloed uit te oefenen. Op een zeer
arme zandgrond reageerden monocultures van Lolium, Dactylis en Agrostis echter
sterk op de pH.
Bij het onderzoek naar de verschillen in concurrentiekracht tussen klonen van
Lolium perenne en Anthoxanthum odoratum afkomstig van verschillende standplaatsen, bleek dat bij grote verschillen in produktie van de monocultures de Lolium-herkomstenniet en de Anthoxanthum-herkomsten welinconcurrentiekracht verschilden.
Onderzoek vandeplantengroei vanwaterlopen
Het onderzoek naar de seizoens- en jaarlijkse wisselingen in de samenstelling van
slootvegetaties werd voortgezet met maandelijkse opnamen in een groot aantal op
verschillende plaatsen in Nederland gelegen sloten. Een aantal sloten in het ruilverkavelingsgebied bij Lienden maakt het mogelijk de successie in pioniersvegetaties te
bestuderen.
Onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen
Waarnemingen werden verricht aan de onkruidvegetatie op het grondbewerkingsproefveld van de Afdeling Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur van de Landbouwhogeschool. Ook op de Organische Stofbedrijven van hetInstituut voor Bodemvruchtbaarheid in de Noordoostpolder werd de onkruidbegroeiing weer opgenomen.
In overleg met de Kon. Nederlandsche Heidemaatschappij werden op verschillende tijdstippen in het najaar vruchten van struikheide verzameld, om de beste tijd
van oogsten van heizaad te bepalen. Slechts de monsters van eind november bevatten
een voldoende hoeveelheid rijp zaad.
ONKRUIDONDERZOEK

Onkruidbestrijding indetuinbouw
Bij het onderzoek in overjarige teelten van aardbei kwamen wat betreft de combinatie van chemisch maaien en toepassing van herbiciden geen nieuwe gezichtspunten
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naar voren. Naast chloroxuron blijkt lenacil een interessant herbicide voor deze teelt
te zijn. Bij eenjarige aardbeiteelten werd de resistentie vanjonge aardbeiplanten tegen
simazin sterk verhoogd door de planten vóór het uitplanten met de wortels door
houtskool te halen.
Bij koolgewassen blijken thans verschillende herbiciden, o.a. desmetryn en CP
31393, veelbelovend te zijn. Bij schorseneren bleek lenacil mogelijkheden te bezitten.
In de fruitteelt hebben over de periode 1963tot en met 1965 de met herbiciden behandelde vakken appels gemiddeld 14% meer produktie geleverd dan de met gras
begroeide en geregeld gemaaide vakken. Met verschillende herbiciden, waaronder
groeistoffen, is dit resultaat te bereiken.
Laboratoriumonderzoek overdeinvloedvanchemischemiddelen opdegroei
Enige proeven met radioactief amitrol gaven nog niet de indruk, dat de synergistische werking van benzyladenine op amitrol-transport op een soortgelijke wijze als
bij ammoniumthiocyanaat verklaard kan worden. Zo werd de opnamesnelheid van
amitrol door benzyladenine niet beïnvloed.
De uracilverbinding lenacil, welke in het veld door aardbeien zeer goed wordt verdragen, remt bij dit gewas de koolzuuropname langzamer en in geringere mate dan
bij andere plantesoorten het geval is. De resultaten van verversingsproeven wijzen er
echter niet op, dat dit middel in aardbeienplanten onwerkzaam wordt gemaakt.
De selectieve werking van morfamquat komt ook bij fotosynthesemetingen tot
uiting. De toediening van dit middel aan de voedingsoplossing van maïsplanten had
geen invloed op de koolzuurassimilatie, terwijl bij suikerbieten een vrij sterke remming optrad. Daarentegen werd de fotosynthese van maïsplanten zeer sterk geremd
door diquat en paraquat, terwijl dit bij suikerbieten, vooral met paraquat, in veel
mindere mate het geval was.
In kortdurende proeven werd nagegaan of de opbrengstverhogende werking van
DNOC op rogge en van atrazin op maïs zou kunnen samenhangen met een verhoging
van de fotosynthesesnelheid per eenheid van bladoppervlak. Dit kon echter niet geconstateerd worden. Met pyrazon bij suikerbieten was dit evenmin het geval.
Voor eengroot aantal grondsoorten werd in de kas detoxiciteitscurve voor pyrazon
en lenacil bepaald als eerste stap in een vergelijking tussen het gedrag van herbiciden
in kasproeven en in het vrije veld.
Onkruidbestrijding inakker- enweidegewassen
Voor de bestrijding van klein hoefblad worden met picloram de beste resultaten
bereikt, doch de lange werkingsduur van dit middel in de grond alsmede de mogelijkheid van residu in graszaad- en graanstro maken gebruik ervan in de praktijk nog
niet mogelijk.
Voor de bestrijding van straatgras in veldbeemd blijkt de gesubstitueerde ureumverbinding buturon enig perspectief te bieden, vooral bij toepassing op een wat ontwikkeld gewas omstreeks oktober.
Een studie over de interactie tussen het middel pyrazon en de bemesting van suikerbieten gaf zwakke aanwijzingen dat een dubbele dosering aan middel (8kg) speciaal
bij een hoge bemestingshoeveelheid kort voor het zaaien tot een verhoogde gevoeligheid van de bieten kan leiden. De natte weersomstandigheden van 1965maken echter
een herhaling van het onderzoek noodzakelijk.
Bij de chemische bladdoding vóór de oogst van erwten en stamslabonen werden
geen vorderingen gemaakt. Monochlooracetaat lijkt nog het eerst in aanmerking
komende middel te zijn voor dit doel.
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Onkruidbestrijding inen langswatergangenen op onbeteelde terreinen,grondbewerking
enonkruidbestrijding
In de proeven stond de toepassing van diuron tegen ondergedoken waterplanten
voorop, omdat dit herbicide tegen Vaucheria en andere wieren bijzonder werkzaam
is. In samenwerking met verschillende instellingen werd gevonden, dat de dosering
van0,4ppm diuronverdere studie verdient. Uit de beschikbare gegevens kan niet geconcludeerd worden dat diurontoepassingen in sloten persé tot een sterilisering van
het water als biologisch milieu leiden.
»
De middelen dichlobenil en chloorthiamide werken goed tegen de meeste hogere
ondergedoken en drijvende waterplanten en bestrijden tevens bovenwaterplanten.
Hun geringere invloed op Vaucheriamaakt dat dezeprodukten,zijhetmeteenlangere
werkingsduur in het water, in hun effect te vergelijken zijn met toepassingen van
paraquat.
In de grondbewerkingsproef op „De Bouwing" zijn, sinds in 1957 de spitmachine
in de proef werd opgenomen, alle proefoogsten met spittenbetergeweestdan diemet
ploegen.

III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE
D E FYSIOLOGIE VAN DE GRASGROEI

Uit de veldproeven over optimale grasgroei is gebleken, dat de groei van een zwaar
gewas gras vrij spoedig stagneert. In een veldproef die in 1965 was aangelegd op een
veenperceel in samenwerking met het I.B.V.L. werd dit stadium bereikt lang voordat
de weersomstandigheden geschikt waren voor hooiwinning. Zo konworden verklaard
dat een voorgeweid object een hogere totale opbrengst gaf dan een object met ongestoorde groei. Bij zware stikstofbemesting bedroeg het verschil 800 kg/ha droog gras
of ruim 600 kg/ha zetmeelwaarde. Zonder stikstof ontstond er echter door voorweiden een verlies van 500 kg/ha droog gras waarbij overigens de zetmeelwaarde niet
verschilde.
Dit laatste is uiteraard een gevolg van het feit, dat het na voorweiden geoogste gras
minder verouderd was.
In het laboratorium is de oude kwestie van de invloed van de koolhydraatreserve
op de hergroei van gras (na maaien) nog eens ter hand genomen, omdat deze invloed
door verschillende onderzoekers nog steeds in twijfel wordt getrokken. Daarbij is gewerkt met planten die in alle opzichten vergelijkbaar zijn en alleen in koolhydraatreserve verschillen. Het blijkt duidelijk dat deze reserve de hergroei versnelt. Bij de
objecten met een laag peil aan reserves sterven spruiten af en het vermoeden bestaat,
dat de overlevende spruiten van de afbraakprodukten kunnen profiteren.
HET AARDAPPELONDERZOEK

Literatuurgegevens over een versnellende invloed van de moederknol op de knolzetting van dejonge aardappelplant hebben aanleiding gegeven tot een serie proeven,
waaruit bleek, dat afgeprepareerde kiemen de moederknol niet nodig hebben voor
dit doel. Onder invloed van korte dag kwam de inductie van de knolvorming zelfs
gemakkelijker tot stand dan bij controles. Voorts bleek dat planten uit lang bewaarde
poters gemakkelijker tot knolvorming zijn te brengen dan planten uit jonge poters.
Bij de proeven over optimale opbrengsten bleek dat bij zeer zware en laatrijpende
aardappelgewassen stikstof nog bij hogere giften rendeert naarmate de stengeldichtheid per ha groter is. Bij deze grote dichtheid werden ook de absoluut hoogste op15

brengsten bereikt. Waarschijnlijk treedt bij een dicht en stikstofrijk gewas een voortgaande verjonging van het bladapparaat op, die de produktie ten goede komt.
Dit is ongeveer te vergelijken met de doorwas in een zeer zwaar met stikstof bemest en legerend gewas zomergerst. Ook hier wordt het hoogste rendement van de
stikstof verkregen bij hoog plantgetal. Men moet in dit geval natuurlijk veel onrijpe
korrels op de koop toe nemen.
Bij bespuitingen met de remstof B9 bleek in een veldproef, dat de lengtegroei in de
sfengels wordt afgeremd, maar niet tot staan gebracht. Tnvergelijking met controles
was het bladgewicht gelijk, het stengelgewicht lager en de knolopbrengst hoger. Dit
bevestigt het vermoeden, dat excessieve stengelgroei schadelijk is voor de knolopbrengst en opent perspectieven voor het beïnvloeden van de distributie van stof
in het gewas in een gewenste richting.
DAGLENGTE-ONDERZOEK BIJ GRANEN

Ditjaar zijn meer dan 100Europese wintertarwerassen onderzocht volgens dezelfde
methode als vorig jaar de zomertarwes.
Wederom blijkt dat de noordelijke rassen veel sterker op de daglengte reageren dan
de zuidelijke. Volgens verwachting reageren rassen met een groot verspreidingsgebied over de breedtegraden heen, zoals Etoile de Choisy en de russische Bezostaja,
weinig op de daglengte.
STIKSTOFONDERZOEK

Bij herhaling van een proef uit 1964werd bevestigd, dat een geïsoleerde hoofdhalm
van tarwe en rogge een optimale opbrengst kan geven bij een vrij laag stikstofgehalte.
Wanneer dergelijke halmen na het verschijnen van het laatste blad geen stikstof meer
ontvangen, bevatten ze bij melkrijpheid maar 1/3 van de hoeveelheid stikstof dieeen
volledig gevoede controle opneemt. De korrelopbrengst is echter nauwelijks lager en
de stro-opbrengst verschilt ook weinig. Dit klopt met de ervaring, dat in een veldgewas met dichte stand de potentiële opbrengst gehaald kan worden bij een betrekkelijk laag stikstofgehalte.
De verklaring is, dat verhoging van het stikstofgehalte boven 1/3 van het maximale
peil weinig invloed meer heeft op de veroudering van het assimilerende weefsel.
Wanneer de opbrengst wordt bepaald door de uitstoeling (als in een hol gewas) is
een veel hoger stikstofgehalte vereist voor een potentiële opbrengst.
HET SIMULEREN VAN GEWASGROEI

Wanneer de processen, die de plantaardige produktie beheersen (fotosynthese,
snelheid van groei en ontwikkeling bij diverse temperaturen, de onderlinge beïnvloeding van planten in een gewas enz.) bekend zijn, verschaft dit de mogelijkheid, om de
produktie van een gewas bij een gegeven straling, temperatuur en voedingstoestand
te berekenen uit alle deelfuncties door het groeiproces na te bootsen (simuleren). De
moderne berekenmachines maken dit voor het eerst technisch mogelijk.
Door het resultaat van dergelijke simuleringen te vergelijken met gemeten opbrengsten kan een controle worden verkregen op dejuistheid van onze meningen over de
betreffende produktiefactoren. Door de factoren binnen het model één voor één te
variëren wordt een inzicht verkregen over de vraag in hoeverre zij de opbrengst limiteren.
Tn 1965is met enige eenvoudige modellen voor plantengroei geëxperimenteerd met
behulp van de Dynamo-compiler die door de J. P. Sloan School of Business Adm.
(MIT, Boston) is ontwikkeld voor commerciële vraagstukken.
16

Hiertoe is door de l.B.M. Nederland toegang gegeven tot de I.B.M. 7094-11 in Den
Haag. Sommige resultaten zijn tot nu toe bemoedigend.
HET WATERVERBRUIK VAN VEGETATIES

In het rekenmodel van de waterhuishouding van een polder zijn nu ook plantenfysiologische grootheden, zoals worteldruk en -weerstand en dewijdte der huidmondjes ingevoerd, waarbij uiteraard ook lichtsterkte en daglengte moeten worden opgenomen. De resultaten tonen aan, dat het gedrag van het gewas in de tijd (per dag en
per droge periode) goed wordt weergegeven door de verkregen cijfers wat betreft de
transpiratie, de waterabsorptie, het watergehalte van het gewas en dat van de grond.
STUDIES OVER RELATIEVE GROEI

Bij massaselectie in het roggeras Zelder zijn 4 groepen verkregen met een duidelijk
verschillend ritme van bladvorming aan de hoofdas. Naast 2 groepen met resp. een
snel en langzaam ritme kan een 3e groep worden verkregen met een snel ritme vóór
het begin van de aaraanleg en een langzaam ritme daarna en een 4egroep, die het omgekeerde laat zien.
Een laag ritme correspondeert met een laag bladgetal; het is mogelijk gebleken om
in dit opzicht grote verschillen te verkrijgen (9 à 10 bladeren bij laag ritme en 17 à
18bladeren bij hoog ritme).Voorts iseenlaag ritme gecorreleerd met groot oppervlak
per blad en (in het generatieve stadium) een gering aantal stengelleden. Vooral het
korte stro en de vroegheid maakt de typen met laag ritme interessant voor de praktijk.
Uit dit onderzoek blijkt, dat men zich bij massaselectie in een kruisbestuivend gewas met voordeel kan richten op snelheden van ontwikkeling en op het afwegen van
ontwikkelingsfasen tegen elkaar.
Het gedrag van het blad is gecorreleerd met andere plantendelen en door te selecteren op ontwikkelingstype, kan men gemakkelijk de bij elkaar passende genotypen
bijeenbrengen en vervolgens hun gebruikswaarde onderzoeken. Hetzelfde wordt nu
geprobeerd in kruisingspopulaties van zelfbestuivers.
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IV. AFDELING SCHEIKUNDE
MONSTERONDERZOEK EN SAMENWERKING MET ANDERE LABORATORIA

In de onderstaande tabel wordt het aantal monsters vermeld, dat van 1 januari
t/m 31 december 1965 voor onderzoek werd ontvangen. Tevens wordt een overzicht
gegeven van de gevraagde bepalingen. Ter vergelijking zijn de cijfers voor 1964, 1963
en 1962vermeld.
1965
Ontvangen monsters:
Gevraagdebepalingen:
Vocht (droge stof)
Ruw eiwit
Ruw eiwit (inclusief NOs-stikstof)
Werkelijk eiwit
Verteerbaar ruw eiwit (pepsine-HCl) . . .
Ruwecelstof
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, Fe, Zn, Mn)
Hogere vetzuren
Diversen (o.a. creatinine in urine)
Totaal aantal bepalingen

21127
19106
5385
1679
44
267
2817
3281
6850
14636
2173
514
1037
1164
51
619
59623

1964

1963

1962

23581

21394

21722
6484
2031

19501
5236
2727

23334
4661
3507

642

69
257

91
573

3393
3753
6891
15915
4139

3007
3560
6084
13879
3487

2623
3367
4966
9084
2158

23391

919

741

394

1518
1083

2440

2899
1160

362

356
276

307

68852 61620 59124

In 1965 werden weliswaar minder bepalingen gevraagd dan in 1964, doch vergeleken met 1964werden in 1965 meer bepalingen verricht, nl. 67351 bepalingen in 1965
tegen 60064 bepalingen in 1964, zodat de in 1964 door grote toevloed ontstane achterstand werd ingelopen.
In de Internationale Werkgroep werden de analyseresultaten uitgewisseld van een
monster grasmeel en van twee magnesiumoplossingen, waarvan één elementen bevatte, diede Mg-bepaling kunnen storen. In het algemeen was de overeenstemming goed,
hoewel er bij enige laboratoria uitvallers waren. De door het I.B.S. gevonden gehalten lagen alle zeer dicht bij de gemiddelde waarden.
In de Commissie 99 van het Nederlands Normalisatie-Instituut werd medegewerkt
aan de opstelling van normbladen voor de bepalingen van ruwe celstof en van ruw
eiwit en aan een eerste concept voor een normblad voor monsterverwerking van veevoeders.
A N A L Y T I S C H - C H E M I S C H

O N D E R Z O E K

Voorlopige proeven toonden aan, dat het mogelijk kan zijn de elementen Na, K,
Ca en Mg vlamfotometrisch te bepalen in een waterig extract, nadat het luchtdroge
plantenmateriaal gedurende \ uur op 100°C is verwarmd met zoutzuur en trichloorazijnzuur. Ter compensatie van de invloed van opgeloste organische stof (vnl. suikers)
op de emissie, wordt aan de ijk-oplossingen glucose toegevoegd.
Het bleek mogelijk te zijn in kleine hoeveelheden van gewasmonsters het sulfaatgehalte te bepalen met een nefelometrische titratie-methode.
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Een methode werd ontwikkeld volgens welke in gewasmonsters en in faeces van
runderen de gehalten kunnen worden bepaald aan ruw eiwit, wassen + fosfatiden,
glyceriden, glyceride-vetzuren en de dubbele bindingen van de glyceride-vetzuren.
Van deze zuren werden tevens hetjodiumgetal en het equivalentgewicht bepaald.
OPNAME ENVERWERKING VAN VOEDINGSELEMENTEN IN VERBAND MET DE GROEI EN DE
SAMENSTELLING VAN GEWASSEN

Na degedeeltelijke verwerking vannitraat, vansulfaat eneventueel van ammonium
tot organische stikstof en zwavel, accumuleren de opgenomen kationen C = K +
Na + Mg+ Caalsdezouten vandeniet indestofwisseling veranderde anorganische
anionen A = Cl + H 2 P0 4 + S0 4 + NO s envan organische anionen (C-A)die tijdens degroei, deopname endeverwerking indeplant zijn gevormd.
Bij eenvoeding dieeen goede groei toelaat resulteert eennormaal organisch zoutgehalte (C-A), dat karakteristiek is voor de plantesoort. Bij afwijkingen in de voeding, diegeen goede groei toelaten, kanhet(C-A)-gehalte normaal, tehoog ofte laag
zijn. Voor eenplantesoort isdushet (C-A)-gehalte mede karakteristiek voor de voedingstoestand.
Bij de opname vanvoedingszouten met stikstof alsnitraat moet aangenomen worden, dat de opname der zoutkationen equivalent ismetde opgenomen zoutanionen,
dus daterdoor hetxyleem anorganische zouten naar debladeren gaan. Bijdeverwerking van het nitraat (envan een weinig sulfaat) door de stofwisseling vormt hetgewas organische stikstof (en organische zwavel) onder produktie van een daarmee
equivalente hoeveelheid carboxylgroepen, dieals de anionen van organische plantezuren accumuleren als(C-A).
Wanneer grasmeteenvoldoende stikstofgehalte enmeteennormaal (C-A)-gehalte
tot hergroei wordt gebracht onder onthouding van kalium en nitraat, dan heeft er
geen verdere synthese van organische stikstof envan(C-A)plaats nadat het resterendenitraat inde weefsels door de stofwisseling isverwerkt. Daarna dalen het stikstofgehalte en het (C-A)-gehalte door verdunning met de bijgevormde droge stof. De
absolute hoeveelheden blijven dusgelijk en de gehalten dalen evenredig met de reciproke opbrengst aandroge stof. Wanneer opeendergelijke wijze voorbehandeld gras
verder groeit onder aanbieden van kalium ennitraat, danvolgtereendirecte synthese
van organische stikstof en van (C-A), waarbij het (C-A)-gehalte in enige dagen oploopt tot denormale waarde en dan constant blijft, terwijl het organische stikstofgehaltegeleidelijk toeneemt totmeer dantweemaalhet equivalentvanhetnormale(C-A)gehalte.Degroeiende plantbreekt dus geen organische zouten af, maar isbijaanwezigheid van kalium en nitraat in staat om deze op te bouwen en watin overmaat daarvan tenopzichte vanhetnormale gehalte wordt geproduceerd, weer afte voeren naar
de wortels en af te breken. De wijze waarop de opbouw, de regeling op het normale
gehalte, en de afvoer van (C-A)plaatsvinden, en samenhangen met de groei, wordt
bestudeerd.
BIOCHEMIE, INCLUSIEF SPORENELEMENTEN

Herhaalde malen werd bijkoeien, voorzien vaneenpensfistel (Lab. voor Fysiologie
der Dieren te Wageningen), het gehalte aan sulfide in pensvocht bepaald op verschillendetijden vandedag. Delaagste gehalten (maximaal 1,16mgS~perliter pensvocht)
werden gevonden wanneer de koeien op stal uitsluitend met hooi werden gevoerd.
Bij grazende koeien werd steeds een hoger sulfidegehalte gevonden, vooral bij het
grazen vaneiwitrijk gras. (Maximaal 3,42mgS~per liter.)
Wanneer pensvloeistof gedurende 2 uren bij 38°C werd bewaard, nadat verschil19

lende zwavelhoudende verbindingen waren toegevoegd, bleken vooral de -S-H bevattendeaminozuren een duidelijke hoeveelheid H2S af te splitsen. Cysteine en glutathion
vertoonden deze afsplitsing het sterkst, terwijl zij niet optrad bij methionine. Ook
cystine (-S-S-) kan onder bepaalde, nog nader te onderzoeken omstandigheden H2S
afsplitsen in pensvloeistof.
Mede op grond van de analyses van het voer krijgt men de indruk, dat een hoge
concentratie aan sulfide in het pensvocht kan worden verwacht, wanneer de verhouding ZW/re in het voer laag is.
Bijeenanalysevan de door GRASHUIS aan zinkgebrek toegeschreven klinische verschijnselen op een groot aantal bedrijven werd geen correlatie gevonden met het zinkgehalte van het rantsoen; het duidelijkst kwam naar voren de - ook reeds uit ander
materiaal afgeleide - afname van een aantal klinische verschijnselen in de periode
december tot april. Biochemische gegevens ondersteunen de in 1964 verkregen conclusie dat de zinkbehoefte van herkauwers lager isdan dievan niet-herkauwers, en dat
in de Nederlandse melkveehouderij zinkgebrek niet te duchten is.
Gegevens over de mangaangehalten in de rantsoenen en in het haar van runderen
met en zonder steile stand in de spronggewrichten, alsmede mangaanverstrekkingsproeven, leiden tot de conclusie dat deze steile stand geensymptoom isvan mangaangebrek. Uit mangaanverstrekkingsproeven bij eeneiige tweelingen, uitgevoerd in samenwerking met het P.A.W., bleek dat zowel klinisch als qua produktiviteit geen
afwijkingen optreden bij runderen vanaf hunjeugd gehouden op rantsoenen met minder dan 50 dpm Mn in de droge stof en een ruime Ca :P- verhouding. Dit betekent
dat mangaangebrek bij het rund in Nederland - zo niet afwezig - uitzonderlijk moet
worden geacht.
MINERALE SAMENSTELLING EN GROEI VAN WEIDEGRAS IN AFHANKELIJKHEID VAN DE
BODEMVRUCHTBAARHEID EN DE BEMESTING

Het effect van de kalibemesting op de zetmeelwaarde-opbrengst van praktijkpercelen is onderzocht op zeven meerjarige proefvelden met uiteenlopende kaligetallen.
Onder invloed van de verschillen in kalibemesting veranderden de kaligetallen in de
loop derjaren. Interessante gegevens werdenverkregen o.m. over detijd dienodig was
om percelen met een te hoog kaligetal naar een normaal niveau terug te brengen.
Gedurende negen jaren werden de netto zetmeelwaarde-opbrengsten bij verschillende kaliniveaus bestudeerd. Op depercelen met kaligetallen 16bleek bij een gebruik
van eenmaal maaien met naweiden de opbrengst maximaal te zijn bij een gift van
120 kg K 2 0 per ha. Bij minder kali werd een opbrengstdepressie waargenomen.
MINERALE VOEDING VAN WEIDEND VEE IN VERBAND MET DE GRASLANDEXPLOITATIE

In een beweidingsproef werd het effect vergeleken van twee verschillende vormen
van magnesiumtoediening op de serummagnesiumgehalten. Het magnesium werd
gegeven in koekjes met magnesiumoxyde en in koekjes met magnesium-oxychloride.
In beide gevallen was het gunstige effect even sterk.
Uit een balansproef is gebleken, dat de benutting van magnesium uit voederkoekjes in de orde van grootte van die van het magnesium uit vers gras lag. Dit verklaart
waarom ter preventie van hypomagnesemie vrij grote hoeveelheden magnesium oraal
moeten worden toegediend.
Ten einde meer inzicht te verkrijgen in de benutting van magnesium uit weidegras
werden ook de hogere vetzuren in de beschouwing betrokken. De concentraties aan
deze zuren hangen vrij nauw samen met de stikstofgehalten. Er zijn verschillende
aanwijzingen, dat het verdiepen van het inzicht hierover gemotiveerd is.
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Op grond van gegevens, verkregen uit balansproeven, kunnenmomenteel betrouwbare voorspellingen worden gedaan over natriumgebrek bij rundvee. Klinische verschijnselen van natriumgebrek zoals likzucht, vermindering van voederopname en
van melkproduktie traden op twee maanden nadat begonnen was met het voeren
van een rantsoen met 0,05% Na aan melkkoeien met een produktie van ongeveer
25 1melk per dag. Het duurt geruime tijd alvorens op een dergelijk laag natriumniveau verschijnselen vannatriumgebrek optreden, daar hetdier onder dieomstandigheden nl. in staat is om meer dan 200gram natrium uit de speekselcirculatie te onttrekken. In deze circulatie bevindt zich een aanzienlijke natriumreserve waaruit in
perioden met onvoldoende voedernatrium kan worden aangevuld, terwijl dit natrium
in het speeksel wordt vervangen door kalium. Daardoor zal een tijdelijk natriumtekort in het voer geen praktische bezwaren opleveren. De samenstelling van speekselmonsters, die op een gemakkelijke wijze ook onder praktijkomstandigheden kunnen
worden verkregen, biedt wellicht goedemogelijkheden terbeoordelingvandenatriumvoorziening vanhet dier.
KWALITEIT VAN CONSUMPTIE-AARDAPPELEN

Van enkele honderden monsters aardappelen, verkregen uit verschillende teeltgebieden, werden de N-, K- en Cl-gehalten en de stootblauwgevoeligheid bepaald; de
laatstgenoemde bepaling geschiedde door het I.B.V.L. De resultaten zullen worden
vergeleken met een proef, waarin onder gecontroleerde omstandigheden de drogestofproduktie werd nagegaan in afhankelijkheid van de N-,K- en Cl-verwerking.
Indien voldoende N0 3 ~ en K+ in de voeding aanwezig is verlaagt deopnamevan
Cl~ de opname vanN0 3 ~ en K+niet, dedroge-stofproduktie wel.
Bij afwezigheid van C l - vindt de hoogste droge-stofproduktie plaats bij een K-gehaltevan550meperkgdrogestof, datisongeveer 2,2%Kindeknol.
Het onderzoek op consumptiekwaliteit van aardappelrassen en zaailingen ten behoeve van diverse instanties werd voortgezet. Ookin ditjaar werd desamenhangvan
kwaliteitseigenschappen met behulp van eenelektronische rekenmachine bestudeerd.
Het onderzoek naar de oorzaak van doorwasverschijnselen werd voortgezet. Daarbij werd de samenhang bestudeerd tussen temperatuur, daglengte, ouderdom van de
plant ende stikstofvoorziening. Tevens werd onderzoek verricht over hettransport in
deplantinverbandmetdeuiteenlopende groeivandeknollen.Bijditonderzoek wordt
gebruik gemaakt van radioactieve stoffen. In eerste instantie werd hierbij in samenwerking methetI.T.A.L. veel aandacht besteed aandetoete passen methoden.

V. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE
Appelbomen, gehouden op nevelcultuur, verliezen hun winterrust volledig door
opslag gedurende 8weken bij 2°C, ook in bebladerde toestand midden in de zomer.
Zo konden bomen, dieinfebruari inbloei waren gebracht enmiddenjuni rijpe vruchten leverden, in oktober opnieuw bloeien zodat devruchten infebruari rijp zullen zijn.
Deneigingvanregenwormen omzichlangsdewandenvankweekbakken metgrond
op te houden, zouverband kunnen houden metdebetere gaswisseling langs de wand.
Daarom wordt getracht te werken met waterdampdicht polyethyleen, dat wel koolzuur en zuurstof doorlaat.
In cultures van de symbiontische bacteriën, gekweekt op urinezuur, werd bij het
onderzoek naar stoffen die de diapause van regenwormen induceren, een voor de
wormen zeer schadelijke vluchtige fractie aangetroffen, mogelijk ammoniumcarbonaat of -carbamaat.
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W E R K P L A N 1966
(MET GENUMMERDE PROJECTEN)

I.

AFDELING PLANTENTEELT, hoofd ir. A. SONNEVELD

1. GROENBEMESTINGSGEWASSEN, G R O N D B E D E K K I N G
Dr. ir. W. A. P. BAKERMANS

Naar aanleding van de toenemende behoefte aan groenbemesting is het onderzoek naar de teelt
van hiervoor geschikte gewassen ter hand genomen. Met name worden de inpassing van groenbemesting in het bouwplan en de mogelijkheden van tussenteelt aan groenbemestingsgewassen bij verschillende tuinbouwgewassen nader bestudeerd. Voorts worden proeven opgezet, waarbij de nawerking van verschillende groenbemestingsgewassen kan worden nagegaan.
Nadat onkruidbestrijding tijdenlang de voornaamste betekenis is geweest van grondbewerking in
de akkerbouw, begint meer en meer het herstel van door zware oogstmachines bedorven structuur
op de voorgrond te komen. De snelle ontwikkeling van de chemische onkruidbestrijding zal het mogelijk maken om af te zien van de grondbewerking, mits de grond in staat is weerstand te bieden aan
structuurverslechtering. Getracht wordt daarom teeltmethoden te ontwikkelen waarbij onkruid bestreden wordt met chemische en ecologische (concurrentie-) middelen en structuurbederf wordt tegengegaan of verholpen door teelt van grondbedekkende tussengewassen en door geheel of grotendeels
achterwege laten van de grondbewerking.
Proj. nr. 383 De mogelijkheden van akkerbouw met blijvende zodeachtige grondbedekking.
Proj. nr. 403 Toepassing van groenbemestingsgewassen.
2. VOEDERGEWASSEN
Ir. J. C. BOSMAN

De teelt van aardappelen in het najaar heeft in de laatste jaren een wat grotere omvang aangenomen. De herfstteelt levert pootgoed, dat aanzienlijk jeugdiger isin fysiologische zin dan uit voorjaarsteelt, terwijl de najaarsteelt ook plaatsvindt onder omstandigheden van korter wordende dag. Er
wordt daarom nu meer aandacht besteed aan de vergelijking van de nateelt van zomer- en najaarspootgoed in het volgend jaar, mede met het oog op mogelijke aanpassing aan teelt elders in de wereld.
Bij de teelt van bietenzaad dienen zowel de arbeid van het rooien en opnieuw poten der stekbietjes
als de oogstarbeid te worden beperkt. Men probeert andere teeltmethoden en deze hebben diverse
plantenteeltkundige problemen opgeworpen.
Overwinteren van stekbietjes op het veld brengt grote risico's met zich mee. Nagegaan wordt of
deze overwintering van de stekbietjes ook bij voederbieten redelijk mogelijk is en in welk opzicht afdekken met plastic folie zowel bij suiker- als voederbieten de risico's kan verminderen.
Proj. nr. 361 Zaadzetting bij rode klaver.
Proj. nr. 393 Plantenteeltkundig onderzoek betreffende de zaadteelt van bieten.
Proj. nr. 394 D e teelt van aardappelen in het najaar.
3. GROEI E N ONTWIKKELING O N D E R INVLOED VAN
BOVEN- EN O N D E R G R O N D S E MILIEUFACTOREN
Dr. R. BROUWER

Bodemfactoren hebben een belangrijke invloed op de groei van de plant als geheel. Alhoewel reeds
veel bekend is over de wijze waarop deze invloed tot stand komt, is het veel moeilijker te voorspellen
in welke mate een bepaalde factor in het wortelmilieu de produktie zal beïnvloeden. Dit berust op het
feit dat er te weinig bekend is over de interactie van bovengrondse verschijnselen en ondergrondse
milieufactoren. Dit geldt al voor de groei en ontwikkeling van alleenstaande planten, maar in nog
meerdere mate voor een gewas.
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Daar heinatuurlijke groeimilieu voortdurende veranderingen in eenaantal groeifactoren laat zien,
worden ook in het basisonderzoek dergelijke veranderingen betrokken. Het is waarschijnlijk dat
daardoor duidelijk zal worden hoe en waarom verschillende factoren nu eens gezamenlijk, dan weer
beurtelings ofin opvolgingbeperkend wordenvoor deopbrengst.
Proj. nr. 396 De betekenisvan de interactie van bovengrondse en ondergrondse milieufactoren voor
groei en ontwikkeling.
3en 6. VEZELVORMING
Dr. R. BROUWER en ir. T. EERNSTMAN

Over de factoren, die vezelopbrengst en vezelkwaliteit bepalen, is weinig bekend. Bij de interpretatie van deresultaten van proefveldonderzoek en van lossepraktijkervaringen (erzijn met name bij
vlas streeksgewijze verschillen in aard en kwaliteit) wordt dit als een leemte gevoeld. Er is daarom
onderzoek ter hand genomennaar deontstaanswijze en de ontwikkeling vanvezels,in het bijzonder
onderinvloed vandeklimaatsfactoren temperatuur envochtigheid.Naast vlaszullen opkleineschaal
interessante andere gewassen in het onderzoek betrokken worden. Het onderzoek wordt begeleid
door eenuitvoerige bestuderingvan debetreffende literatuur.
Proj. nr. 379 De ontwikkeling en de hoedanigheid van vezelige plantaardige bestanddelen, in het
bijzonder de vlasvezel.
4. KLAVER
Ir. G. C. ENNIK

Het meer oriënterende onderzoek omtrent geremde klavergroei in voorgaande jaren heeft ertoe
geleid dat het werkmomenteel inhoofdzaak geconcentreerd isop detweevolgende punten.
a. De rol van parasitaire organismen. Uit grondontsmettingsproeven (uitgevoerd in samenwerking
met P.D.enI.P.O.) is gebleken dat aantasting van deklaver door parasitaire organismen vermoedelijk eenvan devoornaamste oorzakenvanslechtegroei is.Het doelvanhethuidigeonderzoekis
vast te stellen welke typen organismen hierbij een rol spelen. Daar niet-fytotoxische nematiciden
ter beschikking zijn gekomen, wordt onderzocht in hoeverre aangetaste klavergewassen met deze
middelen ook teveldeover deaantasting kunnen worden heengeholpen.
b. Deconcurrentiemetgrassen.Denieuwontwikkeldeconcurrentietheorie (DEWIT enENNIK,1958;
DE WIT, 1960; DE WIT en VAN DEN BERGH, 1965)en de aanwezigheid van klimaatkamers bij het
I.B.S.makenhetmogelijk deinvloedvandiversemilieufactoren encombinatiesvanfactoren opde
concurrentie tussen gras en klaver kwantitatief vast te stellen. De resultaten van hierop gerichte
oriënterende proeven worden thans uitgewerkt.
Proj. nr. 371 Onderzoek naar de invloed van diverse milieufactoren op de groei van klaver en de
concurrentie tussen klaverengras.
5. TEELTKUNDIGE ASPECTEN VAN DE GRASLANDPRODUKTIE;
DE GEAARDHEID VAN GRASENHET VOEDINGSNIVEAU VAN WEIDEND VEE
Ir. A. Sonneveld
Daar ook aan diverse graslandproblemen sinds kortere of langere tijd meer fundamenteel gericht
onderzoek isbesteed, zijn reeds heelwat gegevensverkregen dieeen beter inzicht mogelijk maken in
de produktiviteit van het grasland. De aard van het bedoelde onderzoek brengt echter min of meer
automatisch met zich mee dat het op enige onderwerpen is gespecialiseerd, waardoor het gemakkelijk eenfragmentarisch karakter verkrijgt. Gedurende enkelejaren zal, aan dehand van gegevens uit
eigen onderzoek en uit de literatuur en met behulp van in de loop der jaren verkregen ervaring en
inzicht, gewerkt worden aan het verkrijgen vaneenzekere synthese.Dit zaltevenseen inventarisatie
zijn vanwatbekendisenvandevraagpunten waarovermeerinzichtindeeersteplaatsgewenst geacht
moet worden.
Enkele sterk uiteenlopende typen van Engels raaigras worden wat betreft groei en ontwikkeling
met behulp van de aanwezige outillage nader onderzocht op hun reactie op de uitwendige omstandigheden.
Vanjaar tot jaar zowel als binnen één weideseizoen kunnen duidelijke verschillen optreden in de
gewichtstoename van weidende schapen en rundvee. Op intensief geëxploiteerd grasland lijken de
verschillen groter te zijn dan op extensief gebruikt weiland. De hoedanigheid van het gras, o.a. ten
gevolge van de heersende weersomstandigheden, evenals de geringe mogelijkheid om bij intensieve
weide-exploitatie selectief te grazen, spelen hierbij mogelijk een rol. Het onderzoek is erop gericht
meer teweten tekomen omtrent defactoren die de dieren ertoe brengen van een bepaald grasgewas
meer ofminder optenemen.
23

Bijjonge dieren vergroot het intensief beweiden van zwaar bemest grasland de kans op het schadelijk optreden van maag-darmparasieten zeer sterk, doordat hierbij zeer wordt tegemoet gekomen
aan deeisen diedeparasieten stellenvoor het voleindigen vanhun levenscyclus.In verband hiermede
wordt gezocht naar exploitatievormen van zwaar bemest grasland, waarbij de risico's ten gevolge
vanmaag-darmparasieten zoveelmogelijk worden beperkt.
Proj. nr. 376 De produktiviteit van grasland en zijn teeltkundige aspecten.
Proj. nr. 395 Degeaardheid vangrasen het voedingsniveau van weidend vee.

II. AFDELING VEGETATIEKUNDE EN ONKRUIDONDERZOEK,
hoofd dr. ir. W. VANDER ZWEEP
Naasthetverrichtenvaneigenonderzoek heeft deafdeling eendienendeonderzoektaak. Zo worden
jaarlijks onder dedirecteleidingvanH. Mooigrasmonstersvolgensverschillendemethodes botanisch
geanalyseerd ten behoeve van andere afdelingen van het eigen instituut, van andere instellingen en
van de Landbouwvoorlichtingsdienst. Ook worden voor enkele instituten vegetatie-opnamen aan
akkeronkruid-begroeiingen gemaakt en kiemproeven met onkruidzaden uit grondlagen verricht,
terwijl bovendien invelegevallen desamenstellingvanslootvegetatieswordt bepaald.
Ook geeft de Afdeling steun bij het onderwijs. Behalve door de samenstelling van boekjes ter herkenning en determinatie, vooral in vegetatieve toestand, van graslandplanten, bouwlandgewassen,
akkeronkruiden, water- en oeverplanten, vooral van de hand van A.A KRUIJNE, wordt ook aan talrijke studenten, assistenten en andere werkkrachten bij onderzoek, voorlichting en onderwijs hulp
verleend om zichtebekwamen indeonderscheiding van allerlei soorten planten.

A. Vegetatiekundig onderzoek
1.

EXPERIMENTELE VEGETATIEKUNDE
Ir. J. P . VANDEN BERGH

Bestond het experimentele werk voorheen hoofdzakelijk uit de samenvattende verwerking van de
botanische analyses van proefvelden, thans is het accent geheelverschoven naar watercultures, poten vakkenproeven met afzonderlijke taxa eneenvoudige mengselservan, meestinkassen en klimaatkamers, maar ook buiten. Dit ter toetsing en mogelijke verklaring van het oecologische gedrag van
soorten benevens ondervormen, bovendien ter bestudering van de wezenlijke plantensociologische
factor concurrentie.
Het onderzoek is nu zover gevorderd dat aan de oorspronkelijke doelstelling van proj. 355 isbegonnen, nl.een causale verklaring te geven van in het veld waargenomen verschijnselen bij tezamen
groeiende plantesoorten. Naast potproeven zullen hierbij ook vakkenproeven worden genomen.
Proj. nr. 355Potentiële en actuele indicatie van graslandplanten.
2.

SLOOTVEGETATIES
B . J. HOOGERS

Bij de slootvegetaties bestaat veelmeer dan bij grasland en akkeronkruidbegroeiingen belangstelling voor de seizoenaspecten. Voor een goed beheer van watergangen is kennis van het groeiritme
van dewaterplantbegroeiingen van grotebetekenis.In verband met debeschrijving van dezebegroeiingen en devastleggingvanheteffect van bestrijdingsmaatregelen wordt ook aan dewierenenindien
noodzakelijk aan de diatomeeën aandacht besteed.
Proj. nr. 381Onderzoek vanslootvegetaties.
3.

OECOLOGISCH ONDERZOEK AAN GRASLANDPLANTEN
Dr. ir. J. J. JONKER

Zoweltenbehoevevanhetpraktischgerichtealsvanhetexperimentelevegetatiekundige onderzoek,
iseenverscherping van het uithet synsystematische onderzoek voortgekomen beeld van de graslandplanten noodzakelijk. Aan de belangrijkste graslandsoorten zal hierbij aandacht worden besteed.
Vooreerst zullen klonen (typen) van enkele soorten bezien worden op deelementen van hun oecolo24

gisch gedrag, waarna getracht zal worden deze elementen in verband tebrengen met de groeiomstandigheden van de plaats van herkomst.
Proj. nr. 400 Oecologisch onderzoek van graslandplanten.
4 (en 10). W A A R D E R I N G VAN GRASLANDPLANTEN
Ir. J. G. P. DIRVEN (L.H.) en A. A. KRUIJNE

Daar naast de kwantitatieve soortensamenstelling ende chemische specificiteit ook desamenstelling uit de verschillende spruitvormen der grassen van belang isvoor de waarde van een grasgewas,
zal getracht worden verder inzicht te verkrijgen in de hoeveelheidsverhouding der verschillende
soorten spruiten in de loop van het groeiseizoen. Verdieping in de aard en vormingswijze der verschillende spruitvormen zal hierbij worden nagestreefd (proj. 362).
Gegevens over de chemische specificiteit van graslandplanten zijn inhet stadium van verwerking.
Proj. nr. 362 D eongeslachtelijke uitbreidingswijze van graslandplanten endeinvloed van milieufactoren daarop.
Proj. nr. 380 (tezamen met de Afd. Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur der L.H.) Scheikundige samenstelling van plantesoorten inoud grasland.
4 en 11. PRAKTIJKGRASLANDEN
A. A. KRUIJNE en Mevr. ir. E. M . EISMA-DONKER

Het onder leiding van prof. dr. D . M. DE VRIES uitgevoerde synsystematische onderzoek der Nederlandse graslanden heeft de basis gelegd voor de Nederlandse graslandkartering en kennnis der graslandplanten. De analyse van alle 1700 in de loop derjaren verrichte analyses vindt thans zijn eindfase
in een plantensociologische benadering enenige afsluitende artikelen.
Proj. nr. 1 Sociologisch en oecologisch onderzoek van praktijkgraslanden.
5.

AKKERONKRUIDBEGROEIINGEN
Mej. E. H . ZEILER

Meerjarig herhaald onderzoek vandezelfde akkeronkruidbegroeiingen wordt thans afgesloten.
Gezien de ontwikkelingen bij de onkruidbestrijding zal dit project meer autoecologisch gericht worden. Zo wordt reeds aandacht besteed aan de ontwikkeling van straatgras in percelen veldbeemdgras,
in verband metde verontreiniging van de zaadoogst. Aan andere instituten wordt steunverleend bij
onkruidopnamen.
Proj. nr. 321 Sociologisch en oecologisch onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen.

B.

Onkruidbestrijdingsonderzoek

6 en 9. INVLOED VAN CHEMISCHE M I D D E L E N OP D E GROEI
Dr. ir. J. L. P. VAN OORSCHOT en 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 teomschrijven. Aan een diepgaande bestudering van de werking van de stoffen op gewas en onkruid en van de factoren die hier invloedop
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 inoverblijvende onkruiden als klein hoefblad, lidrus enkweek zalongetwijfeld 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-IPCin vlas
en blauwmaanzaad zijn opgetreden, worden tegengegaan.
Een degelijker bestudering van de invloed van herbiciden opdegroei van planten envan de invloed van klimaatsfactoren op deze werking is gerechtvaardigd, aangezien uit dit onderzoek een beter
inzicht mag worden verwacht in bij depraktijktoepassingen van deze middelen gedane waarnemingen
als onvoldoende onkruiddodende werking, gewasremming engewasstimulering. Verbeterde toepassingstechnieken kunnen uitditonderzoek voortvloeien.
Proj. nr. 365 Laboratoriumonderzoek over de invloed van chemische middelen op de groei.
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7.

TUINBOUW
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 opelkaar afgestemd. De
binding wordt bevorderd door de detachering bij het I.B.S. van de heer D. VANSTAALDUINEdoorde
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. Van de kortelings ontwikkelde herbiciden worden de gebruiksmogelijkheden in de tuinbouw beoordeeld en uitgewerkt.
Proj. nr. 323 Onkruidbestrijding in de tuinbouw.
8.

WATERGANGEN, ONBETEELDE TERREINEN EN GRONDBEWERKING
Dr. H . G. VANDER W E I J

Bij de bestrijding Van onkruiden in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen bestaat een
grotebehoefte aanvereenvoudigingenverbetering vantot nu toegevolgdemethoden.Voor hetgehele gebied geldt als probleem ook vaak ontbreken van economische, doeltreffende en/of in meer opzichten veilige onkruidbestrijdingsmethoden. De door een toenemende verhoging van de arbeidslonen sterker wordendeneigingchemischeProdukten inteschakelen bijook dezevormen van onkruidbestrijding, wordt nog onvoldoende gedekt door onderzoekervaringen. Hierdoor komt men er in de
praktijk toe de onkruiden op onverantwoorde wijze met chemische middelen tegaan bestrijden.
Onderzoek op dit gebied hoort bij te dragen tot het op dejuiste wijze inzetten van chemischeProdukten, door medebepalend tezijn voor debeoordeling der aan detoepassing verbonden veelzijdige
consequenties envoor deadvisering door daartoe bevoegde instanties.
Binnen het kader van eenwerkgroep „Grondbewerking" wordt door een aantal onderzoekers van
verschillende instituten onderzoek verricht. Het doel hiervan is te komen tot eenrationeler endoelmatiger grondbewerking.Het aandeelvanhetI.B.S.betreft debestuderingvan deinvloed van grondbewerkingsmaatregelen op de onkruidflora, mede in verband met chemische bestrijding, en op het
gedrag van onkruidzaden.
Proj. nr. 353 Grondbewerking en onkruidbestrijding.
Proj. nr. 364 Onkruidbestrijding in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen.
9en 12. AKKER- EN WEIDEGEWASSEN
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 worden veelnieuwe Produkten, meest op groeistofbasis, geïntroduceerd, doch voor onze Nederlandse omstandigheden is er behoefte aan meer kennis over de
gevoeligheid van verschillende granen en onkruiden voor dezeProdukten.
De introductie van nieuwe teelten is meest slechts mogelijk, wanneer de onkruidbestrijding volkomenistemechaniseren of chemisch kan worden verricht. Speciaal bij devoor onsland zobelangrijk geworden graszaadteelt bestaan nog verschillende problemen, verbonden aan de bestrijding
van grasachtige en dicotyle onkruiden.
In een aantal gewassen, b.v. koolzaad en blauwmaanzaad, is het nog niet gelukt de onkruidbestrijding met chemische middelen te vereenvoudigen.
In de weidebouw zijn de meeste onkruidbestrijdingsproblemen opgelost, al blijft voor de bestrijdingvanlidrus enenkeleandere onkruiden debehoefte bestaan aan eeneenvoudiger bestrijding.
In velegevallen zijn de kosten van chemische of andere bestrijding van onkruiden nog te hoog en
blijft de drang bestaan gangbare methoden tevervangen door goedkopere.Dit maakt het noodzakelijk nieuwe middelen in verschillende gewassente bestuderen.
Proj. nr. 363 Onkruidbestrijding in akker- en weidegewassen.
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III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE,
hoofd dr. W. H. VAN DOBBEN
1.

FYSIOLOGIE VAN DE GEWASSEN
Dr. Th. ALBERDA

Bij het onderzoek naar deinvloed van klimaatsfactoren op devoornaamste graslandplanten, worden deze zo volledig mogelijk onderzocht. Naast degroei (gewichtstoename, lengtegroei) wordt ook
aandacht besteed aan de ontwikkeling (uitstoeling, bloei) en aan de chemische samenstelling (voornamelijk aan oplosbare koolhydraten en organische en anorganische stikstofverbindingen).
Het onderzoek 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 dieonder 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. deinvloed van de bladstand op de groeisnelheid bij afzonderlijke planten en een gesloten gewasoppervlak
d. het verkrijgen van een zo groot mogelijke grasproduktie door ervoor te zorgen dat de lichtabsorptie, de watervoorziening en debemesting zo goed mogelijk zijn.
Dit laatste onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de steun van de 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 de invloed van uitwendige factoren op de groei, de verdeling van de
droge stof en de chemische samenstelling.

2.

AARDAPPELEN
Drs. K. B. A. BODLAENDER

De ontwikkeling van deaardappelplant en -knollen wordt bestudeerd in geconditioneerde kassen
en cellen en in veldproeven. Hierbij wordt zowel de ontwikkeling der afzonderlijke organen alsde
onderlingebeïnvloedingvan dezeorganen onderzocht.
De invloed van verschillende klimaatsfactoren (temperatuur, daglengte,lichtsterkte) zalnader onderzocht worden.Hierbij zalvooral gelet worden op dereactievan deafzonderlijke organen op deze
milieufactoren.
In een internationale werkgroep van „Eucarpia" wordt een methode om aardappelzaailingen te
selecteren op hun daglengtegevoeligheid onderzocht.
Gezamenlijk met dr. Mooi (I.P.O.) wordt de invloed van de daglengte op degevoeligheid voor
Phytophthorabestudeerd.
Het onderzoek betreffende de invloed van klimaatsomstandigheden tijdens de groei van de aardappel op de consumptiekwaliteit van de geoogste knollen in samenwerking met deheer LUGT wordt
voortgezet.
De invloed van bemesting en klimaatsomstandigheden tijdens de ontwikkeling van de knollenophun waardealspootgoed inhetvolgendejaar wordt onderzocht.
Teneindevermeerderingvanvirusinjonge,groeiendebladerenvanpootaardappelen tegentegaan,
worden remstoffen op het gewasgespoten; hiermee wordt getracht degroeivanjonge spruiten uit de
bladokselstegentegaan, zonder hetoudeblad tebeschadigen, omdeknolproduktie zolang mogelijk
tekunnen voortzetten.
Het effect van groei- en remstoffen tijdens verschillende ontwikkelingsfasen op ontwikkeling van
het loof, knolzetting en knolgroei zal worden bestudeerd. Hierbij zal o.m. getracht worden door
remming van de sterke lengtegroei deknolgroei te bevorderen.
Proj. nr. 385 De produktiviteit van een aardappelgewas onder invloed van ecologische en fysiologische factoren.
A. De ontwikkeling van de organen van de aardappelplant.
B. De invloed vanklimaatsfactoren op de ontwikkeling van de aardappelplant.
C. Beperkendefactoren voorhet bereiken vaneen optimale knolopbrengst.
D. Invloed van regulerende stoffen op de ontwikkeling van de aardappelplant.
Proj. nr. 367 Invloed van devoorgeschiedenis op de kiemkracht en depootgoedwaarde van aardappelknollen.
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3 en 4. a. REACTIE VAN G R A N E N EN ZAADTEELTGEWASSEN OP
KLIMAATSFACTOREN
b. DE STIKSTOFHUISHOUDING VAN DEZE GEWASSEN
Dr. W. H . VAN DOBBEN en ir. T H . A. HARTMAN

Het klimaatsonderzoek omvat de invloed van belichting en temperatuur op groei en ontwikkeling
van gewassen.
Bij het licht is vnl. de fotoperiodiciteit in onderzoek, maar hiernaast ook de lichtsterkte. Het onderzoek over de invloed van de temperatuur omvat tevens de vernalisatie, de kouderesistentie, de
hitteschade en de verdeling van stof over de organen van de plant.
Onder proj. nr. 390 wordt ook aandacht geschonken aan erfelijke verschillen in de onderlinge verhouding van verschillende organen. Er is een selectiemethode voor rogge ontwikkeld, waarbij typen
met zeer verschillend bladgetal en verschillend bladvormingsritme zijn verkregen.
Het onderzoek naar kouderesistentie en vernalisatie geschiedt in samenwerking met de S.v.P. Het
werkprogramma met granen wordt door het Ned. Graancentrum financieel gesteund. Het laboratoriumonderzoek over de stikstofhuishouding van gewassen wordt gesteund via de Commissie van
Bijstand voor het Stikstofonderzoek A.W.-T.N.O.
Proj. nr. 389 Reacties van akkerbouwgewassen op de stikstofvoeding.
Proj. nr. 390 De verdeling van stof over de organen van de plant.
Proj. nr. 391 De invloed van klimaatsfactoren op groei en ontwikkeling van akkerbouwgewassen.
Proj. nr. 386 De beïnvloeding van winterresistentie bij wintergersten.

5.

W A T E R H U I S H O U D I N G VAN GEWASSEN
Drs. G. F. MAKKINK

D e rekenautomaat stelde ons in staat van de waterbalans een rekenmodel te bouwen, waarvoor
dan de vereiste constanten van gewas en grond moeten worden gegeven. De waarnemingen in de
Rottegatspolder konden voor een belangrijk deel al bevredigend worden berekend. Vervolmaking
wordt echter nog nagestreefd, vooral wat betreft de verdamping van een gewas, dat door droger wordende omstandigheden zijn verbruik inperkt. Er is een nieuw model ontworpen voor het fysiologisch
gedrag van een gewas van uur tot uur onder droogte, waarin verschillende plantenfysiologische processen (reactie van huidmondjes op hydratuur en licht, worteldruk, cuticulaire verdamping) en bodemkundige grootheden (pF-kromme) in het model worden opgenomen. Dit detailmodel opent de
mogelijkheid om het als samengevat beknopt model in dat van de waterhuishouding van een polder
in te bouwen.
In het laboratorium zullen aanvullende onderzoekingen worden verricht om voor de landbouwgewassen de vereiste plantenfysiologische grootheden te bepalen.
Wat betreft het onderzoek van de waterhuishouding bij droogte en de droogteresistentie zal worden
voortgegaan met het toetsen van de betekenis van de voorbehandeling van zaad volgens Genkei voor
de produktie bij droogte. Ook zal worden nagegaan in welk opzicht de behandeling van gewassen
met CCC (chloorcholinechloride) de waterhuishouding van de gewassen beïnvloedt en welke rol
daarbij de wortels spelen. Het zoeken naar bruikbare methoden om gewassen (rassen) met betrekking
tot droogteresistentie te karakteriseren, wordt voortgezet.
Proj. nr. 404 Dynamische simulatie van de waterhuishouding van gewassen.
Proj. nr. 369 Droogteresistentie van gewassen.

6.

THEORETISCHE PLANTENTEELTKUNDE

Dr. ir. C. T. DE W I T
Bij het oplossen van teeltproblemen is het in sommige gevallen mogelijk praktisch georiënteerde,
theoretische beschouwingen te geven diebestaande ervaringen en experimentele gegevens samenvatten
en als leidraad kunnen dienen bij het vaststellen van teeltmaatregelen en het doen van onderzoek.
Uitgaande van het tot nu toe verrichte onderzoek betreffende concurrentie en standruimte binnen
een populatie en betreffende potentiële produkties van gewasoppervlakken zal in de komende tijd
vooral aandacht besteed worden aan de schatting van gewasopbrengsten in het veld op basis van in
geconditioneerde omstandigheden verzamelde gegevens. De rekenautomaat zal steeds meer diensten
gaan bewijzen bij het berekenen van geschatte gewasopbrengsten voor uiteenlopende patronen van
gewasopbouw en groeiomstandigheden. De bedoeling is op deze wijze inzicht te krijgen in de relatieve belangrijkheid van de vele groeifactoren. Dit werk gebeurt in samenwerking met dr. ALBERDA.
Proj. nr. 392 Onderlinge beïnvloeding van planten.
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7.

ONTWIKKELINGSFYSIOLOGIE
D r s . H . G . WlTTENROOD

Met de van JULIAN S. HUXLEY afkomstige term „allometrie" bedoelt men de verhouding van onderdeel tot geheel gedurende de ontwikkeling van een organisme. In deze ontwikkeling treden fasen
op, voor welke fasen karakteristiek is, dat binnen éénzelfde fase de toe- of afname in gewicht van elk
onderdeel (orgaanstelsel of stof) t.o.v. het geheel (of ander onderdeel) constant is. Hiervoor ontstaat
een diagram, dat zoveel rechte lijnstukken vertoont als er ontwikkelingsfasen in voorkomen. Zo'n
„distributiediagram", zoals de ontdekker VAN DE SANDE BAKHUYZEN het noemde (omdat het de verdeling van de geassimileerde stof symboliseert), is reeds bij aardappelen, bieten, tarwe, rund, rat,
muis, mens, krab, enz. aangetoond. Het geeft aanleiding tot overwegingen, die een dieper doordringen in de oorzaken van de ontwikkeling mogelijk maken en dus een beter inzicht in de opbouw van
de 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 in de vorm van een samenwerking.
Nog afzonderlijk wordt bestudeerd, hoe het milieu (vnl. daglengte, temperatuur of toegediende
stoffen - ook „groeistoffen") op het organisme inwerkt, het antagonisme tussen bloem en knol beïnvloedt en het ontwikkelingsritme bij de orgaanvorming zich toedraagt (proj. 341 B).
Proj.nr. 341 Ontwikkelingsfysiologie.
A. De constantheid van de relatieve groei per ontwikkelingsfase.
B. Fysiologie van de bloem- en knolvorming vnl. bij topinamboer.
C. Kouderesistentie bij granen.

IV. AFDELING SCHEIKUNDE, hoofd dr. W. B. DEUS
A. Werkzaamheden voorandere afdelingen ensamenwerking met andereinstellingen
VOORLICHTING VAN CHEMISCHE A A R D
Dr. W. B. DEUS, Mej. ir. C. L. HARBERTS en drs. N . VERTREGT

Door onderzoekers van andere afdelingen van het I.B.S., alsmede door onderzoekers van het
P.A.W. en van het I.B.V.L. worden regelmatig scheikundig onderzoek en voorlichting over bijzondere
vraagstukken gevraagd. Hiervoor moet geruime tijd van de scheikundigen beschikbaar zijn.
ROUTINE-ONDERZOEK E N SAMENWERKING HIERVOOR MET ANDERE,
OOK BUITENLANDSE LABORATORIA
Mej. ir. C. L. HARBERTS

Het aantal routinebepalingen, dat voor onderzoekers van I.B.S., P.A.W. en I.B.V.L. jaarlijks kan
worden verricht, bedraagt ca. 60.000.Door een regelmatige uitwisseling met andere, ook buitenlandse
laboratoria wordt medegewerkt aan de vaststelling van verantwoorde methoden en voorschriften
voor chemisch gewasonderzoek. Alle bepalingen, zelfs de eenvoudige routinebepalingen, vereisen
steeds een nauwgezette controle.
B. Speciale

onderzoekingen

1,4,11. SPORENELEMENTEN
Dr. W. B. DEUS, ir. J. HARTMANS en Mej. M. S. M. BOSMAN

Bestudeerd worden de kwaliteitseisen die aan gras en andere ruwvoedermiddelen moeten worden
gesteld om een zo goed mogelijke voorziening van het vee met sporenelementen te waarborgen.
Daarbij wordt tevens nagegaan hoe bij de intensieve Nederlandse graslandexploitatie hetbest aan deze
eisen kan worden voldaan. Zo nodig worden op basis van de verkregen gegevens tevens eisen opgesteld ten aanzien van de grond. In de gevallen dat nog geen criteria bestaan voor de voorziening van
het dier met bepaalde sporenelementen wordt in samenwerking met onderzoekers op dierfysiologisch
terrein getracht deze vast te stellen.
Speciale aandacht wordt besteed aan kopergebrek bij runderen. Gezocht wordt naar factoren in
het voer, die de koperhuishouding van het dier beïnvloeden. Daarvan worden in het bijzonder de
zwavelhoudende organische verbindingen onderzocht. Ook kan de koperhuishouding van het dier
beïnvloed worden door anorganische bestanddelen van het voer (b.v. sulfaten) en door de verhouding
waarin organische stoffen voorkomen. De mogelijkheid van interacties tussen sporenelementen wordt
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niet uit het oogverloren. Verder wordt meer landbouwkundig gericht onderzoek over kopergebrek
bij rundvee verricht. Veelal geschiedt dit wanneer het biochemisch onderzoek, literatuurgegevens of
andere waarnemingen daartoe aanleiding geven.
Proj.nr. 372 Landbouwkundig gericht onderzoek naar factoren, die van invloed zijn op de koperhuishouding van het rund.
Proj. nr. 387 De voorziening van het vee met sporenelementen uit het ruwvoeder, mede in verband
metklachten overgezondheid enproduktie der dieren.
Proj. nr. 388 Biochemisch onderzoek over het koper in ruwvoedermiddelen en benutting daarvan
door het dier.
2.

OPNAME VANBODEMELEMENTEN IN VERBAND METDE GROEI EN DE SAMENSTELLING VAN GEWASSEN
Dr. W. DIJKSHOORN

Hetonderzoek naar debetekenisvandeionenbalansvoor deplantevoedingendegroeizalworden
voortgezet:
a. door het nagaan van veranderingen in de ionenbalans en de groei als gevolg van systematisch
aangebrachte veranderingen in debemestingin potproeven metenigegewassen, dieop grond van
depraktijk enkwaliteitsvraagstukken deaandacht vragen.
b. door het nagaan van veranderingen in deionenbalans en degroei met detijd na het wegnemenof
toevoegen van bepaalde voedingszouten omeenbeeld tekrijgen van dewijze waarop dezesamenhangen en worden gereguleerd door de groeiende plant.
c. door het bestuderen van transport en verdeling in de groeiende plant van de opgenomen en verwerktevoedingsionen en de geproduceerde organische zouten om meer inzicht te krijgen inhet
mechanisme van de regeling van het organische zoutgehalte van het gewas.
Dit laatste onderdeel geschiedt met steun van de Commissies van Bijstand voor het Stikstofrespectievelijk Kali-onderzoek.
Proj. nr. 375 Groeien hoedanigheid van gewassenin verband met de opname van bodemelementen.
Proj. nr.402 Derolvanstikstof en kaliuminhethandhaven vanhetnormale organische zoutgehalte
van gewassen.
3,7en 1. ANALYTISCHE CHEMIE
Mej. ir. C. L. HARBERTS, drs. N. VERTREGT en dr. W. B. DEUS

Voortdurend zal worden gestreefd naar het toepassen van zojuist mogelijke werkwijzen voor de
analyse van gewasmonsters. De toelaatbare voorbehandeling der monsters zal worden vastgesteld
inverband met deeigenschappen dertebepalen componenten.
Gebruik zalworden gemaakt van moderne methoden en vanrecent ontwikkelde apparaten, waardoor de resultaten de vereiste nauwkeurigheid hebben, de analytische mogelijkheden worden vergroot en deduur van deanalyseswordt verkort.
Het onderzoek moet resulterenineenbesparing vantijd en kosten, zonder dat aan denauwkeurigheid tekort gedaan wordt.
In het bijzonder zullen weinig tijdrovende methoden worden ontwikkeld voor de bepaling van
hogere vetzuren in voer en faeces van runderen. Het verband tussen de gehalten aan ruw eiwit en
hogerevetzureninversgras,hooieneventueleanderevoedermiddelen zalwordenbestudeerd. Voorts
zalworden bepaald welkgedeeltevan hetindefaeces aanwezige Ca en Mgalszepenvoorkomt enof
deuitscheiding van dezeelementen in de faeces op enigerlei wijze samenhangt met degehalten en/of
de aard van hogere vetzuren in het voer.
De gehalten aan hogere vetzuren in monsters voer en faeces van balansproeven, genomen in het
kader van proj. nr. 384,zullen worden bepaald om betrouwbare waarden voor de schijnbare verteringscoëfflciënten van hogere vetzuren te kunnen berekenen.
Proj. nr. 398 Modernisering van chemisch gewasonderzoek.
Proj. nr. 399 Hogere vetzurenin ruwvoer en faeces.
5.

MINERALE VOEDING IN VERBAND MET DE GRASLANDEXPLOITATIE
A. KEMP

De wijze van graslandexploitatie oefent een grote invloed uit op samenstellingvanhetweidegras.
Aan dit gras als veevoeder moeten t.a.v. de kwaliteit zekere eisen worden gesteld, daar op vele bedrijven inonsland hetweidegrasmaandenlanghetenigevoer is.Er moet dan opkunnenwordenvertrouwd alseenin alle opzichten optimaal voedermiddel.Het doelvan dit onderzoek is dan ook om
deaan het weidegraste stellenkwaliteitseisen nader tekunnen omschrijven, medeinverband met de
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magnesiumvoorziening van het dier, en de invloed van de graslandexploitatie hierop te bestuderen.
Door devoorlichting worden voortdurend adviezen gevraagd, die wegens gebrek aan kennis onvoldoende kunnen worden gegeven.Het vraagstuk dermineralen isniet slechtseenkwestievan gehalten
en hun verhoudingen, maar wordt gecompliceerd doordat zowel de totaalopname aan vers gras als
de benutting van sommige mineralen weer samenhangen met aard en groeiwijze van het gras. Ten
aanzien van de kwaliteit worden dan ook in de voorlichting vaak zeer verschillende en onvoldoend
gefundeerde normen gehanteerd.
Proj. nr. 384 De invloed van graslandexploitatie op devoeding van weidend veespeciaal wat betreft
devoorziening met magnesium enenigeandere macro-elementen.
6.

KWALITEIT VAN AARDAPPELEN
C . LUGT

De afneming van het gebruik van aardappelen voor de mensehjke voeding wordt mede veroorzaakt door dezeerwisselendeenvaak slechtekwaliteitvanhetaangeboden produkt. Getracht wordt
nategaanwelkeomstandigheden op dekwaliteitinvloed kunnenhebben.Devolgende onderwerpen
zijnin studie:
A. Rassenonderzoek (proj. 397).
In verband met delandbouwkundige bezwaren dieverbonden zijn aan deteelt van dealmeer dan
50jaar oude kwaliteitsrassen Eigenheimer enBintje, zijn velenieuwerassenin beproeving.Een tijdig
oordeelomtrent degeschiktheidvandezerassenvoorconsumptieingekooktetoestand enindevorm
vanpommesfrites isvanbelang.Hiertoewordteengrootaantalmonstersonderzocht, afkomstig van
observatie- en voorbeproevingsvelden van het Instituut voor Rassenonderzoek. Bijzondere aandacht
wordt besteed aan de geschiktheid voor export. De geringeresultaten, diet.a.v. de kwaliteit met het
kweken van nieuwerassen zijn bereikt, maken voorlichting over debeoordeling van dekwaliteit aan
kwekers noodzakelijk.
B. Milieu-onderzoek (proj. 382).
Aangezien uit voorgaand onderzoek naar de invloed van het bodemtype en de bemesting op de
kwaliteit van aardappelen gebleken is dat de resultaten van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen,
zalbijzondere aandacht worden besteed aan klimaatsinvloeden alstemperatuur envochtigheid. Hiernaast zalhet onderzoek naar het ontstaan en degevolgenopdeknolontwikkeling en dekwaliteitvan
doorwas worden voortgezet. Voor zover daartoe behoefte bestaat wordt de invloed nagegaan van
bestrijdingsmiddelen op het ontstaan van smaakafwijkingen.
Proj. nr. 397 Beoordeling van deconsumptiewaarde van aardappelrassen en onderzoek over methodenvoor kwaliteitsbepaling.
Proj. nr. 382 Onderzoek naar deinvloed vanklimaats-en andere milieufactoren op de ontwikkeling
endekwaliteitvan aardappelknollen.
7.

CHEMISCH EN FYSISCH ONDERZOEK NAAR DE KOOKEIGENSCHAPPEN VAN
EETAARDAPPELEN
Drs. N. VERTREGT

Om kwaliteitseigenschappen van eetaardappelen door veredeling, wijziging van teeltomstandigheden e.d. te kunnen beïnvloeden is het gewenst oorzakelijke verbanden tevindentussenkwaliteitseigenschappen enerzijds en chemischeenfysische eigenschappen van deaardappel anderzijds.
Getracht zal worden het inzicht in de chemie en de fysica van verkleuringen te ontwikkelen. De
over dit onderwerp bestaande literatuur wordt bestudeerd.
Nagegaan zalworden of stootblauwgevoeligheid van aardappelrassen isaf teleidenuit het tyrosinegehaltevan deaardappel.
Proj. nr. 373 Chemisch en fysisch onderzoek naar de kookeigenschappen van eetaardappelen.
8.

MINERALE SAMENSTELLING EN GROEI VAN WEIDEGRAS IN AFHANKELIJKHEID VAN DE BODEMVRUCHTBAARHEID EN DE BEMESTING
Ir. P. DE VRIES

Bijhet weidend veedoenzichvaak in ernstigemate ziekteverschijnselen voor, dieinverband worden gebracht met de minerale samenstelling van het weidegras.
Binnen het raam van proj. 332wordt een studie gemaakt van de samenhang tussen de bemesting
(eventueel bemestingstoestand van de bodem), de mineralenopname van de bovengrondse delen,
het drooggewicht van dezedelen,degrassoort en degroeiduur (eventueelhet ontwikkelingsstadium).
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Hierbij wordt de door debovengrondse delen opgenomen hoeveelheid mineralen als primaire factor
beschouwd en het gehalte afgeleid gedacht uit drooggewicht en mineralenopname. Met behulp van
deresultatenvanditonderzoekwordtgezochtnaarpraktischemaatregelenomeenzogroot mogelijke
hoeveelheid gras voort te brengen van een goede samenstelling.
Binnen het kader van proj. 334 worden de veranderingen van het kaligetal van de grond onder
praktijkomstandigheden bestudeerd. Daartoe zijn 7 meerjarige kalibemestingsproefvelden op verschillende grondsoorten en bij variërend kaligetal aangelegd, welke gebruikt worden als normale
praktijkpercelen. De waarnemingen van de eerste vijf jaren gaven reeds een duidelijk inzicht in het
algemene verloop van het kaligetal. Daar de verschillen tussen de grondsoorten echter nogniet duidelijk waren, worden deze proeven nog enigejaren volgens hetzelfde plan uitgevoerd.
Proj. nr. 332 Studie van demineralenhuishouding van de graslandplanten, met als doel eenzo groot
mogelijke produktie aan grasvan een goede samenstelling.
Proj. nr. 334 Handhaving en wijziging van de kalitoestand van grasland onder praktijkomstandigheden.

V. AFDELING LANDBOUWDIERKUNDE, hoofd dr. ir. J. DOEKSEN
BODEMFAUNA EN DIERKUNDIG ONDERZOEK IN VERBAND MET INTENSIEVE
BEWEIDING
Dr. ir. J. DOEKSEN

Op deze afdeling zijn twee typen objecten in onderzoek.
Bij de bestudering van de bodemfauna wordt gezocht naar mogelijkheden het dierenleven in de
grond te stimuleren. Daarbij worden grondverbeterende maatregelen getoetst op hun vermogen om
de ontwikkeling en de groei van wormen te onderhouden en te stimuleren. Ook wordt gelet op de
reactie van de wormenpopulatie op verschillende teeltsystemen in de akker- en weidebouw en op
grondverbeteringen in de tuinbouw. Technieken om deze waarnemingen onder geconditioneerde en
reproduceerbare omstandigheden te verrichten en om natuurlijke grondproflelen aan bepaalde regimesbloot testellenkrijgen veelaandacht.
Onderzocht wordt, hoe bij het vaststellen van de graslandproduktiviteit via meting van de dierlijke produktie, de onstandvastigheid van de maatstaf onder invloed van leeftijd, lactatiestadium,
voorgeschiedenis e.d. der dieren kan worden ondervangen. Na de invoering van de „standaardkoe"
ishet nognietgelukt de „groei"alseenderelementenvan deproduktie eveneenste standaardiseren.
Bij intensieve beweiding is er vergrote kans op opbouw van een parasietenpopulatie in het gewas
en bij de dieren. Zowel door teeltmaatregelen als door het systeem van veehouderij moet getracht
worden delevenscyclus derparasieten op bepaaldepunten te onderbreken ofte storen.
Proj. nr. 377 De bodemfauna en het wortelmilieu.
Proj. nr. 378 Dierkundig onderzoek in verband met intensieve beweiding.
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De invloed van aan het wortelstelsel toegediende onkruidbestrijdingsmiddelen opde suikervorming
inbladeren van stambonen, vastgesteld door middel van radioactief koolzuur.
Autoradiogrammen
van een onbehandelde plant (nr. 1) en vankorte tijd vóór detoediening vanC14Ü2metresp. diquat
(nr. 2), simazin (nr. 3) en picloram (nr. 4) behandelde planten.
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