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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
De per 1-1-1966 aftredende bestuursleden dr. ir. J. W. LACKAMP en ir. J. H. BRUST werden door de
Minister van Landbouw en Visserij herbenoemd. Wegens vertrek naar Brazilië heeft dr. ir. E. G.
KLOOSTERMAN als bestuurslid bedankt. In deze vacature werd nog niet voorzien.
In het afgelopen jaar werden 3 bestuursvergaderingen gehouden, waarin behalve de periodiek terugkerende bestuurszaken, goedkeuring werd verleend voor het aanvaarden van opdrachten in het
kader van het International Biological Program. Speciale aandacht werd besteed aan de samenstelling
van de directie in verband met het vertrek van dr. W. H. VAN DOBBEN per 1-1-1967, alsmede aan het
herbicidenonderzoek en het aardappelkwaliteitsonderzoek.
PERSONEEL
Dit jaar werd de zgn. A- en X-personeelsformatie vastgesteld, dit bracht echter geen wijziging in de
totale formatie. Personeel in dienst van deNationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
en van de Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek is niet in de formatie opgenomen.
In de vacatures, die in de loop van het jaar ontstonden, kon tijdig worden voorzien.
Op 24-7-1966 overleed de heer C. G. VAN WINGERDEN, medewerker van deAfd. Landbouwdierkunde. We verloren in hem een bijzonder plichtsgetrouwe medewerker.
Op 1-2-1966 hervatte dr. R. BROUWER, na een verblijf van 6 maanden in Amerika, waar door hem
als gasthoogleraar colleges werden gegeven aan de Cornell University te Ithaca, zijn werkzaamheden
aan het instituut.
Dr. K. BAEUMER van het Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung te Göttingen, werkte van
febr.-dec. 1966 als gast mede aan het concurrentie-onderzoek.
Na een verblijf van een jaar als gastmedewerker aan het onderzoek over de invloed van herbiciden
op het transport van koolhydraten in deplant, heeft dr.O. A. LEONARD van de University of California
te Davis in juli zijn werkzaamheden hier beëindigd.
Dr. Y. VAADIA van het NegevInstitute for Arid Zone Research te Beersheba (Israël), die als tijdelijk medewerker aan ons instituut was verbonden voor het verrichten van onderzoek naar de fysiologie van de waterhuishouding en van de stofopname, heeft zijn werkzaamheden op 10-9-1966 beëindigd.
In de periode van okt. 1966-1967 zal dr. M. H. FRERE van het Soils Laboratory te Beltsville als gast
een gedeelte van zijn tijd op het I.B.S. doorbrengen met studies over de voedselaanvoer uit de grond
naar de wortel. De heer P. N . PANDE van het Agricultural Institute Allahabad, India, zal in dezelfde
periode, als gast betrokken zijn bij het onkruidbestrijdingsonderzoek.
Voor het verrichten van onderzoek naar de rol van stikstof en kalium in het handhaven van het
normale organische zoutgehalte (C-A) van gewassen, trad per 1-8-1966voor halve dagen Mevr. dra.
J. JONKER-SMID in dienst. De kosten worden t.l.v. een bijzonder fonds gebracht.
HUISVESTING, TOERUSTING E N MATERIAAL
In het verslagjaar konden slechts enkele voorzieningen van de hier bedoelde aard verwezenlijkt
worden. Een aangekocht, geprefabriceerd warenhuisje werd in eigen beheer geplaatst en voorzien van
een eenvoudige luchtkoeling met elders vrijkomende ventilatoren, met de bedoeling hier proeven te
nemen die minder hoge eisen stellen aan de klimaatsbeheersing.
De daglengte-installatie met verrijdbare huisjes is grondig hersteld met het oog op hernieuwd emplooi voor onderzoek over typen van Engels raaigras.
De installatie voor fotosynthesemetingen, tot nog toe ondoelmatig opgesteld in een krappe kelderruimte, was tegen het einde van het verslagjaar overgebracht naar een cel in het plantenteeltgebouw
en kon ten dele in gebruik genomen worden. De conditioneringsapparatuur voor deze cel werd door
de installateur, nadat ettelijke keren de gestelde eisen bij lange na niet gehaald bleken te worden, uiteindelijk goed werkend opgeleverd. De overbrenging, uitbreiding en hernieuwde opstelling heeft veel
tijd van de Technische Dienst gevraagd.
Kas I, in hoofdzaak in gebruik voor onkruidonderzoek, kreeg een geautomatiseerde verwarming.
Tevens werd een belichting ten behoeve van groeiproeven aangebracht, die zowel een veiliger functioneren van deze ruimte verzekert als een intensiever gebruik van de kas in de wintermaanden, waardoor er gelegenheid is om over diverse in veldproeven te bewerken onderwerpen in de kas een eerste
indruk op te doen.
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De uitrusting van het scheikundelaboratorium werd op welkome wijze aangevuld met een F & M
5750 gaschromatograaf, voorzien van een temperatuurprogrammering en vlamionisatiedetector, die
naar verwachting en ook naar de eerste ervaringen veelzijdige gebruiksmogelijkheden heeft voor bepaling van organisch-chemische bestanddelen.
Diverse voorzieningen bleven achterwege. De voorbereiding van debouw van een bedrijfsgebouwtje, bestemd om het tuin- en kassenwerk te ontdoen van verschillende ondoelmatigheden en om te
voldoen aan de verscherpte eisen van de Bestrijdingsmiddelenwet 1965 wat betreft bewaring en verwerking van bestrijdings- en rustbrekingsmiddelen, moest wegens onvoldoende ruimte bij de begrotingsopstelling worden stilgelegd. Ook een technische revisie van onze gehele fytotronoutillage, urgent
geworden door slijtage van de luchtkanalen en corrosie van de verdampers der koelmachines, kwam
niet aan bod.
SAMENWERKING MET A N D E R E INSTELLINGEN E N MET
W E R K G R O E P E N E N COMMISSIES
Op zeer veel terreinen vond weer uitwisseling en contact met andere instellingen en diensten plaats,
de meeste als voortzetting van bestaande verbindingen.
Met het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te Hoorn werden in een uitwisselingsbijeenkomst
uitkomsten van natrium- en koperproeven besproken, terwijl ook enigeaandacht werd besteed aan de
vetfractie in ruwvoer.
Een groep van werkers, diezeer uiteenlopend betrokken zijn bij vraagstukken van hypomagnesemie
bij herkauwers, kwam op het I.B.S. bijeen om standpunten en ervaringen uit te wisselen aan de hand
van recent werk.
Met de leiding van het Instituut voor Veevoedingsonderzoek werd werk besproken over methoden
van in-vitro-verteerbaarheidsbepalingen en het toetsen van varianten van dergelijke methoden aan de
uitkomsten van dierproeven. Over deze aangelegenheid werd vervolgens een bespreking in ruimere
kring belegd, zodat thans toetsingen en vergelijkingen gaande zijn waaraan ook door medewerkers
van het I.B.V.L. en de Afd. Fysiologie der Dieren der Landbouwhogeschool wordt deelgenomen.
Met een tweetal medewerkers van het Grassland Research Institute te Hurley (Engeland) werden
de mogelijkheden besproken om tot een programmering van gras- en diergroei in de weidebouw te
komen, opdat op het rekentuig de gevolgen van verlerlei ingrepen en beheersmaatregelen kunnen worden nagebootst en gevolgd. Op hetzelfde instituut werd door Mej. BOSMAN enige weken studie gemaakt van laboratoriumtechnieken. Tevoren had zeeen tweetal maanden voor hetzelfde doel gewerkt
op het Welsh Plant Breeding Station te Aberystwyth (Wales), waar ze de plaats bezette van haar
scheikundige collega T. A. THOMAS, die dezelfde tijd op het I.B.S. doorbracht.
Met dezusterinstellingen op De Born-Zuid isverlerlei overleg geweest over het samenstellen van een
overzicht over praktische resultaten van 10jaar onderzoek, dat omstreeks het tijdstip van het 10-jarig
bestaan der bedoelde instellingen verscheen onder de titel „Groeiende kennis". Het overleg strekte
zich ook uit tot de organisatie van een aantal groepsontvangsten, waarbij bezoekers werden ingelicht
en rondgeleid ter gelegenheid van de instituutsjubileums.
Er werd een begin gemaakt met geregelde uitwisseling van kennis en gegevens tussen het I.B.S. en de
A R C Weed Research Organisation, Kidlington, Oxford, met name op het gebied van toetsing van
nieuwe herbiciden, beïnvloeding van herbiciden door de grond en onkruidproblemen in waterlopen.
De reeds enigejaren verschafte steun onzerzijds, via dr. DEUS alsvoorzitter en Mej.ir. HARBERTS als
lid, aan het werk der Commissie 99 „Onderzoekingsmethoden voor veevoeders", was in het verslagjaar bijzonder intensief en leidde tot veelzijdig overleg, dat ook voor internationale standaardisatie
van methoden waarde heeft.
De „Contactcommissie Fytotrons" heeft dit jaar een begin gemaakt met het uitwisselen van ervaringen over inrichting en functionering van klimaatinstallaties in Wageningen, mede ten behoeve van
het adviseren van derden.
Het hoofd der Afd. Vegetatiekunde en Onkruidonderzoek werd opgenomen in deWerkgroep van de
Commissie voor Fytofarmacie, hetgeen een extra verbinding legt met het werk over vele bestrijdingsmiddelen en preparaten door andere instellingen.
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BIJEENKOMSTEN, CONGRESSEN EN CONTACTEN
De wetenschappelijke staf kwam eenaantal malen bijeen voor het bespreken vaninterne aangelegenheden en voor behandeling, doorgaans in gezelschap van gasten, van wetenschappelijke onderwerpen. Devolgende onderwerpen hadden daarbij aandacht:
Invloeden vangedeelde en uitgestelde stikstofgiften en vanCCCop granen.
Mineraalgehalten in gras in verband metde mineralenvoorziening vanweidendvee.
Relaties tussen bodemfauna en het milieu.
Gedrag vanhogere vetzuren bij deverwerking vanruw-en krachtvoer door het rund.
Waardevolle gegevens aangetroffen tijdens congres- of studiebezoek aanhet buitenland.
Stikstofproblemen inverband metnitraatgehalten instoppelknollen en stikstofwerkingen bij aardappelen en winterrogge.
De heer A. KEMP verzorgde op 8febr. te Göttingen op uitnodiging vandeDeutsche Forschungsgemeinschaft eenreferaat over „Wirkung der Weidefütterung."
Dr. ir.W.VAN DERZWEEP wasvan 10t/m 13 febr. inEngeland voor eenbespreking vande European Weed Research Council en voor eenbezoek aanhet proefstation Jealott's Hill op uitnodiging
van deI.C.I. Hijwasvervolgens van20juni-3 juli aanwezig in Lissabon bijdedoor deE.W.R.C. in
samenwerking metandere instanties georganiseerde bijeenkomst over onkruidvraagstukken rondom
de Middellandse Zee.
Mej. M.S.M. BOSMAN vertoefde van27juni-16 sept, inWales enEngeland, waar zegedurendehet
hierboven reeds genoemde uitwisselingsbezoek laboratoriumtechnieken bestudeerde in Aberystwyth
en Hurley.
De heren ir.A. SONNEVELD, dr. T H . ALBERDA enA. KEMP namen van1-16juli deel aanhetX eInternationale Graslandcongres teHelsinki, waarbij elkvan hentevens eenvoordracht verzorgde.
Van 28 aug.-5 sept, namir. J. HARTMANS deel aan een „Symposium on problems of animal nutrition and feed production" te Brno (Tsjechoslovakije), waar hij tevens eenvoordracht hield over
„Factors affecting thecopper status ofdairy cattle intheNetherlands."
Drs. K.B.A. BODLAENDER bezocht van4-16sept, deconferentie vandeEuropean Association for
Potato Research, mede voor hethouden vaneen voordracht.
Dr. ir.J. DOEKSEN wasvan5-11sept, aanwezig bijeencolloquium over „Soil Ecology" te Braunschweig-Völkenrode.
Van 26sept.-l okt.namdr.W.B.DEUS deel aandejaarvergadering vande L.U.F.A., tevensjubileumvergadering van de A.L.V.A. (Oostenrijkse zusterinstelling) te Salzburg en Berchtesgaden,
waar hij besprekingen bijwoonde over deuitkomsten van uitgewisselde analysemonsters entevenseen
voordracht hield over vetten in gras- en stalrantsoenen van runderen.
Dr. ir.C.T. DEW I Tvertoefde van1-25 okt., inhoofdzaak opuitnodiging vandiverse instanties, in
de Verenigde Staten voor het houden vanvoordrachten enbesprekingen over modellen voor het beschrijven vanplantaardige produktie en over desimulering daarvan.
Dr. ir.W. VANDERZWEEP vertoefde van 17-20 okt.teWiesbaden voor het houden vaneen voordracht over onkruidonderzoek op uitnodiging vanAmchem Products.
Dr. ir. W. VAN DER ZWEEP bezocht, samen met dr. H . G. VAN DER WEIJ en de heer D. VAN STAAL-

DUINE, van 20-26 nov.de British Weed Control Conference te Brighton en aansluitend de A.R.C.
Weed Research Organization te Oxford.
De toeloop vanbuitenlandse bezoekers hield onverminderd aan. Onder de29nationaliteiten waren
dit jaar ook bezoekers uit het Verre Oosten, uit Afrika en Zuid-Amerika, terwijl de Oosteuropese
landen opvallend sterk vertegenwoordigd waren. Er iseenopvallende toename in deverzoeken van
buitenlanders omgeruime tijd voor verdere specialisatie ophetI.B.S.temogen werken. Aan heteinde
van hetverslagjaar liepen ongeveer 20van dergelijke correspondenties.
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DE 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
ALGEMEEN
In het verslagjaar werd doorgewerkt aan het samenstellen van rekenmachineprogramma's voordeIBM 1620.Tendelewasdit terbehandeling van incidentele, wellicht
bewerkingswensen-voor-één-keer, ten dele om algemene, ook in de toekomst te verwachten bewerkingen al bij voorbaat van een snelle afwerking te verzekeren. In de
werkzaamheden was ook begrepen het aanpassen van diverse reeds bestaande programma's aan het werken met een eigen schijvenpakket en aan het gebruik van sneller
werkende machinetaal.
Thans zijn o.a. de volgende programma's beschikbaar:
voor v a r i a n t i e a n a l y s e
IBS 12 en 17; proeven met 1, resp. 2 factoren, met ongelijke aantallen parallellen
per object en volledige loting
IBS 02; blokkenproef met 1factor en berekening van ontbrekende waarnemingen
IBS 39;blokkenproef met 2 factoren
IBS 08,27,31en 37;blokkenproeven met 2,resp.3factoren, met objectonderverdeling (,,split-plot"-opzet)
IBS 16 en 09; rasterproeven met 1 factor
voor c o r r e l a t i e - en r e g r e s s i e b e r e k e n i n g e n
IBS 01; enkelvoudige correlatie en regressie
IBS 32; rangcorrelatie volgens Spearman
IBS 10; correlatiecoëfficiënten
IBS03;meervoudige regressie met selectie van eigenschappen
IBS 19; regressie-resultaat in getallen en op een grafiek
IBS 04/03;meervoudige regressie in restwaarden met selectie van eigenschappen
v o o r diverse s t a t i s t i s c h e b e w e r k i n g e n
IBS 06; gemiddelden en standaardafwijkingen
IBS 14; grafieken van de uitvoer van IBS 06
IBS 15; breedtetoets volgens Student-Newman-Keuls
IBS 04; analyse van een aantal eigenschappen tegelijk (multivariate analysis)
v o o r bijzondere b e w e r k i n g e n
IBS 13; samenstelling van grafieken vanuit standaardkaartindeling.
Er is een aanloop gemaakt met een programmasysteem voor het bewerken en afwerken van deuitkomsten van het scheikundig laboratorium. Het gaat om bepalingen,
die in de loop der jaren veelvuldig of tamelijk veelvuldig gevraagd worden of zullen
worden. Het systeem zal berekend moeten zijn op wijzigingen in het sortiment gevraagde bepalingen. Het zal ook gemakkelijk wijzigingen in de rekenvoorschriften
moeten kunnen opvangen. Tevens zal een belangrijk deel van de interne controle door
de machine verricht worden.
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I. AFDELING PLANTENTEELT
DE TOEPASSING VAN GROENBEMESTINGSGEWASSEN

De hoeveelheden na de winter nog aanwezige droge stof van een groenbemestingsdek, dat vóór de winter was doodgespoten, of tijdens de winter was doodgevroren,
bleken sterk uiteen te kunnen lopen. Bij oudere, sterk verhoute gewassen bleek het
40-50%en bij laatgezaaide sappige gewassen slechts 20%van de vóór de winter aanwezige droge stof te zijn.
Voor grasstroken in boomgaarden bleek naast de berijdbaarheid en een goede opbrengst - om zoveel mogelijk mulch voor de zwart gehouden boomstroken te verkrijgen - ook de wintervastheid van veel belang te zijn.
Opnieuwbleek opeenouderzowelalsopeennieuwaangelegdproefveld dat mengen
van bovengrond door delosgemaakteondergrond een diepere en vooral veel intensievere doorworteling van de ondergrond geeft dan alleen het losmaken van de ondergrond met gescheiden houden van onder- en bovengrond. Het plaatselijk inbrengen
van stalmest in de ondergrond gaf slechts in de directe omgeving van de stalmest
sterke doorworteling van deze ondergrond. De doorworteling van de diepere lagen
bleek bij grassen en vlinderbloemigen wederom ongeveer gelijk te zijn. De bovengrond werd echter door de grassen veel intensiever doorworteld.
Het mengen van onder- en bovengrond tot 1m diepte gaf geen profiel met een groter waterbergend vermogen. Door de diepere en in de ondergrond ook intensievere
doorworteling ishet water uit het gehele profiel echter beter voor deplant beschikbaar
en komen ook meer wortels in de buurt van het grondwater.
Op een zeer diep profiel met een goede structuur inde ondergrond bleken diverse
grassoorten hun wortels dieper te hebben gebracht dan luzerneenrode en witte klaver.
Doordat de graangewassen in het afgelopen jaar licht bleven en legering nauwelijks
optrad, slaagde een opvallend groot gedeelte van de onder granen ingezaaide groenbemestingsgewassen. Vroeg zaaien van deze laatste gewassen bleek belangrijk te zijn.
In 1965 hadden goed geslaagde groenbemestingsgewassen een duidelijk gunstige invloed op de loofgroei van aardappelen en bieten, vooral bij lichte bemesting met stikstof. Het effect was na Italiaans raaigras echter wederom opvallend geringer dan na
vlinderbloemigen.
Bij gerst bleek een stikstofbemesting, die zo zwaar was dat geen hogere korrelopbrengst meer werd verkregen, funest te zijn voor de er ondergezaaide witte klaver,
doordat veel legeringoptrad.Bij diestikstofgift, diejuist voldoende was voor de maximale gerstopbrengst, leed de klaver weinig. Deze stikstofgift bleek echter bij enkele
gerstrassen op een verschillend niveau te liggen.
De proefresultaten bij bloembollen hebben de vraag opgeworpen of het onderploegen van een grote hoeveelheid organische stof kort voor het planten van de bollen
wel gunstig is voor deze gewassen.
AKKERBOUW MET BLIJVENDE ZODEACHTIGE GRONDBEDEKKING

De weersomstandigheden in de afgelopen jaren hebben er toe geleid, dat de onkruidbestrijding op de betreffende proefvelden veel zorg geeft.
Ondanks hettoepassen van chemische braak gedurende dewinter gaven verschillendezomergewassen teleurstellende resultaten alsgevolgvan eenovermatige hoeveelheid
13

Bij het onderzoek omtrent demogelijkheden van akkerbouw met blijvende zodeachtige grondbedekking (proj. 383) worden de gewassen zonder enige grondbewerking in de losliggende ruigte van de
plantenresten vandevoorgaandegewassen gezaaid.
a) Bietenopkleigrond namaïs.De door dezaaimachine indegrond getrokken snedeisdoor droogte
weer opengescheurd.

b) Maïs op kleigrond na Perzische klaver alsgroenbemestingsgewas. De klaver is eind september
gemaaid.Eindoktoberishetgewas,dattoenweer10cmhoogwas,doodgespoten.
(Foto's BGD)
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nieuw opgetreden onkruid. Maïs leverde wederom een uitstekend gewas, dat soms een
mooie, schone grond achterliet. Dit was in het afgelopen jaar ook het geval met een
enkel gewas erwten. Op andere proefvelden konden echter ook deze gewassen het
onkruid niet de baas blijven.
Gras dat in het voorjaar werd ingezaaid nadat stoppelknollen zonder grondbewerking in een doodgespoten grasmat waren geteeld, slaagde uitstekend. Directe herinzaai van gras in augustus in een tweemaal met paraquat bespoten grasmat had een
veel minder gunstig resultaat, mede doordat de kweek onvoldoende was gedood.
Bespuiting van een grasmat met paraquat in oktober, december of januari gaf onvoldoende doding. De bespuiting in december had nog het meeste effect. Het maakte
geen verschil of 5, 10of 15liter paraquat werd verspoten. Betere doding werd verkregen met Weedazol en/of atrazin. Bij deze middelen gaf de hoogste dosering de beste
resultaten. In het na de bespuitingen geteelde zeer goede gewas maïs kon geen nawerking van de gebruikte middelen worden geconstateerd. Het doden van gras met
paraquat bleek in dezomer geheel onmogelijk. Ook de onkruiddoding door paraquat
na de oogst van gerst bleek onvoldoende.
Het afgelopen jaar isvoor dit onderzoek ongunstig geweest omdat op meer dan één
proefveld de meeste gewassen verloren gingen door wateroverlast en/of het zeer overvloedig optreden van onkruid. Opvallend wasdaarentegen het goed slagen van diverse
gewassen op grond, die het jaar daarvoor mooi schoon was achtergelaten door een
goed gewas maïs of stoppelknollen.
AARDAPPELEN ALS STOPPELGEWAS

Bij de teelt van aardappelen als stoppelgewas waren de weersomstandigheden in
1966 gunstig voor de produktie. Daarvoor gevoelige rassen leden echter zeer ernstig
onder aantasting door Phytophthora. De teelt van het ras Spartaan werd daardoor een
volkomen mislukking. Ook de rassen Mentor en Libertas leden er aanzienlijk schade
door. Bij Realta was dit in mindere mate het geval en aan de rassen Woudster en
Multa bracht deze ziekte slechts weinig schade toe.
Zowel zomer- als najaarspootgoed gaven, na bewaring bij hogere temperaturen in
de voorzomer, een minder goede stand en ook een lagere opbrengst bij najaarsteelt
dan na bewaringbij 2°C. Hetverschil ingedragtussen zomer- ennajaarspootgoed was
bij de onderzochte rassen niet gelijk. Bij Woudster leek het zomerpootgoed wat gevoeliger, bij Mentor echter het najaarspootgoed.
Spruiten die periodiek van geregeld weer kiemende knollen afgehaald werden en in
plastiek zakjes bij ± 7°C bewaard, kwamen na vier maanden bewaren en vervolgens
uitpoten nog nagenoeg alle op. Eerst na langer bewaren was dit niet meer het geval.
BIETENZAADTEELT

De vorst in de winter 1965—'66heeft aan de te velde staande bietjes veel schade toegebracht. Afdekken met doorzichtig plastiek folie had echter een gunstige invloed.
Tussen de diverse typen bieten traden grote verschillen op.
Gemiddeld over uiteenlopende standdichtheden in de rij ging het volgende percentage der planten verloren.
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Afgedekt met plastiek
Suikerbiet
Voederbiet, hooggehaltig
Voederbiet, barrestype

22
48
79

Niet afgedekt
59
73
95

Vooral bij devoederbieten washetpercentage verloren geganeplanten bij de grotere
afstanden in de rij wat groter dan bij de kleine. Door de gunstige weersomstandigheden in het vroege najaar van 1966 ontwikkelden zich de in augustus gezaaide bietjes
zeer goed, zodat ze beter de winter zijn ingegaan dan in voorgaande jaren.
INTERACTIE TUSSEN BOVEN- EN ONDERGRONDS MILIEU VAN DE PLANT

In grote lijnen bleken onder uiteenlopende omstandigheden de bloedingssnelheid,
de snelheid van het ionentransport en het watergeleidingsvermogen van het wortelweefsel parallel teverlopen. Incidenteel traden echter vrij belangrijke verschillen op.
Voortgezet onderzoek heeft bevestigd dat de invloed van de uitwendige omstandigheden opdemorfologische structuur van zowel de ondergrondse alsbovengrondse delen de achtergrond vormt van voordien bij die omstandigheden gevonden onbegrijpelijke spruit-wortelverhoudingen. Kwalitatieve verklaringen werden mogelijk, het verkrijgen van kwantitatieve gegevens bleek echter tot nu toe vele moeilijkheden op televeren. Het onderzoek wordt daarom experimenteel, doch ook theoretisch met behulp
van simuleringsprogramma's voor een computer voortgezet. Een interessant, doch
complicaties meebrengend feit is, dat de reacties bij de verschillende plantesoorten in
grote lijnen wel vergelijkbaar zijn maar in onderdelen kwantitatief verschillen. Daardoor zullen bepaalde omstandigheden bij de diverse plantesoorten in ongelijke weefsels of weefseldelen limiterend kunnen gaan werken.
Door de noodzaak om de morfologie te betrekken bij de interpretatie van spruitwortelevenwichten in de plant, vereisen ook de ontwikkelingsstadia aandacht omdat
de morfologie zich wijzigt met de ontwikkelingsstadia waarin de plant verkeert. De
ontwikkelingssnelheid isvoor verschillende factoren (vooralvan voedingsfysiologische
aard)mindergevoeligdan degroeisnelheid. De indruk werdverkregen dat onder overigens optimale omstandigheden groeisnelheid en ontwikkelingssnelheid dezelfde temperatuurafhankelijkheid hebben.
Onderzocht werd in hoeverre bij nog niet geheel verklaarbare evenwichtsverhoudingen, (remmingen), specifieke stoffen als gibberelline, kinetine en IAA een rol spelen. Dit onderzoek heeft tot nu toe geen positieve resultaten opgeleverd.
VEZELVORMING BIJ VLAS

Bij een proef in grond bleek een duidelijke invloed van droogte opde stengellengte
en stengeldikte waarneembaar. Het materiaal werd geconserveerd, echter niet anatomisch onderzocht, daar het werk aan dit project in de loop van het verslagjaar voorlopig werd stilgelegd in verband met het wegvallen van de betreffende subsidie.
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ONVOLDOENDE ONTWIKKELING VAN KLAVER

Ook in 1966 gaven de systemische nematiciden Nemafos en AAvlitox, waarmee in
potproeven een zeer gunstige invloed op de klavergroei werd verkregen, in het veld
wederom teleurstellende resultaten. Dit was ook zo wanneer kleinere doseringen voor
elke snede werden aangewend.Nemafos verhoogde inhet algemeen de grasopbrengst,
maar slechts in enkele gevallen die van de klaver. Van AAvlitox werd geen enkele positieve invloed waargenomen.
Nemafos bleek aan het eind van hetjaar hetaantal aaltjes, inclusief klavercystenaaltjes, te hebben verminderd, AAvlitox daarentegen niet of slechts weinig. Het aantal
aaltjes kon overigens veelal niet de oorzaak zijn van het teruglopen van de klaver.
Het nog steeds mislukken van het gezond houden van de klaver bleek opnieuw een
ernstige belemmering te zijn bij het onderzoek naar de concurrentie tussen grassen en
vlinderbloemigen.
VLEESPRODUKTIE OP INTENSIEF GEËXPLOITEERD GRASLAND

In 1966 bleek opnieuw, dat zowel door rundvee als schapen van ouder wordend
gras,wanneerdedieren hieraan geleidelijk kunnen wennen, niet minder droge stof per
etmaal wordt opgenomen dan vanjonger materiaal. Vooral bij rundvee werd van het
ouderegraszelfs aanzienlijk meerdroge stof opgenomen. Dit kon echterhet teruglopen
van de voederwaarde niet compenseren, zodat de opneming aan voederwaarde bij het
jongere materiaal toch groter was. Het bleek dat zowel runderen als schapen spoedig
aan een bepaald soort materiaal en een bepaalde voederwijze kunnen worden gewend.
Aan het einde van het proefseizoen werden dag na dag afwisselend Engelsraaigras en
kropaar verstrekt. Hoewel voordien bij continue verstrekking van beide soorten ongeveerevenveelwerdopgenomen,werdenbij afwisselend verstrekken de opgenomen hoeveelheden zeer verschillend. Pinken namen na enkele dagen op de Engels-raaigrasdagen 2 à 3 maal zo veel droge stof op als op de kropaardagen. Door schapen werd bij
deze wijze van verstrekken van Engels raaigras zelfs 3à 4maal zo veel droge stof opgenomen als van kropaar. Bij continue verstrekking nadien was de opneming bij beide
soorten gras weer ongeveer gelijk en op het oude niveau.
Ook op een nieuw ingezaaide kunstweide, dus „schoon" grasland, werden de lammeren ernstig aangetast door maag-darmwormen wanneer de ooien voor het inscharen in het voorjaar niet werden behandeld met een anthelminticum en wanneer regelmatig werd omgeweid. Het wel behandelen van de ooien stelde de aantasting van de
lammeren onder dezelfde beweidingsomstandigheden ongeveer vier weken uit maar
kon deze aantasting niet voorkomen. In beide gevallen liet de groei van de lammeren
nadien te wensen over, ondanks regelmatig behandelen. Wanneer tussen elke keer inscharen minstens éénmaal werd gemaaid voor hooi en/of kuilgras, was de groei van
de lammeren bevredigend tot diep in de herfst zonder dat behandeld behoefde te worden met een anthelminticum. Het grote belang van landbouwkundige maatregelen tegen het optreden van maag-darmstrongylose werd daarmee opnieuw bevestigd.
TEELTKUNDIGE ASPECTEN VAN DE GRASLANDPRODUKTIVITEIT

Planten van Engels raaigras, die een bloeiwijze hadden aangelegd maar niet tot
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schieten konden overgaan wegens het onvoldoende beschikbaar zijn van stikstof,
gingen na respectievelijk 50en 100dagen alsnog tot halmvorming over, wanneer dan
alsnog stikstof werd verstrekt.
Een hooggehalte aan oplosbare koolhydraten tijdens devernalisatie had nadien een
snellere en overvloediger vorming van bloeiwijzen tot gevolg.
Erwerdengroteverschillen tussen klonen van Engelsraaigras vastgesteld inhet aantal dagen continu licht, dat nodig is om nadien onder omstandigheden van korte dag
toch tot de vorming van bloeiwijzen over te gaan. Planten van verschillende klonen,
die bij eenzelfde stadium van de generatieve ontwikkeling weer werden teruggezet onder de omstandigheden van korte dag, bleken een verschillend lange tijd nodig te hebben om nadien de bloeiwijze te voorschijn te brengen. Opvallend was dat gedurende
de periode met continu licht de temperatuur ondanks zijn gevolgen voor het koolhydraatgehalte, geen invloed had op dit verschil tussen de klonen.
Het algemeen aangenomen vrij vaste verband tussen de vorming van nieuwe bladeren en spruiten bleek door vernalisatie gewijzigd te kunnen worden.

II. AFDELING VEGETATIEKUNDE EN ONKRUIDONDERZOEK
BOTANISCHE ANALYSEVAN GRASMONSTERS

Het aantal voor analyse ontvangen grasmonsters nam sterk toe door eigen onderzoek van deafdeling. Van de 3128(vorigjaar 2165) ontvangen monsters waren er 80%
van het I.B.S. afkomstig. Het aantal meer bewerkelijke inzendingen van P.A.W.,
Rijkslandbouwconsulentschappen en diverse opdrachtgevers bleef met 631 verwerkte
monsters ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar.
De cursussen over graslandkennis waren minder talrijk dan vorigejaren, terwijl de
cursussen voor studenten geleidelijk aan overgenomen werden door de Afdeling
Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur van de Landbouwhogeschool.
VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK

Grasland
Een hergroepering van de in de graslandopnamen aangetroffen soorten, volgens
abundantie van de hoofdsoorten der associaties, werd afgesloten. De tabel zal niet
worden gepubliceerd, doch is voor geïnteresseerden beschikbaar.
Voor een 20-tal belangrijke grassoorten werdhet morfologisch gedrag in het grasland vergeleken met het beeld vertoond bij solitaire, ongestoorde groei.
De publikaties dievoor de afsluiting van het door prof. DEVRIESaangevangen graslandonderzoek thans nog wenselijk zijn, kwamen in concept-vorm gereed.
Concurrentie
Enige veldproeven lieten zien, dat de som van de relatieve opbrengsten van 2 grassoorten in mengsel gedurende het gehelejaar gelijk was aan 1. Hieruit moet de conclusie getrokken worden dat onder de voorwaarden van de proef geen stabiele evenwichten moeten worden verwacht.
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Verder werd aangetoond dat de aard van het milieu tijdens de vestigingsfase sterk
bepalend is voor de latere samenstelling van de vegetatie. De zogenaamde baseminnendheid van kropaar berust op de sterk remmende invloed van een lage pH op de
uitstoeling van de kiemplanten; later is het verloop van de concurrentiestrijd met gewoon struisgras onafhankelijk van de pH.
Ook uit eigen onderzoek is gebleken dat de plantdichtheid een te verwaarlozen invloeduitoefent ophetverloopvan deconcurrentie tussen herhaald geknipte grassen.
Onderzoek vangraslandplanten
De verzameling planten van Engels raaigras werd uitgebreid met exemplaren van
percelen in België en West-Duitsland. Het uitgebreide waarnemingsmateriaal over
bloeitijd en groeiwijze wordt thans bewerkt. Voor een aantal herkomsten werd de invloed nagegaan van een basis-daglengte van 12uur, verlengd met kunstmatig fotoperiodisch licht. Bijdaglengten korter dan 18uurlieten dein het veld hetlaatst bloeiende
exemplaren het eerst verstek gaan. Aangevangen werd met bestudering van de invloed
van de worteltemperatuur op degroeivanverschillende klonen, alsmede met de bepaling van groeicurves van opvallende klonen.
Onderzoek vandeplantengroei vanwaterlopen
Het onderzoek naar de seizoens- en jaarlijkse wisselingen in de samenstelling van
slootvegetaties werd voortgezet en uitgebreid tot 98 slootgedeelten. In het Jaarboek
1966 werd een voorlopige mededeling over het onderzoek opgenomen.
Onderzoek van onkruidbegroeiingen
De samenwerking met andere instituten werd voortgezet en uitgebreid met een
onderzoek naar het weer optreden van Deschampsiacespitosain verbeterd grasland in
veengebieden.
ONKRUIDBESTRIJDINGSONDERZOEK

Onkruidbestrijding indetuinbouw
Bij het onderzoek in overjarige teelten van aardbei werden de vroegere goede resultaten met lenacil bevestigd. Dit middel kan thans in de praktijk worden aanbevolen;
voor kort na het planten van aardbeien uit te voeren toepassingen blijven lenacil en
enige andere middelen nog in onderzoek.
In de fruitteelt blijven de chemisch behandelde boomstroken hogere produkties geven dan de met gras begroeide. De toepasbaarheid in boomgaarden van groeistoffen
van zeer uiteenlopend type werd in studie genomen.
Bij de kruidenteelt werden in Mentha piperita met terbacil opvallende resultaten
verkregen.
Laboratoriumonderzoek over de invloed vanchemische middelen op de groei
In proeven samen met onze gastmedewerker. Dr. LEONARD werd de indruk verkregen, dat het mogelijk moet zijn bij dicotylen metpicloram en dicamba de groei van de
spruitteremmenenhierdoordeafvoer vankoolhydraten naarhetwortelstelseltebevorderen. Met behulp van C 14 0 2 werdenineenvergelijkende studievan eenaantal ureum19
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Proefopstelling om klonen \ a n Engels raaigras van verschillende herkomsten te vergelijken.
A en B. Bij de aanvang van de proef
C en D. Enige maanden later
(Foto's BGD)
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verbindingen grote verschillen vastgesteld in de intensiteit en wijze waarop deze stoffen bij wortelopname in de plant dringen.
Voor een groot aantal herbiciden werd bij de daarvoor in aanmerking komende gewassen en onkruiden nagegaan of ze in staat zijn deze produkten af te breken. Bij
zwarte bes en appel bleek de remming door enige in praktijk en onderzoek gebruikte
middelen (simazin, bromacil) wel zwak, doch niet reversibel. Bloembollen gaven met
lenacil en linuron eveneens een zwakke remming, doch zonder herstel. Opvallend herstel trad op met terbacil in pepermunt, terwijl bij wortelen bij worteltoediening met
veel middelen en bij uien met cypromid geen reactie werd waargenomen. Ook aan
nieuwe contactmiddelen werd aandacht besteed. Phenmedipham beïnvloedde bieten
minder dan andere gewassen. De groeiregulator CCC gaf bij de toevoeging van
2 x 104 M aan de wortels van maïs en tarwe geen effect op de fotosynthese.
Onkruidbestrijding in akker- enweidegewassen
Het onderzoek over de bestrijding van straatgras in veldbeemd met buturon vorderde zo ver, dat het P.A.W, in samenwerking met een aantal graszaad-firma's het
middel op praktijkschaal kon gaan beproeven. Aangevangen werd met een onderzoek
over de bestrijding van graanopslag injonge graszaadpercelen. In bieten bleek dat het
gewas door zware bemesting niet gevoeliger wordt voor pyrazon, doch dat kunstmest
enpyrazon elk opzichzelf de opkomst kunnen schaden en dus incombinatie tot holle
stand aanleiding kunnen geven.
Met veel nieuwe middelen werd ervaring opgedaan in enkele gewassen. Opvallende
ontwikkelingen zijn niet te vermelden. Aangevangen werd met een onderzoek over de
schade welke in bieten door overwaaiende DNOC veroorzaakt kan worden.
Onkruidbestrijding inen langs watergangenen op onbeteelde terreinen;grondbewerking
enonkruidbestrijding
In samenwerking met verschillende instellingen werd het toepassingsonderzoek met
0,4 ppm diuron voortgezet. De resultaten waren opnieuw positief, zodat voorgesteld
kon worden in 1967 een groot object proefsgewijze met dit middel te behandelen om
de praktijkwaarde vast te stellen. In verband met de kans op te sterke milieuverstoringen verdienen vroege toepassingen de voorkeur.
Ook voor dichlobenil en chloorthiamide wordt het proefslootonderzoek beëindigd.
Op beperkte schaal zouden deze middelen van betekenis kunnen zijn, met een bestrijdende werking welke gelijk is aan die van paraquat.

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

Gedurende de laatste 5jaren is op verschillende grondsoorten en met verschillende
grasmengsels de groeisnelheid bepaald bij optimale voorziening met water en mineralen. Hierbij is gebleken dat deze snelheid onderde gegeven omstandigheden in hoge
mate onafhankelijk is van grondsoort en grasmengsel, doch voornamelijk bepaald
wordt door de ontvangen straling, zodat voor elke maand gedurende het groeiseizoen
degroeisnelheid onder optimale omstandigheden vrijnauwkeurigkanwordenaangege22

ven. Daarnaast kan ook voor elkemaand vrijnauwkeurig worden aangegeven boven
welk drooggewicht van de snede de groeisnelheid sterk begint terug te lopen. Deze
waarde wordt gedurende het groeiseizoen snel kleiner. In mei-juni bedraagt ze
9 ton/ha en in aug.-sept. nog slechts 4 ton/ha.
Een korte vroege weideperiode heeft een ongunstigeinvloed opde totale produktie,
terwijl bovendien het gras na voorweiden bij eenzelfde gewicht steeds een lagere zetmeelwaarde heeft dan het niet voorgeweide gras.
Uit laboratoriumproeven is gebleken dat afzonderlijke planten van verschillende
grassoorten en variëteiten geruime tijd exponentieel in gewicht kunnen toenemen,
doch dat bij klavers de relatieve groeisnelheid voortdurend minder wordt. Dit verschil
tussen grassen en klaverswordt inverband gebracht met het feit dat bij klavers de verhouding-bladgewicht/totaal gewicht met de tijd afneemt terwijl deze bij grassen constant blijft.

HET AARDAPPELONDERZOEK

De proeven met de remstof B995hebben ditjaar niet tot de verwachte verbetering
der knolopbrengsten geleid. Aanvankelijk was de stengelgroei minder en het knolgewichthoger dan bij de controleplanten, doch aan het eind van de groeiperiode bleven
de behandelde planten langer groen en daalde tegelijkertijd het knolgewicht, zowel
vers als droog. Er zal nog moeten worden nagegaan of dit een regelmatig optredend
verschijnsel is of dat het een gevolg isgeweest van toevallige weersomstandigheden.
Een ander gunstig effect van groeiregulerende stoffen iseen vermindering van virusinfectie. Sommige middelen hebben het nadeel dat ze de nateelt ongunstig beïnvloeden, doch andere (2,4-D en 4-CPA) laten deze ongunstige nawerking niet zien.
De bewaartijd vandepoter blijkt een invloed te hebben op de ontwikkeling van de
plant. Tejonge poters hebben een trage ontwikkeling en te oude poters kleine bladschijven. Deze invloed van de poterleeftijd op degroei vindt een parallel in het feit dat
via de stikstoftoediening bij sommige rassen de eiwitgehaltes van de knollen kunnen
worden beïnvloeden dat bij de nateelt af en toeverschillen in groeiwijze worden waargenomen. Waarschijnlijk gedragen knollen, afkomstig van veldjes met een hoge Nbemesting zich „fysiologisch jonger".

HET BESTUDEREN EN SIMULEREN VAN GEWASGROEI

De ontwikkeling van het model voor de groei van planten, zowel afzonderlijk als in
gesloten verband, iszover gevorderd dat de berekeningen een verrassend goede overeenkomst vertonen met de experimentele gegevens. Deze toetsing van de uitkomsten
van deberekening aan het experiment wordt verder indetailsuitgewerkt voor variaties
in de groei-beïnvloedende processen.
De gedragingen van planten in mengcultuur blijken te voorspellen te zijn uit het
gedrag van de afzonderlijke componenten in monocultuur, zoals uit een proef met
gerst, haver, rijserwten en kortstro-erwten duidelijk kon worden aangetoond.
Het blijkt mogelijk tezijn door mengteelt van eenvroeg eneenlaat aardappelras gedurende geruime tijd een groen gewasoppervlak te handhaven en een aanmerkelijk
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hogere knolproduktie te bereiken. Door meer ervaring aangaande tijdstippen van poten en bemesting valt hierin nog wel verbetering te brengen.
STIKSTOFONDERZOEK

De zeer hoge rendementen in de korrelopbrengst van rogge die worden verkregen
met late overbemestingen met stikstof op verdrogende zandgrond blijken te kunnen
worden verklaard uit de remmingen diede mineralisatie van stikstof in degrond in het
late voorjaar reeds bij korte verdroging ondergaat. Zo is ook te verklaren dat bij beregeningderendementen vandelatestikstofdalenterwijl dievan vroeggegeven stikstof
stijgen.
MAÏSONDERZOEK

Via de Rockefeller Foundation werden uit Bogota (Columbia) enige maïsrassen verkregen, die hoog in de Andes worden verbouwd. Deze blijken een duidelijk grotere
kouderesistentie te bezitten dan de vergeleken Nederlandse hybride CIV 2. Eén plant
overleefde een temperatuur van -4,2°C.
Bij een vergelijking van opbrengsten van individuele planten van maïs met veldjes
van grote standdichtheid blijkt inderdaad het temperatuuroptimum voor de groei bij
de veldjes aanmerkelijk lager te liggen, zoalsdoor D E WIT reeds was voorspeld. Bij
verhoging van de temperatuur van 25 tot 32°C stijgt het plantgewicht bij bloei voor
de afzonderlijke plant, maar het daalt voor develdjes. De vrijstaande plant produceert
bij hoge temperatuur meer, doordat hij ondanks de kortere tijdsduur het lichtopvangend bladapparaat sneller in alle richtingen kan uitbreiden. De veldjes kunnen na
het sluiten van het gewasbij hogere temperatuur geengroter bladoppervlak krijgen en
produceren dus minder door een kortere groeiperiode.
HET WATERVERBRUIK VAN VEGETATIES

De dynamische simulatie van de waterhuishouding van een begroeid oppervlak
(voorbeeld Rottegatspolder) werd geheel herzien en zo gewijzigd, dat de grondwaterstand nu ook continu wordt berekend en niet meer continu als gegeven wordt ingevoerd. Dit maakt het rekenmodel voor een veel groter aantal objecten bruikbaar en
toetsbaar. De resultaten zijn voor deze zware kleigrond slechts aanvaardbaar wanneer men een sterk variabele doorlaatfactor van de grond aanneemt. Deze kan met
zwel en krimp van de klei in verband gebracht worden.
Het model van de simulatie van de waterhuishouding van een gewas is verbeterd,
door het gedrag van de stomata in afhankelijkheid van het watergehalte van het blad
en de lichtintensiteit in acht lagen op te nemen en een weerstandfactor van het gewas
alsgeheel, waarmee op summiere wijze de warmtehuishouding wordt verantwoord.
STUDIES OVER RELATIEVE GROEI

Bij rogge is duidelijk gebleken dat het mogelijk is om naast verschillen in bladgetal
ook erfelijke verschillen in groeiwijze te verkrijgen zodat er nu vormen zijn verkregen
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met een laag bladverschijningsritme en met een hoog bladverschijningsritme en beide
zowelmet eenplatliggende alsmeteenrechtopstaande groeiwijze. Een opbrengstvergelijking met het moederras Zelder liet wel duidelijke verschillen in groeiwijze zien, doch
de opbrengsten van korrel en stro waren niet duidelijk hoger. Dit kan mede veroorzaakt zijn door de weersomstandigheden (sterke legering).
Ook bij tarwe en gerst is het mogelijk gebleken lijnen te krijgen met duidelijke verschillen in bladaantal.
KOUDERESISTENTIE

Gerst blijkt nog steeds een moeilijk object voorhet bestuderen vandekouderesistentie. Door toepassing van de groeiremmer dichloraalureum (DCU)werd getracht door
een hoger suikergehalte de resistentie te vergroten. De resultaten waren echter omgekeerd, wat mede veroorzaakt kan zijn door een lange schadelijke nawerking van het
toegepaste middel.
IV. AFDELING SCHEIKUNDE
MONSTERONDERZOEK EN SAMENWERKING MET ANDERE LABORATORIA

In de onderstaande tabel wordt het aantal monsters vermeld, dat van 1januari
t/m 31 december 1966 voor onderzoek werd ontvangen. Tevens wordt een overzicht
gegeven van de gevraagde en van de verrichte bepalingen. Ter vergelijking zijn de cijfers voor 1965, 1964 en 1963 vermeld.
1966

1965

1964

1963

Ontvangen monsters:
Gevraagde bepalingen:
Vocht (droge stof)
Ruw eiwit
Ruw eiwit (inclusief NOg-stikstof)
Werkelijk eiwit
Verteerbaar ruw eiwit (pepsine-HCl) . . . .
Ruwe celstof
As
Zand
Asbestanddelen (Na, K, Ca, Mg,P, Cl,S, N0 3 )
Ammoniak en org.zuren in silages
pH in silages en grond
Suiker
Sporenelementen (Cu, Co, Mo, Fe,Zn, Mn) .
Hogere vetzuren
Diversen (o.a. ureum in bloed)

18881

21127

23581

21394

17198
4966
1849

19106
5385
1679

21722
6484
2031

19501
5236
2727

3
280

44
267

—
642

69
257

2310
3126
6152
5511
1673

2817
3281
6850
14636
2173

3393
3753
6891
15915
4139

3007
3560
6084
13879
3487

Totaal aantal verlangde bepalingen
Aantal verrichte bepalingen

45806
57156

. . . .

373

514

919

741

1106

1037
1164

1518
1083

2440

51
619

—
362

356
—
276

59623
67351

68852
60064

61620
49222

863
95
300
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In 1966werden aanmerkelijk minder bepalingen gevraagd dan in 1965.Er moest
echter ook meteen analist minder gewerkt worden door de noodzaak de betreffende
plaats voor assistentie vaneenonderzoeker tebestemmen. Ookwaren er twee krachten langdurig ziek. Toch werden in 1966intotaal 57156bepalingen verricht wegensde
op 1 januari 1966bestaande achterstand, dienu goeddeels kon worden ingelopen.
In de Internationale Werkgroep werden de analyseresultaten uitgewisseld vaneen
monster luzernemeel eneenmonster „Lucerne pellets". De door het I.B.S. gevonden
gehalten lagen dicht bijdegemiddelden vandewaarden, diedoor deandere laboratoria gevonden zijn.
In de Commissie 99vanhet Nederlands Normalisatie-Instituut werd medegewerkt
aan de opstelling vanhetnormblad „Richtlijnen voor de voorbehandeling van monsters (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

Opgrond vanchromatografisch onderzoek werd kritiek geleverd opeendoor Prof.
naast caroteen
in gewasmonsters. Het resultaat was,dat Prof. TIEWS toezegde een verbeterd voorschrift aande leden vande Internationale Werkgroep te zullen toezenden.
Met behulp van cellulose-kolommen en dunne-laag-chromatografie werd getracht
nucleotide-fosfaten naast anorganisch fosfaat in de plant te bepalen. De scheiding
bleek goed mogelijk te zijn, de detectie werd evenwel gestoord door in de plant aanwezige gehydroxyleerde aromatische verbindingen, zodat een kwantitatieve bepaling
nog niet mogelijk was.Het ATP-gehalte in aardappelblad was lager dan 0,1 micromol bijeenfosfaatgehalte van200micromolen pergram droge stof.
Met behulp vaneenF &M 5750gaschromatograaf bleek descheidingvanhexosen
en pentosen viahun trimethylsilylderivaten, vandeplantezuren en vetzuren viahun
methylesters en van kuilzuren mogelijk te zijn. Een kwantitatieve analyse-methode
voor de plantezuren is uitgewerkt.
Een opvallend strak verband (r = 0,97)werd gevonden tussen hetgehalte aanruw
eiwit enhetgehalte aanhogere vetzuren (totaal) ingras vanverschillende groeistadia.
De gehalten aan ruw eiwit varieerden in de onderzochte monsters van 5,3tot 30,8%
van dedroge stof.
Analyses van monsters voer en faeces van een tweetal voederproeven leverden gegevens op over de schijnbare verteringscoëfficiënten vanruwvetenvan verschillende
lipide-fracties. Opvallend waren dehoge schijnbare verteringscoëfficiënten voor deonverzadigde vetzuren (90-94%).

TIEWS (München) gegeven voorschrift voor debepaling vanxanthofyl

OPNAME EN VERWERKING VAN VOEDINGSELEMENTEN IN VERBAND METDE GROEI ENDE
SAMENSTELLING VANGEWASSEN

Gebleken is,dat de opgenomen voedingszouten door hetxyleem alszodanig naar
de groene delen worden gevoerd. Eendeelaccumuleert inonveranderde vorm, terwijl
de door hetmetabolisme totN en S verwerkte nitraat- en sulfaationen een daarmee
equivalente hoeveelheid carboxylaationen voortbrengen. Voor grassen geldt, dater2
tot 3maal meer carboxylaat geproduceerd wordt dan er in de plant blijft. De over26

maat wordt dan als kalium-carboxylaat door hetfloeemmet andere assimilaten naar
dewortelsgevoerd, produceert daar door decarboxylatie bicarbonaat, dat weer door
uitwisseling nitraat binnenlaat. Op deze wijze wordt er een circulatie van kaliumzouten in stand gehouden, als nitraat naar boven, en als carboxylaat naar beneden.
Door toevoegen of wegnemen vanbepaalde ionenin de voeding en het volgen van
veranderingen indeionenbalans metdetijd, ishetverloopvandeproduktie en afbraak
van carboxylaten in groeiende raaigrasplanten nagegaan. Gebleken is, dat een voortgaande nitraatassimilatie nodig is om de produktie op peil te houden, en dat het aanbieden van nitraat het carboxylaatgehalte in de bladeren geleidelijk verhoogt (door
aanvoer en verwerking) en in de wortel tijdelijk verlaagt (door decarboxylatie en
daaropvolgende nieuwe aanvoer uit het blad). Is het carboxylaatgehalte in de plant
laag door ammoniumvoeding, dan is na aanbieden van nitraat de decarboxylatie en
de nitraataccumulatie gering.
In groeiend gras blijft het carboxylaatgehalte op de droge stof constant doordat de
verhouding carboxylaat/droge stof in de groeiende weefsels wordt vastgelegd en later
door een afnemend vochtgehalte zich niet meer wijzigt. Ishet stikstofgehalte laag, dan
wordt aangeboden nitraat ook in het oudere materiaal verwerkt en herstelt zich het
caroxylaatgehalte in het gehele materiaal. Is door ammoniumvoeding het N-gehalte
hoog, dan verwerken de oudere weefsels geen nitraat meer en herstelt het carboxylaatgehalte zich in hoofdzaak alleen in de nieuw aangroeiende materie.
Deze aspecten van de kinetica der accumulatie van carboxylaat zijn ook praktisch
toegepast bij het ontwikkelen van richtlijnen voor de beoordeling van de voedingstoestand van tarweplanten uit hun analysecijfers.
BIOCHEMIE, INCLUSIEF SPORENELEMENTEN

Uit in vitro genomen proeven ter verklaring van de koperbinding door gras bleek,
dat pensvocht van koeien, die met gras waren gevoerd, veel beter in staat was uit
cysteine H2S af te splitsen dan pensvocht van met hooi gevoerde koeien. Voorts werd
aangetoond, dat bij de aanwezigheid van nitriet in het pensvocht het ontstaan van
H2S uit cysteine duidelijk werd vertraagd.
Op grond van eigen onderzoek en literatuurstudie kon worden geconcludeerd dat,
indien snelle afbraak van het ruwe eiwit van het voer gepaard gaat met een lage zetmeelwaarde, in de pens een overschot aan ten dele zwavelhoudende aminozuren is te
verwachten. Er zijn aanwijzingen, dat dit overschot aanleiding geeft tot:
a. hoge concentraties aan sulfide in de pensvloeistof
b. het ontstaan van kopergebrek bij het dier
c. hoge ureum-gehalten van het bloed.
In een beweidingsproef metpinken werdgetracht de invloed vanhet groeistadium
van gras op de koperhuishouding van de dieren na tegaan. Zowel op kort gras (maximale lengte 10cm) als op lang gras (minimale lengte 14cm) blevende kopergehalten
van het bloed normaal, de kopergehalten van de lever daalden op kort gras met 70%,
op lang gras met 56%. Bij de dieren, die extra koper kregen toegediend, steeg het kopergehalte indelevermet 55%,resp.45%.Het groeistadium van het graswasniet van
invloed op de gewichtstoename van de dieren (gem. 535gper dier per dag). Daarente27

gen bedroeg op beide objecten de groei van de dieren, die extra koper kregen toegediend, gemiddeld 638 g per dier per dag.
In de proef met eeneiige tweelingen op de proefboerderij „Oostwaardhoeve" te
Slootdorp konden geen klinische verschillen worden aangetoond tussen de dieren met
een controlerantsoen dat 25 dpm Mnin de ds bevat en de dieren, die 100 dpm Mn
extra ontvingen. Ten aanzien van de vruchtbaarheid bleek, dat in de eerstgenoemde
groep alle 8 dieren na 1of 2 dekkingen drachtig waren geworden, terwijl dit in de
hoog-Mn-groep met slechts vijf van de acht dieren het geval was.
MINERALE SAMENSTELLING EN GROEI VAN WEIDEGRAS IN AFHANKELIJKHEID VAN DE
BODEMVRUCHTBAARHEID EN DE BEMESTING

Er wordt fundamenteel onderzoek verricht naar desamenhangtussen mineralengehalten,opbrengst, bemesting,bemestingstoestand,groeiduur,grassoort, ontwikkelingsstadium. Het was verhelderend het gehalte niet als zelfstandige factor te beschouwen
maar als een afgeleideuitdefactoren opbrengst( = gewichtbovengrondse delen)enopname ( = de hoeveelheid van het betrokken mineraal in deze delen). Dit wordt een
kwantitatieve wijze van benaderen genoemd. Hoewel de gegevens nog niet volledig
zijn uitgewerkt, blijkt er zich toch al een duidelijk patroon af te tekenen. Uit de waarnemingen volgden aanwijzingen, dat de genoemde kwantitatieve wijze van benaderen
echter niet toereikend is om alle verschijnselen te verklaren en dat het gehalte onder
bepaalde omstandigheden toch als zelfstandige factor dient te worden beschouwd.
De uitkomsten betreffende het verloop van het kaligetal gedurende de eerste zeven
proefjaren op enige praktijkpercelen zijn verwerkt tot een publikatie. Van de voornaamste uitkomsten worden genoemd:
1. Het kaligetal van debovenste 5cmvan degrond daalt vanaf dewaarde in het voorjaar tot aan het einde van het weideseizoen en stijgt daarna.
2. Tijdens abnormale weersomstandigheden treden afwijkingen op in dit verloop;
deze lijken geen blijvende invloed te hebben.
3. Dejaarlijkse verandering in het kaligetal van debovenste 5cm kan door een formule worden weergegeven (zie Jaarboek 1964).
4. Stijgingen en dalingen van het kaligetal in de bovenste 5 cm gaan gepaard met
stijgingen en dalingen in de laag van 5tot 10 cm.
5. Uit een voorlopige toetsing bleek, dat bemesten volgens de Landelijke Adviesbasis
Grondonderzoek tot gevolg heeft, dat het kaligetal in de klasse „goed" bij het
standaardgebruik overeenkomstig de bedoeling op alle grondsoorten nagenoeggelijk blijft. Bijuitsluitend weiden is het waarschijnlijk dat de geadviseerde gift voor
deze klasse het kaligetal verhoogt.
MINERALE VOEDING VAN WEIDEND VEE IN VERBAND MET DE GRASLANDEXPLOITATIE

De resultaten van het onderzoek over de natriumbehoefte van melkkoeien bleken
een goede basis te hebben gelegd voor de beoordeling van de natriumvoorziening van
het vee op praktijkbedrijven en voor de hantering van de gewenste natriumgehalten
van het gras. De methode vande bemonsteringenanalysering van runderspeeksel ter
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beoordeling van de natriumvoorziening van het dier trok de aandacht. Deze methode
zal men in de praktijk gaan toepassen.
Met medewerking van het B.G.D. werd op fraaie wijze het gehele verloop van ziektebeeld, behandeling en herstel van een ernstig kopziektegeval op een kleurenfilm
vastgelegd. Door bemiddeling van de plaatselijke dierenarts werden eveneens andere
vormen van kopziekte gefilmd. Dit, aangevuld met gegevens over het ontstaan en de
preventie van magnesiumgebrek, wordt in éénfilmvoor onderwijs en voorlichting gemonteerd.
In een verteringsproef van de Afd. Veevoeding van de L.H., uitgevoerd teneinde inlichtingen te verkrijgen over de verteerbaarheid van dierlijk vet in rundveerantsoenen,
werden voeder- en faecesmonsters vandie proef op o.a. magnesium geanalyseerd. Dit
heeft het aannemelijk gemaakt, dat toevoeging van extra vet de beschikbaarheid van
het voedermagnesium verlaagt. Het is mogelijk, dat derelatie tussen het groeistadium
van het gras en de beschikbaarheid van het voedermagnesium althans gedeeltelijk
moet worden verklaard door verschillen in gehalten aan vet in het gras.
KWALITEIT VAN CONSUMPTIEAARDAPPELEN

De gegevens van 6jaar onderzoek van de consumptiekwaliteit van aardappelrassen
volgens het Europese systeem werden gebruikt voor een kwaliteitsomschrijving van
een groot aantal rassen. Aangezien in de omschrijving gestandaardiseerde begrippen
worden gebruikt en sterk gecorreleerde eigenschappen niet alle worden vermeld is de
omschrijving kort en duidelijk. Tevens is het hierdoor mogelijk de rassen onderling te
vergelijken.
Hoewel hoge temperatuur tot de voornaamste oorzaak gerekend moet worden
voor het optreden van doorwasverschijnselen blijken andere omstandigheden, b.v.
daglengte en stikstofvoorziening, mede van invloed te zijn. Dit zou kunnen verklaren
dat onder subtropische en tropische omstandigheden doorwas niet die vormen aanneemt die op grond van de temperatuur alleen zouden zijn te verwachten.
Uit assimilatieproeven met radioactief gemerkt C 0 2 is gebleken, dat bepaalde bladerenof zijstengels corresponderen metbepaalde knollen voor zover betreft het transport van assimilaten. Hierdoor hebben niet alle knollen gelijke kansen t.a.v. hun
koolhydraatvoorziening. Dit zou een ongelijke knolgroei kunnen verklaren.
Een begin is gemaakt met het schrijven van een verslag over de invloed van variaties in chemische samenstelling op het optreden van stootblauw en kookblauw in
aardappelen. Een aantal aanvullende analyses werden uitgevoerd. Aan de uitkomsten
van het onderzoek diereeds in hetjaarverslag 1965kort zijn vermeld, zijn geen nieuwe
ontwikkelingen toe te voegen.
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V. AFDELING LAN DBOUWDIERKUNDE
De doorlatendheid van veenachtige kleigrond, die door een aantal jaren gebruik
als akkerland sterk lijkt tezijn teruggelopen, gaf in denatte winter envoorjaar bijzondere moeilijkheden bij de inzaai, ook op de gedeelten die intensief met organische stof
zijn voorzien.
Appelzaailingen, die een voedingsoplossing moeten delen met oudere bomen, blijken niet de in grond waar te nemen verschijnselen van moeheid te vertonen.
Het onderzoek over sterfte enversterkte diapauze vanwormen bij aanwezigheid van
N-verbindingen wees op een effect van nitraat, nitriet of misschien andere bij de nitrificatie vrijkomende stoffen. Ook andere mineralen zijn op hun werking als milieufactoren voor wormen onderzocht. Het blijkt nodig dezemet het voedsel, i.e. cellulosepoeder, aan de dieren teverstrekken. Bijverblijf in een oplossing neemt het dier
blijkbaar geen vloeistof door de mondopening op. Van de onderzochte kationen K,
Na, Ca en Mg blijkt hetgehalte van Mg in het dier het meest constant te worden gehouden.
Voorlopige waarnemingen tonen een sterkere turgescentie, dus een lager gehalte
aan droge stof, bij wormen die 4 uur bij een zuurstofgehalte van 2% zijn gehouden.
Verondersteld wordt dat dan zuurstof wordt onttrokkenaanreserveglycogeen, waarbij
het ontstane melkzuur de osmotische waarde der coeloomvloeistof verhoogt. Dieren
die tevoren geruime tijd hebben gevast verdragen deze behandeling niet, daar het ontbreken van reserveglycogeen dan tot verstikkingsdood leidt.

Krabbescheer en kroos vormen in dewatergangen van het Zuidhollandse veenweidegebied voor ontwatering en visserij hinderlijke obstakels.
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W E R K P L A N 1967
(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

De toenemende behoefte aan groenbemesting maakte hetwenselijk hetonderzoek naar de teelt en de
inpassing van groenbemesters in het bouwplan ter hand te nemen. Ook wordt de mogelijkheid van
tussenteelt van groenbemestingsgewassen bij verschillende tuinbouwteelten nader bestudeerd. Voorts
worden proeven opgezet, waarbij de nawerking van verschillende groenbemesters kan worden nagegaan.
Nadat onkruidbestrijding tijdenlang de hoofdbetekenis van grondbewerking in de akkerbouw is
geweest, is het herstel van door zware oogstmachines bedorven structuur sinds een aantal jaren op de
voorgrond gekomen. Het zou mogelijk zijn om af te zien van de grondbewerking, mits de grond in
staat is om weerstand te bieden aan achteruitgang van de structuur, nu de chemische bestrijding in
veel gevallen een alternatief biedt voor het weghouden van onkruiden. 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

Teelt van aardappelen in het najaar levert pootgoed, dat aanzienlijk jeugdiger is in fysiologische zin
dan bij voorjaarsteelt. Daar de najaarsteelt ook plaatsvindt onder omstandigheden van korter wordende dag, waar de aardappel scherp op reageert, wordt vooral aandacht besteed aan de vergelijking
van denateelt van zomer- en najaarspootgoed in het volgend jaar, mede met het oog op de betekenis
daarvan voor pootgoed dat elders in de wereld dienst moet doen.
Bij de teelt van bietenzaad dienen zowel de arbeidsaanwending bij het rooien der stekbieten en bij
het uitpoten als ook die bij de oogst te worden beperkt. Men probeert andere teeltmethoden en heeft
daardoor behoefte aan het oplossen van diverse plantenteeltkundige problemen. Overwinteren van
stekbietjes op het veld brengt aanmerkelijke risico's met zich mee en nagegaan wordt door welke aanpassingen deze overwintering, ook bij voederbieten, redelijk mogelijk is, o.a. in welk opzicht afdekken
met plastiek 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 De teelt van aardappelen in het najaar
3. GROEI E N ONTWIKKELING O N D E R INVLOED VAN
BOVEN- E N 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 om te voorspel-
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len 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 de ontwikkeling van alleenstaande planten, maar meer
nog voor een gewas.
In het onderzoek worden groeifactoren betrokken, die ook in het natuurlijke groeimilieu voortdurend afzonderlijk of gelijktijdig veranderingen laten zien. Daardoor kan duidelijk worden hoe en
waarom verschillende factoren nu eens gezamenlijk, dan weer beurtelings of in opvolging wel of niet
beperkend worden voor de opbrengst. Daar het overzien van deze veelzijdige verbanden en hun consequenties nauwelijks anders mogelijk is, wordt samen met dr. DE W I T (proj. nr. 392) gewerkt aan het
inbouwen van de kennis over deelverbanden in de met behulp van een rekenautomaat uitgevoerde simulatiebewerkingen.
Proj. nr. 396 De betekenis van deinteractievan bovengrondse en ondergrondse milieufactoren voor
groei en ontwikkeling
3. VEZELVORMING
dr. R. BROUWER

Bij de interpretatie van de resultaten van proefveldonderzoek en van losse praktijkervaringen (er
zijn met name bij vlas seizoens- en streeksgewijze verschillen in aard en kwaliteit) wordt het als een
leemte gevoeld dat weinig bekend is over de wijze waarop vezelopbrengst en vezelkwaliteit in de plant
tot stand komen. Er is daarom enige studie begonnen over de ontstaanswijze en de ontwikkeling van
vezels, in het bijzonder de beïnvloeding daarvan door de klimaatsfactoren temperatuur en vochtigheid. Naast vlas zullen mogelijk op kleine schaal interessante andere gewassen in het onderzoek betrokken worden. Het onderzoek wordt begeleid door een uitvoerige bestudering van de desbetreffende
literatuur.
Proj. nr. 379 De ontwikkeling en de hoedanigheid van vezelige plantaardige bestanddelen, in het bijzonder de vlasvezel
4. GROEI- E N VERMEERDERINGSZWAKTE BIJ GRASLANDPLANTEN
ir. G. C. ENNIK

Hoewel over het verdwijnen van individuen, van typen en soms hele soorten uit een plantendek door
veldecologisch onderzoek ineen aantal situaties wel aanwijzingen zijn verkregen, hoe de teruggang en
de vervanging door individuen van andere typen of soorten door bepaalde omstandigheden in de
hand gewerkt wordt, is het mechanisme dat individuen te gronde richt onvoldoende bestudeerd. Dikwijls ontbreken aan de in verdrukking komende planten specifieke gebrekskenmerken.
Uit reeds verrichte proeven met klaver in gras bleek, dat aantasting door parasieten vermoedelijk
een belangrijke, maar niet de enige factor is die slechte klavergroei bewerkstelligt. Er zal op gelet worden hoe de vorming en werkzaamheid van organen voor de verbreiding en vestiging der individuen
afhangt van de omstandigheden. Mogelijk zullen ook chemische analyses van planten ons kunnen inlichten over de gebreken in hun bestaan.
Proj. nr. 405 Groei- en vermeerderingszwakte bij enige graslandplanten
5. D E G E A A R D H E I D VAN GRAS E N HET VOEDINGSNIVEAU VAN W E I D E N D VEE;
FACTOREN IN D E PLANT DIE HAAR G E D R A G IN DE GRASMAT BEPALEN
ir. A. SONNEVELD

Van jaar tot jaar zowel als binnen één weideseizoen kunnen duidelijke verschillen optreden in de
gewichtstoename van weidende schapen en runderen. Op intensief geëxploiteerd grasland lijken de
verschillen groter te zijn dan op extensief gebruikt weiland.
De hoedanigheid van het gras, o.a. ten gevolgevan deheersende weersomstandigheden, evenals de
geringe mogelijkheid om bij intensieve weide-exploitatie selectief te grazen, spelen mogelijk een rol.
Ook de grassoorten zijn vermoedelijk voor het vee niet alle even attractief. Het onderzoek is erop gericht meer te weten te komen omtrent de factoren die de dieren ertoe brengen van een bepaald grasgewas meer of minder op te nemen.
Bij jonge dieren vergroot het intensief beweiden van zwaar bemest grasland de kans op het schade-
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lijk optreden van maag-darmparasieten zeer, doordat daarbij de voorwaarden voor het volbrengen
van hun levenscyclus sterk worden begunstigd. In verband hiermee wordt gezocht naar exploitatievormenvanzwaarbemestgrasland,waarbij derisico'stengevolgevan dezeparasietenzoveelmogelijk
worden beperkt.
Verschuivingen indesoorten- en typensamenstelling van eengrasmat hebben gevolgen voor deexploitatie (o.a.via dedraagkracht van dezode),voor deslagingskansen van deconservering enmogelijk ook voor devoedingstoestand van hetweidendevee.Meer inzicht over het mechanisme, waarvan
de planten zich bedienen bij het bereiken van een zeker aandeel in de vegetatie, is wenselijk. Gelet
wordt op devegetatieve groeienuitbreiding (spruitvorming) der planten enop destructuur dervegetatievedelen,verderopdeinvloedvanvelerleiuitwendigeomstandigheden opdeinductieenrealisatie
van de organen voor generatieve vermeerdering.
Proj. nr. 395 De geaardheid van gras en het voedingsniveau van weidend vee
Proj. nr. 412 Factoren in de plant diehaar gedrag in de grasmat bepalen

II. AFDELING VEGETATIEKUNDE EN ONKRUIDONDERZOEK,
hoofd dr. ir. W. VANDERZWEEP
De afdeling heeft naast haar onderzoektaak ook een directe dienende functie bij werk elders. Zo
worden jaarlijks onder leiding van H. Mooi grasmonsters volgens verschillende methoden botanischgeanalyseerdtenbehoevevanandereI.B.S.-afdelingen,andereinstellingenendeLandbouwvoorlichtingsdienst. Ook wordenvoorenkele institutenvegetatie-opnamen gemaaktvan akkeronkruidbegroeiingenenkiemproevenverrichtmetuitgrondlagen afkomstige onkruidzaden,terwijltevensineen
aantal gevallen desamenstelling van slootvegetaties wordt bepaald.
Ook geeft deafdeling steunbij opleidingen. Behalve door desamenstelling van boekjes ter herkenningen determinatie, vnl.invegetatievetoestand, vangraslandplanten, bouwlandgewassen, akkeronkruiden,water-enoeverplanten,vooralvandehand vanA.A. KRUIJNE,wordt ook aanstudenten, aan
talrijke assistentenenanderewerkersbij onderzoek, voorlichting enonderwijs hulpverleend omzich
te bekwamen in de onderscheiding van allerlei planten.
Voorinstructieenvoorlichting over onderwerpen ophetgebiedvandeonkruidbestrijding wordtgeregeld een beroep gedaan op de staf van de afdeling.

A. Vegetatiekundig onderzoek
1. EXPERIMENTELE VEGETATIEKUNDE
ir. J. P. VAN DEN BERGH

Bestond het experimentele werk voorheen hoofdzakelijk uit desamenvattende verwerking vanbotanischeanalysesvanproefvelden, thansishet accent verschoven naar watercultures,pot-envakkenproeven met afzonderlijke taxa en eenvoudige mengsels daarvan, meest in kassen en klimaatkamers,
maarook buiten.Opdezewijzekan hetoecologischegedragvansoorten benevensondervormen wordengetoetst enmogelijk verklaard enkandewezenlijkeplantensociologische factor concurrentie worden bestudeerd.
Het onderzoek is,nahetuitdewegruimenvanverschillendemethodischeen verwerkingsvraagstukken, nu bezigmet deeigenlijke doelstellingvan proj. nr. 355,nl.causale verklaringen tegevenvanin
het veld waargenomen verschijnselen bij tezamen groeiende graslandplanten.
Proj. nr. 355 Potentiële en actuele indicatie van graslandplanten
2. SLOOTVEGETATIES
B . J. HOOGERS

Bij de slootvegetaties bestaat, meernog dan bij grasland en akkeronkruidbegroeiingen, belangstellingvoor deseizoensaspecten.Vooreengoedbeheervanwatergangen iskennisvanhetgroeiritmevan
dewaterplantbegroeiingen van grotebetekenis.In verband met debeschrijving vandezebegroeiingen
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en de vastlegging van het effect van bestrijdingsmaatregelen wordt ook aan dewieren en, indien noodzakelijk, aan de diatomeeën aandacht besteed.
Proj. nr. 381 Onderzoek van slootvegetaties
3. OECOLOGISCH ONDERZOEK AAN GRASLANDPLANTEN
dr. ir. J. J. JONKER

Zowel ten behoeve van het praktisch gerichte als van het experimentele vegetatiekundige onderzoek,
is een verscherping van het beeld van de graslandplanten, voortgekomen uit het synsystematische onderzoek, noodzakelijk. Aan de belangrijkste graslandsoorten zal hierbij aandacht worden besteed.
Vooreerst zullen klonen (typen) van enkele soorten bezien worden op de elementen van hun oecologisch gedrag, waarna getracht zal worden deze elementen in verband te brengen met de groeiomstandigheden van de plaats van herkomst.
Proj. nr. 400 Oecologisch onderzoek van graslandplanten
4 e n l . PRAKTIJKGRASLANDEN
A. A. KRUIJNE en ir. J. P. VAN DEN BERGH

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 kennis der graslandplanten. De analyse van alle 1700in de loop derjaren verrichte opnamen vindt thans zijn eindfase
in een plantensociologische benadering en enige afsluitende artikelen.
Proj. nr. 1 Sociologisch en oecologisch onderzoek van praktijkgraslanden
4 (met 11 en 12). W A A R D E R I N G VAN GRASLAND PLANTEN
A. A. KRUIJNE (met ir. J. G. P. DIRVEN (L.H.) en prof. dr. D . M. DE VRIES)

Daar naast de kwantitatieve soortensamenstelling ook de samenstelling uit de verschillende spruitvormen der grassen en de chemische specificiteit van belang zijn voor de waarde van een grasgewas,
wordt getracht verder inzicht te verkrijgen in de hoeveelheidsverhouding der verschillende soorten
spruiten in de loop van het groeiseizoen en in de specifieke bijdrage die de soorten leveren tot de chemische samenstelling. Verschillende der verkregen gegevens zijn in het stadium van verwerking.
Proj. nr. 362 De ongeslachtelijke uitbreidingswijze van graslandplanten en de invloed van milieufactoren daarop
Proj. nr. 380 (tezamen met de Afd. Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur der L.H.) Scheikundige samenstelling van plantesoorten in oud grasland
5. A K K E R O N K R U I D B E G R O E I I N G E N
Mej. E. H. ZEILER

Meerjarig herhaald onderzoek van dezelfde 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, b.v. in percelen veldbeemdgras,
in verband met de verontreiniging van de zaadoogst.
Aan andere instituten wordt steun verleend bij onkruidopnamen.
Proj. nr. 321 Sociologisch en oecologisch onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen

B. Onkruidbestrijdingsonderzoek
6. INVLOED VAN CHEMISCHE MIDDELEN OP HET G E D R A G DER PLANTEN
dr. ir. J. L. P. VAN OORSCHOT

Voor het gebruik van herbiciden in de praktijk wordt veel werk verzet om via veldproeven de toepassingstechniek zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Aan een diepgaande bestudering van de
werking der stoffen op gewas en onkruid en van de factoren die hierop invloed uitoefenen komt men
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doorgaans nauwelijks toe, hoewel tal van veldproblemen met dedaarbij inhet spel zijnde complexen
van factoren door eenmeer fundamenteel gericht onderzoek opgelost kunnen worden. Ook isinzicht
in het complexe factorenspel bij de werking van herbiciden en andere groeiregulatoren welhaast onontbeerlijk om tot veiligeen verantwoorde toepassingen te komen.Volgens deervaring kan op deze
wijze tevens langdurig veldonderzoek worden bekort.
Ecologischefactoren, diesamenhangen metklimaat, grond,teelteneigenschappen vandemiddelen
worden in kassen en klimaatcellen onderzocht, waarbij de fysiologische werkingen zoveel mogelijk
worden bepaald door kwantitatieve meting van processen zoals fotosynthese, ademhaling, verdamping, kieming van zaden enz. Verbeterde toepassingstechnieken kunnen uit dit onderzoek voortvloeien.
Proj. nr. 409 Toegepast fysiologisch enecologisch onderzoek met herbiciden enandere groeiregulatoren
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 regelmatigebesprekingenbinnen deSubgroepTuinbouw vandeWerkgroep Onkruidbestrijding T.N.O.
blijven deonderzoekingen bij deverschillende teeltenvoortdurend op elkaar afgestemd.
Voorhet eigen onderzoek moet inverband met deveelheidvanteeltenin detuinbouweenkeusgemaakt worden uit de belangrijkste problemen. De onkruidbestrijding in de fruitteelt en de kruidenteelt neemt hierbij eenvoorname plaats in. Van de kortelings ontwikkelde herbiciden worden degebruiksmogelijkheden indetuinbouwbeoordeeld enuitgewerkt.Nagegaanwordt welkeveranderingen
inteelttechnieken door detoepassing vanherbiciden in detuinbouw mogelijk zijn.
Proj. nr. 323 Onkruidbestrijding in de tuinbouw
8.AKKER- EN WEIDEGEWASSEN
R . SlJTSMA

Ook indeakker- enweidebouw blijft nogsteedsbehoefte aan doeltreffende envoor het gewasniet
nadelige onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ondanks de ontplooiing van de chemische onkruidbestrijding is depraktijk op dit gebied nog niet bevredigd. Dit komt door verschillende omstandigheden,
waarvan er enkele genoemd kunnen worden.
Deintroductievannieuweteeltenismeestal slechtsmogelijk, wanneer deonkruidbestrijding geheel
mechanisch of chemisch kan worden verricht. Speciaal bij de voor ons land zo belangrijk geworden
graszaadteelt bestaan nogverschillende problemen, verbonden aan debestrijding van grasachtige en
dicotyle onkruiden. Dit onderzoek wordt dan ook gesteund door een subsidie van de Commissie
Gras-en Klaverzaadteelt vanhet Centraal Orgaan.
In eenaantal gewassen,b.v.blauwmaanzaad, ishet nogniet gelukt metchemische middelen deonkruidbestrijding te vereenvoudigen.
In deweidebouwzijndemeesteonkruidbestrijdingsproblemen opgelost,alblijft voor de bestrijding
van lidrus enenkeleandere onkruiden debehoefte bestaan aaneeneenvoudiger bestrijding.
In velegevallenzijn dekosten van chemische of andere bestrijding van onkruiden nog te hoog en
blijft dedrangbestaangangbaremethodentevervangendoorgoedkopere.Ditmaakthet noodzakelijk
nieuwe middelen in verschillende gewassen te bestuderen.
Proj. nr. 363 Onkruidbestrijding inakker- en weidegewassen
9en 10. HERBICIDEN, GROND EN WATER
dr. H. G. VAN DER WEIJ en dr. ir. W. VAN DER ZWEEP

Bij de bestrijding van onkruiden in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen bestaat een
grotebehoefte aanvereenvoudigingenverbeteringvandetot nutoegevolgdemethoden.Voorhetgehele gebied geldt dat economische, doeltreffende en/of in meer opzichten veilige bestrijdingen ontbreken. Door een voortdurende verhoging van de arbeidslonen is er een sterker wordende neiging
chemischeProdukten inteschakelenbij ook dezevormenvanonkruidbestrijding, dochditwordt nog
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onvoldoende gedekt door onderzoekervaringen. Hierdoor komt men er in depraktijk toe de onkruiden
op onverantwoorde wijze met chemische middelen te gaan bestrijden.
Onderzoek op dit gebied behoort bij te dragen tot het op dejuiste wijze inzetten van chemische Produkten en mede bepalend te zijn voor de beoordeling der aan de toepassingen 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 onkruiden, mede in verband met chemische bestrijding, en op het gedrag van onkruidzaden.
De Nederlandse landbouw in brede zin moet zich gesteund weten door een zorgvuldige bestudering van het gedrag van onkruidbestrijdingsmiddelen in gronden en slootwater, zodat de doeltreffendheid van de toepassingen gewaarborgd is, het produktievermogen van de grond geen blijvende schade
ondervindt en de aan de toepassingen voor derden eventueel verbonden risico's onderkend zijn. Voor
een aantal belangrijke herbiciden worden via biologische en eventueel andere toetsen gegevens verzameld over de interactie tussen het middel en de grondsoorten en over de verdwijning uit deze gronden of uit slootwater.
Proj. nr. 353 Grondbewerking en onkruidbestrijding
Proj. nr. 364 Onkruidbestrijding in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen
Proj. nr. 408 Modificerende invloeden van grond en water op het gedrag van herbiciden

III. AFDELING FYSIOLOGIE EN ECOLOGIE,
hoofd dr. T H . ALBERDA
1. FYSIOLOGIE VAN DE GEWASSEN
dr. T H . ALBERDA

Bij het onderzoek naar deinvloed van klimaatsfactoren op devoornaamste graslandplanten worden
deze planten veelzijdig onderzocht. Behalve aan de groei (gewichtstoename, lengtegroei) wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling (uitstoeling, bloei) en aan de chemische samenstelling (voornamelijk oplosbare koolhydraten en organische en anorganische stikstofverbindingen).
Het onderzoek over de afzonderlijke klimaatsfactoren 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 thans speciaal de aandacht krijgen zijn:
a. de invloed van de temperatuur op de ontwikkeling en de droge-stofproduktie
b. de invloed van verschillen in stikstofvoeding op de fotosynthese
c. het vergelijken van het verband tussen fotosynthese en lichtintensiteit bij een aantal plantesoorten
d. het bestuderen van de factoren die de produktie te velde beïnvloeden en het bepalen van de produktiesnelheid gedurende het seizoen.
Het onder b en d genoemde onderzoek wordt mede 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 de aardappelplant en de knollen wordt bestudeerd in geconditioneerde kassen
en cellen en in veldproeven. Hierbij wordt de invloed van verschillende milieufactoren (temperatuur,
daglengte, lichtsterkte, stikstofvoorziening) op de ontwikkeling en onderlinge verhoudingen der afzonderlijke organen nader onderzocht.
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Bestrijding van waterplanten met diuron in 1966
a) Onbehandeld gedeelte
b) Behandeld gedeelte, 41 dagen na toepassing van 0,4 ppm diuron
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In een internationale werkgroep van „Eucarpia" wordt meegewerkt aan het onderzoeken van een
methode om aardappelzaailingen te selecteren op hun gevoeligheid voor daglengte.
Onderzoek over het verhinderen van virusinfectie bij pootaardappelen door toediening van remstoffen zal in samenwerking met enkele keuringsdiensten voortgezet worden.
Het effect van groei- en remstoffen tijdens verschillende ontwikkelingsfasen opdeontplooiing van
het loof, op de knolzetting en de knolgroei zal worden bestudeerd. Hierbij zal onder meer getracht
worden door remming van de sterke lengtegroei de knolgroei te bevorderen.
De invloed van de voorgeschiedenis (bemesting, temperatuur), de voorbehandeling en de ouderdom van de knollen op hun waarde alspootgoed wordt verder bestudeerd.
Proj. nr. 385 Deproduktiviteit van eenaardappelgewas onder invloed vanecologischeen fysiologische factoren
Proj. nr. 367 Invloed van de voorgeschiedenis op de kiemkracht en de pootgoedwaarde van aardappelknollen

3,4(en9). REACTIE OP KLIMAATSFACTOREN EN STIKSTOFHUISHOUDING
VAN GRANEN EN ZAADTEELTGEWASSEN
dr. W. H. VAN DOBBEN, ir. TH. A. HARTMAN en dr. ir. G. DANTUMA (S.V.P.)

Het klimaatsonderzoek van experimentele aard omvat allereerst deinvloed van belichtingen temperatuur (waaonder ook extreme temperaturen) op groei en ontwikkeling van gewassen.
Bijhetlichtisvnl.defotoperiodiciteit inonderzoek, maar hiernaast ook delichtsterkte.Het onderzoekover deinvloed van detemperatuur omvat tevens devernalisatie, dekouderesistentie, dehitteschade en de verdeling van stof over de organen van de plant.
Het onderzoek naar kouderesistentie en vernalisatie geschiedt in samenwerking met de S.V.P. en
met technische hulpmiddelen van de S.V.P. Sinds kort is deze samenwerking ook gericht op het behandelen van vraagstukken over fysiologische en ecologische produktiviteitskenmerken van granen
tendienstevandegraanveredeling,waarbijheterenerzijdsomgaatdevoor deveredeling gemakkelijkst
bruikbare maatstaven teachterhalen, anderzijds omdeeigenschappen teformuleren dieeen graanras
geschikt maken voor een bepaald ecologisch gebied.
Het werkprogramma aan granen wordt door het Ned. Graancentrumfinancieelgesteund.
Proj. nr. 386
Proj. nr. 389
Proj. nr. 390
Proj. nr. 391
Proj. nr. 406

De beïnvloeding van winterresistentie bij wintergersten
Reacties van akkerbouwgewassen op de stikstofvoeding
De verdeling van stof over de organen van de plant
De invloed van klimaatsfactoren op groei en ontwikkeling van akkerbouwgewassen
Fysiologische en ecologischeproduktiviteitskenmerken van granen ten dienste van de
graanveredeling

5. WATERHUISHOUDING VAN GEWASSEN
drs. G. F. MAKKINK

De tot dusver verkregen uitkomsten met het simuleren van de waterhuishouding van begroeide
oppervlakken envaneenafzonderlijk gewasmetbehulp vaneenrekenautomaat waren bemoedigend.
Ditwerkdoetdebehoefte ontstaanaanmeerinzichtindenumeriekesamenhangtussengroothedenals
b.v.dedoorlatendheid vandegrondendedesorptiekarakteristiek, tussenwatergehalte vanhetbladen
de lichtintensiteit enerzijds en de permeabiliteit van het blad anderzijds. Vooral dit laatste onderwerp zal uitvoeriger experimenteel worden onderzocht aan uiteenlopende objecten.
Een grote hoeveelheid meetgegevens vaneen omvangrijke proef met een aantal haver- engerstrassen die volgens de Rassenlijst sterk in droogteresistentie verschillen, wordt uitgewerkt alvorens verdereexperimentenindezelijn optezetten.Daarnaast wordt nagegaan ofer onderonzeomstandigheden door een voorbehandeling met sporenelementen bij zaad van granen eenproduktieverhoging bij
droogte wordt verkregen, zoals Russische onderzoekers bij herhaling hebben gevonden.
Proj. nr. 369 Droogteresistentie vangewassen
Proj. nr.404 Dynamische simulatie van de waterhuishouding van gewassen
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6. THEORETISCHE PLANTENTEELTKUNDE
dr. ir. C. T. DE W I T
Bij het oplossen van teeltproblemen is het in sommige gevallen mogelijk om praktisch georiënteerde, theoretische beschouwingen te geven, die bestaande ervaringen en experimentele gegevens samenvatten en als leidraad 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 isop deze wijze inzicht te krijgen in de relatieve
belangrijkheid van de vele groeifactoren. Dit werk gebeurt in samenwerking met dr. BROUWER en
dr. ALBERDA.

Proj. nr. 392 Onderlinge beïnvloeding van planten
7. ONTWIKKELINGSFYSIOLOGIE
drs. H. G. WITTENROOD

In de ontwikkeling van een organisme treden fasen op,waarbinnen detoe-of afname ingewicht van
elk onderdeel (orgaanstelsel of stof) kan worden betrokken op het geheel (of ander onderdeel). Er
ontstaat bij grafische behandeling een diagram, dat dikwijls evenveel rechte lijnstukken vertoont als
er ontwikkelingsfasen voorkomen. Zo'n „distributiediagram", zoals de ontdekker VAN DE SANDE
BAKHUYZEN het noemde (omdat het de verdeling van de geassimileerde stof weergeeft), 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. Bij onderdeel A van het
project wordt vooral naar een aantal kenmerken van granen gezien, o.a. met behulp van waarnemingen van erfelijk met hun bladgetal en bladvormingsritme uiteenlopende selecties van verschillende
granen, zoals die bij onderdeel D van het project aandacht hebben.
Afzonderlijk wordt bestudeerd, hoe het milieu (voornamelijk daglengte, temperatuur of groeistoffen) op het organisme inwerkt en hoehet ontwikkelingsritme bij de orgaanvorming zich toedraagt
(onderdelen B en C).
Proj. nr. 341Ontwikkelingsfysiologie. A.De constantheid van derelatieve groei per ontwikkelingsfase.
B. Fysiologie van de bloem- en knolvorming, vnl. bij topinamboer. C. Kouderesistentie bij granen.
D. Erfelijke variabiliteit van het bladverschijningsritme bij granen.

IV. AFDELING SCHEIKUNDE, hoofd dr. W. B. DEUS
A. Werkzaamheden voor en met andere afdelingen en instellingen
VOORLICHTING VAN CHEMISCHE A A R D
dr. W. B. D E U S , 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. wordt regelmatig scheikundig onderzoek en voorlichting over bijzondere
vraagstukken gevraagd. Hiervoor wordt een ruim deel van de tijd der scheikundigen gevergd.
ROUTINE-ONDERZOEK E N SAMENWERKING HIERVOOR MET A N D E R E ,
OOK BUITENLANDSE LABORATORIA
Mej. ir. C. L. HARBERTS

Het aantal chemische bepalingen, 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 uitwisselingmet andere, ook buitenlandse laboratoria wordt meegewerkt aan devaststellingvan verantwoorde methoden en voorschriften
voor chemisch gewasonderzoek. Alle bepalingen, zelfs de eenvoudige routinebepalingen, vereisen
steeds een nauwgezette controle.
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B. Speciale onderzoekingen
1,4 en 9. SPORENELEMENTEN
dr. W. B. DEUS, ir. J. HARTMANS en Mej. M. S. M. BOSMAN

Er wordt studie verricht over de kwaliteitseisen die aan gras enandere 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 het best
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 insamenwerking 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
niet uit het oog verloren. 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
met klachten over gezondheid en produktie der dieren
Proj. nr. 388 Biochemisch onderzoek over het koper in ruwvoedermiddelen en benutting daarvan
door het dier
2, 10 (en 11). OPNAME VAN BODEMELEMENTEN IN VERBAND MET D E GROEI EN
D E SAMENSTELLING VAN GEWASSEN
dr. W. DIJKSHOORN, Mevr. dra. J. JONKER-SMID en dr. ir. C. T. DE W I T

Het onderzoek naar de betekenis van de ionenbalans wordt als volgt voortgezet:
a. door het nagaan van veranderingen van de ionenbalans en de distributie van ionen in deplanten van
verschillende soorten, in verband met praktische problemen over de teelt en de bemesting
b. door het bestuderen van transporten en distributie van ionen in deplant, in verband met de verdere
ontwikkeling van het model over de verwerking en accumulatie van de ionen in de groeiende
plant
c. door het herberekenen en opnieuw rangschikken van literatuurgegevens over de opname en distributie van ionen inplanten enplanteweefsels, om dienst tekunnen doen voor de afwerking van het
bovengenoemde model.
Het onder b en c aangeduide deel van het onderzoek geschiedt met steun van de Commissie van
Bijstand voor het Stikstof-, resp. het Kali-onderzoek A.W.-T.N.O.
Proj. nr. 375 Groei en hoedanigheid van gewassen in verband met de opname van bodemelementen
Proj. nr. 402 De rol van stikstof en kalium in het handhaven van het normale organische zoutgegehalte van gewassen.
3, 7 en 1. ANALYTISCHE CHEMIE
Mej. ir. C. L. HARBERTS, drs. N. VERTREGT en dr. W. B. DEUS

Voortdurend zal worden gestreefd naar het toepassen van zo juist mogelijke werkwijzen voor de
analyse van gewasmonsters. De toelaatbare voorbehandeling der monsters zal worden vastgesteld in
verband met de eigenschappen der te bepalen componenten.
Gebruik zal worden gemaakt van moderne methoden en van recent ontwikkelde instrumenten,
waardoor de resultaten de vereiste nauwkeurigheid hebben, de analytische mogelijkheden worden
vergroot en de duur van de analyses wordt bekort.
Het onderzoek moet resulteren in een besparing van tijd en kosten, zonder dat aa.n de nauwkeurigheid te kort gedaan wordt.
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In het bijzonder zullen weinig tijdrovende methoden worden ontwikkeld voor de bepaling van hogerevetzuren invoerenfaeces van runderen. Het verband tussendegehalten aan ruweiwiten hogere
vetzuren in vers gras, hooi en eventuele andere voedermiddelen zal worden bestudeerd. Voorts zal
worden bepaald welk gedeeltevan het in defaeces aanwezige Ca en Mgalszepen voorkomt en of de
uitscheiding van deze elementen in defaeces op enigerlei wijze samenhangt met de gehalten 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 vanproj. nr. 384,worden bepaald omdelotgevallen van dezezuren te kunnen overzien.
Proj. nr. 398 Modernisering van chemisch gewasonderzoek
Proj. nr. 399 Hogere vetzuren inruwvoer en faeces
5. MINERALE VOEDING IN VERBAND MET DE GRASLANDEXPLOITATIE
A. KEMP

Dewijzevangraslandexploitatie oefent eengroteinvloeduitopdesamenstellingvanhetweidegras.
Aan dit grasalsveevoeder moeten t.a.v. dekwaliteit zekereeisenworden gesteld, daar opvelebedrijven in ons land het weidegras maandenlang het enige voer is.Er moet dan op kunnen worden vertrouwdalseeninalleopzichtenoptimaalvoedermiddel.Het doelvandit onderzoekisdanook omde
aan het weidegras te stellen kwaliteitseisen nader te kunnen omschrijven en de invloed van de graslandexploitatie hierop te bestuderen. Door de voorlichting worden voortdurend adviezen gevraagd,
diewegens gebrek aan kennis onvoldoende kunnen worden gegeven. Het vraagstuk der mineralen is
niet slechtseenkwestievangehaltenenhunverhoudingen,maarwordt gecompliceerd, doordat zowel
detotaalopname aan versgras als debenutting van sommigemineralen weer samenhangen met aard
en groeiwijze van het gras. Ten aanzien van de kwaliteit worden dan ook in de voorlichting vaak
verschillende en onvoldoend gefundeerde normen gehanteerd.
Proj. nr. 384 Deinvloed vandegraslandexploitatie opdevoedingvanweidend vee,speciaal watbetreft devoorziening met magnesium enenigeandere macro-elementen
6. STOFVERPLAATSING IN CULTUURPLANTEN
C . LUGT

Getrachtzalwordendetransportgroothedentebestuderenonderomstandigheden,waarbij diegrootheden inderdaad limiterend zijn. Er zal gebruikgemaakt wordenvanradio-actieve seinstoffen (tracers), zowel organisch- alsanorganisch-chemische, diegevolgd kunnen worden bij hun opneming en
verplaatsing door deplant. Er zalgestreefd worden naar het verwezenlijken van niveauverschillen bij
de bron (produktiecentra) en van verschillen in activiteit van verbruikscentra („sinks").
De verkregen cijfers zullen parameters en werkgegevens leveren voor mathematische simuleringsmodellen.Het doorwerken vanhet model met dezegegevensenvergelijking met waargenomen groeienproduktiegegevens verschaft dantevenseentoetsvoor derealiteit derverkregen waarden.
Proj. nr. 407 Stofverplaatsing in cultuurplanten
6en7. CHEMIE VAN DE PLANTAARDIGE PRODUKTIE; KWALITEIT
C. LUGT en drs. N. VERTREGT

Alseenbegintot eenwat meer gedetailleerde studievanhet tot stand komen van deorganische samenstelling en de kwaliteit van plantenmateriaal wordt de distributie van droge stof, suikers, carbonzure zouten en stikstof over verschillende delenvan deaardappelplant gedurende degroei bestudeerd.
Gegevens over de invloed van variaties in de chemische samenstelling op het optreden van stootblauw en kookblauw in aardappelknollen zijn in een stadium van uitwerking.
Wat betreft de consumptiewaarde van eetaardappelen lopen nog:
a. een bewerking van uitkomsten van een aantaljaren rassenbeoordeling in gekookte toestand, met
de bedoeling om het totale kwaliteitsbeeld van de Nederlandse rassen te verkrijgen en tevens samenhangen in de groep der afzonderlijke kwaliteitselementen te onderkennen. Eenbeperkt aantal
monsters zal jaarlijks op kookkwaliteit onderzocht worden, waartoeobservatie- envoorbeproevingsvelden van het I.V.R.O. en selecties van de S.V.P.het materiaal opleveren. Ter wille van de
veredeling op betere kwaliteit wordt voorlichting over kwaliteitsbeoordeling aan kwekersgegeven.
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b. milieu-onderzoek over het ontstaan van doorwas en de gevolgen daarvan voor de knolontwikkeling
en de kwaliteit. Voor zover daaraan behoefte blijkt, wordt de invloed nagegaan van bestrijdingsmiddelen op het ontstaan van smaakafwijkingen.
Proj. nr. 373 Chemisch en fysisch onderzoek naar de kookeigenschappen van eetaardappelen
Proj. nr. 382 Onderzoek naar de invloed van klimaats- en andere milieufactoren op de ontwikkeling
en de kwaliteit van aardappelknollen
Proj. nr. 397 Beoordeling van de consumptiewaarde van aardappelrassen en onderzoek over methoden voor kwaliteitsbepaling
Proj. nr. 410 De accumulatie van carbonzure zouten en koolhydraten tijdens de groei van de aardappelplant
8. MINERALE SAMENSTELLING E N GROEI VAN WEIDEGRAS IN
A F H A N K E L I J K H E I D VAN D E BODEMVRUCHTBAARHEID E N D E BEMESTING
ir. P. DE VRIES

Bij het weidend vee doen zich vaak in ernstige mate ziekteverschijnselen voor, die in verband worden gebracht met de minerale samenstelling van het weidegras. Een studie wordt gemaakt van de
samenhang tussen de bemesting (eventueel bemestingstoestand van de bodem), de mineralenopname
van de bovengrondse delen, het drooggewicht van deze delen, de grassoort en de groeiduur (eventueel
het ontwikkelingsstadium). Hierbij wordt de door de bovengrondse delen opgenomen hoeveelheid
mineralen als primaire factor beschouwd en het gehalte afgeleid gedacht uit drooggewicht en mineralenopname. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek wordt gezocht naar praktische maatregelen om een zo groot mogelijke hoeveelheid gras voort te brengen van een goede samenstelling.
Een onderzoek met een enigszins fundamentele benadering wordt verricht naar de variabelen bij de
kalivoorziening van gras. Dit zal geschieden met behulp van eenjarige proefvelden en potproeven met
opklimmende kaligiften en verschillende groeisnelheden.
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. 411 Variabelen bij de kalivoorziening van gras

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

Bij 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 regimes bloot
te stellen krijgen als zodanig aandacht, maar dienen soms ook om de reacties van de gewassen scherp
te doen uitkomen.
Bij intensieve beweiding iser 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
de levenscyclus der parasieten op bepaalde punten te onderbreken of te storen.
Proj. nr. 377 De bodemfauna en het wortelmilieu
Proj. nr. 378 Dierkundig onderzoek in verband met intensieve beweiding.
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