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1. Inleiding.
Een verslag over de werkzaamheden van het Rijkslandbouwproefstation wordt elk jaar ambtelijk aan den Directeur-Generaal van
den Landbouw uitgebracht; deze verslagen werden echter in vroeger
jaren niet gepubliceerd, zoodat belangstellenden in de landbouwwereld
geen gelegenheid kregen om zich langs dien weg van den gang der
werkzaamheden aan het Rijkslandbouwproefstation op de hoogte te
houden. In 1931 werd voorgesteld het jaarverslag van het Rijkslandbouwproefstation op te nemen in het jaarlijksche „Verslag betreffende
de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den
Landbouw" (Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den
Landbouw No. 3), zooals dat bij de jaarverslagen der Proefstations
voor Controleonderzoek gebruikelijk was; dit voorstel werd goedgekeurd en het jaarverslag van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen over de periode 1 Juni 1930—31 Mei 1931 verschijnt dus in
het Verslag over 1931.
Aangezien de zomermaanden minder geschikt zijn voor het uitbrengen van een verslag —' ieder is druk bezet met buitenwerk, en een
groot deel der proeven is dan juist loopende, en niet in een geschikt
stadium om erover te berichten — werd in 1932 voorgesteld om de
verslagperiode niet meer te stellen op 1 Juni—31 Mei, maar die te
laten samenvallen met het kalenderjaar. Dit werd goedgekeurd en met
ingang van 1933 ingevoerd.
In afwachting van het verschijnen der jaarverslagen werd het
wenschelijk geoordeeld een kort overzicht over den tegenwoordigen
stand der werkzaamheden aan het Rijkslandbouwproefstation te geven,
welk overzicht wij in den vorm van deze brochure aan belangstellenden
aanbieden.
2. Taak.
De bij Ministerieele Beschikking vastgestelde instructie omschrijft
de taak van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen als volgt.

1. het verrichten van onderzoekingen en het leiden en uitvoeren
van proefnemingen, welke van algemeen belang zijn en kunnen
bijdragen tot verdere ontwikkeling van den akker-, tuin- en
weidebouw in Nederland, voor zoover deze onderzoekingen en
proefnemingen niet behooren tot de taak van andere Rijksinstellingen;
2. het op grond van natuurwetenschappelijk onderzoek geven van
voorlichting, welke de land- en tuinbouwers in hun bedrijf behoeven, voor zooverre daarin niet door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en andere Rijksinstellingen wordt voorzien.
Het Rijkslandbouwproefstation is dus gedacht als een algemeen
proefstation, dat het geheele gebied behandelt dat voor den akker-,
tuin- of weidebouw van belang is, voor zooverre daarin niet voorzien
is door andere Rijksinstellingen. De alzijdige opzet, met een landbouwkundige, een scheikundige, een plantkundige en een microbiologische
afdeeling, is in overeenstemming met die algemeene taak en maakt het
mogelijk vraagstukken van allerlei aard in behandeling te nemen. Van
het zeer groote gebied vallen omvangrijke gedeelten af omdat zij door
andere Rijksinstellingen behartigd worden; zoo de plantenziekten
(Instituut voor Phytopathologie, Plantenziektenkundige Dienst), de
plantenveredeling (Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen,
Instituut voor Tuinbouwplantenteelt ), alles wat met de veevoeding
en de zuivelbereiding samenhangt (Rijkslandbouwproefstation te
Hoorn), het fundamenteele natuurkundig en scheikundig onderzoek
van den grond (Bodemkundig Instituut), het monster-onderzoek bij
meststoffen, zaaizaden en veevoeder (Proefstations voor Controleonderzoek), landbouwwerktuigen (Instituut voor landbouwwerktuigen en Gebouwen). Werkverdeeling en samenwerking is er verder
nog met verschillende andere instituten en laboratoria, o.a. van de
Landbouwhoogeschool te Wageningen, terwijl met de Rijkslandbouwconsulenten en de Rijkstuinbouwconsulenten uiteraard een zeer geregelde en intensieve samenwerking plaats heeft. Het omvangrijk
gebied der land- en tuinbouwkundige vraagstukken wordt dus door
vele instellingen, elk voor hun deel, verzorgd; het is misschien wel
goed hier even in het licht te stellen dat in opzet het Rijkslandbouwproefstation te Groningen niet alleen aangewezen is op bemestingskwesties en cultuurmaatregelen, zooals sommigen meenen, maar dat
het een algemeene instelling is die overal daar heeft te helpen waar
geen specialistisch instituut is aangewezen.
In het volgende wordt zeer in het kort beschreven wat het Rijkslandbouwproefstation doet en in de laatste jaren gedaan heeft. Daaruit
zal blijken dat bepaalde gebieden van zijn taak tamelijk of zeer intensief bewerkt worden; voor het bewerken van andere onderdeden van
het omvangrijke gebied ontbreken echter de krachten, deze gebieden
zijn tot nog toe niet of spaarzaam behandeld. Zoo is voor den tuin-

bouw —waar onze taak beperkter is dan bij den landbouw, omdat er
een Instituut voor Tuinbouwplantenteelt is, en voor het Rijkslandbouwproefstation dus de cultuur beperkt blijft tot grondbewerking,
bemesting en aanverwante kwesties, terwijl de plantenteelt er af
valt — naar verhouding van het belang dat bemesting, grondonderzoek en dergelijke daar kunnen hebben, nog maar zéér weinig gedaan;
een voorstel tot aanstelling van een tuinbouwkundige, om aan deze
groote belangen meer aandacht te kunnen geven, zal naar wij hopen
de gewenschte verbetering brengen. Ook op sommige andere gebieden heeft het Rijkslandbouwproefstation minder kunnen doen dan
wenschelijk geweest zou zijn; meermalen is door andere instanties op
te waardeeren wijze bijgesprongen. Wij hopen dat ook in deze tijden
door gezonde ontwikkeling vaneen economisch zoobelangrijk instituut
als een proefstation meer en meer in de leemten voorzien zal kunnen
worden en het proefstation zich ten volle voor zijn taak berekend zal
kunnen toonen.

3. Personeel.
Het wetenschappelijk personeel, verbonden aan het Rijkslandbouwproefstation, is als volgt.
Hoofddirecteur: Prof. Dr. O. DE V R I E S .
Scheikundige afdeeling: Ir. J. G. MASCHHAUPT, Directeur; Dr. C.
W.

G. HETTERSCHIJ, Drs.

ITALLIE,

P. BRUIN, Dr.

Th.

B. VAN

Scheikundigen.

Landbouwkundige

afdeeling:

Ir. P. G.

MEYERS,

Directeur;

C. MEIJER, Dr. Ir. H. J. FRANKENA, Ir. F. J. A. DECHERING,

Ir. W . C. VISSER, Landbouwkundigen.
Plantkundige afdeeling: Dr. K. ZlJLSTRA, Directeur; Dr. M. A. }.
GOEDEWAAGEN, Dr. D. M. DE VRIES,

Microbiologische

afdeeling: Dr. Ir. F. C.

Plantkundigen.

GERRETSEN,

Directeur;

Dr. J. SACK, Bacterioloog.

De Hoofddirecteur is tevens Directeur van het Bedrijfslaboratorium
voor Grondonderzoek (zie blz. 31) terwijl de Landbouwkundige
Ir. DECHERING belast is met de dagelijksche leiding daarvan en
daardoor vrijwel al zijn tijd in beslag genomen ziet.
Het Rijkslandbouwproefstation verleent huisvesting aan den Landbouwkundige der Technische Tarwe Commissie Ir. R. H. VlSSER.
Naast het eigen personeel kunnen in het Rijkslandbouwproefstation
anderen voor korter of langer tijd werkzaam zijn. Zoo is Ir. S. J.
SNIEDER tijdelijk bezig met het bewerken en samenvatten van
proefveldresultaten, en werken er op de Landbouwkundige afdeeling
vrijwel geregeld een of meer volontairs bij het proefveldwerk, terwijl

de Scheikundige afdeeling meermalen aan een of twee volontairs
gelegenheid geeft, zich in praktisch werk voor het analystenexamen te
bekwamen. Verder komen er jaarlijks meestal eenige Wageningsche
studenten twee à drie maanden van hun praktijktijd aan het Rijkslandbouwproefstation doorbrengen, b.v. bij de Landbouwkundige
Afdeeling voor proefveldwerk of bewerking van proefveldresultaten,
of bij de Plantkundige Afdeeling voor botanisch grasonderzoek of
botanische analyse van oogstproducten.
Door de Microbiologische Afdeeling wordt werkgelegenheid gegeven aan twee doctorandi van de Groningsche Universiteit, die een
proefschrift willen bewerken op het gebied van den Directeur dier
Afdeeling, die Privaat-docent in de Theoretische en Toegepaste
Microbiologie is aan genoemde Universiteit.

4. Gebouwen en terreinen.
Het Rijkslandbouwproefstation is sinds 1904 gevestigd in een eigen
gebouw aan de van Hallstraat 3 en heeft daar een terrein van ca. 3/4 ha,
voornamelijk in gebruik voor eenige langjarige proeven. In dit hoofdgebouw zijn gevestigd, behalve de Hoofddirecteur en de Administratie,
de Landbouwkundige en de Scheikundige Afdeelingen. Vlak naast
het hoofdgebouw staat het gebouw van het Bedrijfslaboratorium voor
Grondonderzoek, dat geregeld met de beide genoemde Afdeelingen en
met de Administratie heeft samen te werken, zoodat binnengekomen
monsters zonder tijdverlies in behandeling genomen kunnen worden;
de correspondentie met Consulenten en anderen over onderzoek voor
hun proefvelden, waaraan zoowel het Proefstation als het Bedrijfslaboratorium deel hebben, verloopt daardoor vlot en zonder vertraging.
De Plantkundige en de Microbiologische Afdeeling zijn ondergebracht in een daartoe door het Rijk aangekocht woonhuis, Eemskanaal
Zuidzijde 1, dat voor dit doel geschikt kon worden gemaakt en waarbij een terrein van ca. 10 are gelegenheid voor verschillende proeven
biedt.
WERKZAAMHEDEN.
Bij het Rijkslandbouwproefstation, waaraan verschillende specialisten — landbouwkundigen, scheikundigen, plantkundigen en microbiologen •—verbonden zijn, dient voorop te staan het van verschillende
kanten tegelijk aanvatten van de landbouwkundige vraagstukken.
Immers deze zijn gecompliceerd van aard; al naar dat noodig is werken
de verschillende onderzoekers samen, waarbij het doel is om met de
krachten en middelen, waarover het Proefstation beschikt, zoo goed
mogelijk resultaat te bereiken. In het volgende korte overzicht over
de werkzaamheden is niet telkens vermeld door wie de betreffende
onderwerpen behandeld worden; uit de op blz. 33 bijgevoegde lijst
van publicaties blijkt dat voor een deel.

5. Proefvelden.
Behalve de kleinere en grootere proeven op eigen terrein exploiteert
het Rijkslandbouwproefstation een aantal proefvelden in de Noordelijke provincies, gedeeltelijk in samenwerking met anderen, maar voor
het grootste deel geheel voor eigen onderzoek. In 1933 waren er dit
b.v. een 89-tal, terwijl 5 proefvelden, waarbij de eigenlijke proef beëindigd is, nog „slapend" aangehouden worden om er te gelegener tijd
weer eens waarnemingen te doen.
In voorafgaande jaren was het aantal proefvelden nog grooter, tot
een eind in de honderd toe. De noodzakelijke bezuiniging maakte
echter inkrimping noodzakelijk, terwijl tevens het streven voorzat om
de proefvelden wat minder verspreid te hebben. Een proefveld in de
buurt van Steenwijk, dat plaatselijke beteekenis bleef behouden, werd
aan den Rijkslandbouwconsulent overgedragen; de verzorging van de
proefvelden der Friesche Kalkcommissie, die zich tot in Gaasterland
uitstrekken (welke verzorging eerst door ons technisch personeel geschiedde), werd eveneens door de Rijkslandbouwconsulenten overgenomen. Daarenboven werden de nieuwe eigen proefvelden, voor
zoover dit mogelijk was, groepsgewijze aangelegd, zoodat deze tegelijk
bezocht kunnen worden; er wordt dan op tijd (en geld) voor reizen
bespaard, en er is meer gelegenheid voor waarnemingen; de proefvelden kunnen den heelen zomer door geregeld onder observatie gehouden worden.
In vroeger jaren werd naar een zekere decentralisatie gestreefd,
omdat de proefvelden, behalve voor eigen onderzoek, ook voor demonstratie (b.v. van kalktoestandsvraagstukken) dienden; thans is het
van meer belang het proefveldwerk van het Rijkslandbouwproefstation te intensiveeren en de vraagstukken veelzijdiger aan te pakken,
terwijl voor de demonstratie de proefvelden der Rijkslandbouwconsulenten meestal ruimschoots materiaal bieden. Het Proefstation, dat
over een uitmuntend geschoolde staf van technisch personeel beschikt,
kan zonder bezwaar proefvelden aan van gecompliceerden opzet; men
komt in den regel veel verder, wanneer men de verschillende factoren,
die een rol kunnen spelen, niet elk afzonderlijk maar tegelijk en in
hun onderling effect bestudeert. In 1933 hadden wij b.v. een proefveld
over opklimmende fosfaathoeveelheden bij opklimmende bekalking
met 36 objecten in tweevoud; een ander met N, P en K elk in drie
hoeveelheden, dus 27 objecten in drievoud. Verder een graslandproef
(zie § 29) met 72 objecten in viervoud, dus 288 opbrengstbepalingen.
Het is de bedoeling om, naarmate er oudere proeven afloopen, meer
en meer over te gaan tot proeven, die wat zwaarder eischen aan de
verzorging en het onderzoek stellen, waardoor ook een natuurlijke verdeeling verkregen wordt met de proeven, die Consulenten meestal
nemen.
Een vrij groot deel der proefvelden, namelijk in 1933 negentien,

liggen op de Proefboerderijen te Nieuw Beerta (klei), Borgercompagnie (oude dalgrond) en Emmercompascuum (nieuwe dalgrond);
vijf liggen op het eigen terrein bij het hoofdgebouw, vijf andere op een
proefterrein op heideontginning bij Hooghalen (Dr.). De overige
liggen bij verschillende landbouwers, van wie wij steeds de grootste
medewerking ondervonden, waarvoor wij ook bij deze gelegenheid
niet willen nalaten onze waardeering uit te spreken.

Fig. 1. Bekalken van een proefveld met opklimmende hoeveelheden
kalk. De kalk wordt met grond gemengd en met de schop gelijkmatig over het veldje verdeeld. Achtergrond: reeds bekalkte
veldjes en stuk van middenpad.

Van een 33-tal bemestingsproeven verscheen in 1933 een samenvattend verslag; een zevental langjarige proeven wordt in een
volgende mededeeling behandeld. Omtrent de proefvelden op de
Proefboerderijen wordt bericht in de Verslagen, die de betreffende
Vereenigingen uitgeven; over de andere proefvelden zullen de gegevens
gepubliceerd worden zoodra de resultaten voldoende gevorderd zijn.
Voor een geregeld jaarlijks verschijnend verslag leenen de proefvelden van het Rijkslandbouwproefstation zich minder goed, omdat er
zooveel onderzoek bij te pas komt en de resultaten pas hun volle
waarde krijgen wanneer die met resultaten van andere proefvelden
in één verband samengevat worden of wanneer die zich, bij de langjarige proefvelden, op den duur voldoende duidelijk gaan afteekenen.
Een beschrijving of opsomming van de proefvelden zullen wij hier
niet geven; wij vermelden alleen dat de proeven, die in 1933 liepen,
als volgt ingedeeld kunnen worden:

4 algemeene bemestingsproeven.
3 fosfaathoeveelheidsproeven.
2 fosfaatsoortenproeven.
2 gecombineerde fosfaat-kalkproeven.
7 fosfaatsoorten-stikstofsoortenproeven.
8 kalihoeveelheidsproeven.
1 kalisoorten-hoeveelheidsproef.
1 kali-tijd van aanwendingsproef.
6 kali-kalkproeven.
9 kalkhoeveelheidsproeven.
1 kalksoortenproef.
13 kalktoestands-stikstofsoortenproeven.
1 stikstof hoeveelheidsproef.
5 stikstof soortenproeven.
3 diverse bemestingsproeven.
3 grassoortenproeven.
3 grasmengselproeven.
6 maai-proeven.
1 beweidingsproef.
3 grondbewerkings- en structuurproeven.
5 proefvelden in verband met ziekten.
2 methodiekproeven.
89
Voor een overzicht moge verder verwezen worden naar de lijst,
die in Verslagen der Landbouwkundige Onderzoekingen 1933 blz. 283
is afgedrukt. De vakkenproeven, potproeven en speciale proeven op
eigen terrein zijn in die lijst niet opgenomen, deze bevat alleen degene
die het karakter van veldproeven dragen.
Niet in deze lijst opgenomen zijn ook een serie methodische proeven (blanco proeven over grootte der veldjes, aantal herhalingen en
andere vragen van inrichting en methodiek), die in 1931 en 1932
genomen werden en waarover een afzonderlijke mededeeling zal verschijnen.

6. Vakkenproeven, potproeven en watercultures.
Behalve door middel van veldproeven worden verschillende vraagstukken ook onderzocht op kleiner schaal in eigen tuin of in de
vegetatiekas. Voor de vakkenproeven worden gebruikt vierkante of
ronde, in den grond ingegraven bodemlooze vakken, meestal van beton
maar gedeeltelijk ook van gebakken aardewerk, van 25 cm tot 1 m
doorsnede, al naar gelang van opzet en gewas. Soms wordt daarin
de inwerking van b.v. kalkmeststoffen op verschillende gronden zonder, soms met beplanting onderzocht; soms met natuurlijke regenval
en zonneschijn, soms onder dak. Men kan den grond bij deze onder-
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zoekingen volkomen homogeniseeren en goed met de meststof mengen;
maar men schakelt allerlei factoren uit, die te velde een rol spelen.
Voor potproeven en watercultures beschikken wij bij het gebouw
aan het Eemskanaaal over een geschikt vegetatiekasje met twee beweegbare en twee vaste tafels; daarin kunnen met behulp van verwarming en van Neonlicht ook nog gedurende een deel van de
wintermaanden planten gekweekt worden, waardoor de tijd, die voor
proeven beschikbaar is, zeer veel langer wordt. De vegetatiekas bij
het hoofdgebouw heeft zijn tijd gehad en zal door een nieuwe vervangen moeten worden.

7. Lysiitieterproef.
Op het oogenblik loopt nog één proef over het drainagevraagstuk,
en wel de lysimeterproef op het terrein van het Proefstation. In
speciaal daarvoor geconstrueerde betonnen bakken wordt bij een
zavelgrond het drainwater opgevangen en geanalyseerd, het gewas
verzameld en geanalyseerd, terwijl hoeveelheid en samenstelling van
de kunstmest en het regenwater bekend zijn. De balans van aan- en
afvoer van de voornaamste plantenvoedende bestanddeelen kan dus
opgemaakt worden. De installatie heeft acht proefbakken, waarbij,
de stikstofmest in den vorm van de zuivere chemicaliën ammoniumsulfaat, ammoniumnitraat, calciumnitraat en natriumnitraat wordt toegediend. De proef werd ingezet in 1918, terwijl de analyses tot en met
1931 verricht zijn. Rekenende dat het enkele jaren geduurd heeft
voordat de grond zich goed, in natuurlijke dichtheid, gezet had, zijn
dus de resultaten over een periode van een tiental jaren voor publicatie in bewerking.

8. Verwerken van proefveldresultaten.
Een belangrijk onderdeel van het werk van het Rijkslandbouwproefstation vormt de verwerking van de resultaten der proefvelden. Doordat het grondonderzoek ons geregeld ook met de proefvelden van
Consulenten en anderen in aanraking brengt en wij daarvoor een
bundelarchief van ruim 800 proefveldbundels aanhouden, beschikken
wij over een groot materiaal aan gegevens over de bemestingsproeven
die, naarmate zij systematisch gerangschikt en overzichtelijk samengevat raken, tot overzichten omtrent de betreffende vraagstukken bewerkt kunnen worden. Daaruit kunnen dan weer opgemaakt worden
de vorderingen, die er bij bepaalde vraagstukken gemaakt zijn, en de
wenschelijkheid om de proefvelden in bepaalde richting al of niet voort
te zetten, uit te breiden of van opzet te wijzigen. Zoo zijn overzichtslijsten van de fosforzuur- en de kaliproefvelden vrijwel gereed en is
aan de samenvatting begonnen; de kalkproefvelden op zand- en veengronden zijn eveneens vrijwel gereed, met die op de zware gronden
is begonnen. Verder zijn de stikstofproeven op grasland in bewerking.

11
De tijden zijn niet gunstig voor een uitbreiding van de proefvelden
volgens goed overwogen plannen; men zal allereerst op behoud van
het bestaande bedacht moeten zijn, voor zoover het voortzetting waard
is. Dit behoeft echter niet uit te sluiten dat men overzichten en plannen
voor verdere behandeling der vraagstukken maakt, zoodat bij den
opzet van nieuwe proeven zooveel mogelijk met een algemeen plan
rekening gehouden kan worden, waardoor ook in algemeen verband
het nut der proefvelden zoo groot mogelijk zal zijn.
W a t meer speciale onderwerpen betreft zijn bewerkt en nagenoeg
voor publicatie gereed een samenvatting van de veranderingen in pH
en kalktoestand, die verschillende stikstofmeststoffen na langjarig
gebruik geven. In bewerking is een overzicht van het verband tusschen
pH (kalktoestand) en opbrengst bij verschillende gewassen, ingedeeld
naar grondtype en afzonderlijk voor de diverse rassen of cloonen, een
studie over de wijze van opbrengstbepaling bij grasland, en een over
den invloed van kali op hectolitergewicht van granen. Gepubliceerd
werden reeds eenige artikelen over den invloed van kalibemesting op
het zetmeelgehalte en de zetmeelopbrengst van fabrieksaardappels
(zie blz. 33), terwijl een kort overzicht over het fosforzuurvraagstuk
gepubliceerd werd en een drietal Mededeelingen over dit onderwerp
nagenoeg gereed zijn.

9. Tijd van aanwending der meststoffen.
Evenals men bij rassenproeven feitelijk per ras eerst proeven over
de gunstigste bemesting zou moeten nemen om dan de rassen onderling elk bij een optimale bemesting, dus bij een goede praktische kans,
te vergelijken, evenzoo zouden bij een vergelijking van b.v. verschillende N, P of K-meststoffen de resultaten pas de grootste praktische
beteekenis kunnen krijgen wanneer men elke meststof zijn volle kans
gaf en die dus o.a. uitstrooide op den tijd die voor die meststof de
gunstigste is. Proeven over de beste tijd van aanwenden van elke
meststof zouden dus eigenlijk moeten voorafgaan aan proeven, waarbij
verschillende meststoffen vergeleken worden. Over het algemeen is
het aantal dergelijke proeven echter nog zeer gering; meestal stapt
men eerst maar over mogelijke ongunstige beïnvloeding door minder
gunstigen tijd van aanwenden heen. Het Proefstation deed de laatste
jaren maar één tijd van aanwendingsproef bij kalibemesting op zavelgrond, waarbij niet veel verschillen te voorschijn kwamen.

10. Methodisch onderzoek over de proefveldtechniek.
Behalve de proefvelden van het Rijkslandbouwproefstation loopen
er in ons land nog verscheidene honderden proefvelden van Consulenten en anderen. Het spreekt van zelf dat het loonend is om eens
na te gaan of de resultaten daarvan nog aan beteekenis kunnen winnen door verbetering in opzet en uitvoering. Over de proefveldtechniek
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is heel wat in het buitenland gewerkt en bestaan er goede handboeken;
maar verschillende punten dienen onder de omstandigheden, die voor
ons land gelden, nagegaan te worden. Daartoe werden een achttiental
methodische proeven genomen; hierbij waren blanco-proeven, om na
te gaan hoe de waarnemingsfout door het aantal herhalingen verkleind
wordt en welk aantal herhalingen bij onze proeven als eisch gesteld
moet worden; proeven over de grootte der veldjes; verder proeven
over de methoden van opbrengstbepaling, ten einde het bepalen van
de opbrengst met eenvoudiger hulpmiddelen en geringer kosten, maar
toch met de gewenschte nauwkeurigheid mogelijk te maken. De samenvatting van de verkregen gegevens is gedeeltelijk reeds voor publicatie
gereed.

11. Grondonderzoek.
Het grondonderzoek neemt bij het werk van het Rijkslandbouwproefstation reeds jaren een voorname plaats in. Sinds het onderzoek
van praktijk- en proefveldmonsters volgens bepaalde, eenmaal aangenomen methodes door het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek
(zie ook blz. 31) geschiedt, bestaat de taak van het Rijkslandbouwproefstation voornamelijk in het bestudeeren en samenvatten van de
verkregen resultaten en in het uitwerken van betere methoden van
onderzoek. Het zou te ver voeren om in dit korte verslag op deze
onderzoekingen in te gaan. Vermeld moge worden dat over de wijze
van bepalen zoowel van de humus, als van de mechanische samenstelling verschillende onderzoekingen verricht worden, die te gelegenertijd zullen worden gepubliceerd.
Voor de fosfaatbepaling werd het P-getal (oplosbaarheid in koolzuurhoudend water) aangevuld met een bepaling van het in 1 %
citroenzuur oplosbare fosfaat, waarvan de colorimetrische uitvoering
tot nog toe bij de humeuze gronden op bezwaren was gestuit. Verder
werd een methode uitgewerkt om gegevens te krijgen over het fosfaatvastleggend vermogen van den grond, en werd nagegaan of er verband is tusschen het ijzergehalte en de fosfaatvastlegging. Zooals wel
te verwachten was werd er geen verband gevonden: daarvoor zou in
de eerste plaats een methode noodig zijn, die alleen de ijzerverbindingen aangeeft die in zoodanigen vorm in den grond voorkomen dat zij
met fosfaat kunnen reageeren, en de moeilijk reageerende ijzerverbindingen niet. In verschillende gevallen werd nagegaan hoeveel fosfaat in oplossing gaat bij herhaalde extractie van den grond; verder
werd gezocht naar een geschikt buffermengsel om den grond bij een
bepaalde pH te extraheeren en daardoor de omstandigheden bij de
fosfaatbepaling gelijkmatiger te maken.
Bij de klei- en zavelgronden werd reeds vroeger wel eens in voorkomende gevallen de fosfaatbepaling volgens Lemmermann gedaan;
maar aangezien deze nogal bewerkelijk is, bleef het aantal beperkt.
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Bij verschillende proefvelden en in enkele bijzondere praktijkgevallen
wordt nu ook bij deze gronden het waterig en het citroenzuur extract
onderzocht, om na te gaan wat men aan de verkregen cijfers heeft bij
de beoordeeling van de fosfaathuishouding der minerale gronden.
Bij de kalibepaling wordt de extractie met 0.1 normaal zoutzuur
vergeleken met de H 2 0 2 -methode, die voor de bepaling van het
kaligetal der humuszandgronden gebruikt wordt. De bedoeling is
daarbij om voor alle basen in het complex (Ca, Mg, K en Na; eventueel ook Fe en A l ) hetzelfde extractiemiddel te gebruiken, teneinde
verband tusschen de kali-, de kalk- en de overige cijfers te brengen
en een omrekening op basenverhouding en op verzadigingstoestand
van het complex mogelijk te maken.
De verzameling van grondmonsters uit vroeger jaren, die nog in het
Rijkslandbouwproefstation aanwezig waren, kwam prachtig te pas
om daarin de in later jaren ingevoerde P- en K-bepalingen te doen,
waardoor voor een aantal proefvelden een veel vollediger serie cijfers
verkregen werd.
Aangezien zoowel de Hutchinson-methode (bij de klei- en zavelgronden in gebruik) als de kaliloog-titratie (die voor de zand- en
veengronden wordt toegepast) door betere methoden vervangen
dienen te worden, is een uitvoerig laboratoriumonderzoek gedaan over
twee andere methoden, namelijk met calciumhydroxyde en met calciumcarbonaat. Beide worden nu verder geprobeerd bij toepassing in het
kader van het Bedrijfslaboratorium; het zal moeten blijken welke van
de twee bij de eischen „snel en goedkoop" het meest bevredigende
resultaten geeft. De bedoeling is dan om alle grondsoorten volgens
één methode te onderzoeken en de kalkhuishouding van één gezichtspunt uit zoo volledig mogelijk te beschouwen

12. Kalktoestandsvraagstuk.
Het kalktoestandsvraagstuk heeft zich in ons land krachtiger en
sneller ontwikkeld dan in naburige landbouwstaten, zeer ten voordeele
van ons algemeen inzicht in allerlei kwesties. Het heeft daarbij de
volgende aspecten aangenomen:
1. pH en kalktoestandscijfer geven een maat voor den zuurgraad
(graad van ontkalking; basenverzadiging ) van den grond.
2. er moet een maat zijn voor de hoeveelheid kalk, noodig om een
bepaalde pH of kalktoestand te bereiken.
3. het verband tusschen pH of kalktoestand en plant: opbrengst,
chemische samenstelling, kwaliteit; soortenmengsel bij gras;
onkruidflora.
4. de tijdelijke, plaatselijke veranderingen in pH (kalktoestand)
door voedselopname en wortelafscheidingen, door omzetting van
stikstofmesten en andere factoren. Lokale stooten; buffering
daarvan.
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5. de blijvende, geleidelijke veranderingen in pH (kalktoestand)
door verschillende oorzaken (ontkalking door bepaalde meststoffen enz.).
Op al deze punten dient ons inzicht tot verdere klaarheid gebracht
te worden en moet het feitenmateriaal worden bewerkt. Over de punten 1 en 2 werd het uitgebreide onderzoek vrijwel afgesloten; punt 3
is, voor zoover van de kalkproefvelden bruikbare gegevens ter beschikking stonden, bewerkt en hetzelfde is het geval met punt 5
(zie § 8).

13. Bestudeering der foutenbronnen.
Zooals bij alle analysewerk heeft men bij het grondonderzoek bepalingsfouten, die uit verschillende oorzaken voortkomen, en heeft de
analyse, afgezien van vergissingen en dergelijke, zijn „foutengrens"
door de onvermijdelijke waarnemingsfouten. Door systematisch onderzoek hebben wij nagegaan hoe groot de onvermijdelijke fouten bij de
door het Bedrijfslaboratorium uitgevoerde analysen zijn, en welke
afwijkingen er kunnen ontstaan door pleksgewijze ongelijkheden in het
veld (bemonstering van een aantal plekken per veld afzonderlijk);
daaruit kan weer afgeleid worden hoe groot het aantal boorsteken
per monster liefst moet zijn.
Men heeft verder nog met andere afwijkingen rekening te houden,
waaronder de seizoenveranderingen vermoedelijk de grootste rol
spelen. Kalktoestand en pH b.v. zijn aan seizoenschommelingen onderhevig; zij zijn in sommige maanden van het jaar wat lager dan in
andere. Door geregeld onderzoek op een tiental plaatsen met verschillend grondtype hebben wij daarover materiaal verzameld, zoodat wij
over de grootte der mogelijke afwijkingen nu tamelijk goed georiënteerd zijn.
Ter illustratie kunnen wij b.v. vermelden dat bij twaalf boorsteken
per monster de gewone bemonsterings- en analysefout in de pH-bepaling ongeveer 0.07 is, wat dus beteekent dat een verschil tusschen
twee bepalingen, groot 0.14, voor 92 % zeker is. Door seizoenschommelingen kunnen op eenzelfde veldje verschillen van 0.2—0.6 in pH
ontstaan. Op perceelen, die men op het oog goed gelijkmatig zou
noemen, vonden wij pleksgewijze verschillen tot 0.5 à 0.7 in pH,
ongerekend de sterk afwijkende plekken (zooals b.v. plekken waar
een kalkhoop gelegen had, waar ondergrond naar boven gekomen
was enz.).
Bij het kalktoestandscijfer voor humuszandgronden is de bemonsterings- en analysefout ongeveer 1 y2 eenheden, en zijn de seizoenschommelingen ongeveer 6 eenheden.
Deze en dergelijke afwijkingen liggen in den aard van het grondonderzoek, waarbij men met een niet-homogeen, lastig te bemonsteren
materiaal te maken heeft. Voor de praktijk zijn zij in den regel niet
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van zoo heel veel belang; daarbij gaat het om typeering naar grootere
verschillen. Maar als men bij een proefveld eens wat meer in detail
de kalkhuishouding (inwerking van de kalkmest, omzettingen van het
carbonaat, kalkverliezen naar den ondergrond enz.) wil nagaan, moet
men terdege met de grenzen van nauwkeurigheid van het onderzoek
rekening houden.

14. Laagsgewijze onderzoek.
Behalve dat men bij het grondonderzoek bedacht moet zijn op verschillen van plek tot plek, en door een aantal boorsteken een goed
gemiddeld monster moet samenstellen, resp. door pleksgewijze bemonstering de bestaande verschillen moet nagaan, heeft men natuurlijk
ook rekening te houden met verschillen in verticale richting.
Bij bouwland bepaalt men zich in den regel tot de bouwkruin, dus
de laag die bij de grondwerking telkens gekeerd en daardoor gemengd
wordt; voor zoover noodig neemt men dan nog een monster ondergrond, b.v. van een laag van 20 cm dikte onder de bouwvoor.
Bij grasland nemen de verticale verschillen veel grooter proporties
aan doordat de mest bovenop gestrooid wordt en niet met den grond
kan worden gemengd, behalve dan een weinig bij het intrappen door
het vee. Verspreiding naar beneden is verder alleen mogelijk met het
water mee. Voorschrift is dan ook, bij grondonderzoek van grasland
de laag van 0—5 cm, die ongeveer de zodelaag vormt, afzonderlijk te
bemonsteren, en verder liefst de lagen 5—10 en 10—20 cm. Het bleek
echter dat ook binnen de laag 0—5 de verschillen in humus, kalk en
fosforzuur aanzienlijk kunnen zijn; cijfers werden verzameld voor
lagen van 2 cm dikte en later voor lagen van 1 cm dikte, die een
interessant beeld geven en voor publicatie bewerkt worden. Bij de
kali, die zich maklijker met het water verplaatst, zijn de verschillen
minder sprekend; bij de bovengenoemde drie bestanddeelen kan men
zich alleen een volledig beeld vormen als men met de verticale verdeeling terdege rekening houdt.

15. Regionale onderzoekingen.
Het grondonderzoek voor de praktijk, zooals dat door het Bedrijfslaboratorium geschiedt, levert waardevolle gegevens, waarvan de betreffende landbouwers groot nut weten te trekken; het beste bewijs
daarvoor is het feit dat ondanks de hoogst zorgelijke finantieele
toestand, waarin land- en tuinbouwers thans verkeeren, in het afgeloopen boekjaar nog een vrij groot aantal monsters door practici voor
grondonderzoek werden ingezonden. Het meest in trek is daarbij
natuurlijk onderzoek waarbij de getallen duidelijk spreken en tot een
positief advies, b.v. over de bemesting, leiden; zoo het kalk-, fosforzuur- en kali-onderzoek bij de zand- en veengronden. Bij de Heigronden geven vaak kwesties van structuur of mechanische samen-
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stelling den doorslag, en dan komt er meer kijken voordat het grondonderzoek in praktisch nut omgezet is.
Tot volle ontplooiing komt het grondonderzoek pas wanneer de
onderzoeker zich plaatselijk van terrein en cultuuromstandigheden op
de hoogte stelt, aan de hand daarvan aanwijzingen geeft over de
punten, waar monsters genomen moeten worden en over den gang
van het onderzoek na afloop, en de conclusies formuleert. Het spreekt
vanzelf dat zoo'n opzet bij de monsters, die van alle zijden bij het
Bedrijfslaboratorium binnen komen, niet mogelijk is; er zou een groote
staf van deskundigen noodig zijn voor de plaatselijke bezoeken, en
het grondonderzoek zou veel duurder worden dan het kleinbedrijf in
Nederland dragen kan. Ten deele trachten wij dien idealen toestand
nader te komen door samenwerking met de Rijksconsulenten, waarvan
vele zich heel wat moeite getroosten om de bij het grondonderzoek
gevonden cijfers tot meer waarde te brengen, door met inzenders de
beteekenis daarvan te bespreken en aan de hand van plaatselijke
gegevens advies uit te brengen. Zooveel mogelijk trachten wij dan
ook samenwerking in die richting te bevorderen; in verschillende gevallen, b.v. bij het kali- en fosforzuuronderzoek der zand- en veengronden in enkele resorten, wordt het rapport aan den Rijkslandbouwconsulent gezonden, die het op grond van zijn kennis der plaatselijke
omstandigheden van zijn advies voorziet en aan den inzender doorzendt.
Herhaaldelijk wordt ook met succes samengewerkt met plaatselijke
monsternemers, meermalen landbouwonderwijzers, die de monsters
voor een streek nemen, de belanghebbenden ontlasten van het invullen
der vragenlijsten en ons volledige inlichtingen verschaffen, en dan
later de rapporten uitdeelen en met inzenders bespreken. Het best
doorgevoerd werd deze opzet in Westerwolde, waar de controleur
der Combinatie met groot succes in deze richting werkzaam is en de
kalktoestand der gronden al een heel eind in orde gekomen is, met het
gevolg dat zelfs in deze tijden nog voortdurend nieuwe leden toetreden
die hun bedrijf onder controle stellen en aan de hand daarvan
systematisch verbeteren.
Bij de zware gronden heeft reeds sinds jaren de Eerste Afdeeling
van het Rijkslandbouwproefstation met veel succes regionale onderzoekingen verricht, waarbij, in samenwerking met een plaatselijke
Vereeniging, op goed gekozen plaatsen een aantal monsters uit de
streek werden genomen. N a afloop van het grondonderzoek worden
de "resultaten in een bijeenkomst met de inzenders besproken; de
cijfers gaan voor hen leven, de belangstelling voor de plaatselijke
grondtypen wordt verhoogd en men krijgt een beteren kijk op allerlei
dingen. Reeds werden de zware gronden in verscheidene streken,
voornamelijk gelegen in de provincie Groningen doch ook elders, op
die wijze onderzocht en besproken; den laatsten tijd vond een dergelijk
onderzoek op wat uitgebreider schaal plaats in IJsselmonde, waarbij
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behalve met de plaatselijke landbouwvereeniging ook met de Streekplancommissie werd samengewerkt. Deze regionale wijze van behandelen wordt door belanghebbenden steeds zeer op prijs gesteld en het
is jammer dat de personeelsbezetting niet toelaat om meer in die
richting te doen.
Een meer speciaal karakter dragen onderzoekingen, waarbij het
doel wat algemeener gesteld wordt. Zoo is thans in samenwerking
met den L.L.T.B. een onderzoek loopende over de loss- en leemgronden in Limburg, waarvoor de monsters door ons in samenwerking met
den Rijkslandbouwconsulent en den Consulent van den L.L.T.B. genomen zijn, met het doel meer gegevens over die grondtypen te krijgen,
zoodat er voor binnenkomende monsters uit die streken een breeder
basis voor de adviezen is.

16. Grondbewerking en structuur.
De vroegere onderzoekingen over de slempigheid der zavelgronden
worden geleidelijk verder gecompleteerd; orienteerende proeven over
andere vraagstukken zijn begonnen. O p uitgebreider schaal kon de
studie van structuur en grondbewerking nog niet ter hand genomen
worden; het is een vraagstuk dat niet zoo gemakkelijk voor methodisch
onderzoek toegankelijk is. Structuur en grondbewerking zijn ongetwijfeld uiterst belangrijke onderwerpen, die ook hier te lande meer
aandacht en studie verdienen; men kan echter met eenvoudige waarnemingen in het veld, mits door geschoold personeel verricht, nog een
heel eind komen. Het lijkt wenschelijk dat het Rijkslandbouwproefstation eerst de in andere paragrafen beschreven onderzoekingen een
goed eind op streek brengt en het structuuronderzoek pas aanpakt als
duidelijker gebleken is in welke richting men met eenvoudige veldwaarnemingen er niet komt en het laboratoriumonderzoek te hulp moet
roepen.

17. Bodemziekten.
Onderzoekingen over de drie bodemziekten, die in vroegere jaren
de aandacht zoo zeer bezig hielden — namelijk de alkalische of veenkoloniale haverziekte, de ontginningsziekte en de zure of Hooghalensche ziekte — zijn niet meer erg urgent voor de praktijk, omdat men
de verschijnselen en de bestrijdingsmiddelen voldoende kent. Toch
zijn van verder wetenschappelijk onderzoek nog belangrijke resultaten
te verwachten. Een uitvoerig onderzoek over de veenkoloniale haverziekte is in gang, ten einde te trachten de rol, die mangaangebrek resp.
bacteriën daarbij spelen, tot klaarheid te brengen. De proeven wijzen
er sterk op dat, naast mangaangebrek, bacterieele infectie een belangrijke rol speelt bij het ontstaan der typische ziekteverschijnselen. Op
kleigronden, en vooral op mengsels van klei en zand, treden verschijn-
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seien op die door de gangbare theorien niet recht verklaard kunnen
worden.
Het onderzoek van de ontginningsziekte hebben wij de laatste jaren
laten rusten, omdat anderen in den lande daarmee bezig waren en
hun resultaten eerst kunnen worden afgewacht. Het onderzoek van
de Hooghalensche ziekte is weer ter hand genomen en zal voortgezet
worden naarmate er tijd beschikbaar is.

18. Microbiologie van den grond.
Ten einde een studie te maken van de microflora, die zich op verschillend bemesten grond ontwikkelt, werden in den proeftuin Hooghalen (Dr.) drie proeven aangelegd, en wel een met stalmest, compost en eenige N. P. K.-combinaties, een met verschillende kalktoestanden, en een met opklimmende hoeveelheden kali. Sinds de heide
ontgonnen werd in 1926/1927 loopen deze proeven nu een voldoend
aantal jaren, zoodat het microbiologisch evenwicht zich gaandeweg
zal hebben ingesteld en het onderzoek, dat nogal omvangrijk en bewerkelijk is, ter hand genomen kan worden.
Ook van proefvelden elders werd microbiologisch onderzoek verricht, o.a. van een tweetal kalkproefvelden in Overijsel, waarbij
interessante verschillen aan het licht kwamen.
Voor onderzoek naar de beschikbare hoeveelheden plantenvoedingsstoffen, in het bijzonder P en K, zijn de Azotobacter-methode en de
Aspergillus niger-methode bekend. Een gewijzigde Aspergillusmethode is in onderzoek, waarbij er naar gestreefd wordt om de
storende invloeden, die verschillende factoren (humus, kalk enz.)
hebben, uit te schakelen, zoodat de gevonden myceliumgewichten een
duidelijker beeld geven van den voedselvoorraad.
Een uitvoerig onderzoek werd ingesteld naar de reductieverschijnselen in den grond in verband met de ijzerhuishouding; de resultaten
daarvan worden thans voor publicatie bewerkt. Het bleek dat zeer
opmerkelijke ziekteverschijnselen bij haver (zwartkleuring van het
blad), die in een praktijkgeval geconstateerd werden, met den reductietoestand van den ondergrond verband houden.

19. Bodem en plant.
Van de vier voornaamste plantenvoedingsstoffen leenen fosforzuur en kali zich het beste voor het bestudeeren van de huishouding
in den bodem en het daarop groeiend gewas. Over de stikstof zijn,
door de voortdurende bacterieele omzettingen, moeilijk cijfers te verzamelen; bij de werking van de kalk in hoeveelheden, zooals men die
pleegt toe te dienen, treedt de rol van voedingsstof op den achtergrond
tegenover de regeling van den kalktoestand.
Bij de door het Rijkslandbouwproefstation gehouden kali- en fosfor-

19
zuurproefvelden en bij een deel van die van Consulenten konden wij
het analysemateriaal al aardig completeeren met behulp van de in
het Rijkslandbouwproefstation uit vroeger jaren bewaarde grondmonsters (zie ook § 11 ); bij een groot deel van onze eigen proeven werden
chemische analyses van het gewas gedaan, waardoor de vraagstukken
van uit algemeener gezichtspunten in bewerking genomen kunnen
worden.
Bij het fosforzuur heeft men met een gecompliceerd geval te doen
door de vastleggingsverschijnselen en de verschillende vormen, waarin
het fosfaat in den grond kan voorkomen (bodemfosfaten van geringe
of grootere oplosbaarheid; fosfaat in organische binding bij organische mest of bij bacterieele omzettingen; oplosbare of minder goed
oplosbare fosfaten in kunstmest), en met de groote afhankelijkheid
van de fosfaatoplosbaarheid van de pH en de aanwezigheid van
calcium- en andere zouten in het bodemvocht. In al deze verschijnselen
moet verdere klaarheid gebracht worden; de fosfaathuishouding behoort tot de gecompliceerdste onderdeden van het hoofdstuk ,,bodem
en plant".
Voor de kali zijn de verhoudingen wat eenvoudiger en overzichtelijker. Voor een gemakkelijker behandeling werd het begrip „kaligesteldheid" ingevoerd, een wijder begrip dan „kalitoestand van de
humus" of „kalitoestand van den grond", omdat kaligesteldheid deze
toestanden wil aanduiden zooals zij zich aan de plant voordoen. De
kaligesteldheid hangt dus mede af van de plant, die er groeit (eventueel van ras of cloon), en verder van het weer; een grond met een
zekere kalitoestand kan voor de eene plant een ruime, voor de andere
een matige kaligesteldheid hebben, die al naar de weersomstandigheden weer ruimer of minder goed kan zijn. De kaligesteldheid laat
zich alleen achteraf beoordeelen aan de chemische samenstelling
(kaligehalte, basenverhouding) van het gewas, maar bleek een nuttig
werkmiddel om verschillende verschijnselen in één verband samen te
vatten. Speciaal bij de bekende, interessante kali-verhoudingen bij
aardappels geeft dit begrip veel gemak.
Aan den invloed van den kalktoestand (pH) op de samenstelling
en eigenschappen van de plant wordt bij de betreffende proeven ook
alle aandacht gewijd.

20. Botanisch onderzoek van landbouwgewassen.
Botanisch onderzoek van landbouwgewassen kon slechts op beperkten schaal verricht worden. Wij noemen een onderzoek naar de halmlengte bij granen in verband met het zoutgehalte van den grond (bij
granen, die op zilte gronden gegroeid zijn, vindt men korter stroo),
welk onderzoek in overleg met de Proefpoldercommissie gedaan werd.
Verder een botanisch onderzoek van het stroo op bepaalde proefvelden in verband met legeringsverschijnselen.
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Om de winterhardheid van verschillende gewassen te bepalen werd
een methode uitgewerkt, waarmee in een daartoe geschikte installatie
bij verschillende tarwerassen gegevens werden verzameld. Deze proeven worden thans met verschillende grassoorten voortgezet. Voor
belanghebbenden, waaronder voornamelijk kweekers zijn te verstaan,
werd de gelegenheid geopend om op beperkte schaal tarwerassen op
winterhardheid te laten onderzoeken.

21. Wortelonderzoek.
Een ruime plaats is bij het botanisch onderzoek ingeruimd aan het
wortelonderzoek. Een belangrijk deel van de levensprocessen speelt
zich onder den grond af en trekt, doordat het onzichtbaar is, veel
minder aandacht dan wat er bovengronds gebeurt. De praktijk kan
er nut van hebben wanneer er wat meer aandacht gegeven wordt aan
de ontwikkeling van het wortelstelsel, de diepte waartoe dit doordringt, den invloed van de structuur van den grond, de verdeeling
der meststoffen enz. Voor de bemestingsvraagstukken is het verband
tusschen bemesting en wortelontwikkeling eveneens van groot belang.
Aansluitend aan de onderzoekingen, die ZIJLSTRA en GoEDEWAAGEN in 1922 en 1925 deden over den uitwendigen en inwendigen bouw van het wortelstelsel der graanplanten, en aan de
publicaties van MASCHHAUPT (1915 en 1916) over de beworteling onzer cultuurgewassen en over antagonistische werkingen van
voedingszouten op het wortelstelsel, werd de methodiek van het wortelonderzoek nader uitgewerkt en de invloed van verschillende verdeeling (naar horizontale of verticale lagen) van pH, kali- en
forforzuurvoorraad nagegaan. Over dit onderzoek werd het een en
ander gepubliceerd in een tweetal Mededeelingen (zie blz. 33), waarnaar verwezen mag worden.

22. Invloed van keukenzout op den groei.
Mede in overleg met de Proefpoldercommissie werd een onderzoek
ingesteld naar den invloed van zeewater in verschillende concentratie
op de kieming en den groei van een aantal landbouwgewassen. De
proeven werden met waterkulturen uitgevoerd, waarbij de concentratie der voedingsoplossingen constant werd gehouden. Het bleek,
dat vele gewassen een gunstigen invloed ondervinden van een geringe hoeveelheid keukenzout, doch dat bij concentraties boven 1 gram
keukenzout per liter voedingsoplossing een remmende werking optreedt, zoowel op de kieming als op den groei; de remming is sterker,
naarmate de concentratie hooger is. Bepaalde beschadigingen, welke
aan de werking van keukenzout zouden kunnen worden toegeschreven,
werden niet waargenomen. Ook bleek het, dat zaden langen tijd in
zeewater kunnen doorbrengen, zonder hun kiemvermogen te verliezen.
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23. Graslandonderzoek.
Het spreekt vanzelf dat het onderzoek van grasland, dat met ca.
1.2 millioen ha omstreeks drie vijfden beslaat van de bebouwde oppervlakte van Nederland, een voorname plaats bij de werkzaamheden
van het Proefstation bekleedt. Bij het grondonderzoek bespraken wij
reeds dat het grasland een eigen plaats inneemt, omdat de grond
niet omgewerkt wordt en er dus een sterke horizontale gelaagdheid
intreedt bij het toedienen van meststoffen, en bij de uitloogings- en
onttrekkingsprocessen. W a t het gewas betreft, staat men voor geheel
aparte kwesties doordat men met een gecompliceerde plantengemeenschap te maken heeft die zich, al naar het grondtype, de waterhuishouding, de bemesting, de wijze van behandelen (weiden, maaien
enz.) en andere factoren wijzigt en instelt. En verder heeft men nog
te maken met de mogelijkheid van groote verschillen in voederwaarde
voor het vee en met eventueele invloeden op melk, boter en kaas,
vraagstukken die niet door ons Proefstation maar door het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn behandeld worden, maar die bij onze
onderzoekingen toch nooit uit het oog verloren mogen worden.

24. Methodiek van het bemonsteren of botanisch beoordeelen
van grasland.
Grasland is van plek tot plek verschillend, vaak zeer verschillend
van samenstelling, en de bemonstering moet dus met zorg systematisch zoo verricht worden dat men betrouwbare, goed gemiddelde
monsters krijgt. Daarenboven is het botanisch onderzoek, sprietje
voor sprietje, een tijdroovend peuterwerk; wil men op eenigszins
groote schaal zich van de botanische samenstelling bij proefvelden
en praktijkgevallen op de hoogte stellen, dan komt het er dus zeer
op aan de methode van onderzoek goed uit te werken.
De voor de hand liggende en ook veelal gevolgde methode is
het verzamelen van een goed gemiddeld monster door van een aantal
plaatsen kleine grasmonstertjes te nemen en deze tot een groot monster te vereenigen. Daarbij kan men, nadat dit monster sprietje voor
sprietje gesorteerd is, de gewichten van het lüchtdrbog gemaakte gras
per soort bepalen, of wel men kan de sprieten per soort tellen. De
eerste methode geeft de samenstelling van het gewas, op het oogenblik dat het bemonsterd werd, goed weer; de tweede methode geeft
aanwijzingen hoe de botanische samenstelling kan worden als de
kleine sprieten tot groote uitgroeien, en geeft dus min of meer de
mogelijkheden voor elke soort. Beide methoden zijn hier te lande
toegepast en een vergelijkend onderzoek werd opgezet om de vooren nadeelen te leeren kennen.
Behalve door bemonsteren en onderzoek in het laboratorium kan
men de grasmat ook beoordeelen op het veld zelf, waarbij de waar-
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nemer natuurlijk niet alleen geschoold monsternemer moet zijn, maar
ook de grassoorten met voldoende zekerheid moet kunnen onderscheiden. Men kan nu, op een groot aantal plaatsen, beoordeelen de bedekkingsgraad (dichtheid van het gewas), de rangorde (welke der
groepen grassen, klavers en onkruiden, resp. welke grassoort het
meest voorkomt), en de frequentie (een uitdrukking voor den graad
van regelmatigheid der verspreiding van groep of soort). Voor deze
bepaling neemt men een klein oppervlak, b.v. 1dm2 of |4 dm2, waartoe
een klein raampje op het gras gelegd wordt; uiteraard kan men deze
methode alleen toepassen op weiland of jong hooiland.
Deze methoden zijn systematisch onderzocht; zij werden daarbij
onderling en met de boven beschreven bemonsteringsmethode vergeleken, zoodat de basis voor het verdere grasonderzoek goed gelegd
is en het tijdroovende onderzoekingswerk met goede kans op succes
kan worden opgezet en voortgezet.
Behalve de methode van beoordeeling of bemonstering is ook van
groot belang het aantal monstertjes of beoordeelingsplekjes dat men
op een zekere oppervlakte moet nemen. Door een groot aantal waarnemingen kan men natuurlijk tot een goed en betrouwbaar gemiddelde komen, ook bij een zoo heterogeen soortenmengsel als grasland; maar men kan het aantal waarnemingen (schattingen) niet
willekeurig vergrooten doordat het dan te veel tijd zou gaan kosten,
en men kan het aantal monstertjes niet opvoeren omdat het totaalmonster, dat sprietje voor sprietje onderzocht moet worden, niet veel
grooter dan 1 à 1J/^ kg mag zijn, aangezien monsters van 2 kg
of meer te tijdroovend zouden worden. Men moet dus bij vergrooting
van het aantal grepen of steekmonstertjes de grootte der monstertjes
evenredig verkleinen. Door systematisch onderzoek werd nagegaan
bij welke aantal grepen de bemonsteringsfout het kleinst is.

25. Botanisch onderzoek van grasmonsters.
Bij het botanisch onderzoek van een monster gras of hooi kan men
het bloeiende gras natuurlijk makkelijk en snel thuis brengen; de goed
uitgegroeide, niet bloeiende spruiten zijn aan verschillende kenmerken
ook voldoende makkelijk te determineeren; het meeste werk kosten de
kleine sprietjes, afgebroken blaadjes en stukjes, verdorde resten enz.,
die onvermijdelijk in elk monster voorkomen. Het onderzoek wordt
gedaan door de groote stukken er eerst uit te zoeken en te determineeren; het blijkt mogelijk de rest van kleine stukjes zoo homogeen
te mengen dat daaruit een kleiner monster voor het verder onderzoek
genomen kan worden, wat een aanzienlijke tijdbesparing geeft. Het
mengen van een monster lang en bloeiend gras is namelijk praktisch
niet mogelijk zoo, dat verschillende daaruit getrokken kleinere monsters binnen redelijke grenzen dezelfde analysecijfers geven.
In den regel worden de monsters als versch gras ontvangen, hetzij
kort van weiland en jong hooiland, hetzij lang van hooiland of uit het
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zwad. In den drukken tijd (half Mei tot half Juni) is het aantal
monsters groot, zoodat zij niet met dezelfde snelheid onderzocht
kunnen worden als zij binnenkomen; het gelukt echter, door bewaren
bij lage temperatuur (tusschen 0 en -f 2° C.) in een ijskast of koelinstallatie, de monsters een week of vier goed te houden, zoodat meer
tijd voor het onderzoek beschikbaar komt.
Kunnen niet alle monsters als versch gras onderzocht worden, dan
moet een gedeelte worden gedroogd en bewaard, om dat in later
maanden als hooi te onderzoeken. De kenmerken der grassoorten zijn
dan echter veel moeilijker te onderscheiden, zoodat het onderzoek
lastiger en veel tijdroovender wordt. Er wordt dus zooveel mogelijk
naar gestreefd de monsters in verschen vorm (als gras) te onderzoeken.

26. Botanische samenstelling van grasland.
Het botanisch onderzoek van de grasmat werd reeds op uitgebreide
schaal toegepast bij een aantal proefvelden, zoowel van het Rijkslandbouwproefstation zelf als van Consulenten en enkele andere proefnemers. Nadat de methodiek voldoende uitgewerkt was, werd het
onderzoek proefsgewijze aan het Bedrijfslaboratorium overgedragen,
welke proef in 1933 zeer vlot en tot volle tevredenheid verliep; tusschen
half Mei en begin Augustus werden ruim 300 grasmonsters onderzocht.
Naast dit onderzoek van proefvelden, dat den invloed van verschillende factoren of behandelingswijzen leert kennen, wordt ook geleidelijk een overzicht samengesteld van de botanische samenstelling van
goed oud grasland op verschillende grondtypen in verschillende streken
van ons land, om na te gaan welke botanische samenstelling de praktijk
als gewenscht heeft leeren kennen, en om te weten te komen of er in
verschillende streken typen van grasland voorkomen, welke door bepaalde plantensoorten kunnen worden gekarakteriseerd.
Een uitgebreid onderzoek geschiedt verder in samenwerking met de
Commissie van Advies omtrent de landbouwtechnische aangelegenheden betreffende den Proefpolder nabij Andijk ( Proefpoldercommissie). Dit omvat onderzoek van proefveldmonsters en onderzoek van
de grasmat der jonge gronden in den Andijker proefpolder en in de
Wieringermeer. Door onderzoek van oud, goed grasland in het
Noorden van Noord-Holland werden gegevens verzameld, op grond
waarvan, met redelijke zekerheid van slagen, de samenstelling van in
de jonge polders te zaaien graszaadmengsels kon worden vastgesteld.
Een onderzoek van meer specialen aard vond op de kwelders,
voornamelijk langs de Groningsche kust, plaats, om de kweldervegetatie en de geleidelijke veranderingen daarin te leeren kennen.

27. Chemische samenstelling van gras.
De chemische samenstelling van gras of hooi geeft cijfers die niet
altijd makkelijk te interpreteeren zijn, omdat door bemesting of andere
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factoren de botanische samenstelling zich kan veranderen; men weet
dus niet in hoeverre een verschil in chemische samenstelling een gevolg
is van de verandering in botanische samenstelling, dan wel van gewijzigde chemische samenstelling van de grassen.
Ten einde hierin nader inzicht te krijgen werd allereerst een onderzoek begonnen naar de chemische samenstelling der verschillende grassoorten. Daartoe werden op drie plaatsen — leemige zandgrond,
venige grond, kleigrond — een H-tal der voornaamste weidegewassen
afzonderlijk gezaaid (zie Fig. 2) en deze, zoowel na bepaalde intervallen tijdens het groeien als bij maaien op verschillenden ouderdom,
geanalyseerd, waardoor een ruim cijfermateriaal verkregen is.
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Fig. 2. Proefveld met verschillende grassoorten, op verschillende
tijden gemaaid voor chemisch onderzoek. Voorgrond: Engelsch
raaigras, daarachter wollig zorggras en rood zwenkgras. Bloeiend
gras, daarvoor tevens een strook die vroeg gemaaid is en alweer
uitgeloopen, achter het bloeiend gras strooken die later gemaaid
zijn (zie tekst).

Aangezien de mogelijkheid bestaat dat de grassen in een gemengde
plantengemeenschap, waar zij andere groeiomstandigheden hebben
dan een enkelvoudig gewas zooals bij boven bedoelde drie proefvelden,
een andere chemische samenstelling hebben, werd het vraagstuk ook
nog van de andere zijde aangevat door monsters der diverse grassoorten, die daartoe uit een hooiland geplukt of uit grasmonsters van
proefvelden bij het botanisch onderzoek verkregen waren, op chemische samenstelling te onderzoeken. Daarbij krijgt men de chemische
samenstelling bij de natuurlijke omstandigheden van een grasmat,
maar kan den leeftijd, die grooten invloed op de chemische samenstelling heeft, niet nauwkeurig definieeren.
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Door combinatie van de langs beide wegen verkregen gegevens
hopen wij echter tot een bevredigend inzicht te komen.

28. Graszaadmengsels.
O p grond van de verzamelde gegevens, speciaal de in § 26 besprokene, en van opgaven in de literatuur, kunnen natuurlijk eenige
mengsels van grassoorten opgemaakt worden die een goede grasmat
geven. Daarmee is de hoeveelheid zaad van elke soort, die men in een
graszaadmengsel moet nemen, natuurlijk niet bepaald, omdat daarbij
het klempercentage en de ontwikkeling in onderlinge concurrentie ook
een rol spelen. Empirisch moet men de juiste samenstelling van
mengsels leeren kennen, die tot een grasmat van goede samenstelling
leiden. Bij de proeven op dit gebied werden ook gras-klaver mengsels
o.a. naar Deensch voorbeeld, betrokken, terwijl het er verder natuurlijk
toe doet of men inzaait met tijdelijk of met permanent grasland als
doel. Enkele eigen proefvelden waren aan dit onderwerp gewijd; een
groot deel der proeven wordt in samenwerking met de Proefpoldercommissie in den Andijker proefpolder en in de Wieringermeer genomen, waar ook de benoodigde hoeveelheid graszaad per ha op verschillende proefvelden onderzocht wordt.

29. Graslandproefvelden.
Behalve de proefvelden, behandelende bemestingskwesties, zaaizaadmengsels, proefveldmethodiek en chemische samenstelling van
het gras, werd ook een serie proefvelden aangelegd voor het onderzoek van speciale graslandvraagstukken zooals maaien bij verschil-
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Fig. 3. Maaien en wegen op een graslandproefveld. Rechts:
maaien (twee man op een veldje). Midden: bijeenharken voor
het wegen. Links: wegen in een zeil (unster hangende aan ijzeren
juk) en monster nemen. Op den voorgrond: hoopen gewogen
gras; zakken met monsters voor bepaling van het vochtgehalte.
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lenden ouderdom, maaien met korter of met langer tusschenpoozen,
maaien met de zeis of met de machine (dit laatste uit een oogpunt
van proefveldtechniek). Ten deele werden deze proeven gecombineerd
met verschillende hoeveelheden stikstofmest; daardoor ontstaan proefvelden met tamelijk gecompliceerden opzet, die wij echter met ons
geschoold personeel best aan kunnen en die uiterst leerrijke cijfers
leveren. Als voorbeeld van een dergelijk proefveld noemen wij er een
waarbij vergeleken werden zes tijden van maaien voor drie sneden,
gecombineerd met vier hoeveelheden stikstof, alles in viervoud, wat
dus 288 opbrengstbepalingen voor dit eene proefveld noodig maakte.

30. Onkruidflora.
Dat de onkruidflora nuttige aanwijzingen kan geven over grondtype, waterverhoudingen, structuur en voedselvoorraad van den grond,
zal door niemand ontkend worden; maar aan den anderen kant kunnen
lang niet alle uitspraken, die men op dit gebied leest of hoort, zonder
meer aanvaard worden. Begonnen werd dus na te gaan welk nut
van waarnemingen omtrent de onkruidflora te trekken zou zijn. Daartoe werden opnamen gedaan bij een aantal bemestingsproefvelden,
waardoor gegevens omtrent den invloed van kalktoestand, kaligesteldheid, fosforzuurvoorraad enz. verzameld konden worden. Het spreekt
van zelf dat hiermede niet een eenvoudige oplossing van het vraagstuk
te verkrijgen is, aangezien de concurrentie met het hoofdgewas — in
de eerste plaats de meerdere hoeveelheid licht op de veldjes, waar het
hoofdgewas schraal staat — een zeer groote, storende rol speelt. Er
werd daarom ook onderzoek langs directen weg begonnen, en wel
door de onkruiden op een kalktoestandsvak, met pH's oploopende
van 4.5 tot 6.3, uit te zaaien. Het eerste jaar stonden de onkruiden elk
in een rij, waarbij bleek dat zij voor den kalktoestand deels geheel
onverschillig waren, deels eenigermate den invloed daarvan ondervonden. In den nazomer en het volgende jaar werd de verdere groei
der gewassen op zijn beloop gelaten, waarbij de rijen in elkaar doordrongen en er zich een interessante concurrentiestrijd ontwikkelde. De
proef zal natuurlijk afzonderlijk beschreven worden; hier stippen wij
alleen aan dat spurrie bij pH 5 en lager de anderen opvallend verdrong, maar bij hooger pH eerst door muur (Stellaria media), later
ook door anderen voor een groot deel verdrongen werd; terwijl de
driekleurige viooltjes (Viola tricolor, en id. var. arvensis) bij pH's
hooger dan circa 5.5 zich goed handhaafden, maar daar beneden niet,
zoodat de bekende uitspraak, dat Viola tricolor een aanwijzer is voor
kalkarmoede, niet in dien vorm aanvaard kan worden.
Daar bij voortzetting van deze proef de hoeveelheid zaad van elke
soort, die op den grond komt, per vak (pH) sterk uiteenloopt, is het
de bedoeling om de proef uit te breiden door van het begin af bij de
verschillende kalktoestanden een gelijk mengsel van de diverse on-
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kruiden uit te zaaien en dan het verloop van den concurrentiestrijd te
vervolgen.

31. Chemische analyse van oogstproducten.
Door de aanstelling van een Scheikundige en een Adjunct-analyst
kreeg het Rijkslandbouwproefstation in 1931 gelegenheid het chemisch
onderzoek van de gewassen, die op de proefvelden geoogst worden,
meer ter hand te nemen.
De groote achterstand, die er op dit punt was, kon gaandeweg voor
een groot deel ingehaald worden; een deel der gewasanalyses van
eigen proeven kan nu door eigen personeel verricht worden, terwijl wij
bij een ander deel der analyses de zeer gewaardeerde hulp van het
Proefstation voor Veevoederonderzoek te Wageningen blijven ondervinden.
Bij allerlei proeven is de chemische samenstelling van het verkregen
gewas een veel betere aanwijzing over de groeiomstandigheden, zooals
de plant die ondervond, dan de grondanalyse. De gewasanalyse zal
bij bemestingsproeven en dergelijke meer en meer een belangrijke
plaats moeten innemen; een volledig beeld krijgt men pas wanneer
men de verhoudingen van het betreffende bestanddeel (b.v. P of K)
zoowel in den grond als in de plant vervolgt. Het aantrekkelijke, dat
de methode Neubauer voor velen heeft en waardoor die methode thans
in Duitschland zoozeer in de mode is, ligt in een beschouwing van
dezen kant van de kwestie; maar het is duidelijk dat de volwassen
plant en het oogstproduct ons nog veel belangrijker dingen te zeggen
hebben dan de onder abnormale omstandigheden gekweekte roggekiemplantjes, die men bij de methode Neubauer als beoordeelaars
gebruikt. De chemische oogstanalyse neemt dan ook een belangrijke
en vaste plaats bij onze onderzoekingen in; zooveel mogelijk worden
de proeven naar die zijde vervolmaakt.
In verschillende gevallen wordt ook de opname der voedingsstoffen
tijdens den groei nagegaan door onderzoek der gewassen in verschillende stadia van ontwikkeling, b.v. bij de grassen en bij aardappels.
Voor globale berekening van de hoeveelheid voedingsstoffen, die
verschillende gewassen aan den grond onttrekken, beschikken wij
over de tabellen van Wolff en andere, die in sommige leerboeken en
almanakken zijn opgenomen. Deze tabellen werden echter in het buitenland samengesteld in een tijd dat de oogsten nog heel wat kleiner
waren; er was dus onzekerheid in hoeverre de cijfers ook voor normale,
tegenwoordige Nederlandsche oogsten gelden. Er zijn in den loop der
jaren heel wat analyses in ons land verricht; deze hebben wij zoo
goed mogelijk verzameld en geschift, en binnenkort hopen wij een
samenvatting der resultaten te kunnen publiceeren. In hoofdzaak
blijven de thans gebruikelijke cijfers wel ongeveer gelden, maar op
verschillende punten dienen er nieuwe cijfers voor in de plaats gesteld
te worden.
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Behalve bovenstaande onderzoekingen, die voornamelijk op de
minerale bestanddeelen en de stikstof (eiwitten) betrekking hebben,
worden in verband met sommige onderzoekingen jaarlijks ook een
klein aantal bepalingen van het oliegehalte (carvongehalte) van
karwijzaad en van het vezelgehalte van vlas verricht.

32. Entstof voor leguminosen.
In het buitenland, speciaal in Denemarken, wordt zeer veel gebruik
gemaakt van enten met knolletjes-bacteriën bij lucerne. Nagegaan
werd of door enting ook hier te lande het lucernegewas beter slaagt;
in een aantal gevallen werden goede, soms zelfs zeer frappante resultaten verkregen. De entstof, door het Proefstation bereid, werkte even
goed en meermalen beter dan de in den handel verkrijgbare preparaten,
die niet altijd versch en actief zijn.
Nadat het resultaat op proefvelden voldoende vaststond werd entstof ook voor landbouwers beschikbaar gesteld om te zien welke
resultaten men in de praktijk krijgt. De tot nog toe binnengekomen
gegevens wijzen er op dat enting van het lucernezaad in de praktijk
in bijna alle gevallen voordeel oplevert en in meerdere gevallen beslissend kan zijn voor het welslagen van het gewas.
Ook bij de teelt van andere leguminosen (klaver, Serradella, wikken)
werd af en toe, voor proefvelden of voor de praktijk, entstof verstrekt.

33. Vergisting van aardappelmeel-pulp.
Een uitgebreid onderzoek werd ingesteld naar de mogelijkheid om
de zetmeel- en eiwitbevattende pulp van de aardappelmeelfabrieken te
vergisten op butanol. Gevonden werd dat een loonende vergisting
alleen te verkrijgen is wanneer men de pH tusschen bepaalde grenzen
houdt en de massa daartoe met een geschikte hoeveelheid krijt buffert.
De laboratoriumproeven werden daarna door onderzoek op semitechnische schaal uitgebreid. Een octrooiaanvraag, ingediend op naam van
Ir. F. C. Gerretsen, werd door het Rijk overgenomen; voor proeven
op fabriekmatige schaal werden voorbereidende stappen gedaan.

34. Rassen, cloonen enz.
Uit de samenvatting van de resultaten van bemestingsproeven is
wel reeds duidelijk gebleken, dat men niet alleen de resultaten op
verschillende grondtypen afzonderlijk moet bestudeeren, omdat die
heel wat uiteen loopen, maar dat men ook de rassen of de cloonen
elk afzonderlijk behandelen moet. De eene aardappelcloon (variëteit)
is b.v. voor hooge tot lage kalktoestanden tamelijk onverschillig,
terwijl een andere een duidelijk, vrij eng begrensd optimum vertoont;
de eene variëteit van tarwe of gerst verdraagt lagere kalktoestanden
heel wat beter dan de andere, enz.
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Het spreekt van zelf dat dit de bewerking der resultaten zeer
compliceert; men kan een vraagstuk niet voor ,,aardappels" of „tarwe"
tot oplossing brengen, maar moet de beschikbare gegevens gaan
splitsen naar cloonen of rassen, met het gevolg dat het gewoonlijk toch
al niet ruime materiaal per gewas nog eens weer uiteenvalt in groepjes
van vrij schaarsche gegevens per cloon of ras, zoodat het trekken van
conclusies, door gebrek aan materiaal, moeilijk en vaak onmogelijk
wordt.
Door niet alleen de gewassen, die op de proefvelden verbouwd
worden, tot de voornaamste te beperken, maar bovendien van die
gewassen alleen bepaalde variëteiten of cloonen te kiezen, hopen wij
van het materiaal meer profijt te kunnen trekken; het is te wenschen
dat ook andere proefnemers in die richting medewerken.
Voor zoover de proefvelden zich daartoe leenen worden meerdere
rassen of cloonen naast elkaar verbouwd; zoo b.v. op de schurftproefvelden drie, op een der kaliproefvelden twee aardappelcloonen. Proefvelden naar Deensch model, waarbij naast elkaar eenige velden volgens hetzelfde schema worden aangelegd, elk beplant met één der
gewassen van de te gebruiken vruchtopvolging, staan op het
programma.

35. Ziekten der gewassen.
Bij het onderzoek van diverse ziekten doen zich uiteraard vele
vraagstukken voor die op het werkgebied van ons Proefstation liggen.
In samenwerking met de op het betreffende onderwerp gespecialiseerde
instituten worden dan ook verschillende proeven genomen, terwijl op
onze eigen proefvelden zooveel mogelijk waarnemingen en notities over
ziekten enz. worden verzameld; ook voor het werk van anderen kunnen
die van groot nut zijn.
De proeven over kopersulfaattoediening, voornamelijk ter bestrijding van ontginningsziekte, waren als zoodanig reeds eenige jaren
geleden afgeloopen, maar worden nog in het oog gehouden om enkele
waarnemingen te doen over de vraag hoeveel jaren een kopersulfaatgift nog nawerkt.
De laatste jaren zijn verschillende zeer uitgebreide proeven genomen
over de uitwerking van een groot aantal chemicaliën en andere middelen op de schurftaantasting bij aardappelen. Bepalingen van de
schürftaantasting geschieden — volgens een in 1929 opgestelde
schaal 1 ) — sinds een aantal jaren al geregeld bij de aardappeloogsten,
die wij van onze proefvelden verkrijgen (zie ook Fig. 4), zoodat reeds
een aardig materiaal aan gegevens bij elkaar begint te komen.
1
) Zie de plaat in het verslag over de Proefboerderijen te Borgercompagnie en
Emmercompascuum 1929 blz. 85.
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Den laatsten tijd worden bij de graanproefvelden ook geregeld
notities over het legeren gemaakt, en evenzoo over de aantasting door
voetziekte of andere kwalen.

Fig. 4. Behandelen van de aardappelmonsters der proefvelden.
Rechts: "Leven. Uit het bakje worden de monsters op de zeef van
ijzergaas gestort, waarbij de kriel (kleiner dan 20 mm) uitgezeefd wordt.
Daarnaast: Schoonwasschen in een roteerende trommel (de kleine
electromotor staat rechts). N a het wasschen wordt de trommel
naar links overgekiept en vallen de aardappels door de houten
trechter in het gereedstaande bakje.
Daarnaast: Afwegen van een monster van ca. 10 kg voor de bepaling van het onder-water-gewicht. Afgewogen aardappels in
houder van ijzergaas (de laatste nagenoeg niet bij het metselwerk
afstekende). Waterreservoir met balans (evenaar zichtbaar).
Links: Beoordeelen van de aardappels op aantasting door schurft
of pokkigheid (Actinomyces scabies) aan de hand van een gefotografeerde schaal. Uit oogst 1933 werden ca. 1200 aardappelmonsters van eigen proefvelden onderzocht.

36. Tuinbouw.
Bij den tuinbouw, die zooveel intensiever werkt dan de landbouw,
nemen de vraagstukken van bemesting en verzorging van den grond
naar rato grootere proporties aan; ongetwijfeld zou door proeven en
onderzoek nog heel wat te bereiken zijn, ook al heeft de praktijk zich
tot nog toe met eigen ervaring en inzicht best weten te helpen. Aanstelling van een tuinbouwkundige, om op dit gebied beter te kunnen
aanpakken, is dan ook zeer gewenscht; door de tijdsomstandigheden
is het echter daartoe nog niet gekomen.
Met de Rijkstuinbouwconsulenten wordt natuurlijk samengewerkt
over de door hen genomen proeven, waarvan wij de grondmonsters

31
onderzoeken; eigen onderzoek op tuinbouwgebied bleef beperkt tot
oriënteerende proeven over den meest gewenschten kalktoestand bij
een aantal gewassen, en tot eenig onderzoek over het zoutgehalte van
gietwater, dat in sommige streken nogal last kan geven en geregeld
gecontroleerd moet worden.

37. Boschbouw.
Ook met den boschbouw bestaat een vrij geregeld contact door
het onderzoek van ingekomen grondmonsters. Over de drainageproef
bij Stroe, die destijds in overleg met de Tweede Afdeeling van het
Rijkslandbouwproefstation was aangelegd, bleef het Rijksboschbouwproefstation tot aan zijn opheffing voeling met ons houden. Met verschillende Houtvesters van het Staatsboschbeheer werken wij samen
bij bemestingsproeven op kweekerijen en in den jongen aanplant, die
in overleg met ons zijn aangelegd.

38. Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek.
In het kort moge nog het een en ander meegedeeld worden omtrent
het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek, dat naast het hoofdgebouw van het Rijkslandbouwproefstation gevestigd is en zeer eng
met het Proefstation samenwerkt.
Het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek is geen Rijksinstelling; het wordt in stand gehouden door een particuliere Vereeniging,
waarvan lid zijn de vijftien Landbouworganisaties en de Nederlandsche Heide Mij. Doel is het Rijkslandbouwproefstation te ontlasten
van het routine-onderzoek van grondmonsters, die door het Bedrijfslaboratorium volgens eenvoudige methoden en tegen kostprijs voor de
praktijk en voor proefvelden onderzocht worden. Het werk moet
zichzelf bedruipen; winst wordt niet gemaakt. De Vereeniging ontvangt belangrijken steun van het Rijk, dat niet alleen den Hoofddirecteur en een Landbouwkundige van het Rijkslandbouwproefstation
beschikbaar stelt voor leiding en werkzaamheden van het Bedrijfslaboratorium, maar ook het gebouw in bruikleen geeft; door een innige
samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation wordt het werk
verder nog in allerlei richtingen bevorderd. Voor dien steun heeft het
Rijk zich contractueel het onderzoek tegen gereduceerd tarief van een
bepaald aantal monsters bedongen, die door de Rijkslandbouwconsulenten, de.Rijkstuinbouwconsulenten en het Rijkslandbouwproefstation
van hun proefvelden worden ingezonden.
Vóór het intreden der malaise onderzocht het Bedrijfslaboratorium
ongeveer 12000 grondmonsters per jaar; sindsdien is dat aantal tot
8500 ingekrompen. De monsters uit de praktijk zijn daarbij sterk in
aantal afgenomen, het aantal monsters van proefvelden is niet onaanzienlijk gestegen. Volgens snelle en goedkoope methoden worden,
met de nauwkeurigheid die voor zulke monsters noodig is, verschil-
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lende bepalingen gedaan. Het Rijkslandbouwproefstation geeft medewerking bij het bewerken der resultaten, verkregen bij de proefveldmonsters, bij het controleeren der methoden van onderzoek en bij het
uitwerken van verbeterde methoden; het kan over de gegevens van
het Bedrijfslaboratorium beschikken voor samenvattende overzichten
of bij de bestudeering van bepaalde vraagstukken, waardoor de
groote massa gegevens, die zich langzamerhand bij het Bedrijfslaboratorium ophoopt, ook op die wijze tot nut komt en onze kennis van
den grond helpt vermeerderen.
Het Bedrijfslaboratorium geeft geregeld verslag van den gang van
zaken in zijn jaarverslag, dat voor belangstellenden gaarne op aanvraag verkrijgbaar is.
Groningen, December 1933,
De
van het

Hoofddirecteur
Rijkslandbouwproefstation,

O. D E V R I E S .

PUBLICATIES V A N H E T R I J K S L A N D B O U W P R O E F S T A T I O N T E G R O N I N G E N , 1931-1933.
De onderzoekingen, verricht aan het Rijkslandbouwproefstation,
worden in den regel gepubliceerd in de Verslagen van Landbouw*
kundige Onderzoekingen, uitgegeven door het Departement in den
Haag, en verkrijgbaar bij de postkantoren of in den boekhandel. De
laatste jaren verschenen daarin:
De invloed van temperatuur en vochtgehalte op de ontleding van
plantenresten door micro-organismen, door S. A. W A K S M A N
en F. C. G E R R E T S E N (1931).
De groei van het wortelstelsel der planten bij gelijke en bij ongelijke vruchtbaarheid van boven- en ondergrond, door M. A. J.
G O E D E W A A G E N (1932).
De Rangorde-methode. Een schattingsmethode voor plantkundig
graslandonderzoek met volgorde-bepaling, door D. M. D E
VRIES (1932).
Resultaten van eenige veldproeven over het enten van lucernezaad met bacteriënpreparaten, door Dr. F. C. G E R R E T S E N
(1933).
Verslag over een 33-tal bemestingsproefvelden, bewerkt door
J. G. M A S C H H A U P T , C. MEIJER, H. J. F R A N K E N A en de
technisch ambtenaren J. GOODIJK en S. S E V E N S T E R , en
samengevat door H. J. F R A N K E N A .
Het wortelstelsel der graanplanten bij ongelijke verdeeling der
meststoffen in den grond, door M. A. J. G O E D E W A A G E N
(1933).
De cultuurgronden op IJsselmonde, door J. G. M A S C H H A U P T
(1933).
terwijl ter perse is:
Bijdrage tot de kennis van de proefveldtechniek bij grasland,
door Dr. Ir. H. J. F R A N K E N A .
Eenvoudige en overzichtelijke samenvattingen van de resultaten
worden in den vorm van Korte Mededeelingen in de Landbouwbladen
geplaatst; daarvan verschenen:
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No.

No.
No.
No.

No.

No.

No.

No.

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

1. Enkele opmerkingen over het verbouwen van lucerne en het
daarbij gebruiken van bacteriën-entcultures, door F. C.
G E R R E T S E N (April 1931).
2. De kalibehoefte van de Groninger klei- en zavelgronden,
door J. G. M A S C H H A U P T (Juni 1931).
3. Aanleg van blijvend grasland, door K. ZIJLSTRA, (Maart
1931).
4. Over den aanleg van blijvend grasland. Goede typen grasland op lichtere gronden, door K. ZIJLSTRA (October
1931).
5. Hoe staat het met den kalktoestand van onze humuszandgronden door O. D E V R I E S en F. D E C H E R I N G (November 1931).
6. Verslag van het kali-proefveld op het zavelperceel in den
tuin van het Proefstation, door J. G. M A S C H H A U P T
(Maart 1932).
7. Iets over kalktoestand en humusgehalte van verschillende
grondtypen bij de zand- en veengronden, door O. D E
V R I E S en F. D E C H E R I N G (April 1932).
8. Chilisalpeter, zwavelzure en salpeterzure ammoniak, kalksalpeter. Een 20-jarig proefveld op zavelgrond, door J. G.
M A S C H H A U P T (Mei 1932).
9. Een en ander over het kaligetal bij zand- en veengronden,
door O. D E V R I E S (Februari 1933).
10. Is het wenschelijk lucernezaad te enten? door F. C. GERR E T S E N (Maart 1933).
11, Over verliezen bij de hooibereiding, door H. J. F R A N KENA (April 1933).
12. De chemische samenstelling van tarwe en aardappelen, gegroeid op het oude bemestingsproefveld (A. G. Mulder)
te Sappemeer, door Th. B. V A N ITALLIE (Mei 1933).
13. Tarwe en kalktoestand bij zand- en dalgronden, door R. H.
VISSER (Juni 1933).
14, Kalibepaling in aardappelen, door Th. B. V A N ITALLIE
(Juli 1933).
15, Over het bepalen der winterhardheid van tarwerassen, door
K. ZIJLSTRA (Juli 1933).
16. Fosforzuurbepaling bij zand- en veengronden, door O. DE
V R I E S (September 1933).
17, Kort verslag van drie grasland-proefvelden op zwaren kleigrond, ter onderzoek op hun behoefte aan kalk en kali, door
H. J. F R A N K E N A (Augustus 1933).
18. Een proef met een vergelijking van enkele stikstofmeststoffen op grasland, door H. J. F R A N K E N A (September
1933).
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No. 19. Groenbemesting en stikstof, door O. D E VRIES (September 1933).
No. 20. Eenige opmerkingen over de bemesting van fabrieksaardappelen, door O. DE V R I E S en Th. B. V A N ITALLIE
(October 1933).
In het Landbouwkundig Tijdschrift verschenen eenige artikelen
van meer algemeene strekking, en wel:
Enkele beschouwingen over de door het Rijkslandbouwproefstation toegepaste methode ter bepaling van den kalktoestand
van kleigronden, door J. G. M A S C H H A U P T (blz. 218 en 273,
Maart/April 1932).
Over de chemische samenstelling van aardappelen in verband
met de kalibemesting, door Th. B. V A N ITALLIE (blz. 241,
Mei 1933).
Over de chemische samenstelling van aardappelen in verband
met de kalibemesting II, door Th. B. V A N ITALLIE (blz. 421,
Augustus 1933).
terwijl eenige kleinere aankondigingen en artikels in de landbouwbladen geplaatst werden.
Het Bedrijf slaboratorium voor Grondonderzoek geeft in zijn afzonderlijk verschijnend Jaarverslag (dat op aanvraag verkrijgbaar is),
behalve een overzicht van den gang van zaken, ook eenige mededeelingen over de methoden van onderzoek en de verkregen resultaten.

