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AFDELING PLANTENTEELT,hoofd Ir.A.Sonneveld
1.Teelt enconserveringvanbieten,Ir.W.A.P.Bakermans
Ookoponze lichtezandgrondenblijvenvoor degemengdebedrijven devoederbietennogsteedseenwaardevolgewasmethetoogopdevoedervoorziening vanhet
rundvee.Over 'talgemeendoendevoederbieten hetopdezegrondenechterminder
goed.Nadeoorlog isopvrijgrote schaalonderzoek gedaannaarde"factorendiede
bietengroei opdeze lichtegrondenbeperken.Deomvangvanditonderzoekkanthans
wordenbeperkt,waarbijdetotnutoeverkregengegevens samenvattend bewerktworden.
Ditwordt gecombineerd metuitgebreid literatuuronderzoek.
Debewaringendehoudbaarheid vanvoederbietenzijnindenaoorlogseperiode
ookintensiefonderzocht.Hetonderzoek zelf isovergedragenaanhet I.B.V.L.De
verkregengegevensworden,met aanvullend literatuuronderzoek, verwerkt toteenuitgebreid eindverslag,datinmiddelsreedstendele gereed isgekomen.
Proj. nr. 6k Onderzoeknaar de factoren,dierendabelebietenverbouw oponzezandgrondenbeperken.
Proj.nr.213Bewaringvanvoederbieten.
2.Voedergewassen,Ir.J.C.Bosman
Hetoptredenvan Phytophthora endehogekostenvandebestrijdingvandezeziektezijneenernstige belemmering geblekenbijhetdoen ingangvindenvandeteelt
vanpootaardappelenalsstoppelgewas.Nude laatsteJarensteedsmeerrassenterbeschikkingzijngekomen,die,voor Phytophthoraminofmeerresistent zijn,wordthet
onderzoek opbescheiden schaalvoortgezetomtezienhoedezerassenzichwathun
resistentie tegen Phytophthora zowelalswathunopbrengstbetreft,gedragenbijde
teelt alsstoppelgewas.Ditisbelangrijk teachtenomdatenerzijds dekleineregemengdebedrijvenopde lichte grondeneengoedemogelijkheid hebbenomstoppelgewassentetelen,anderzijds dezebedrijven zeergediend zijnmetdeteeltvanrassen
dieeenzo'grootmogelijkresistentie tegen Phytophthorahebben.Menkomt erinde
praktijknLmoeilijktoedeziekte opdezekleinebedrijven intensief chemischte
bestrijden.
Uitrecente literatuur isnaarvorengekomendatbijdezaadteeltvanklavers
debestuiving inderegelnietdebeperkende factor is,ooknietbijmindergunstige
weersomstandigheden« Welzoudanopgrote schaal abortie,rotting envoortijdige
kiemingvanhet zaad plaatsvinden,voordat kanwordengeoogst.Bovendien ishetvermoedengerezen,datonvoldoende bestuiving vaneendeelderbloempjes inhethoofdje
doorongunstigeweersomstandigheden totopgrotehoogtekanwordengecompenseerd doordatdanbijeengroterdeelvandelaterbloeiende bloempjes aanhethoofdjehetzaad
uitgroeitwatniethetgevalzouzijnalsbijdehet eerst bloeiendebloempjes debestuivingnormaalzouzijngeweest.Nagegaan zalwordenofdezewaarnemingenonder
onzeklimaatsomstandighedenkunnenwordenbevestigd. Zoja,danwordthetonderzoek
naardemogelijkheden omdebestuiving tebevorderenminderurgent enzalmaer aandachtdienentewordenbesteed aanhetvoorkómen vanhetverloren gaanvanhetgevormdezaad.
Proj,nr.292Deteeltvan aardappelen alsstoppelgewas.
Proj. nr,357De teeltvanvoedergewassen.
Proj. nr. 361Zaadzetting bijrodeklaver.

-23.Ontwikkeling enactiviteitvanhetwortelstelsel,Dr.R. Brouwer
Uithet totnutoeverrichte onderzoek isnaarvorengekomen datdebovenenondergrondse delenvande plant eenzeer sterkewederzijdse invloed opelkaar
uitoefenen.Voor depraktische plantenteelt ishierbijvooralvanbelang datgeblekenisdatdeomstandigheden inhetwortelmilieu eengrote invloed kunnenuitoefenenopdeomvangvandebovengrondse delenenopdewijzewaaropdeassimllatenniet alleenoverdeonder-enbovengrondse delen,maar ookover elkder
bovengrondse delenafzonderlijkwordenverdeeld.Bovendien zijn aanwijzingenverkregendatdereactiesbijverschillende plantesoortenuiteenlopen.Hetwordt
daaromvanbelanggeacht dathetonderzoek naar dereactie opverschillende omstandigheden inhetwortelmilieu intensiefwordtvoortgezet endat eenaantal
plantesoorten inhet onderzoekwordt betrokken.Gehooptwordt opdenduureen
verklaring tekunnengevenvoordeeffectenvandiverse cultuurmaatregelenen
ookaandeze cultuurmaatregelen meerrichting tekunnengeven.
Proj.nr.359Onderzoekbetreffende deontwikkeling endeactiviteitvanhetwortelstelsel.
4.Klaver. Ir.G.C.Ennlk
Ondanks intensiefonderzoekinde.afgelopenjarenishetnogslechtsonvollediggelukt defactorenaantegevenwaardoor hetklavergehalte vankunstwelden
envannieuwblijvend grasland in.zeerveelgevallen tewensenoverlaat.Wel
bleekhettotopzekerehoogtemogelijkom aan.tegevenwaaropdientteworden
geletomniet aldirectnadeinzaaieenteleurstellend resultaat teverkrijgen.
Tochishetvanbelanghet onderzoekvoort tezetten,enerzijds omdatdeklaver
inhet grasland steedsmeer indebelangstelling komt testaan inverband metde
chemische samenstellingvanhet gewas ende invloed daarvanopdegezondheid van
hetvee,anderzijds omdathetbijhet eventueel overgaanopmeermodernebedrijfssystemenmogelijk isdat opgroter schaalnieuw grasland zalworden ingezaaid dan
nuhet gevalis.Hetprobleemvandeverdwijnende klaver Injonggrasland wordt
daarmeevannogmeerbetekenis.
Twee facettenvanhetonderzoek zullen indekomende tijdvooral indeaandacht staan,Dit isindeeersteplaatshet stimulerende effect,datregelmatig
bijdeklaver iswaargenomenvangrondóntsmettingmethet'nematocideDD.Erzijn.
aanwijzingenverkregen dat ditniet alleenofzelfs in 'tgeheelniethetgevolg
isvanhet dodenvanvoorklaver schadelijke nematoden.Daarnaastbelooft debe.studeringvanhetprobleemondergeconditioneerde omstandigheden enmetbehulp
vantheoretische beschouwingen overde concurrentie tussenverschillendeplantesoortenmeer inzicht teverschaffen inde invloed vanverschillende factorendan
detotnugevolgdemethodemetbehulpvanveldproeven.
Proj.-nr.220Onderzoek naar deoorzakenvanonvoldoende ontwikkeling vanklavers,
(Clib'57,IBS.74t/m77,79t/m 82,158't/m 166,167)
5.Zaadwinning eninzaaivanweideplanten;vleesproduktle opintensiefgeëxploiteerd
grgsiand, Ir.A.,Sonneveld
De inzaaivan grasland ende invloed vandecultuurmaatregelen enhet gras- >
landgebruik opdeontwikkeling enhetgedragvanhet jonge grasland blijvennog
steeds deaandacht-vragen.Bijde invoeringvanmodernere bedrijfssystemen zullen
dezeproblemenwellichtvannogmeerbelang kunnenworden.De inzaaivangrasland
zoudanminderrekening behoeventehoudenmet deeisendiedebeweiding ste.lten
•erzoumeer aandaehtkunnenwordenbesteed aandebruto-opbrengsten enaanhetgeen
deplantenveredeling hiertoe zoukunhenbijdragen.'Bestudering.vananderemengselsamenstellingen envandeinvloed'vanandere gebrulkswljzenophetgedragvande
jongegrasmat;zoudannodigkunnenzijn.
Deneiging ommeervlees tegaanproduceren inplaatsvanmeermelkneemtnog
steeds toe.Hoewelkrachtvoeder enbouwlandprodukten hierbijeengroterolspelen,
blijfthet gewenst degroeivanhetveenatégaan ophetgrasland.Omdatvoldoende
rentabiliteitperoppervlakte-eenheid zalmoetenwordenverkregenzalhethierbij
vanbelangzijnvooral dereacties tebestudersiopgrasland dat zwaarwordtbemest
enIntensiefwordtgebruikt.

Proj. nr,24-5 Onderzoeknaardewaardevoorverschillendegebruikswijzenindepraktijkvantypenenselecties.(Graciv 51-u,51-5, 51-7en51+-18,IBS241)
Proj.nr.3^8 Veldonderzoek betreffendedeaanlegvan grselsnUjUtttrproriseries501,504,012388)
Proj. nr,3Lt-9 Onderzoek overdeonderlinge concurrentie bijdeinzaaivangrasland.
Proj.nr.350 Stengelvormingenzaadzetting bijgrassen^
Proj. nr.358 De invloed vanbemesting enbeweidlngsmethodeopdegroeiendeslachtkwaliteit vanhetweidendevee.(IBS169,205,Interprov. serie)
II AFDELINGONKRUIDBESTRIJDING,hoofd Dr.Ir.VI.vander Zweep
1.Tuinbouw,Dr.Ir.J.L.P.van Oorschot
Inverschillende takkenvande tuinbouwwordt -vooralbijdetuinbouwproefstations-dooronkruidspecialisten onderzoek verricht overpraktische problemenbijde
onkruldbestrijding.Doorregelmatige besprekingen binnendeSubgroepTuinbouw vande
Werkgroep Onkruldbestrijding T.N.0.blijvendeonderzoekingen bijdeverschillende
teeltenvoortdurend opelkaar afgestemd.Debindingwordt bevorderd doorde detachering
bijhet I.B.S.vandeheerD.vanStaalduine doordeWerkgroep Onkruldbestrijding
T.N.0.
Voorhet eigenonderzoekmoet inverband metdeveelheid vanteeltenindetuinbouw eenkeusgemaaktwordenuitdebelangrijkste problemen.Deonkruldbestrijding in
' aardbeienneemthierbijeenbelangrijkeplaatsin.Indegroenteteeltwordt speciaal
aandacht besteed aande invloed vandegrondsoort opdewerkingvanenkeleonkruidbestrijdingsmiddelen.Vandekortelings ontwikkelde herbicidenwordendegebruiksmogelijkheden indetuinbouw beoordeeld enuitgewerkt.
Bijde chemische onkruldbestrijding indetuinbouw nemendegroeistoffenslechts
een.geringeplaats in,terwijlkiemingsremmersenstofwisselingsremmers daarentegen
vangrootbelang zijn.Verschillendemiddelenwordenombepaalde redenenvóór deopkomstvanhetgewastoegepast.
Ditkan.Ineaamlgçgevallentotsobadoa»nhet gewas leiden.Het isdaaromnoodzakelijk omdeInvloed vandezemiddelenophetkiemende gewasnategaanonderbepaalde constante omstandigheden Inklimaatcellen enkassen.Ookbestuderingvanderelatievegevoeligheid vangewassen enonkruiden ishierbijvanbelang.Onderzoek indeze
richting kanookmeer inzichtverschaffenover deremmingvanbepaalde fysiologische
processen doorverschillende'middelen.
Proj. nr.323Onkruldbestrijding indetuinbouw.
1.3 Invloed vanchemischemiddelenopdegroei,Dr.Ir.J.L.P.vanOorschot,Dr.Ir.
'W.vander Zweep
Voorhet gebruikvanherbiciden indepraktijkwordtzeerveelmoeite gedaan
omdoormiddelvanveldproeven detoepassingstechniek zonauwkeurigmogelijkte
omschrijven. Aaneendlepergaande bestuderingvandewerkingvandestoffenop
gewasenonkruid envandefactorendiehier invloed opuitoefenenwordtbetrekkelijkweinig aandacht besteed,hoeweltalvanproblemen slechtsdooreenmeerfundamenteelgericht onderzoek opgelost kunnenworden.Enkelevandezeproblemen
kunnenhiergenoemd worden. .
Eendiepgaandebestuderingvandepenetratie enhetvervoervanbestrijdingsmiddelen inoverblijvende onkruiden alskleinhoefblad enlidruszalongetwijfeld
meer inzicht opleveren indetotnutoevaakongunstige ervaringenbijdebestrijdingvan dezeplanten;mogelijkheden voor doeltreffender bestrijdingkunnen aande
hand vanditonderzoek aangegevenworden.
Viabeter inzicht indeactiviteit vanherbiciden indedampfasezaldetoepassingsmogelijkheid vandezeProduktenscherper omschrevenkunnenwordenenkunnen
schadegevallen, zoalsmet chloor-IPCinvlas enblauwmaanzaad zijnopgetreden,
worden tegengegaan.
Eendegelijkerbestuderingvande invloed vanherbiciden opde.groeivàn
planten isgerechtvaardigd, aangezienuitditonderzoek eenbeter inzichtmag
wordenverwacht inbijdepraktijktoepassingen vandezemiddelengedanewaarnemingen alsgewasstimulering, gewasremming enonvoldoende onkruiddodendewerking.
Verbeterde toepassingstechnieken kunnenuitditonderzoekvoortvloeien.
Proj.nr.365 Laboratoriumonderzoek overde invloed vanchemischemiddelenop
degroei.

..1+ _
2.Watergangen,onbeteeide terreinen engrondbewerking,Dr.H.G. van derWelJ
Bijdebestrijdingvanonkruiden inenlangswatergangen enoponbeteeide
terreinen bestaat een..gj?ptebehoefte aanvereenvoudiging enverbetering vantot
nutoegevolgdemethoden.Voor hetgehele gebied geldt alsprobleem hetvaak
ontbrekenvaneconomische,doeltreffende en/of inmeer opzichtenveilige onkruidbestrijdingsmethoden. Dedoor eentoenemende verhoging vandearbeidslonen sterker
wordende neiging chemischeprodukteninteschakelen bijookdezevormenvanonkruidbestrijding,wordtnog onvoldoende gedekt dooronderzoekervaringen.Hierdoor
komtmenerindepraktijk toedeonkruiden oponverantwoordewijzemet chemische
middelentegaanbestrijden.
Onderzoek op ditgebied hoortbijtedragen tothetopde juistewijzeinzettenvan chemische produkten,doormede bepalend tezijnvoor debeoordeling
deraandetoepassingverbondenveelzijdige consequenties envoor de advisering
doordaartoebevoegdeinstanties.
Binnenhetkadervan eenwerkgroep "Grondbewerking"wordt dooreenaantal
onderzoekers vanverschillende institutenonderzoekverricht.Het,doelhiervan
istekomentoteenrationeler endoelmatiger grondbewerking.Het.aandeelvan
het I.B.S.betreft debestudering vandeinvloed vangrondbewerklngsmaatregelen
ópdeonkruidflora,mede inverband met chemische bestrijding,enophet gedrag
vanonkruidzaden.
Proj. nr. 364.Onkruidbestrijding.inenlangswatergangen enoponbeteeide terreinen,
Proj.nr.353Grondbewerking enonkruidbestrijding.
3.Akker-enweidegewassen,Biologieenecologie/vanonkruiden.Dr.Ir.W.vander
Zweep

•'

Ookinde akker-enweidebouw blijftbehoeftebestaan aandoeltreffende en
voorhet gewasgeennadelige gevolgenmet zichmeebrengende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ondanksdeontplooiingvande chemische onkruidbestrijding isde
praktijk opditgebied nogniet.bevredigd."'Ditkomt-doorverschillende.omstandigheden,waarvanerenkelegenoemd kunnenworden.
Bijdeonkruidbestrijding ingranennemen deklachtenoverDNOChand over
hand toe.Degiftigheid endetoepassingstechniek vanhetmiddelmakendeomgang
ermeemoeilijk,terwijldaarnaast eenaantalonkruiden slechtbestredenwordt.
Nieuwe produkten,meest opgroeistofbasis,wordengeïntroduceerd,dochvooronze
Nederlandse omstandigheden bestaatweinig'kennisoverdegevoeligheid vanverschillende granenenonkruidenvoor dezeprodukten.
Deintroductie vannieuweteelten ismeest slechtsmogelijk,wanneer deonkruidbestrijding volkomen istemechaniseren ofchemischkanwordenverricht.
Speciaalbijdevoor ons land jonge graszaadteelt bestaannogverschillende problemen,verbonden aandebestrijdingvangrasachtige- endicotyleonkruiden.
Ineenaantalgewassen,zoalsbieten en'blauwmaanzaad, ishetnognietgeluktdeonkruidbestrijding met chemischemiddelen tevereenvoudigen.
Indeweidebouw zijndemeesteonkruidbestrijdingsproblemenopgelost,al
blijftvoor debestrijding van lidrus enenkele andereonkruiden debehoefte
bestaan aaneeneenvoudiger bestrijding.
]
Invelegevallenzijnde kostenvanchemische ofandere bestrijding
van
onkruiden nogtehoog enblijft dedrangbestaangangbaremethoden tevervangen
doorgoedkopere.Ditmaakthetnoodzakelijknieuwemiddelen inverschillendegewassen tebestuderen.
Bijhetbiologisch enecologischonderzoekvanonkruidenwordt speciaal studie
gemaaktvan.debijoverblijvende onkruidenvoorkomende groeistadiums,ommeer
inzicht tekrijgen inbijdezeplantenoptredenderesistenties tegenonkruidbestrijdingsmiddelen.
Proj.nr.363Onkruidbestrijding inakker-enweiâegewassen..
Proj.nr.283Onderzoek overdebiologie enecologie vanonkruiden.

IIIAFDELINGFYSIOLOGIEENECOLOGIE,hoofd Dr.W.H.vanDobben
1.Fysiologievandegewassen,Dr.Th.Alberda
Bijhetonderzoeknaarde invloed vanklimaatsfactoren opdevoornaamste graslandplanten,wordendeze zovolledigmogelijk onderzocht.Naast degroei (gewichts-

toename, lengtegroei)wordt ookaandachtbesteed aandeontwikkeling (uitstoeling.
bloei)enaande chemische samenstelling (voornamelijk aanoplosbarekoolhydraten en
organische enanorganischestikstofverbindingen).
Hetonderzoek dathetbestuderenvandeafzonderlijke klimaatsfactorenbetreft,
wordtuitgevoerd inhetfytotron.Dezeuitkomstenworden getoetst aanveranderingen
inontwikkeling enchemische samenstelling,zoalsdieondernatuurlijke omstandighedengedurende het seizoenoptreden.
De onderwerpen,-diemomenteelspeciaaldeaandachtvragen,zijn:
a.de invloed vande temperatuur opontwikkeling endroge-stofproduktie
b.de invloed vanverschillen instikstofvoeding opde chemische samenstelling
c.deinvloed vandedoseringvandelichtenergie opchlorofylgehalte enproduktie
d.hetverkrijgenvan eenzogrootmogelijke grasproduktie door ervoor.tezorgen
datde lichtabsorptie,dewatervoorziening endebemesting zogoedmogelijkzijn.
Dit laatste onderzoekwordtmogelijkgemaakt door desteunvandeStikstofmeststoffenindustrie,verleend viadeCommissievanBijstand inzake Stikstofonderzoek
A.W.-T.N.O.
•••
Hetonderzoek isinéénproject ondergebracht:
Proj. nr.149Onderzoeknaar factoren,diedegrasproduktie beïnvloeden.
2. Aardappelen,Drs.K.B.A.Bodlaender
Degroeienontwikkelingvandeaardappelwordenmetbehulpvanfysiologische,
chemische enmorfologischemethodenbestudeerd,waarbij tevensdeinvloed vanverschillende factoren (zoalsklimaat,plantdichtheid, groei-enremstoffen,bemestingstoestand)opdezegroeiwordt onderzocht.Bijditonderzoekwordt samengewerktmet
verschillende andere instituten,o.m. het I.B.V.L.,het P.A.W.,deS.V.P.enhetI.P.O.
Erwordt onderzochtwelke factorenbijeengroteplantdichtheid hetverkrijgen
vaneengrootaantalknollenenvaneenmaximaleopbrengst beperken. Inhet onderzoek
zullendebemestingstoestand (N-gift),deondergrondse enbovengrondse ruimte ende
opgevangenhoeveelheid lichtbetrokkenworden (proj.nr.328A).
Deinvloed vangibberellinezuur enanderegroeibevorderende stoffenopdeontwikkeling tothetbeginvandeknolvorming zalbestudeerd worden (proj.nr.328A ) .
Hetonderzoek overhetverband tussen loof-enknolgroei zalvoortgezetworden.
De Invloed vanklimaatsfactorenopdezeverhouding ishierbijtevensbetrokken (proj.
nr. 328 B ) .
Bijhetonderzoekbetreffende deinvloed vanklimaatsfactoren opdegroeivande
aardappelzalgeletwordenopdeinteractievandeverschillende factoren (daglengte,
lichtintensiteit,dag-ennachttemperatuur,vochtvoorzienlng).Tevens zalgetracht
wordennategaan,inhoeverrebijdenormalegroeivande aardappelinons landde
daglengte eenrol speelt (proj.nr.328C ) .
Erzalwordenonderzocht -inverband metkruisingswerk -welke factoren (daglengte,lichtintensiteit,groeistoffen)debloeibeheersen (proj.nr.328 C ) ,
Uitvirologisch onderzoek isgebleken,datzichontwikkelende spruiten indebladoksels gevaarlijk zijnvoorhetoverbrengenvanvirusnaardeknollen.Daaromwordt
hetnormale groeiproces vandeze spruitenbestudeerd engetracht bijhet telenvan
pootaardappelendegroeivan deze spruitenteonderdrukken door toedieningvanremstoffen.Voorhetzelfde doelwordt ernaar gestreefd deuitloop vanjonge spruiten
nadoodspuitenvanhet loofvanpootaardappelen tevoorkomendoorremstoffen (proj.
nr. 328 D). .
Getrachtwordt -insamenwerking metdeheer Lugt-doorwas optewekkendoor
inwerkingvanklimaatsfactoren envangroei-enremstoffen.
Voortswordt deontwikkelingvandedoorwasendeonderlinge beïnvloedingvande
primaire ensecundaire doorwasknollen onderzocht (proj.nr.328E ) .
Destikstofhuishouding wordt inverband metdeontwikkelingsstadiums vandeaardappelplant onderzocht (proj.nr.328 F).
Proj.nr.328Fysiologisch onderzoekbijaardappelen.
A.Vergrotingvanhet aantalknollenperplant;deinvloed vangroeienremstoffen
B.Verband tussen loofgroelenknolproduktie
C. Invloed vanhetklimaat opdegroeivanaardappelplant en-knol
D. Onderzoeknaardevitaliteitvandeaardappelplant i.v.m.hetdoden
vanhet loof

-6E, Pactoren,die derustperiode endehoudbaarheid bepalen
P.De stikstofhuishouding vandeaardappel
; en't
a.Reactievangranenenzaadteeltgewassen opklimaatsfactoren,
b. De stikstofhuishoudingvandezegewassen,Dr.V.'.H.vanDobbenenIr.Th.A,Hartman
Hetonderzoek omvatde fotoperiodicitelt,welke o.a.vanbelang isvoorde
plantenveredeling endezaadteelt inanderekllmaatsgebieden.Voortsdekoudebehoefte (jarowisatie)vangranen,degroei inafhankelijkheid van lichten
temperatuur,enschade,welke ontstaat door extreme weersomstandigheden (hitte,
overmatige regenval).Vandebodemfactorenwordt aandachtbesteed aanvochten
pH-waarde.
Hetproefveldwerkmet stikstofbemesting isspeciaalgericht opde late,aanvullende giften,welkeopbepaalde grondsoorten opgraneneengoed effectgeven.
Ookvoor enkele zaadteeltgewassen zijngedeelde stikstofgiften vangrootbelang
(veldproevenmetdezegewassenwordendoorhet P.A.Vf.genomen).
Het fundamenteelonderzoek over destikstofhuishouding vangewassen inverschillende ontwikkelingsstadiums vanhet gewaswordt financieelgesteund vlade
Commissie'vanBijstand inzakeStikstofonderzoekT.N.O. doorhet Landbouwkundig
BureauderNed.Stikstofmeststoffenindustrie tezamenmet hetMinisterie van
Landbouw enVisserij.
...
Het:fysiologisch enecologischgraanonderzoek omvateendeelvanhet10-jarenplanvandeStichtingNederlands Graan-Centrum enwordt doordezeStichtingfinancieelgesteund.
Ditonderzoek geschiedt grotendeelsindeopkostenvandeStichtingNed.
Graan-Centrum gebouwdekascompartimen.ten.
Develdproevenmetstikstofoverbemestlngenopgranen,welkedeRijkslandbouwvoorlichtlngsdlenstaanlegt,wordenophet I.B.S.verwerkt.
Proj. nr. 326Fysiologisch enecologisch graanonderzoek.
A.'Legering,st'ro-stevigheid enopbrengstinverband metdestikstofvoeding
B.De invloed vandezuurgraad opdeontwikkeling vangranen
C.De invloed vanhitteopopbrengst enkwaliteit
D.Deinvloed vanovermatige regenval opopbrengst enkwaliteit
F.Hetdaglengteonderzoek
G.Hetvegetatiefhoudenvanrogge
H. Onderzoek over koudebehoefte
'J.Onderzoek overdeInvloedvandetemperatuur opbouwlandgewassen
Proj. nr. 339Cultuurmethodenbijgranen.
A.RÏ^enafstand- enconcurrentleproeven
B.Stikstofaanwendlngsproevenbijgranen
5.Waterhuishouding vangewassen,Drs.G.F.Makkink
Hetverbruikvanwater doorgewassen iseengegevendatbehalve doorlandbouwkundigen,ookdoor cultuurtechnici encivleltechnlci wordt gehanteerd.Eeneenvoudige berekeningswijze vandewaterbehoefte zowel alsvanhetwerkelijkewaterverbruikonderdeheersende omstandigheden Isdaaromvangrotewaarde.Doorhet
lysimeteronderzoekenhetwerkvoor de Commissievoorverdampïngsonder.zoekaan
hetwaterverbruik indeRottegatspolder koneenberekeningswijze ontwikkeld
wordendieperspectiefheeft.Hierbijspelengewasconstanten eenrol,dieaan
reedsverricht onderzoek inbinnen- enbuitenland kunnenwordenontleend.
Landbouwkundigwordendebesteresultatenbereiktwanneer deproduktie
aandroge stoft.o.v.hetwaterverbruik,zogrootmogelijk is.Voor gras inwaterculturenwordt nagegaan doorwelke factorendeproduktie bijhetwaterverbruikachterblijft.Hierbestaat samenhangmetdeprojecten1^9en351.
Ookdeproduktiebijwatergebrek zalonderzochtworden alseenvande'facettenvandedroogteresistentie.Daartoe zullendereactiepatronen -hetuitdrogingsverlooponder standaardvoorwaarden -vanverschillende gewassenresp.rassenvergelekenworden.
Aldit onderzoek is ineenproject (nr.360)verenigd.
Methetonderzoekhangt tennauwste samendedeelnemingvatideonderzoeker

-7aan..hstwerkvandeWerkgroep LysimetersT..N.0.(als technisch secretaris),deWerkcommissievoorverdampingsonderzoek,desubcommissievoorVerdroging enverstuiving
inNoord-Limburg,deCommissievoor Zoetwatertoevoer indeprovincie Gelderland en'de
Contactgroep Landbouwmeteorologie..
Proj.nr. 4-1Lysimeteronderzoek.(CI902)
Proj.nr.360Waterverbruik,vangewassen.
6.Theoretische piantenteeltkunde,Dr.Ir.C.T.deWit
Bij'hetoplossenvanteeltproblemenishet insommigegevallenmogelijkpraktisch georiënteerde,theoretische,beschouwingentegevendiebestaande ervaring enexperimentele gegevens samenvattenenalsleidraad kunnendienenbijhetvaststellen
vanteeltmaatregelen enhet doenvanonderzoek.Voorhetverkrijgen vaneenIndruk
overdehierbijtevolgenwerkwijzewordtverwezennaardepublikaties:
Aphysicaltheory onplacement offertilizers,Transpiration and cropyields,Potential
photosynthesis ofcropsurfaces.Yield and sizedistributionofpotatoes asinfluenced
by seed rate (resp.inVerslagen Landb.Onderz. 59.4 (1953),64.6 (1958)Neth.Journ.
Agr.Sci.7 (1959)1
Ophet'ogenblikwordtveel tijdbesteed aaneenonderzoekbetreffende concurrentie enstandruimtebinnen eenpopulatie endeinvloeden daarvanopdegroei.Denaar
aanleidingvanditonderzoekwenselijkeexperimentenwordenuitgevoerd doorofsamen
metDr.VanDobben, Ir.VandenBerghenIr.Ennik (proj.211,339, 355Den220).
Eenuitvoerige publikatieis inbewerking.
Deeerstevaneenvijftal integrerende lichtmeters,waarvanhetprincipeberust
opdeelektrolyse vanwaterviadestroomvan seléence-llen-isgereedgekomen;hetprincipewaseenachtjaargeledenophetLab.voor Natuurkunde (L.H.S.)uitgewerkt.
In1959kwamen de.volgende publikaties betreffende standruimte gereed:
Wit,C.T.de:Overstandruimtevanbieten.JaarboekI.B.S129-134.
Reestman, 'k.J..'enC.T.deWit:Yield and sizedistribution ofpotatoesasinfluenced
byseed rate.'Neth.Journ. Agr.Sci.7 (1959)257-268..
Proj.nr. 351Onderzoeknaarhetverband tussen transpiratieenproduktievanlandtoiwgäwassai
7. Ontvlkkellngsf
yslologle,Drs.H.G.Wittenrood
MetdevanJulianS.Huxley afkomstige term "àllometrie"bedoeltmendeverhouding
vanonderdeel totgeheelgedurende deontwikkelingvaneenorganisme.Indezeontwikkelingtredenfasenop,voorwelke fasenkarakteristiek is,'datbinnenéénzelfde fase
de toe-ofafname ingewichtvanelkonderdeel'(orgaanstelselofstof)t.o.v.hetgeheel (ofander onderdeel)constant is.Hierdoor ontstaat eendiagram,datzoveelrechtelijnstukkenvertoontalserontwikkelingsfasen invoorkomen. Zo'n "distributiediagram",zoalsdeontdekkerVandeSandeBakhuyzenhetnoemde (omdathetdeverdeling
vandegeassimileerde stof symboliseert), isreeds bijaardappelen,bieten,tarwe,
rund,rat,muis,mens,'krab enz.•aangetoond. Het geeft aanleiding totoverwegingen,
dieeendieper doordringen indeoorzakenvandeontwikkelingmogelijkmakenendus
eenbeter Inzichtindeopbouwvandeeindoogst (ofmelkgiftb.v.)verschaffen
(proj.nr.341A ) .
Nogafzonderlijk.wordtbestudeerd,hoehetmilieu (vnl.daglengte,temperatuur
oftoegediende stoffen -ook "groeistoffen")ophetorganisme inwerkt,het antagonisme
"; tussenbloem enknolbeïnvloedt enhetontwikkelingsritme bijdeorgaanvormingzich
toedraagt (proj.nr.341B ) .
De:Stichting Nederlands Graan-CentrumomvatookdeWerkgroepKouderesistentie,
waarinDrs.Wittenrood zitting heeftenwaarvanhetprogrammauitgebreid istotklimaatsresistentie,d.w.z.destudie derproduktiefactoren t.o.v.hetklimaat.Degegevensvandeopinternationale schaalgenomenzaaitijdenproevenzullenwordengeanalyseerd (proj.nr.341CenD ) .
ErWordtookmet anderensamengewerkt,
Proj. nr.341 Ontwikkelingsfysiologie.
A.Deverhouding,tussendeorganeninopeenvolgende ontwikkelingsstadiums (allometrie).
B. Fysiologie vandebloem- enknolvorming,vnl.mettopitiamboer
.C.Kouderesistentie bijgranen
D. Gegevens vandeinternationale zaaitijdenproeven vandeStichting
Nederlands Graan-Centrum

IV AFDELINGSCHEIKUNDE,hoofd Dr.W.B.Dei.js..
a.Werkzaamhedenvoor andere afdelingen ensamenwerking met andere instellingen
Voorlichtingvan chemische aard,Dr.W.B.Teijs en Mej.Ir.C.L.Harberts
Door onderzoekers vanandere afdelingenvanhet I.B.S.alsmede dooronderzoekersvanhet P.A.W.envanhetI.B.V.L.-wordenveelvuldig scheikundigonderzoekenvoorlichtinggevraagd. Hierdoor zalgeruime tijd vande scheikundigen
gevraagd worden.
•
Routine-onderzoek,.inclusiefsamenwerkinghiervoormetandere,ookbuitenlandse
laboratoria,Mej.Ir. C.L/Harberts
Ophet scheikundig laboratoriumwordenmonsters onderzocht tenbehoeve van
researchvande.afdelingScheikundevanhet I.B.S., alsmedevoor andere afdelingen
vangenoemd instituut envoor onderzoekers vanhet P.A.W.envanhet I.B.V.L.Het
aantalroutinebepalingen, dathiervoor jaarlijkskanwordenverricht,bedraagt
ca. U5.OOO.Door eenregelmatigeuitwisselingvanmonstersmet diverseandere,
ookbuitenlandse,laboratoriawordtmedegewerkt aandevaststellingvan juiste
methoden envoorschriften voorde analysevangewassen.Allerleibepalingen,zelfs
deeenvoudig lijkenderoutinebepalingen,vereisen steeds eennauwgezette controle.
Ditbetreft ookdevoorbehandeling vandemonsters.
b. Speciale onderzoekingen
1.Sporenelementen,Dr.W.B.Deijs
Debetekeniswordtbestudeerd van-sporenelementenvoor degezondheid van
hetvee.Daartoewordenbehalveverschillende ruwvoedermiddelen,ookmonsters
grond (kobalt),bloed,mest enzonodigurine enmelk onderzocht.Vaakwordt
ditonderzoekverricht insamenwerkingmethet Inst. voorVeevoedirigsonderzoek
teHoorn,met Ir.S.Boschvanhet Proefstationvoor deAkker-enWeidebouw en
soms ookmet Prof.Dr.E.Brouwer teWageningen.Speciale aandachtwordt.besteed'.
aanhetkopergebrekbijrundvee. Inhetvoer lijken eenofmeer factorenvoorte
komen,diedekoperhuishouding vanhetdierbeïnvloeden. Mogelijk isdezefactor
vanorganische natuur. Inbepaalde gevallenkandekoperhuishouding vanhetdier
ookbeïnvloed wordendoor deverhoudingen,waarin anorganische bestanddelenin
hetvoervoo'rkomen.Demogelijke interactie tussen sporenelementen onderling
mag evenminuithetoogwordenverloren.Daarkopergebrekvaakgepaardgaatmet
dunnemest,wordt ookaandacht geschonken aandesamenstelling vandefaecesin
hetbijzonderwat de concentratie endeonderlinge verhoudingvanverschillende
ionenbetreft.
Proj. nr.1^2Onderzoekbetreffende kobalt,mangaaneneventuele anderesporenelementen inverband metklachten bijrundvee.
Proj,nr.224-Onderzoeknaar desamenstellingvangras inverband methetoptredenvanweide-diarrhoe (kopergebrek)bijrundvee.
2. Opnamevanmineralevoedingsstoffen doorweideplanten,Dr.W.Dijkshoorn
Doormiddelvanpotproeven enwatercultureswordt deopnamevanverschillendemineralevoedingsstoffen uitdegroepdermacro-endieder micro-elementen
doorweideplanten bestudeerd. Inhetbijzonderwordt aandacht besteed aande
.onderlingeverhoudingen,waarindeze elementenkunnenvoorkomen enaandeinvloed van;degroei envanuitwendige omstandigheden, zoalsbemesting,temperatuur,'bodemvocht endergelijke,opdeminerale samenstellingvanhetgewas.
Getrachtwordtalgemenerichtlijnen tevindenvoorde interpretatievan
waarnemingen indepraktijk envoormaatregelen,diezichzoudenkunnenlenen
tothet aanbrengenvanveranderingen indeminerale samenstelling tenbehoeve ;
vaneenkwaliteitsverbetering vanhet gras.Ditgeschiedt indirectverband
metderesultatenvanandere onderzoekers,diede invloed vandemineralesamenstellingvanhetvoeder opdegezondheidstoestand vanhetrundvee bestuderen
onderpraktijkomstandigheden.
Daarnaast doet zichhetvraagstukvoorvandespecifieke behoefte aanminerale
voedingsstoffenvoordeproduktievanhetgras zelf.Dezebehoefte-wordtbepaald

doordegroei,dieeenmaatisvoorde intensiteit,waarmee processenverlopenwaarbij
deminerale voedingsstoffen betrokken zijn.Hetuitblijvenvaneentekort tijdens
degroeibetekent,datdeopnamevanhetdesbetreffende elementvoldoende snelverlopen
kanomdeomzetting indestofwisseling tekunnenbijhouden.
Omdespecifieke behoefte vandegrasproduktie aandeverschillende elementente
lerenkennen iseenmeergedetailleerde bestuderingvandeminerale stofwisselinggewenst.Hierbijgaathetnietzozeer omdeaard van üe processen,alswelomde hoeveelheden indeplant,diedaarbijdirectbetrokken zijn,enomhetverband tussende
snelheid vandieprocessen ende indeplant aanwezige hoeveelheid vanhetelement
indevorm,waarinhetopgenomenis,
Proj.nr.270Onderzoeknaar
macro-enmicro-elementen ingewas en.bodem,inhet
bijzondernaarfactoien,welke deminerale samenstellingvangrasbeïnvloeden.
3.Analytische chemie,Mej.Ir.C.L.Harberts
Medeopgrond vanliteratuurgegevens wordenvoor deanalysevangewasmohsters
moderneremethodenuitgewerkt endebestaande voorschriften,indiennodig,verbeterd.
Daarbijwordt speciale aandacht besteed aande colorimetrische en spectrofotometrische
bepalingvanmacro-en.micro-elementen. Zonodigwordenookmethoden ontwikkeld voor
debepalingvanorganischebestanddelen ingewassen.
Inverband methetkopziektevraagstuk zaigetrachtwordennategaanhoehetmagnesium ingewassen,speciaalingrassen gebonden is.
Speciaalwordt aandachtbesteed aanhetvoorkomenvanblauwzuurbevattende glucosideninverschillende klaverrassen ende chemischebepalingdaarvan.
Proj.nr.335Fundamenteel analytisch chemischonderzoek endetoepassing daarvanop
hetgebied dergewasanalyse.
k. Kopergebrek

bijrundvee,Ir.J. Hartmans

Ir. J. Hartmans isgedetacheerd bijhetprovinciale onderzoekcentrum in
Friesland enheeft totopdrachthetkopervraagstukbijrundvee tebestuderen
opdeveen-,zand- enkleigrondenvanFriesland.Hetproject isopgesteld inoverleg
met degewestelijke raad voor de landbouwvoorlichting.
Hetonderzoekricht zichinFriesland vooralopdepraktischemogelijkheden de
bezwarenvankopergebrek opteheffen.Indezevormkrijgthet onderzoek ini960een
aflopend karakter,daardeonderzoeker tegenheteindevan i960voor debehandeling
vaneenaantalduistere puntenzalovergaan totmeer fundamenteel onderzoekophet
I.B.S. teWageningen.
Proj.nr.356Onderzoek naardeoorzakenvanhet optredenvankopergebrek (weidediarrhoe)
inFriesland,
_
5.Kopziektebijrundvee,A.Kemp;

—

•.-,•;,• .

Inde "Werkgroep OnderzoekKopziekte"ishet de taakvanhet I.B.S.omhetkopziekteprobleemvande landbouwkundige zijde tebenaderen-.Nadatdit in-eersteinetantie
werd gedaandooropeengroot aantalbedrijven langs statistischewegnategaa-i,welk
verband erwastussendiverse landbouwkundige factoren enhetoptredenvankopziekte,
wordt thansvoor eenjuiste interpretatie vande langs statistischewegbereikte résultats!meer denadrukgelegd ophet experiment.doormiddelvanbeweidingsproeven en
stalvoederproeven metmelkkoeien.De stalvoederproevenwordenuitgevoerd insamenwerkingmet deafdelingen Physiologie derDierenvandeLandbouwhogeschool.
Hieruit isreedsgebleken,dat
metname debemestingvanhetgrasland een
zeergrote invloed heeftophetmagnesiumgehalte vanhetbloedserumenophetoptreden
vankopziekte.Hetverdere onderzoek zaldanookvoornamelijk gericht zijnophetopsporenvande feitelijke oorzaken,teneindehieruit nadererichtlijnen tervoorkoming
tekunnenaangeven.
Proj. nr. 35^Invloed vandebemesting ophetmagnesiumgehalte vanhetbloedserumvan
melkkoeien.

-106,Kwaliteitvanaardappelen,C.Lugt
Deafnemingvanhetgebruikvan aardappelenvoormenselijke voeding
wordt
medeveroorzaakt doordezeerwisselende envaak slechtekwaliteit
van
hetaangebodenprodukt.
Getrachtwor'dtnategaanwelke landbouwkundige omstandigheden
enmaatregelen opdekwaliteit invloed kunnenhebben.
Devolgende onderwerpenzijninstudie:
A.Milieu-,bemestings- enbestrijdingsmiddelenonderzoekenz. (proj.nr.211).
1.Zeerveelaandachtwordtbesteed aandeinvloed vangroeiplaats ofbodemtypeopdekwaliteit,mede insamenhangmet jaar-enbemestingsinvloeden.
2. Inaansluiting hiermede eninverband methet zoekennaareengeschikte
Bintje-vervanger,wordt onderzoekverricht naar deeigenschappendie
dekwaliteitvanpommes-fritesbeïnvloeden.
3.Voor zover daaraanbehoeftebestaat,wordt de invloed nagegaanvan
bestrijdingsmiddelenophetontstaanvansmaakafwijkingen.
I
+.Gezochtwordtnaareeneventuelesamenhang tussenvisuelekenmerken
vanhetrauweprodukt ofobjectiefmeetbare kenmerken endekwaliteit
vanhetgekookteprodukt.
5.Onderzoekwordtverrichtnaar deoorzakenvanhetoptredenvanverkleuringen inrauwe,gekookte engebakkentoestand,voorzoverdeze
het gevolgkunnenzijn'vaninvloeden tijdens degroeiofvanhetras.
6. Onderzoekwordtverrichtnaarmogelijkheden eenmeer constantekwaliteitvanverschillende'partijenaardappelenteverkrijgen,doormiddel
vaneen "standaardisatie"vanhet onderwatergewicht metbehulpvaneen.
sortering inzoutwater.
7. Aandachtwordt besteed aandeeisen,diedeconsument inhetbuiten-•
land stelt,enaandemogelijkhedenaardappelen tetelen,die aandeze
eisenvoldoen.
B.Rassenonderzoek (proj.nr.210)
Inverband metdelandbouwkundige bezwarendieverbonden zijnaande
teeltvandebekendekwaliteitsrassen, zijnvelenieuwerassen inbeproeving.Eentijdigoordeelomtrent degeschiktheid vandezenieuwerassen
voor consumptie isvanbelang.Hiertoewordt eengroot aantalmonsters
onderzocht,afkomstigvanobservatie-envoorbeproevingsvelden vanhet
InstituutvoorRassenonderzoek. Naastd.ebeoordeling ingekookte toestand,
wordendaarvoor inaanmerking komenderassen,voornamelijk inverband
metdevraagvanhetbuitenland (exportvanpootgoed enconsumptieaardappelen),ookbeoordeeld opgeschiktheid voorbereidingvanpommes-frites-,
Proj.nr.210Onderzoek opconsumptiewaardevanaardappelrassen.
Proj.nr.211Onderzoekingen betreffende de invloedenbuitenhetras,als
grond,cultuurmaatregelen,bewerkingen,bereidingene.d.op
deoonsuinptiewaardevanaardappelen.
•
7. Minerale samenstellingvanweideplanten, Ir. P.deVries
Bijhetweidend veedoenzichinernstigemate ziekteverschijnselen
voor,dieinverband gebrachtworden'metdeminerale samenstellingvanhet
weidegras.
Binnenhetraamvan proj.nr.332wordt eenstudie gemaaktvandemlne.ralenhulshoudingvandeplantinhetalgemeenenvandegraslandplantenin
hetbijzonder.
Metbehulpvanderesultatenvandeze studiewordtgezochtnaarpraktischemaatregelenomeen,zogrootmogelijkehoeveelheid gras.voortte
brengen vaneengoedesamenstelling.:Ondergoed graswordtverstaangras,
datbijgebruik alsenigvoer eengoedeproduktie geeft,gepaard gaande
meteengoedegezondheid eneengoedevruchtbaarheid.
Dezekwaliteitseisen,dievoortvloeienuithetkopziekteonderzoek,het
koperonderzoek eneventueel andereonderzoekingen,vormen eenuitgangspunt
engeenpuntvanonderzoek.
Binnenhetkadervanproj.nr.334wordt dekalihuishoudingvangrond en

- 11gewasonder praktijkomstandigheden bestudeerd. Daartoe zijn8beweidingsproefvelden
oppraktijkpercelen aangelegd opverschillendegrondsoorten enbijverschillende kaliniveaus indebodera.Dezeproefveldenblijven 6jaar liggen.Binnenditprojectwordt
samengewerktmethet InstituutvoorBodemvruchtbaarheid teGroningen.
Proj.nr.332Studievandemineralenhuishouding vande'graslandplanten,met alsdoel
•'••
eenzogrootmogelijke produktie aangrasvaneengoede samenstelling.
Proj. nr. 33^Handhaving enwijzigingvandekalitoestand vangrasland onderpraktijkomstandigheden.Cl2000en2221t/m 2227.
Gemeenschappelijk project I.B.S.enI.B.teGroningen.

V

AFDELINGVEGETATIEKUHDE,hoofd Prof.Dr.D.M. deVries
Deze afdelingheeft alsobjectenvanonderzoek devegetatievan.grasland,deonkruidbegroeiing van akkers endehinderlijke plantengroeivanwaterlopen.De samenstellingdier
vegetatiesuitplantesoorten enuitplantengezelschappenwordtbestudeerd insamenhangmet
hunmilieu.
Hoewelhet grondleggendewerk,verrichtvoor deonderscheiding van graslandplanten
enakkeronkruiden invegetatieve toestand eninjeugdstadium, grotendeels tothetverleden
behoort,blijft tochdeuitbreidingenvervolmaking ervan enigeaandachtvragen.Gedurende
de laatste jarenwerd vrijveel tijd besteed aandeherkenningvanmossenen'wiersoorten,
welke laatstevaakmoeilijk tedetermineren zijn.Dekennis derwaterplanten aan'deafdeling lijktnuzozeer ontwikkeld,datopbescheiden schaalmet sociologisch enoec'ologisch
onderzoekvanwaterloopbegroeiingen kanwordenaangevangen.
Evenals inhetverleden zalookinde toekomst aanafgestudeerden, studenten,assistentenenanderewerkkrachten bijonderzoek,voorlichting enonderwijs gastvrijheid op
het laboratorium enhulpwordenverleend bijhunpogingenzichtebekwamenindeonderscheidingVangraslandplanten enakkeronkruiden.
1.Experimentele vegetatlekundeenwaarderingvangraslandplanten, Ir.J.P.vandenBergh
De in1959bereikteresultatenmethet zoekennaar eenmethode terbeschrijving
vanhetverloopvande concurrentiestrijd tussenmeerjarige grassoorten zijnvandien
aard,dathetnuvoormogelijkwordt gehoudendoorwijzigingvandeproefomstandlgheden
deinvloed vandeafzonderlijkemilieuomstandighedenopdeconcurrentietemeten.Alvorenshiermee begonnenkanworden,zaleerstnogaandeverbetering enstandaardiseringvandemethodemoetenworden gewerkt.Onder andere ishetvoor dereproduceerbaarheid vanditsoortproeven vanessentieelbelang,dathetplantmateriaal,waarmeede
proefwordt genomen,tentijdevandeaanvangvandeproef altijd inhetzelfde stadium
verkeert;b.v.gevernaliseerde,inrustverkerende spruiten.
Dewaterstandsproefmetvocht-endroogteïndicatoren zalingewijzigde vormworden
herhaald. Dewijziging bestaato.a.hierin,dat,doorhet tijdelijkgeheelweg laten
vallenvandegrondwaterstand, periodenvangrote droogte zullenwordennagebootst.
Dewaarnemingen betreffende debotanische samenstelling endenetto-enbrutoopbrengsten ophetmineralenarme grasland opdeproefboerderij "DeOssekampen"zullen
opdezelfdevoetwordenvoortgezet.
p

roj. nr.355 Potentiële enactuele indicatievangraslandplanten,
B.Onderzoek naardeminnendheid enmijdendheid vangrassoorten enhun
typent.o.v.milieufactoren
C.Concurrentie vanplantesoorten opoudgrasland bijverschillendebemestingen engebruikswijzen

2.Beschrijvende encorrelatieve vegetatlekunde, Prof.Dr.D.M.deVries enMej.E.H. Zeiler
Alsonderdeelvandemethodologie derbotanische analysevandegrasmatiseen
hernieuwdevergelijking vandérangorde-methode metdedrooggewichtsanalytische voorgenomenzowelophooi- alsopweiland.
Botanischonderzoekvangrasmonsters van-proefveldenwordt nogopvrijgrote,
schaalverrichtvoorandereonderzoekers vanhet I.B.S.,voor andere instellingenen
voor.Rijkslandbouwconsulenten;voor deeigenafdelingzalhet slechts tothetmeerjarigeproefveld AG-IBS1 (proj.nr.355 C)beperkt zijn.Het lijkt twijfelachtigof
ini960aanalle aanvragen totbotanischonderzoek zalkunnenwordenvoldaan.
Hetnauwkeurige botanische onderzoekvanoude graslanden,gekoppeld aangrondonderzoek (proj.nr.1 ) ,datvoorheen eenbelangrijk onderdeelvanhetwerkprogramma

- 12der afdelinguitmaakte,maar sedert 195^slechts Incidenteelwerd voortgezet,zal
Ini960slechtsbepaaldedoeleindendienen,zoalshetnagaanvandedroogteschade
enhaarherstel,benevenshetonderzoekvanvet-,schape-enpaardeweiden.Vooreen
verdere verwerking vanhetinde loopder jarenverkregen omvangrijkemateriaal
vanditproject totoecologische ensociologische mededelingen zalweerveeltijd
wordenuitgetrokken.Behalve enkele kleinere publikaties zijntweelijvigeverklagenvoorgenomen.
Hetprobleem aangaande deindicatievanbodemeigenschappen door plantesoorten
zalweer deaandachtvragen.Voorwat.de correlatievewijzevanaanvattingervan
betreft (proj.nr.355A)zalhetplanvoor 1959,datwegens debuitengewone droogte
nietkondoorgaan,wordenuitgevoerd.
Inhetkadervanhetsociologische enoecologische onderzoekvanakkeronkruidbegroeiingen (proj. nr.321)zaldeherhaaldebestuderingvande onkruidvegetatie
indeloopvanhetjaar,welke totmeerpercelen isuitgebreid,verder doorgang
vinden teneinde beter ingelicht téwordenover deinvloed vanvruchtwisseling en
weersgesteldheid.
InsamenwerkingmetdeAfdeling Onkruidbestrijding zalbegonnenwordenmet
oriënterend vegetatiekundig onderzoek aanwaterlopen.
Proj. nr. 1Sociologisch enoecologischonderzoekvanpraktijkgraslanden.
Proj.nr.321Sociologisch enoecologisch onderzoekvanakkeronkruidbegroeiingen.
Proj. nr. 355 Potentiële enactuele indicatievangraslandplanten.
A.Chemischonderzoekvanminnende enmijdendeplanten,tezamen
groeiend opoude graslanden
3.Morfologievanvegetatieve spruiten,A.A.Kruijne
Gebleken Is, datomtrent devegetatieveuitbreidingswijze vangraslandplanten,
welkebeinvloed wordtdooruitwendige omstandigheden,teweinigbekend is.Daarom
werd eenlopend'morfologischonderzoekbetreffende deuitstoeling enuitlopervormingvanenkele grassenondergebracht ineennieuwproject,datruimtelaatvoor
uitbreiding.
Proj. nr.362Ongeslachtelijkeuitbreidingswijze vangraslandplanten endeinvloed
vanmilieufactorendaarop.
VI AFD3LINGLANDBOUWDIERKUNDE,hoofd Dr.Ir.J.Doeksen
Bodemfaunaenweidehygiëne,Dr.Ir.J. Doeksen
Opdezeafdelingzijndrie objecteninonderzoek.
3ijdebestuderingvandebodemfaunawordtniet alleengetracht eeninzichtte
krijgen indebetekenisvande faunavoor debodemvruchtbaarheid, maar ookenvooral
wordt gezocht naarmogelijkhedenhet dierelevenindegrond testimuleren,waarbij
uiteraard degrond enzijnstabiliteit alsprimairwordenbeschouwd.
Veelaandachtwordtbesteed aanhet toevoegenvanveensoorten-inhetbijzonder
zwartveen -aandegrond enhet effecthiervan opdebodemfauna enomgek3erd.
Deinvloed vandeuitwendige factorenopdeproduktiviteitvanhetrundvee
wordtnagegaanmetbehulpvande standaardkoe.Thanswordt gestreefd naarhet verkrijgen
van eenbeter inzicht indevoedselopname endegroeivanzichontwikkelend vee.
Debestrijdingvande leverbot,waarvoor eenmethode isuitgewerkt,blijkt inde
praktijk inbepaalde gebieden teleurstellende resultatenopteleveren.Geblekenis,
datdeindeliteratuurvermelde endoor andereonderzoekers alsvaststaand aangenomengegevens overdebiologievandetussengastheer vandebot,deslakLimnaea
truncatula,onvoldoende,tendele zelfs foutzijn.De leverbotcommissieT.N.0.heefj:
thans eenbioloog aangesteld omindeze lacune tevoorzien.
Door onswordt getracht omdoorrationele greppelverzorging verminderingvande
schadedoorde leverbot teverkrijgen.
Proj.nr. 15Bodemfaunlstisch'onderzoek.
Proj.nr.20Onderzoek naarwetmatigheden ingroei enproduktievanhetrundvee.
Proj.nr,22-Weidehygienischonderzoek.
'
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De codering (b.v.1,4)inderechterbovenhoekvan blz. 1vanelkproject stemtovereen
met decodering betreffende afdelingenenonderzoekers inhetwerkplan.
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INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Projectnr. 6k. Onderzoeknaar defactoren,dierendabele bletenverbouw oponzezandgronden
beperken.
Verslag1959=
Tijdensdedrogezomerbleekhetproefveld teHoogSoerennogalonregelmatig tezijn.Het
gewasreageerdevrijwelnietopdedooronsgegevenbemesting.Hetproefveld Isthansdoorde
proefveldhoudermetrogge Ingezaaid,waarbijdebemestingvolgens schemadooronsIsverzorgd.
In1961zullenweerbletenophetproefveld wordenverbouwd.Voor devierdemaalinsuccessie
wordthetproefveld danvolgens onsschemametverschillende hoeveelhedenNa,K,ClenSO bemest. AangeziendebletenInheteerste jaarvanaanlegreedsmerkbaar opdebemestingreageerden,mogen In1961stellig duidelijkereactieswordenverwacht.
Tengevolgevandedroogte isdewerkingvanN-,K- enMg-bemestlngopdebietenproefveldenindeconsulentschappenditJaarvrijwelnihilgeweest.
Oprassenproefvelden opsterkverdrogende grondenblekende laaggehaltige rassen,speciaal
deBarressenmindervandedroogte telijdendandehooggehaltigegroenkragen.
Opsterkverdrogende percelenopdeVeluwe isdit Jaardeopbrengst aanversebietengemiddeld slechts 1/3 geweestvannormaal,terwijlde loofopbrengst nogminderdanl/3 vannormaalwas.Hetdroge-stofgehaltevandebietenwasaanzienlijkhoger dannormaal,zodatgemiddeld deopbrengst aandroge stofvandebietenslechtsweinigminder dandehelftisgeweest
vaneennormale goedeopbrengst opdiezeerdroogtegevoellge gronden.
OpvallendwasditJaarhetzeerhogegehalte aanruweiwitinbietenenloof.Hierdooris
deopbrengst aanruw eiwitvandebietengelijkgeweest aandievaneennormaaljaar.
Opsterkverdrogende percelenwaaropberegeningwerd toegepast,washet droge-stofgehalte
vandebietenaanzienlijk lagerdandatvandebietenopdenietberegendepercelen,dochde
opbrengst aandroge stofvandebietenwasgelijkaandievaneen "normaal-regenrljk"jaar.
Deopbrengst,evenalshetgehalte aanruw eiwitvande bieten wasechter ookcpdeberegende
percelen dit Jaarhogerdannormaal.
De indrukwerd verkregen,datopdezeerdroogtegevoellge grondenopdeVeluwe in1959
devoederbieten ondanksdedroogte tochnogdehoogste opbrengst aanzetmeelwaardehebbengegeven,vergelekenmet alleandereopdezegrondóiverbouwdegewassen.M.a.w.allijkendebedoeldegronden-zeker ineendroogjaar-nietgeschiktvoordeverbouw vanvoederbieten,toch
gevendebietenaltijd dehoogste opbrengst aanvoederwaarde.
Hetsmeerwortelgewas opdeproefboerderij "deBouwing"teRandwijkbleekditjaar inhevigematevandedroogtegeleden tehebben,hetgeenvooralopvalt,omdatvolgens dekwekerhet
gewasbuitengewoondroogteresistentmoet zijn.Alleendederde snede (naderegenvalvaneind
Julienbeginaugustus)heeft eenbehoorlijke opbrengst gegeven.
Behalve dit Jaar,issindsdeaanlegvandeproefIn1955,deJaarproduktievanhetgewas
leder Jaargestegen.
Omtezienhoe langdeze stijging zichvoortzetblijfthet interessant deproefnogaan
tehouden.Omeenindruk tekrijgenomirentdegebruiksmogelijkheden vanhetgewas isditjaar
deopbrengstvandederdesnedegeënsileerd doordeafdelingkuilonderzoekvanhet I.B.V.L.
Bestedetijd:
Ir.W.A.P.Bakermans (onderzoeker):40dagen
Assistent
:60dagen
Laborant
:15dagen
PersoneelB.G.D.
: 5mandagen
Ptiblikatie:
Bakermans,W.A.P.:Bemonstering, stencilS521van30-11-'59van I.B.S.; syllabus cursusOnderzoektechniek 1959/'60.
Plan i960:
Hetmeerjarige Na-K-Cl-SO^-proefveldwordt "slapende"aangehoudentoterin1961weer
voederbletenopwordenverbouwd.
InsamenwerkingmetDrs.Wittenrood zaltenbehoevevanzijnonderzoek eenvolledigebeschrijvingvandegroeivandesuikerbletenopdeproefboerderij "deBouwing"teRandwijkin
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1958,worden samengesteld. Hiervoor dient nogeenaantal chemische gewasanalysen verricht te
worden.
Benodigdetijd:
Onderzoeker
:60dagen
Assistent
:Bodagen
Laborant.
:,30dagen
PersoneelB.G.D.: 3mandagen.
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. INSTITUUTVOORBIOLOGISCH ENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Projectnr.213.Bewaringvanvoederbleten.
Verslag 1959'
Demonstersvanhethoudbaarheidsonderzoek vanserie26ophetperceelDiedenwegwerden
oprotaantastlngonderzocht enopgeruimd.Deverzameldegegevenswerdenintabellensamengevatengeschikt gemaaktvoormultipeler-egressieberekening.Uitdeoriënterende bewerkingbleek,
datMg-bemestlngeenduidelijkeverbeteringvandehoudbaarheid tengevolgeheeftgehad op
grondenmet laagMg-gehalteenookopgrondenmethoogMg-gehalte,wanneer tevenshetK-getal
hoogwas.WashetK-getal vandegrond echter laagenhetMg-gehaltehoog,dangafMg-bemesting
vrijwelgeenverbeteringvandehoudbaarheid.
Na-bemesting gafenigeverbeteringvandehoudbaarheid,inhoofdzaakwanneerhetK-getal
enhetMg-gehaltevandegrond hoogwaren.WashetMg-gehaltevandegrond laag,danwasde
verbeteringzeergering.
InhetalgemeenheeftdeK-bemesting eenduidelijkeverbeteringvandehoudbaarheidgegeven;hetsterkstewanneerhetK-getal enhetMg-gehaltevandegrond beide laagwaren.Verderheeft deK-bemesting inhetalgemeengunstiger gewerktwanneer tevensmetMgwasbemest.
Naar aanleidingvandeopsterkverdrogende zandgrondengeledendroogteschade endein
verband daarmeeverwachte slechtehoudbaarheid vandebieten,werd eenoriënterend onderzoek
verrichtomtrent detoestand vandebletenopenkelepercelenmetzwaredroogteschade opde
Veluwe.Dezeerernstigverdroogdebietenopdezegrondenwaren inhetalgemeenminofmeer
week.Ophetperceelmetdeergstedroogteschade,werdenlaag-gehaltigebletenverbouwdwaarvanerongeveer 30#volkomen slapenuitgedroogd waren.Werdendezezeerslappebletennog
tijdens dedroogteperiode gerooid,danwarenzeslechthoudbaar:reedsnaenkelewekenbegonnenzeterotten. Ineenkuiltjegebrachtdatvochtigwerd gemaakt doornatsproeiennamenze
5-15$vanhungewichtaanwaterop.Ditwijst erop,datzezeersterkuitgedroogd zijngeweest,immers,ineennormaalJaarnemenversgerooidebietenhelemaalgeenwaterop,ookniet
ineenzeernattekuil.Wateropname vindt alleenplaatsbijbietendie (meestalnahetrooien)
zijnuitgedroogd. Indetweedehelftvanoktobervielerenigeregen.Debietendietoennog
indegrond stondenbegonnengrotendeels tebekomen.Beginnovemberwarende oorspronkelijk
enigszinswekebletenweervolkomenhard engezondgeworden.Zelfsdeoorspronkelijk zeerslappebietendietoennogindegrond stondenwarenweergrotendeels hersteld.Alsgeheelzullen
debietendielaatzijngeoogstvrijwelzekergoedhoudbaar zijn.Dehoudbaarheid vandevroeggerooide ensterkuitgedroogde bietenkanechtertewensenoverlaten.
Begonnenwerdmetdegezamenlijke bewerkingendesamenvattingvanalle totnutoeverzameldegegevens.
Bestedetijd;
Ir.W.A.P.Bakermans (onderzoeker): l8odagen
Assistent
:l8odagen
Laborant
:100dagen
PersoneelB.G.D.
: 25mandagen
Publikaties:
Bakermans,W.A.P.:Rondschrijven aandeherenRijkslandbouwconsulentenbetreffende "Oogsten
bewaringvanvoederbieten",stencilS4-8ovan8-10-'59vanI.B.S.
Bakermans,W.A.P.enS.deHaan:Rondschrijven aandeherenRijkslandbouwconsulenten betreffende: "Debewaring enhet eventueelensilerenvanbieten",stencilS489van
23-IO-'59van I.B.S.
Bakermans,W.A,P.enH.v.d. Zweerde:Watdoenwemetonzevoederbieten? (Voorzichtigmet bijvoerenvanbieten).
DeLandbode jg.13nr.*H (15okt.'59),731;
Ons Platteland nr.721 (23okt.'59),5;
Boer enTuinder jg.13nr.650 (l6okt.'59),3
Plani960:
Degezamenlijke bewerkingvandedoor onsinhetbewaaronderzoekvandelaatstejarenverkregengegevenswordtvoortgezet.Aangevuld met literatuuronderzoekwordt aandehandhiervan
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Benodigdetijd:
Onderzoeker
Assistent
Laborant

190dagen
70dagen
50dagen-
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INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
I.Afd. Plantenteelt
Projectnr.292.De teeltvanaardappelen alsstoppelgewas.
Verslag1959=
.Einde juliwerden 3proevenaangelegd, IBS 332,333en334,metderassenLibertas,Ambassadeur,Maritta,Remona,Oostenbrink 51-52 enOldenburger 51-64-0.Hetpootgoed werd tot 6juli
ineen2°-celbewaard,daarna ineen15°-cel enopl8,21en23juliinhet lichtgeplaatst.
Hetmaakte,metuitzondering vanLibertas,naongeveer een jaarbewareneenzeergoedeindruk.
BijLibertaswaren deknollenmaar zeermatig gekiemd, eenaantal Inhet geheelniet.Deoverigerassenwarenbehoorlijkvoorgekiemd.DeknollenvanOldenburger (sortering groter dan4-5mm)
werdengesneden.
Bijelkraswerdenvande 6veldjes perproefer 3enigemalenbehandeld met"eenzirikhoudend carbamaat,terwijler3onbehandeld bleven.Bijdeproef IBS.332werd hetperceelvooren
achterhetproefgedeelte volgepootmet 4-rassen,waarbijeengedeelte inaugustusenseptember
enigemalentoeteenboraxoplossing;werd bespoten.Dit zou,volgens literatuurgegevens,devorstresistentieverhogen.
Op28, 29en30Juliwerd gepoot ineenzeerdrogegrond,dochdirectnahetpotenenin
begin augustusviel erveelregen,waardoor deopko.mstenbeginontwlkkellngin 't:algemeenvlot
verliep.Libertas bleef,alsgevolgvanhetmindergoedepootgoed achter;hetrasgafveelmisplaatsen tezien.Omstreeks half augustuswas destand vanhet gewas opalleproevenuitstekend,
doch eendaarna aanvangende droogteperiode,die totdeoogst toevoortduurde,maakte aandeverwachtlglngenvaneengoede opbrengst eeneinde.IndeeersteweekvanseptemberbegonHet'gewas
vanIBS333en334lastvande droogte tekrijgen;bijIBS332trad droogteschade laterop.Zeer
duidelijkkwamnuhetrandeffect naarvoren;deplantenvandekantrijen ledenveelminder'van
dedroogte.Er warenveelbladluizen,ooknog inoktober.
Phytophthorakwam ditnajaar nietvoor,zodat overderesistentievanderassengeengegevenskondenwordenverkregen.
Verschillen instand alsgevolgvandebehandelingmet zinkcarbamaatwerdennietwaargenomen,watwelvnl. aandedroogte zalmoetenworden toegeschreven.Nachtvorsten tegenheteinde
vanseptember eninbeginoktoberveroorzaakten veelschade.Van eengunstig effectvandeboraxbespuitingwasniets tezien. Omstreeks halfoktoberwashet gewas opalledrieproevenpraktischgeheel afgestorven als gevolgvandroogte ennachtvorst.
Op21,22en23oktoberwerd gerooid.Deopbrengstenwaren in 'talgemeen laag.Aanveldgewas (bruto-veldjes)leverde IBS 332,gemiddeld over allerasseneentweemaalzohoge opbrengst
alsdebeide andereproeven,nl. 8,9 tonperhategen 4,5 en4-,4ton.Vandezeveldopbrengst
komt eengrootdeelvoorrekeningvande sorteringbeneden28mm.Hetaantalknollenperplant
was inde regelruimvoldoende;deknollen zijnechter tekleingebleven.Tenaanzienvande
rassenwarener,wat develdopbrengst vanhetnetto-veldje betreft,geenaltegroteverschillen;
deopbrengst aanknollen,groter dan28mm liepechter sterkuiteen.Libertas:en Oldenburger
gavendegunstigste sortering endehoogste opbrengst aanpootgoed.
Inonderstaand overzicht Isvoor denetto-veldjes deopbrengst aanknollengroter dan,.
28mm inkgper arevermeld, alsmede hetpercentage datdezevandeopbrengst aanveldgewas
uitmaakt.

/are
Libertas
Ambassadeur
Maritta
Remona
Oostenbrink 51-52
Oldenburger 51-640

60,2
52,0
49,8
53,1
37,0
77,9

IBS 332
IE S 333
Jj.van ve]
fa van veldgewas k g / a r e
83,9
63,2
63,4
65,4
48,7
87,5

17,3
8.1
2,7
3,8
3,1
21,1

45,1
20,2
8,0
10,8
8,6
50,8

IBS334
vanveldgewas
22,3
10,2

9,7
11,8
4,4
20,3

Uit deze cijfersblijktwelzeerduidelijk deinvloed vanhet lateroptredenvandedroogteschade bij IBS332.
Derandrijen,grenzende aanpaden,leverden aanmerkelijkhogere opbrengsten dandenettoveldjes,terwijl ookde sorteringveelgunstigerwas;deplantenhaddenhiermeerruimteen
vocht terbeschikking.Ditrandeffect wasvooralgrootbijde2proevenmet zeer lage opbrengsten
vandenetto-veldjes.BijLibertaswashetgaringerdanbijdeoverigerassen.Deindrukbestaat
datbijdedroogte inditnajaar eenruimere stand eenveelhogere opbrengst gegevenzouhebben.

59,0
24,8
23,4
29,3
12,8

49,3
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De hogere opbrengst v a nLibertas opdenetto-veldjes Is misschien ookw e lvoor eendeelte
danken aanderuimere stand door hetgrote aantal misplaatsen,
In devolgende tabel zijn deopbrengsten aanknollen groter dan2 8m minkgperareen
in procenten v a nh e tveldgewas vermeld voor de randrijen.
IBS332
kg/arei f»vanveldgewas1
Libertas
Ambassadeur
Maritta
Remona.
Oostenbrink 51-•52
Oldenburger 51- 640

96,0
132,2
152,3
128,4

88,5
80,9
87,H
80,1
73,3
92,5

132,5
1^3,7

IBS 333
kg/are %vanveldgewas
78,2

59,2
82,7
74,6
65,^
69.5
120,2

i

73,3
69,7
62,9
60,6
87,6

IBS334
kg/are fovanveldgewas
42,7
45,1
36,7
51,0
31,7
58,2

BijIBS332liggendeopbrengstenmet 13à15tonaanpootgoed perhaopeenredelijk
niveauvoorherfstteelt.
Debehandelingmethetzinkcarbamaathad'geeninvloed opdegrootte ensorteringvan
deopbrengst.
Vanhetverkregenpootgoed werd van5rasseneendeelineen2-celgeplaatstvoorde
aanlegvanproevenmetnajaarsteeltini960.
Bestede tijd:
Ir.J.C.Bosman (onderzoeker): 160dagen
Assistent
: 40dagen
Hulpkracht
: 30dagen
PersoneelB.G.D.
: 48mandagen
Aantal onderzochtemonsters:
Grond: 3 (l8bepalingen)
PlanI960:

'

Metinhetnajaarvan1959verkregenpootgoed zullen2proevenmet5rassenwordenaange-r
legd.Daarnaast staan2proevenmet "normaal"zomerpootgoed met 6rassenophetprogram.Een
objectmet alennietbehandelenmeteenzinkhoudend carbamaat,wordt,evenals in1959,1"n e t
proefplan opgenomen.Deverwerkingvanderesultatenwordtvoortgezet.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
Assistent
Hulpkracht
PersoneelB.G.D.

160dagen
50dagen
60dagen'
82mandagen

Aantal teonderzoekenmonsters:
4
Grond :
Chemisch: 44

75,3
55,9
50,0
62,5
43,3
.73,6
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I.Afd. Plantenteelt
Projectnr.357.Deteeltvanvoedergewassen.
Verslag1959=
De suikerbietenvandeproefopdeBorn-Zuid,dienadeoogsteninoktoberennovember
1958overvaren (kantrljen),blevengedurende dewinter staan,voor eendeelbuiten,vooreen
deelindekassen.Injanuari enfebruarikwamenvorstperiodenvoor,waarbijbuitendetemperatuur openige dagendaalde tot-7,5 à-9°C;indekassenwasde laagste temperatuurong*
-6°C.
Buiten liependebietennogalvorstschade openverloren zepraktischalhetblad,inde
kassenwasdevorstschadegering.
Op2maartwerd voor dederdemaalgerooid,waarbijdoorvorstbeschadigde bietenzoveel
mogelijkvermedenwerden.Dedroge-stof- ensuikergehaltenwerdenbepaald,alsmede derefractometerwaardevanvaatbundel- enparenchymweefsel.Debepalingvandezewaarde leverdevoorde
bieten,afkomstigvandebuitenveldjes,somsmoeilijkheden opdoorinwendigevorstschade.De
refractometerwaardenwarenbijbijna alleveldjes ietshogerdanbijdevorigeoogst,deverschillentussenvaatbundel enparenchym opeenenkeleuitzonderingnakleiner,enwelbijde
bietendiebuiten stondeniniets sterkerematedanbijdebietenindekas.Hetverband tussen
refractometergetalenbietgewicht,nl. eeniets lagerewaardebijhogerbietgewicht,kwamgoed
overeenmet datwatbijdetweede oogstwerd gevonden.Hetsuikergehaltevandebieten inde
kassenwasgemiddeld wathogerdanbijdevorigeoogsten;bijdebietenbuitenwashetwat
lagerdanbijdeoogst op24november '58.Eindemaartviel indekassenaleenduidelijke
schietervormingwaar tenemen,buitenwashiervannogniets tezien.Op8september,nadatrijp
zaadwasgevormd,werden10bietenonderzocht oprefractometerwaarde.Dezewaarde,evenalshet
verschil tussenvaatbundel enparenchymwas aanmerkelijk lagerdanbijdevorige oogsten.Het
volgendeoverzichtje geefthiervaneenindruk.
rooidatum
P

6 okt.',58
24nov..'58
2 mrt. '59
8 sept.'59

verschil

refractometerwaat-üe

l

14,1
15,8
17,2

4,1

V

1
20,3
20,9

p

2

V

2

20,4
21,1

21,7

15.4
16,9
18,1

5.7

4,0

5,5

21,9

v -p
v„-p„ V
1 1
2
Z
6,2
5.0
5,1
4,2
4,5
3,8
1.6
1,5

Hierbijisp deeersteonderzochteparenchymringvanhet centrumvandebietuit,vide
aangrenzendevaatbundelring, p hetdaaropaansluitende parenchymweefsel env het daaromheen
liggendevaatbundelweefsel.De cijfersvande eerstedrieoogstenzijngemiddeldenvan 100à
110bieten,vande laatsteoogstvan10bleten.
Enigeresultatenvandezeproefzijnverwerkt ineenartikelvoorhet jaarboek1959.
Bestede tijd:
Ir.J.C. Bosman (onderzoeker):80dagen
Assistent
: 4dagen
Hulpkracht
:40dagen
Aantalonderzocntemonsters:
Chemisch
:11 (22bepalingen)
Refractometerwaarde: 11 (109bieten,436bepalingen)
Publikatie:
Bosman,J.C. :Droge-stofgehalteenrefractometerwaarde bijbleten.Jaarboek I.B.S.1959.11-15
(Mededeling71vanhet I.B.S.).
Plani960:
Voori960staangeenproevenophetprogramma.
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I.Afd. Plantenteelt
Projectnr.361.Zaadzetting bijrodeklaver.
Plani960:
Openigepraktijkpercelenmetrodeklaverwordenvanhetbeginvandebloeivandetweede snede af,metperiodieke tussenpozengazenkooienmetbijv. 1m^grondopperylakte over
het gewasgeplaatst,teneinde debestuivingsmogelijkheid doorhommels tevariëren.Dezaadzettingvandeklaver ophetvrijeveld enonderdekooienwordtnagegaan.Vaneenaantal
bloemhoofdjeswordt eendeelderbloemenweggenomen omeenIndrukteverkrijgenvandemate
waarin compensatie bijdezaadvorming bijklaveroptreedt.
Ter oriëntatie zullenwaarnemingenwordenverricht aaninpottengeteeldeklaverplanten,
waarvandeeerste snede totbloeikomt.
Benodigdetijd:
Onderzoeker :80dagen
Assistent :60dagen
Hulpkrachten:80mandagen
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Projecthr. 359- Onderzoek betreffende.,deontwikkeling ende activiteit vanhetwortelstelsel.
Verslag1959=
Hétonderzoek is'gerichtop een'fysiologische analyse van dereactievangewassenopverschillende omstandigheden inhetwórtëimilieu.'Behalve aandit specialewortelöhdèrzoek is een
deelvandetijd besteed aaneen algemene oriëntatie ten aanzienvan devoor elkgewas datgebruiktwordt optimalegroeiomstandighede.nindeklimaatcellen enkassenwaar deproevenworden
uitgevoerd. Ditblijkt vanbelang te zijninverband methet feit dat, zoals teverwachten
was, dereactie'van eengewas opverschillende factoren inhetwcrtelmllieu:, samenhangtmet
het gehele complexvan groeiomst'andigheden,zowelbovengronds alsondergronds.'
Hetonder depunten 1en2beschrevenonderzoek isvanalgemeenoriënterend karakter,terwijlöndérde punten 3t/m 5het'eigenlijkewortelöhdèrzoek ter'sprakekomt,"
1. Invloed,,vandemilieutemperatuur opdedroge-stofproduktle
Bijdrieverschillende temperaturen (10°C,17°Cen24°C)isdevolledigeontwikkelingscyclusvanerwtenvervolgd.'Inhetvegetatieve stadium isdegroei snellernaarmatedetercpe•rauur hoger is. Het intredenvanhet generatieve stadiumvormt een afsluitingvan.devegetatieveontwikkeling. Gebliacénis dat'{he't;intredenvanhet generatieve stadiumbijdehögere temperaturenmeer Versheidwordtdàndevegetatieve groei. Hetresultaatis,datdeuiteindelijke droge-stofproduktie het grootst isbijde laagste temperatuur die onderzocht is;Derei;ul.taten'zljn'Va'st'géïegdinë'ënpubïikatie:De invloed,van detemperatuur op'deontwikkelingscyclus vanerwten ('JaarboekI.B.S; 1959). ,;
2. Invlped van de lichtintensiteit,qpde.droge-stofproduktie .
'"Bijerwten isbijeentemperatuur van Ï7°Cdevolledige ontwikkelingscyclus vervolgd
bij 6lichtintensiteiten liggend tussen0,6x'10^ergs cm^sec* 1 en7,'2x 10*ergs cnT^sec-1.
Detotale droge-stofproduktie,alsmededrögè stofindëwortel endroge stöfindespruit,
'neemt'inhét'vegetatievestadiumrechtevenredig toemet de lichtintensiteit.Bijdehoogste
lichtintensiteit treedt debloei (eindevan.devegetatieve ontwikkeling)ietseerder in,
zodat'de'uiteindelijke;produktiêbij5",'^eh7,2 x 10*ergs cm-2sec-1'niëfeverschilde.Tot
na deblóéiverlopenwaterópname, fosfaatopname endroge-stofproduktie parallel.^Later neemt
"defosfaatopnamerelatief af;
•"•.•,.•..•••••
- •'••Bijbonenvindenwe ëehgelfde invloedvande lichtintensiteit.Vandit gewaszijn echter
nóggeengegevens beschikbaar over degehelevëgetatiepërlode.
3. Invloed van de temperatuur vanhetwortelmilleu opwortel- en spruitgroei.
Aanvankelijkwerd bijeenbetrekkelijk lage lichtintensiteit (4x 10 ergs cnT^sec )
de invloed vandeworteltemperatuur opde droge-stofproduktie bijerwten onderzocht.Hierbijbleek'datbij een luchttemperatuurvan17Cdeworteldrooggewichten toenamennaarmate
de'worteltemperatuur hogerwas (traject7°C-19°C). De spruitdrooggewichtenwarenbijeen
worteltemperatuur van7°C lager danbij de andereworteltemperaturen dieonderling geenverschillenmeer te ziengaven.Dereductie van de spruitgroei bij eenworteltemperatuur van
7°Öwas sterker naarmate1de spruitwortelverhöudinggroterwas.Een enander isvastgelegd
in-eenpüblikatiet De:invloed vandeworteltemperatuur opdegroeivan erwten (I.B.S.Jaar•boek 1959: 27-36. Mededeling I.B.S. 73).Herhaling vandezeproevenbijhogere lichtintensiteitenresulteerde ineen sterkere reductie indroge-stofproduktie. Onder dezeomstandigheden gafook eenworteltemperatuur van 10°Cnog eenduidelijke reductie inspruitgroei te
•zien.'Dëzegroëirëductie kanworden toegeschreven aan eenreductie inbladoppervlak, terwijl
dedroge*stofproduktieper eenheid vanbladoppervlak inalleonderzochte gevallendezelfde
was. Naaranalogievandehieronder beschreven proevenmetbonenwordt aangenomen datwatertekort als oorzaak'vandegeringere bladgroeibeschouwd moetworden.Kennelijk isbijde
lageworteltemperatuur de opnamevanwater debeperkende factor voor de groei.De groeiremtningissterkernaarmatedetemperatuur lager isofdespruit-wortelverhoudinggroter.
Bijhet verhogenvandeworteltemperatuur tot2Q°C enhoger treedt ook eenreductie
vande spruitgroei op.Het ziet ernaaruit dat deze reductie berust opeenminder goede
mineralenvoorzlening.
Bijbonen isde invloed vandeworteltemperatuur op degroeinog sterkerdan bij.erwten.
Bijeenworteltemperatuur van5°Ctreedthier inhet geheel geengroei opterwijl bij10°C
de groei zeer gering is.Van 10°C tot25°Cneemt zoweldewortelgroei alsdespruitgroei toe.
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tevlJLHJeenworteltemperatuurvan30CeriigereductieIngroeigeconstateerd werd.Ookby
ditgewas isderemmingvandegroeisterkernaarmate delichtintensiteit hoger is.De
bladgroelwordt indeeersteplaatsgeremd.Dezeremmingberußtophetfeit'datbijdé
lagereworteltemperaturen decellenminder strekken.Het aantal cellenperblad onder:
gaatgeenverandering.
.:.."'...•'•
Bij5°Cen10°C isniet alleendecelstrekking geringermaarookdebladefficië'ntie.
Bijdezeworteltemperaturen is•.nl.ookdedroge-stofproduktie per eenheid vanbladop..... pervlakkleiner danbijdehogere temperaturen.
4.Invloed vandéaSfatievanhet'wortelmilieuopwortel-enspruitgroel
Dedoorluchtingvanhetwortelmilieuheeft invloed opdedroge-stofproduktie bij
veleplanten.Bijdeboon isdezeinvloed groot.Vanditfeitisgebruikgemaakt ombij.
ditgewasdefysiologische achtergrond vanditverschijnsel tebestuderen.
Indeeersteplaatsbleekdaarbij;datdezeinvloed sterker isnaarmate delichtin-:
tensiteithoger is.Ditwijst inderichtingvaneeninvloed viade waterbalans.Deze
veronderstellingwerd bevestigd.toen'hlee.kdatbij.gelijkeIle.htlntaasite.lt;degroe.lrédüctiegeringerwas invochtigeluchtdanindrogelucht.:
Deniet,geaëreerdeplantenhebbeneenhogerzetmeelgehalte dandegeaëreerde,zodat
deproduktlevankoolhydraten nietalsbeperkendefactorvoor degroeibeschouwd moet
worden.Dedroge-stofproduktie pereenheidvanbladoppervlak isvoor beidebehandelingendezelfdemaar.hetontwikkelde.bladoppervlakisbijdenietgeaëreerdeplantenveel
geringer. . . . .
Uitfrequentemetingenvandebladgroelbleek,datdeoppervlaktetoenametijdensde
donkerperiode metgroteresnelheid plaatsheeft dantijdens delichtperiode.Hel;verschil
tussendegroeisnelheld inlichtendonkerisbijdenietgeaëreerdeplantenveelgroter
danbijdegeaëreerde.Debladerenvandenietgeaëreerdeplantengroeieninhet..licht'
praktischniet.DitIseenaanwijzing temeerdatwehier tedoenhebbenmeteenremming
vandegroeivanhetblad t.g.v.het,voorkomenvaneenwaterdeflcitindeplant.
Hetaantalcellenperblad verschiltnagenoegniet,zodatookhierhetgeringere
bladoppervlakvandeniet geaëreerde plantenberust ophet feitdatdecellenmindergestrekt.zijn.', : . , . .
•'.••••••.••'•
Wemogendusconcluderendathetontbrekenvanaèratievanhetwortelmilieuzelfs
inwatercultuur leidttoteenongunstigewaterbalans indeplant.Het gevolghiervanis
datdebladcellen onvoldoende strekken,waardoor hetbladoppervlak kleinblijft.Tengevolgevanhetgeringerebladoppervlak Isookdedroge-stofproduktie kleiner.
Onderdegegevenproefomstandlgheden (17uur lichtperetmaal,lichtintensiteit +8x
10 ergs cm" 2 sec -1 ,rel.vochtigheid + 65$,temperatuur 20°C)bedraagtdereductieIn
droge-stofopbrengstongeveer 6o#.

5. De iórëenopnatne •
Inhoeverre enonderwelkeomstandigheden deopnamecapaciteit vanhetwortelstelsel
de ionenopnamebepaalt iseenpuntvanonderzoek.Bepalingvandeionenopname gedurende
degeheleontwikkelingscyclus bijgeregeld verversendervoedingsoplossing toondeaan
dataanmerkelijkeverschillenvoorkomen tussendeonderzochte ionenK, PenN.
Deopnamecapaciteit vanhetwortelstelstel verandertmet deleeftijd enhetziet
ernaaruitdatinhet jeugdstadiumdeppnameafhankelijk isvandeopnamecapaciteit.
Daarnaastwordtdeopnamevoor eendeelookbepaalddoordemogelijkheid totverwerking.
. Bijconstant aanbod isbijerwtendesnelheid vandeK-opnamehetgrootstevenvoor
debloei,terwijlditpuntvoor PenNnadebloei ligt.
, ...
Eriseensterke correlatie tussenwateropname,lonenopnameendrpge-stofproduktie.
Hetkwantitatieve verband tussendezegroothedenverandert tijdensdeontwikkelingscycluseenpaar'maal...
..
Inde jongste stadiumswordenrelatiefveelionen opgenoment.o.v.water,ongeveer
tijdensdebloeineemt ditaf,terwijltijdensdeafrijpingopwatercultuur weerrelatief
veel ionenwordenopgenomen.Indit laatstegevaliswaarschijnlijk,desemlpermeablliteit
vànhetwortelstelselverlorengegaanzodat deoplossing alszodanigwordtopgezpgen.
Bestede tijd:
Dr.R.Brouwer (onderzoeker):allebeschikbaretijd
Assistenten
:allebesschikbare tijd "

.

.

.
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Fublikatles:
Brouwer,R.:Diffusibleandexchangeable rubidium ionsinpearoots.ActaBotanica Neerlandica

8(1959)68-76
Brouwer,R.:DeInvloedvandetemperatuuropdeontwikkelingscyclusvanerwten.JaarboekI.B.S,
1959: 17-26 (Mededeling72v.h.I.B.S.)
Brouwer,R,:Deinvloed vandewortëltemperatuuropdegroeivanerwten.JaarboekI.B.S.1959:
27-36 (Mededeling73v.h.I.B.S.)
Plani960:
1.Voortzettingvanhetonderzoeknaardeinvloed vandewortëltemperatuuropdegroeivan
verschillende gewassen.Deproevenzullenwordenverlegd naar enigszins andereproefomstandlgheden,waarbijwordt gedachtaanvergrotingvanhettemperatuurtraject envanhet
aantalgewassen,terwijlbovendiendemetwaterculturesverkregenresultatenvergeleken
zullenwordenmetgrondcultures.
2.Voortzettingvanhetonderzoeknaardeinvloed vandeaëratieopdegroeivanverschillendegewassen.Hierbijwordt gedachtaaneenzelfde soortverschuivingvanomstandigheden
alsonderpunt1genoemd.
Benodigdetijd:
Onderzoeker:allebeschikbare tijd
Assistenten:allebeschikbaretijd
Aantalteonderzoekenmonsters:
Chemisch:500volledige analysen (org.bestanddelen+afz.macroëlementen)
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I.Afd. Plantenteelt
Projectnr.220.Onderzoek naar de oorzakenvanonvoldoendeontwikkeling vanklavers, (Cll657,
IBS74t/m 77,79 t/m 82,158t/m 166,167)
Verslag 19591.Beweldingsproefmetverschillende combinaties vanbeweiding en stikstofbemesting (Cl1657,
Dijkgraaf,Wageningen}.
Bijhetuitwerken vandeIn1958verkregen gegevens bleek datnahet verwisselen van
standwelden enomweldlngspercelendebotanische samenstelling zichnaéén seizoenreeds voor
eenbelangrijk deelhad aangepast aandeveranderde behandeling. In1959heeft ditproces
zichvoortgezet,hoewel,mogelijk onder invloed vandeuitzonderlijke droogte,minder snel
dan in 195,8,Daar I959een abnormaalJaarwas,lijkt hetgewenst hetverdereverloopvande
aanpassingvande botanische samenstelling aandebehandelingswijze nog gedurende éénJaar
teblijvenvolgen.
2.Voortzetting vanhet onderzoeknaar ziekten alsmogelijke oorzakenvan slechte klavergroei,
Insamenwerking methet I.P.O.ende P.D. (DD-proeven: IBS Jk t/m 77 en79 t/m 82;afrikanenproeven IBS 158t/m166).
De In1956aangelegde DD-proevenwerden eind 1958opgeheven.
Opverschillende van de In1957aangelegde DD-proefveldenbleek eind 1958opdeDD-veldJeshet aantalvanvrijwelallébijhet onderzoek betrokken aaltjes nogbelangrijk lagerte
zijndan opdeoverige veldjes.Drievandezeproefvelden zijnomgespi-tenopnieuw-ingezaaid
om eengoede vergelijking tekrijgenmethet effectvan afrikanen alsvoorvrucht. Doorde
verbouw vanafrikanen bleekhet aantal aaltjes Inhetalgemeen eveneens belangrijk tezijn
gedrukt.De afrikanenproefveldenwerden tezamenmet de omgespitte DD-proefvelden Inmaart ingezaaid met eengras-klavermengsel. Door de droogtewaren de aanslag endeverdere ontwikkelingvangras enklaver slecht.Hoewel slechtsweinig opbrengstgëgevenswerdenverkregen,
wijzendezeïnderichting dat inhet algemeen deklaverontwikkelingopdeafrikanenveldjes
niet beter isdanopdeveldjes met een landbouwgewas alsvoorvrucht.Daarentegenwas opde
nieuw ingezaaideoudeproefvelden de ontwikkeling vangras enklaver opdevoormaligeDDveldjes tijdelijk ofgedurende het gehele seizoenbeterdanopde andereveldjes.
Insamenwerking met Ir.Van Doorn vanhet I.P.0.werd op eendrietal indeherfst van
1958ingezaaide percelen opdeproefboerderlj "Droevendaal"opgemerkte plekken gedurende de
winter regelmatig het aantalklaverplanten geteld.Eind februariwas H-0%vanhetoorspronkelijk aanwezige aantalklaverplanten afgestorven,watvrijwel geheeleengevolgbleek te zijn
van aantasting door klaverkanker of eennauw verwante schimmel.Het aantal overgeblevenplantenbleek echternoggroot genoeg omIn 1959eengoede klaverontwikkeling mogelijk temaken.
3.Meer fundamenteel gericht onderzoek van diverseproblemen Inbakken- enpotproeven,
Ineenproefjemet rode enwitte klaver (monocultuur)bleek dat bijbeide gewassende
droge-stofproduktie gedurende eenbepaald tijdvak5recht evenredig Ismet de lichtintensiteit,
althans toteen intensiteitvan tenminste7,1 x 10 ergper cm 2 per sec (gemeten aanhet
potoppervlak).
Inbeginsel ishetmogelijk doormiddelvanpotproeven indeklimaatcellen enmetbehulpvande concurrentietheorle vanDeWitde invloed vandiverse factorenop.de concurrentie
tussengras enwitte klaver kwantitatief nategaan. Omdit tekunnen doenmoet echter eerst
eengeschikte methodiekvoor hetnemenvandergelijke proevenwordenontwikkeld. Tot ditdoel
worden thans indekllmaatcellen verschillende oriënterende proefjes genomen.Het isreeds
gebleken dat grond alsvoedingsbodem ongeschikt is,omdat hierin tijdens deproefveranderingen optreden,waardoor degroeiomstandlghedenvoor deklaver verslechteren (hetgeenveelovereenkomst vertoont met Inhet veld optredende verschijnselen).Erwordt nunagegaan ofdeze
moeilijkheid kanworden ondervangen door deplanten inplaatsvanopgrond opeenvoedingsoplossing te latengroeien.De eerste resultaten lijken bevredigend.
4. Invloed vandeuitdunning van gras opdeklavergroei Inoud grasland, insamenwerking met
Dr.Van der Zweep (IBS167).
Bespuiting Indecember 1958metmiddelen die remmend werken opde grasgroei,had geen
invloed opde Jaaropbrengst In 1959,doch deed het (on)kruldgehalte vanhetgrasland toenemen
van2itot 6f*(onbehandelde t.o.v. behandelde veldjes inaug. 1959). Hetklavergehalte steeg
door debespuiting slechtsvan \ tot \%. Hetproefveld iseind 1959opgeheven.
Het aanleggenvan eenproefwaarbijhet gras Insmalle baantjes geheelwordt doodgespoten, isuitgesteld tot i960.
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Bestede tijd:
Ir.G.C.Ennik (onderzoeker):155dagen
Assistent
•,..:. 250 dagen
Personeel B.G.D.
:120mandagen
Aantal onderzochte monsters:
f15 F%
Botanisch*30 G%(volledig)
1315 G%(gras-klaver-onkruid)
Chemisch :327ds-bep.alingen
Publikatiesi.
Ennik, G.C,:.Speelt boriumtekorteenrolbijde ontwikkelingvanwitte klaveringrasland?
Jaarboek I.B.S. 1959, 37-^1 (Mededeling 7^vanhetI.B.S.).
Voor Mededeling22vanhetP.A.W.: "Klaverrijke kunstweideninDenemarken.Verslagvaneen
excursievan30junitotenmet5juli 1958."werdhetconcept geschreven voor
dehoofdstukken "I.Algemene gegevens"en"XII. Samenvatting enconclusies".
Plan I960:
1.Voortzettingvandebeweidingsproef Cl 1657 gedurendenogéénjaar (zieVerslag 1959> Punt
.•

l

)

'

•

'

2. Voortzettingvanhetonderzoek naar ziektenalsmogelijke oorzakenvanslechte klavergroei,
in samenwerkingmetdeP.D.enhetI.P.O.
De,mogelijkheid bestaatdatin1959 doordedroogte debodemaaltjeseengr.ootdeelvan
het jaar inactief zijn geweest,zodat misschien daardooropdeafrikanenproefveldendeverschilleninaaltjesaantallen tussendeveldjes niet.inhet gewastotuiting kwamen.Omelke
twijfelhieroverwegtenemen, zullendeveldenditnajaar opnieuwopaaltjesaantallenworden onderzocht en, indienernogverschillen aanwezig zijn,worden omgespit enini960opnieuw,worden ingezaaid.
De resultatenvandeproeven in1959hebbendetwijfelaandemeningdatdegunstige
invloed vaneenDD-behandelingopdeklaverontwikkeling een.gevolgisvanhetdodenvan
aaltjes,nogdoen toenemen. Daaromzalinsamenwerkingmetdeheer Kort (P.D.)enDr.Van
Doorn (I.P.0.)ditprobleemnuvaneenandere zijdeworden benaderd. Getracht zalwordenhet
DD-effectwatinhetveld optreedt,inpotproeven (metgrond)tereproduceren.Alsditlukt,
zalworden nagegaanofheteffectookoptreedt inpotproevenmetvoedingsoplossing.Ten
slotte,zalworden nagegaanofeenvandecomponentenvanDDhetgunstige effect veroorzaakt
ofdatdeze componenten cumulatief werken.
•
3. Meer'fundamenteel gericht onderzoekvandiverse problemeninbakken-enpotproeven.
Voorlopigzalvoornamelijk aandacht worden besteed aanhetverder ontwikkelenvaneen
bruikbare methodiek voorhetnemenvanconcurrentieproeven in potten.Ditiseennoodzakelijk
doch tijdrovend werk.
Met behulp van:een door Ir.VandenBergh ontworpen apparatuur zalineenoriënterend
proefje worden nagegaan inhoeverredevochtigheldstoestandvandegrond invloed heeftop
de gras-klaververhouding.
'h. Invloedvandeuitdunning van grasopdeklavergroei in oud'grasland,insamenwerkingmet
Dr. Van'der Zweep.
ZieVerslag 1959,punt*+.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
:alle beschikbare tijd
Assistent
:250dagen
Personeel'B.G.D.:105mandagen

"

Aantal.te onderzoeken monsters:
' f15F^ ;;
•Botanisch:« 30 G$ (volledig)
p l 8 0,% (gras-klaver-onkruid)
Chemisch : 336 ds-bepallngen
Grond
: 4 (16 bepalingen)

:'.., .
1
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I,Afd. Plantenteelt
Projectnr.2^5.Onderzoeknaardewaarde voorverschillende gebruikswijzenIndepraktijkvan
typenenselecties. (Graciv 51-4,51-5,51-7en5^-l8,IBS241)
Verslag 1959'
Hetproefveld 54—l8werd opgehevenomdat ophetdesbetreffendeperceelweer aardappelen
kondenwordenverbouwd. Opdeoudereproefvelden,waarreeds eenzekereevênwichtstoestaïïdwas
ontstaangafhetafgelopenzeerdroge jaareenuniekegelegenheidwaarnemingen tedoenoverde
gevoeligheidvoorextremedroogtevandeuitverschillendemengsels,rassenentypenontstane
grasmatten.
Hoeweldeinsamenwerkingmetdekwekersbond verzameldeherkomstenvanEngelsraalgras
zeer zorgvuldiguitoud grasland werdengehaald,datzeeroverwegend ofuitsluitend werdbeweid,
werdentochzeergroteverschillengevonden.Deeersteplantenwarenreedsgeschotenop11mei,
delaatste eerst inhetbeginvan augustus.Ookdegemiddelde schietdatumsperherkomst liepen
sterkuiteen.Hetverschiltussendeuiterstenbedroegnietminder dan45dagen.De indrukwerd
verkregen datdegrondsoort, endanvooraldegevoeligheid voordroogte,inditopzichteen
grote invloed heeft.Mogelijk isechterookde rijkdomaanvoedingsstoffenvanbelang.Dezeer
vroege typenwerdenzeeroverwegend aangetroffenopdelichte droogtegevoelige gronden.Onder
devroeg schietendeplanten afkomstigvandezegrondenwerdenertochvele aangetroffenmeteen
platte, somszelfszeerplattegroeiwijze.
Erwerdenookgroteverschilleninbladlengte enbladbreedte aangetroffen. Zoliependeze
gemiddeldperherkomstuiteenvan 10,7tot l8,7cm,resp.van3,3 tot5,6mm.Erkanhierbij
nietgesprokenwordenvaneensamenhangmetdeschletdatum.Dit iswelhetgevalbijdeaaropbouw. In 'talgemeenkangezegd wordendathetaantalpakjesper aarendeaarlengte duidelijk
toenemennaarmate deplanten later schieten.Invelerlei opzichtwerdenechteruitzonderingen
aangetroffen.
Ookdehoeveelheid zaad dieperherkomstwerd geoogst liepsterkuiteen.Hetisruwgeschoond enzaldoorhetR.P.v.Z.verderwordenbewerkt toteengoed verdeelbaar enzaaibaar
produkt.
Doordathetdesbetreffende perceelopdeproefboerderij "Droevendaal"opnieuwmoestworden
gedraineerd,moestendeplanten indenazomer opnieuwwordenverpoot naar eeninmiddelsherontgonnenperceelopde "Born-Zuid".Ditgafzeerveelextrawerkterwijldoordefelle droogte
ooknogalwatplantenverloren zijngegaan.
Bestedetijd:
Ir.A. Sonneveld (onderzoeker)
Assistent
Hulpkrachten
PersoneelB,G.D.

50dagen
150dagen
l40mandagen
60mandagen

Aantalonderzochtemonsters:
Botanisch:geen (wegensdedroogte)
Publikatie:
Sonneveld,A.:Witteklaver ingrasland.HetThomasmeel,nr. 17, december 1959,107-123.
Plani960:
Denogaanwezige Graciv-proefvelden zullenini960weerwordenbemonsterd omdegevolgen
vandefelledroogte inhetafgelopen Jaar tekunnenvastleggen.
Het zaad,geoogstvandeherkomstenvanEngelsraaigraszalwordengebruiktvooreentweetalgroteproefvelden,aante leggendoorhet I.V.R.0.eneenaantalkleineremeer oriënterende
proevenopdebedrijvenvandekwekers.Deherkomstenzelfzullendit jaarnogmaalswordenbeoordeeld. Omdatervandezijdevandekwekersveelbelangstelling isvoorhetzaad ervanzal
ookditjaarweer zaadwordengeoogst.Het isdebedoelingdeplantendaarnaopteruimenvoor
zover dekwekersgeenbelangstellinghebbenvoor dedoorhenverzameldeherkomsten.Indiener
welbelangstelling iszullenzijdeplantendienenovertebrengennaarhuneigenbedrijf.

Projectnr.24-5
_2 .
Benodigde tijd:
Onderzoeker
: 80dagen
Assistent
.:100dagen
Hulpkrachten
:150mandagen
PersoneelB.G.D.: 25mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
Botanisch:86
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I.Afd. Plantenteelt
Projectnr.3I8.Veldonderzoek betreffende deaanlegvangrasland. (Interprov. series 501,501,
Cl2388)
Verslag1959'•
Vandeinterprovincialeserieszijnnog slechts enkeleproevenaangehouden.Ditisniet
verwonderlijkdaarhetdemonstratieve proevenbetreft,diehunwaardereedshebbengehad.Het
opnemenvandejuiste typenenrassen indegraszaadmengsels wordtnuwelalgemeenalszeer
belangrijkgezien.
Door defelledroogte zijndeverschillen,diereeds in1958warenopgetredenophetproefveldmetverschillende mengsels ensterkuiteenlopendebemestingen enbehandelingen opdeproefboerderlj "deOssekampen"noggroter geworden.Vooralopdeveldjeswaar dezodealmindergeslotenwas,werd deze zeeropen.Deonkruidontwikkeling opdezeveldjesnam toeomdatverschillendeonkruidenbeter tegendedroogtebestand blekendandegrassen.Indeherfsthebbende
grassenzichechterreeds inzekerematehersteld. Ophetgehele proefveld wasdeconditievan
dezode echterzodanigdathetnietverantwoord wordt geachtdoortegaanmetuitsluitend te
maaien.
Hetproefveld omtrentdemaximalegrasproduktie insamenwerkingmetDr.Alberda enDr.
DeWitkonindit jaarwordenaangelegd. Ziehieroververder proj. nr.Il9 (Dr.Alberda).
Bestede tijd:
Ir.A.Sonneveld (onderzoeker): 10dagen
Assistent
:10dagen
Hulpkrachten
: 3mandagen
PersoneelB.G.D.
:15mandagen
Aantalonderzochtemonsters:
Chemisch :261 (528bepalingen)
Botanisch:192
Plani960:
Daargeenproefveldenvandeinterprov,series 501en50Imeerwordenaangehoudenzijn
deze seriesniet langerinhetinterprovinciale proefplanopgenomen.Hetproefveld metverschillendemengsels ensterkuiteenlopende bemestingenenbehandelingen zaldit Jaarnietwordengemaaidmaargedurendehetgehele seizoenwordenbeweid metjongvee.Erzullenechtervoorzorgen
wordengenomendatmethetveegeengrotehoeveelhedenkalivandezwaarmetkalibemesteobjectenkanwordenovergebracht naardeobjectendieslechts lichtmetkalizijnbemest.V/elzullenmonstersvoorbotanischonderzoekwordengenomenomhetverloopvandebotanischesamenstellingookonderdebeweiding tekunnenvervolgen.
Benodigdetijd:
Onderzoeker
:10dagen
Assistent
:20dagen
Hulpkrachten
: 3mandagen
PersoneelB.G.D.:21mandagen
Aantalteonderzoekenmonsters:
Chemisch :geen
Botanisch:192
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I.Afd. Plantenteelt
Projectnr, 3^9- Onderzoek over deonderlinge concurrentie bijde inzaaivangrasland.
Verslag1959:
Doordat andereprojectenveeltijd vroegenzijninditjaargeennieuwebakkenproevengenomen.V/elzijngegevens,dieverkregenzijnvanvroeger genomenproeven,naderuitgewerkt.Hierbijkwam sterknaarvorendat jongegrasplantjes naast oudereplanten,diealeenuitgebreider
wortelstelsel hebben,nauwelijks dekanskrijgenzichenigszins teontwikkelen.Datdeoorzaak
hiervanonder degrond moetwordengezocht blijktuit eenbakkenproefwaarbijin één derbakken
dewortelstelsels vandeoudereplantengeïsoleerdwerdendoortotopdebodem indegrondgebrachteglasbuizen.Nadatdeoudereplanten (L.multiflorum)driemaandenoudwarenwerdenze
afgesnedenombovengrondse beïnvloedinguitteschakelen enwerdenertussendezeplantenrijen
Loliumperenne enFestucapratensisgezaaid. InzevenwekenmaaktendeplantenvanLoliumperennegemiddeld 2,9 spruitenen48mgdroge stofwaar dewortelstelselsvandeLoliummultiflorum
warengeïsoleerd enresp.1,1spruitenen9rogdroge stofwaarditniethetgevalwas.BijFestuca
pratensiswarende cijfersresp.2,4en1,0 spruitenen38en5mgdrogestof.
Bestede tijd:
Ir.A.Sonneveld (onderzoeker): 6dagen
Assistent
:4-Cdagen
Plani960:
Doordatmeer tijd dient tewordenbesteed aande leidingvandeafdeling Plantenteelt
dientditproject sterktewordenbeperkt.Hierdoor zaldanookmeer tijdvrijkomenvandeassirentendehulpkrachtenvoorhulpaanandere onderzoekers,diehieraandringend behoefte hebben
Detotnutoe verkregengegevens zullenechterverderwordenuitgewerkt.
Benodigde tijd:
Onderzoeker: 10dagen
Assistent :20dagen
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Projectnr.350. Stengelvorming enzaadzetting bijgrassen.
Verslag 1959:
Bijbeemdlangbloemwerd praktisch steeds eenrechtlijnig verband gevonden tussenhettotaalaantal spruitenperplantophetmoment vandezaadoogst enhetaantalbloeiwljzen.Dit
wijst eropdat sterkeruitstoelende planteninverhoudingnietminderhalmenvormendanslecht
ultstoelende planten. Gunstiger omstandigheden indejeugd voor dewinterbMcenbijbeemdlangbloemeenmeervertakte bloeiwijze inhetvolgendevoorjaar tegeven.Ditwerd echtertendele
gecompenseerd doordat danpervertakkingminder bloempakjeswerdengevormd.
Uit eenpotproefmetEngelsraaigrasveidetypebleekdatdoorhet afmaaien indeherfstna
deeerstezaadoogsthetaantalhalmen indetweedezaadoogst duidelijkwerdverlaagd.
Eengrootaantalpottenmetonzebelangrijkste grassen,dietotenmetdeeerste zaadoogst
uniformwerdenbehandeld,zijn inhetnajaarverschillend metNbemest,terwijlookop2verschillendemomentenhetgewas isafgesneden.Ditalles omdeinvloed hiervanopdehalmvorming
tekunnennagaan.Depotten,die ingegraven zijn,hebben ernstigvandedroogtegeleden,maar
herstelden zichin 'talgemeenbijzonder goed toenereenmaalregenwasgevallen.Opdegegeven
N-bemestingwasnogindeherfst eenduidelijkereactie tezien.
Bestede tijd:
Ir.A.Sonneveld (onderzoeker)
Assistent
Hulpkrachten
PersoneelB.G.D.

^0dagen
120dagen
150mandagen
20mandagen

PlanI960:
Denog lopendepotproef zalinditjaarwordengeoogst endaarnabeëindigd.Nieuwe proeven
zullennietwordeningezetdaarookditproject sterkzalwordenbeperktommeertijdvrijte
makenvoor deleidingvandeafdeling Plantenteelt envoormeerhulpaanandere onderzoekers
doordeasssistent endehulpkrachten.Erwachtechternogvrijveelmateriaalvanproevenuit
vorige jarenopanalyseenverwerking.Ditzalnogzoveelmogelijkwordenvoortgezet enafgemaakt.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
Assistent
Hulpkrachten
PersoneelB.G.D.

20dagen
150dagen
200mandagen
3mandagen
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I.Afd. Plantenteelt
Projectnr.358.DeInvloed vanbemesting enbeweldlngsmethodeopdegroeiendeslachtkwaliteitvanhetweidendevee, (IBS169,205,Interprov.serie)
Verslag 1959'
Zowelbijdeproefmet schapenalsbijdiemetpinkenwerden geheel andere resultaten
verkregenals Inhetvoorgaande jaar.Degewlchtstoenamewasbijbelde categorieëndieren
beter daninhetvoorgaande jaarooitwerd gevonden.Nogverrassenderwas echterdaterpraktischgeenverschillen tussendeobjectenoptraden.Wathetureumgehalte vanhetbloed betreft,werdenechterweldezelfde verschillengevonden alsindevoorgaande'herfst.Hetlijkt
erdusopdatniet indeeersteplaatsdestikstofrijkdom vanbelang ismaar eenanderefactor.Hetvermoeden isgerezen,datdedieren ineennat jaarbijzwarebemestingmet stikstof
niet instaat zijnomperdagvoldoende drogestofoptenemen,omdathetdroge-stofgehalte
vanhetgewasdantelaagis.Degrascapaciteit ofdeopnamecapaciteit aanmassabegintdan
beperkend teworden.Doordedroogteraaktehetgrasopbeldeproefvelden eind juniopzodat
dedierenmoestenworden afgevoerd.
Naderegens ineind jull-beginaugustuswas degrasgroeiweer zodanig,datopbeideproevenopnieuw dierenkondenworden lngeschaard.Degewlchtstoename vandezedierenwasminder
gunstigdanbijdeeerstegroepen,ookalomdatdedroogte terugkeerde enhetspoedigmoeilijk
bleekdedierensteedsvoldoende grasterbeschikking testellen.Tussendeobjectentraden
ooknugeenverschillenvanbetekenisop.
Opvallendwasdatzowelbijdeeerstegroeppinkenalsbijdetweedegroepdedierenvan
het zwaarbemeste object sterker ingewicht toenamendandedierenvanhetonbemesteobject
nadatzegezamenlijk geweld werdenbuitenhetproefveld.Ditwijst erweer opdathetoptreden
vanverschillen inbuikvulling nietgeheelmagwordenverwaarloosd.
De schapenzijnInhetnajaarnietgeslachtmaarworden dewinter overgehoudenopde
proefboerderlj "Droevendaal"ominhetvoorjaarweer ophetproefveld tekunnenwordengebracht.
Bestedetijd:
Ir.A.Sonneveld (onderzoeker)
Assistent
Hulpkrachten
PersoneelB.G.D.

80dagen
150dagen
3mandagen
50mandagen

Aantalonderzochtemonsters:
Chemisch (gewas): 317monsters (173^bepalingen)
Chemisch (bloed): 128 (256bepalingen)
Botanisch
: l8
Publikatles:
Sonneveld,A.:Modernegraslandexploltatie envetweiderij."Wetenschapvoordepraktijk",résumé';
vandevoordrachten gehouden tijdensdeCL.0.-dagen 1959» ^6-47.
Sonneveld, A.:Vleesproduktle opintensief geëxDlolteerd grasland.Jaarboek I.B.S.1959« ^3-53.
(Mededeling75vanhetI.B.S.)
Plani960:
Debeideproeven IBS169en205zullenwordenvoortgezet.Inverband met aanvragenvoor
nieuweproevendoorandere onderzoekers zalwaarschijnlijkhetproefveld IBS205echterworden
verplaatst naar "deVeenkampen"zodatdeproefniet langeropkleigrond maaropsterkkleihoudendveenzalwordengenomen.Omdeinvloed vanhetvochtgehalte vanhetgrasbeter tekunnen
nagaanzalopdeproefboerderlj "Droevendaal"eenproefwordenaangelegd,waarbijzalworden
getrachtmetbehulpvankunstmatige beregening zeer "nat"grasteverkrijgen endannate
gaanhoeveelhiervan doordedierenwordt opgenomen invergelijkingmetgrasmeteenhoger
droge-stofgehalte.Verder ligthetindebedoeling dateeninterprovinciale proefwordtgenomenmet eenoriënterend karakter over degroeivanjongenoudrundvee opverschillendepercelengrasland vanuiteenlopen*kwaliteit enbijverschillend zwarebemesting.Hierbijzal
wordenuitgegaanvanpraktijkpercelen diereedsvoordevleesproduktlewordengebruikt.
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Benodigde tijd:
Onderzoeker
: 80dagen
Assistent
:300dagen
PersoneelB.G.D.: 70mandagen
Aantal teonderzoekenmonsters:
..Chemisch (gewas): 500 (1500bepalingen).
Chemisch (bloed): 150 (200bepalingen)
Botanisch
: 4-0

II, 1
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHEN.SCHEIKUNDIGONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
II. Afd. Onkruidbestrijding
Project nr, 323.Onkruidbestrijding indetuinbouw.
Verslag 1959:
(Waardoseringenwordengenoemd, iswerkzame stofbedoeld)
A. Algemeen
1.Organisatie en samenwerking
Ter coördinatievanhet onderzoekwerdenwederom driemaandelijkse bijeenkomstenvan
dewerkgroepvoorhet.onkruidbestrijdingsonderzoekintuinbouwgewassengehouden.Naast
besprekingvanonkruidbestrijdingsproblemen indetuinbouw,werdenhierbijgezamenlijk
proefveldenbezocht.Met-eenlandelijke samenvatting vanonkruidbestrijdingsproevenin
verschillende teelteniseenaanvang gemaakt.De doorverschillende proefstationsof
andere aandewerkgroep deelnemende instellingen tenemenproevenwerdenIngezamenlijk
overlegvastgesteld. Deheer P.D. Goddrie,doorhet ProefstationvoordeFruitteeltaangesteld voor onderzoekover-onkruidbestrijding,istijdelijkbijonze afdeling gedetacheerd.
De coördinatievanhet onderzoek-indeconsulentschappen heeft,naastindividueel
overleg inenkele consulentschappen,vasterevorm gekregen doordeaansluitingvanonkruidbestrijdingsproevenbijdeAdvies Commissie Plantenziekten,diedoorhetTuinbouwconsulentschap voor Plantenziekten wordt georganiseerd. Doorproefschema'sterbeschikking
testellenvan consulentschappenkunneneerder gevondenproefresultatenmeer landelijk
wordengeïnterpreteerd.
Desamenstellingvandetabellenover chemische onkruidbestrijdingIndetuinbouwgids
i960werdmede dooronsverzorgd, terwijlmedewerkingwerd verleend aandedoorhetTuinbouwconsulentschap voor Plantenziekten georganiseerde cursusover onkruidbestrijding en..
aanvoorlichtingsdagen. Ookwerdenenkele lezingenvoor telersverzorgd.
Erwerd deelgenomen aande eerste conferentievande Internationale Werkgroepvoor
Onkruidbestrijding teStuttgart,terwijlverderhet Institut fürGemüsebauundUnkrautforschung tePischenlch-Kölnwerdbezocht.
Eenliteratuurstudie overde eigenschappen enwerkingvan carbamaten,die alsonkruidbestrijdingsmiddelen voor detuinbouwvanbelang zijn,is afgesloten enzalverschijnen
inVerslagen I.B.S.
2.Kas-en laboratoriumonderzoek
Hetinhetverslag 1958vermelde onderzoek overdeinvloed vanonkruidbestrijdingsmiddelenopdekieming enjeugdontwikkellngvan enkeletuinbouwgewassenwerd voortgezet
doordeheerB.C.M,vanElk,door deDirectievandeTuinbouw als student-assistentgedetacheerd.Hierbijwerd gebruikgemaakt vankiemplanten,diegroeien opdrijvend gaas,terwijldemiddelen inverschillende concentraties aandevoedingsoplossing worden toegediend.
Alsmaatstafvoor degevoeligheid vandeplantenwerd dedroge-stofproduktie na2-3weken
genomen.
Uienblekenvoor trietazinenchlorazlnveelminder gevoeligtezijndanvoor simazln
ensimeton.Tomatenzijn zeergevoeligvoor simazln,trietazin,methylmercaptoslmazln en
neburon,evenalsvoor aminotriazool.Degevoeligheid (opdptn-basis)voor chloor-IPCis
wat geringer, terwijlEPTCbeterverdragenwordt.
Wortelenblekenbetrekkelijk weinig gevoeligvoorpropazin enneburon tezijn;voor
propazinwerd ditaleerdervastgesteld,hoewelveldwaarnemingen eropwijzen,datdeselectiviteit inhetveld niet zogunstig-ligt.Voorprometonzijnwortelenzeer gevoelig
envoor-chloor-IPCtamelijkgevoelig.
Radijs bleekgevoeligvoor alle vroumverbindingen,zijhetInietsminderemate
voor neburon en.Ênuron.Degevoeligheid voor simazlnensimetoniszeergroot,dievoor
trietazin ietsgeringer,terwijl chlorazlngeennadelig effectgaf.EPTCenCDECwerden
beter verdragen dan chloor-IPC. Ineenwat langere groeiperiode kondeeerderwaargenomen
lagegevoeligheid vanaspergesvoormonuron (ensimazln)nietwordenbevestigd. Ookdluron,
atrazinenH-133gaven eenaanzienlijke verlaging vandedroge-stofproduktie,terwijl
neburonminder effect endalaponvrijwelgeen invloed teziengaf.
Erwtenblekenvoor diverse trlazinen (simazln,simeton,methylmercaptoslmazln,atrazinenatraton)enureumverbindlngen (dluronenfenuron)evengevoelig,Trietazin,neburon
OttH-133gavenminder effect opdedroge-stofproduktie.Chloor-IPC enEPTCblekeneenvrij
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-2geringe invloed uit teoefenen,terwijldalaponenDNBPgeeneffect gaven.H-133,
chloor-IPCenEPTCblijkenevenwel sterkeuitwendige symptomen tegeven,zodat demaatstafvandroge-stofproduktie vankiemplanten blijkbaar nietvoor alle typenmiddelen
de juisteis.
B.Fruitteelt
Ineigenproeven inappels enperenwerd herhaaldemalenmet dalapon,simazin enMCPA
gespoten,zonder dat schadewerd geconstateerd. Over andere tenemenproeventerbestrijdingvanoverjarige grassen (vnl.kweekgras)endicotyle onkruidenwerdenverder gezamenlijk
proefschema'sbesproken enproefveldenbezochtmet deRijkstuinbouwconsulentschappente
Utrecht,GoesenRoermond.Hoewel,noggeendefinitieve conclusies tetrekken zijn,isnaar
vorengekomendatbespuitingenmetdalaponinhet daaropvolgende jaar aanleiding tot
oogstreductie kunnengeven,terwijlhet gebruikvangroeistoffen onder fruitbomen terbestrijdingvandicotyle overjarige onkruidenmogelijkheden biedt.Eenenandermoet nognader
wordenonderzocht.
Inframbozenhebbenbespuitingen inhetvroegevoorjaarmet ^,25en8,5 kgdalaponper
ha,evenals in1958,goed voldaan.Ookbramenblekendalapon.tekunnenverdragen. Zwarte
bessenwarenminder gevoelig daninapril 1958hetgevalwas. Simazin (tot2,5 kgperha)
gafonvoldoende bestrijding vanoverjarigegrassen.
Hetonderzoek inaardbeienheeftweer insterkematedeaandacht gevraagd. Aangezien
nieuwe proevenveelal aanvangennadeoogst ofnahetplanten (augustus,september)worden
hier alleendeproevenvanhet seizoen 1958-1959besproken.
Opvermeerderingsbedden vanDeutschEvernopkleigrond gavenvoorjaarstoepassingenvan
simazin ernstige schade (inverband met deoptredendewateroverlast?).Inhethetnajaar
werden IPCenchloor-IPCgoed verdragen, Indeperiodevandeuitlopervorming (juni)werd
simazin (0,25-0,50kg/ha)goed verdragen.Ditwaseveneenshetgeval,bijJucunda,Juspa,
Talisman enMacherausFrühernte opzandgrond,waarbijookneburon enH-133redelijkvoldeden;
hoewelmethet laatstemiddel aanvankelijk enigeremmingoptrad. Geziendezeresultaten lijkt
chemischeonkruidbestrijding indemoeilijkste periodevandevermeerderingsteelt goedemogelijkheden tebieden.
Inproevenopproduktleveldenwarenweer diverserassen (Jucunda,Oberschleslen,Senga
sengana,DeutschEvern,Climax,MadameMoutot enMacheraus Frühernte)engrondsoorten (kleigrond,zandgrond engeestgrond)betrokken.Daarnaastwerd het tijdstipvandebespuitingen
gevarieerd (zomer,herfst envoorjaar).Vooralinhetvoorjaarwerd simazinopdiverse tijdstippenbeproefd.Deresultaten zijnnogniet alleverwerkt,maarvoorlopigkaoreedseen
aantal conclusieswordenvermeld.Vandetotnu toeonderzochterassen engrondsoorten(inclusiefgeestgrond)isnatoepassingvan0,5-0,75kg simazinperhanadeoogstvan1958
nergens opbrengstvermindering geconstateerd. Tezamenmet dereeds invroegere jarengevonden
resultaten begint deze toepassing vanchemische onkruidbestrijding vasterevorm tekrijgen.
Voorjaarsbespultingen liggenduidelijkmoeilijker.Tussendeverschillende tijdstippen in
hetvoorjaarwerden inhet algemeengeenverschillen gevonden.Opgrond,dieweinighumus
bevat, trad gemakkelijker schade op.Deze toepassingen gavenookduidelijkeverschillen tussenderassentezien: zobleekDeutschEvernopkleigrond zeergevoeligvoor 0,25 kgsimazinperha (opbrengstreductie),terwijl 0,75 kg/ha opdezelfde grond bijSenga senganaeen
normàeoogst leverde (1,0kg/hagafopbrengstreductie).Hoewelverschillen inbewortelingsdieptehiervandeoorzaakkunnenzijn,isookgebleken datbijtoediening vansimazinaan
devoedingsoplossing vanplanten,die opwatercultuur groeiden,degevoeligheid vanderassenkanuiteenlopen. IneendergelijkerassenproefblekenTalisman,SiletzenMacheraus
Frühernte zeergevoelig,DeutschEvern,Regina,Juspa,Jucunda enCambridgeVigour gevoelig
enYdun enSenga senganamindergevoelig tezijn.Het Isgebleken,datinsommige gevallen
herhaaldebespuitingen indezomer enhetvoorjaar gunstige resultaten opleveren.Vooreen
afdoendeonkruidbestrijding vanhetvoorjaar totdeoogstperiode zalechternogverderonderzoeknoodzakelijkzijn.
C. Groenteteelt
Naas'tdehierna tevermeldeneigenproevenwerd overdoor anderen tenemenproevenin
degroenteteelt overleg gepleegd met deStichting Nederlandse Uien-Federatie,deProefstationsvoordeGroenteteelt teAlkmaarenNaaldwijk enhetRijkstuinbouwconsulentschapte
Roermond, Insamenwerkingmet de PlantenziektenkundigeDienst endeKeuringsdienstvan
Waren teAmsterdam zijnproefschema's voorresiduondërzoekvan chloor-ÏPCinhetgeoogste
Produktopgesteld enuitgevoerd.'
- . ' . . • . . • ' • .."><
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- 3Aangezien inverschillende gewassenmiddelen zijnbeproefd,die inhoofdzaakhunwerking
vladewortels vandeplantuitoefenen endaarom sterkafhankelijk zijnvanneerslag,is
eendeelvandeproeven,dieinhet latevoorjaarwerdenaangelegd enwaar geenberegening
istoegepast,mislukt.Terwijl deonkruldbestrljding danveelalonvoldoende is,kunnenook
geen conclusies tenaanzienvandegevoeligheid vanhet gewas ondernormale omstandigheden
(meerneerslag)wordengetrokken.Dit washet gevalbijdeproeven,instambonen,witlof
enzaaisla,•terwijleenproefmetnieuwemiddelen inerwten,witlof,kroten enwortelen
eveneens eentegunstigbeeld over degevoeligheid tenopzichte vanverschillende middelen
teziengaf.VoorEïTClekenerwtenenwitlofgevoelig tezijn.
Andijvie indevolle grond (zavel)bleekbespuitingenmet chloor-IPC,alofnietin
combinatiemet eenzeer lagedosering simazin,toegepast voorhetplanten,goed teverdragen.
Ook.nahetplantenvoldeed chloor-IPC goed.Slaonderglas, geplant inperspotjes,heeft
ppveengrond bespuitingenmet chloor-IPC,alofnietincombinatiemet simazinofmonuron
eveneens,,goed verdragen. Ophumusarme zandgrond (vollegrond)echter,blekendeze lagedoseringenvansimazinenmonuron,voor ofnahetplantenvande sla (eveneens Inperspotjes)
toegepast,totopbrengstreductie aanleiding tegeven,terwijl ookdedoseringvanchloorIPCopdezegrond sneller eenvoorhetgewas toxischewaardebereikt.Datdezegrondenzich
minofmeer als eenwatercultuur gedragen,komt ook totuiting inde lagedoseringenvan
chloor-IPC {£•1kg/ha), dieop dezegrond nogeengoedeonkruldbestrljding (muur,brandnetel)
geven. Ookeenlage dosering simazin (0,25kg/ha)werkt fellerophet onkruid danopzwaarderegronden.
Degunstige ervaringen diein1958opzaaibeddenvanasperges ophumusrijkegrondverkregenzijn,werdenditjaarbevestigd opzandgrond. Simazinenmonuron (totrésp. 1,0eri
1,6 kg/ha)werden bijtoepassing voorde opkomst goed verdragen,terwijlmet dezemiddelen"
bijbespuitingen overhet gewasevenmin schade optrad.Duidelijkbleek datdegroeivan
aspergeplanten sterkgeremd,kanwordendooronkruidconc^rrcntie,Aandebestrijdingvan
kweekgras enandere overjarige grasseninproduktieveldenvan asperges isveelaandacht
besteed. Hoeveelhedenvan8,5 of13kgdalaponperhainhetvoorjaar ofdezomerhebben
eenzeergoedebestrijding opeentotaaloverwoekerd veld gegeven.Ookmetherhaaldebespuitingenvan ^,25kg/hawerd eengoedebestrijdingverkregen,terwijl ookde combinatie
vandiuron (4kg/ha)met amlnotriazool (2kg/ha)goed voldeed. Schade aande aspergeplanten
werd nietwaargenomen,tenzijbovengrondse delenvanhet gewaswerdengeraakt.Simazinen
atrazin (2,5kg/ha)gavenonvoldoendebestrijding. Ookbijtoepassingendirectnadeoogst
bleek 8,5 kgdalapon/havoor eengoedekweekgrasbestrijdingvoldoende tezijn,terwijlbespuiting overhetkweekgras beter voldeed dankort naeenbewerkingvandegrond.Atrazin
(5kg/ha)voldeed bijtoepassing overhetkweekgrasuiteindelijkminder goed (evenals5>0
kg simazinofmonuronperha).Opvoorafbewerkte grond bleken simazinenvooralmonuron
toch.nogtamelijk goed tevoldoen.Schade aanhet gewaswerd met geenenkelmiddelwaargenomen; deproeven zullen echter'Ini960verdermoetenwordenvoortgezet.
Inprei opzavelgrond werdende toepassingenvansimazin enmonuronkortnahetplantennadegunstige resultaten in1958opnieuw beproefd.Hierbijblekendoseringenvan 1,0
resp. 1,6 kg/ha opbrengstverlaging tegeven,hoewelvermeld dient teworden,datvooreen
goedebestrijding vandeonkruidenveelalmet lagere doseringen kanwordenvolstaan.
Inaanvulling opdehuidige adviseringbleken schorseneren chloor-IPC (0,8-1,6kg/ha)
ookvoor deopkomst teverdragen,.hoewelbijhogere doseringen,(2,Ukg/ha).opbrengstreductie
optrad.Opdezegrond bleek0,8 kg/havooronkruldbestrljding alredelijkgoed.
Evenalsbijslawerd ookbijwortelen eensterkeinvloed vandegrondsoort opde.werking
vanenkelemiddelengeconstateerd.Terwijl2kgchloor-IPCperhabijtoepassingvoorde
opkomst opveengrondredelijkverdragenwerd (ofschoon enige opbrengstreductie optrad),gaf
1kgperhaophumusarme zandgrond reeds schade;indiendetoepassing nadeopkomstplaatsvond werd deze laatstedoseringdoorwortelenverdragen. Ookdevermeendeselectiviteitvan
propazin t.o.v.schermbloemigenbleeksterkvandegrondsoort afhankelijk tezijn.Eendoseringvan0,5 kg/ha,nadeopkomst ophumusarme zandgrond toegepast,-ga"f-;aahlè-ldingtot
groelremmlng,terwijlopveengrond 1kg/hawerd verdragen.De invloed vandegrondsoort
opdewerkingvandergelijkemiddelen zaldanookverdermoetenwordennagegaan.
D. Bloementeelt
E. Boomteelt
Dit jaarwerdenhieringeen eigenproevengenomen.Welwerdmethet Proefstationvoor
deBoomkwekerij enhetRijkstulnbouwconsulentschapteRoermond overleg gepleegd overde
aanteleggenproeven.
''"" ""'• "
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F.Kruldenteelt
De In1958opditterrein aangevangenproevenwerdenvoortgezet.Door dedrogeomstandigheden iseenproefmetviolenmislukt.OokdegroeivanLobella iriflatawerdongunstig beïnvloed, terwijlopnieuw schadevanbespuitingenmet0,5kgsimazinperha
werd geconstateerd. IPCenchloor-IPClekeninlagedoseringengoed tevoldoen.Bespuitingenmet0,5-1,0kgsimazinperha,nahetplantenvanDigitalis purpurea enDigitalis
lanata toegepast,werdengoed verdragen;ooknadeoogstvanDigitalis purpureawasdit
het geval.Deresultatenkunnen echter doordedroge omstandigheden zijnbeïnvloed.In
Menthapiperitawerdenverschillende proevenuitgevoerd.Bijtoepassingenvan0,5 kgsimazin of0,8 kgmonuronperhavoordeopkomstvanhet gewaswerd eengoede opbrengst
verkregen;hogere doseringen leidden totoogstreductie.Bespuitingen kortnadeopkomst
gavengemakkelijker aanleiding totopbrengstreductie, terwijl ookbleek,datbijbespuitingennadeeerste oogsthogere doseringen opbrengstreductie kunnen geven.Deproevenopdit
terreindienen ini960verder tewordenvoortgezet.
G. Bloembollenteelt
Ookopditterreinwerd In1959 geenonderzoekverricht.
Bestede tijd:
Dr.Ir,J.L.P. vanOorschot (onderzoeker): 100dagen
D. vanStaalduine (T.N.0.)
:250dagen
2 student-asslstenten
:250mandagen
Publlkaties:
Staalduine,D.van :Hetgebruikvan chloor-IPCvoor deonkruidbestrijdingIndegroenteteelt
IGroenten enFruit 14,nr.37 (1959)
ILGroentenenFruit 14,nr.38 (1959)
Staalduine,D.van :Onkruidbestrijding Inaardbeienmetsimazin? Groenten enFruit 15(7),
209,1959
Oorschot,J.L.P. van:Enkele effectenvan chloor-IPC opklemplantenvanuien.JaarboekI.B.S.
1959,55-64(Mededeling76vanhetI.B.S.)
Plani960:
1.Aardbeien
Voortzettingenafrondingvanhetonderzoek in1959,gedeeltelijk insamenwerkingmet
het ProefstationteWilhelminadorp.
1.1Invloed vandiverseonkruidbestrijdingsmiddelen Inhetvoorjaar (tijdstippen,rassen,
grondsoorten, leeftijd).
1.2 Invloedvanonkruidbestrijdingsmiddelen kortnahet plantenvandeaardbeien,
1.3Bestrijding vanonkruidenopvermeerderingsbedden,
1.4Gevoeligheid van aardbeienvoorrecent ontwikkelde onkruidbestrijdingsmiddelen.
1.5 Kas-enlaboratoriumonderzoekoverdegevoeligheid vanaardbeienvoor enkele'onkruidbestrijdingsmiddelen,
2. Asperges

Be*trtd(H.RG *sn o v M j s r i g e grassen In produktiervoJden. Voortzetting van het onderzoek
van 1959.
3. Groenteteelt
De Invloed vandegrondsoortopdewerkingvanenkelemiddelen.Voortzettingvanhet onderzoek
van 1959.Gedeeltelijk insamenwerkingmethe.tProefstation teNaaldwijk.
4.Kruldenteelt

CsJtruMb'ftSlirlJd.lng

Dij

Mentha. Voortzetting van het onderzoek in 1559.
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- 55.Onkruidbestrijding inzaadteeltgewassen.Nieuw,oriëntering.
6. Fruitteelt
6,1 Bestrijdingvanoverjarige grassen endlcotyle onkruiden indefruitteelt.Samenwerking
methet Proefstation teWilhelminadorp.
7. Gevoeligheid vanenkelezaal-gewassenvoorrecent ontwikkelde onkruidbestrijdingsmiddelen.
Vermoedelijk zalworden gewerktmetbonen,uien,sla,worteleneneenboomkwekerijgewas.
8.Uitveldproevennoodzakelijknaarvorenkomend kas-of laboratoriumonderzoek met tuinbouwgewassen.
9. Invloed vanonkruidbestrijdingsmiddelen opdekleming enjeugdontwikkeling vantuinbouwgewassen enonkruiden.
Benodigde tijd:
Onderzoeker:
: 75dagen
Assistenten
:290mandagen
Student-assistenten: 250mandagen
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II. Afd. Onkruidbestrljdlng
Projectnr. 32-4.'Onderzoekbestrijdingsmiddelen.
Verslag 1959:
A.Bestuderingvandeopbrengstverhogende werkingvanDNOC
Aangezienditonderzoek grotendeels doorDr.J.Bruinsmavanhet Centrumvoor Plantenfysiologisch Onderzoek isovergenomen ensterkgeïntensiveerd is,werd beslotenheteigen
onderzoek nietvoort tezetten.Debeoogde bestudering vandeinvloed vanDNOCopdeontwikkelingvanhet aarprimordium bleekvoorhet onderzoek inklimaatcellen doordeheterogeniteit
vanhetplantenmateriaal opgrotemoeilijkhedentestuiten.
AanhetC.P.O.wordt thans assistentieverleend bijveldproevenbetrekking hebbendeop
deopbrengstverhogende werkingvanDNOC.Aangezienprojectnr.324nietwordtvoortgezet (zie
project nr.365)wordthiermede ookproject nr. 321Aalsafgeslotenbeschouwd.
B. Oriënterend onderzoek nieuwe bestrijdingsmiddelen
Ten-einde inzicht teverkrijgen inde fytociditeltvaneen.aantalmiddelenbijbovengronds,contactofcontactmet dewortels ismet.bonenals toetsplant nagegaan oftoediening
opdebladeren ofaandewortels (voedingsoplossing)eenverschillend effect opdegroei
(droge-stofproduktie)geeft.Ophetblad gebracht gavensitnazinenpropazin'geeneffect,trietazin enchlorazinweinig effect,prometon enenkele andere trlazinenmatigeffect,enatraziri,simeton,atraton,methylmercaptosimazinennog anderetrlazineneenstieloptredend effect.
Vandeureumverbindingen gaven fenuron enmonuronreactie,terwijldiuronweinigenneburon
geenreactievertoonde.Degevoeligheid voor trlazinen,toegediend,aan.devoedingsoplossing,
blijktweiniguiteente lopen,afgezienvan.chlorazinen k 1014.Ditwas ookhet gevalmet
deureumverbindingen, alleenneburon'gafminder effect tezien.H133enchloor-IPC,.toegediend aandewortels,gavenremmingvandedroge-stofproduktie; toediening ophetblad gaf
bijbeide geenreactie tezien.
Inproevenmetbonen isgebleken,datzeer lageconcentraties sitnazinofdiuron (>0,1
mg/liter)reeds dedroge-stofproduktie sterkkunnenremmen.Bijdezemiddelen treedtderemmingvooral indebovengrondse delenop,terwijlbijchloor-IPC (waarvanveelhogereconcentratiesnodig zijn)deremmingvandewortelgroeimeeruitgesprokenis.
Deremmingdoor simazinofdiuronblijktbeïnvloed tewordendoorderelatieveluchtvochtigheid. Bijeenzelfde concentratie indevoedingsoplossing geeft eenlagere luchtvochtigheid eensterkereremmingdaneenhogere.Door desterkere transpiratiestroomonderdroge
omstandighedenwordtvermoedelijk eenhogere concentratievanhetmiddel indebladerenopgebouwd,zodat deremmingvandefotosynthese endaarmee vande stofproduktie zaltoenemen.
Inproeven,waarbijgestreefd werd naargelijke concentraties inhetblad,werden totnog
toegeen aanwijzingenvoor een invloed vanderelatieve luchtvochtigheid opderemminggevonden.
Ookdelichtintensiteit beïnvloedt deremmingdoorbovengenoemde middelen.Aangeziende
lichtintensiteit detranspiratie bepaalt,kunnenhierdoor verschillende concentraties inhet
blad ontstaan,waarbijeenhogere lichtintensiteit door eengrotere accumulatievanhetmiddelinhetblad eengrotereremming zalgeven.Wordennahetbereikenvaneenzelfdeconcentratie inhetblad verschillende lichtintensiteiten gegeven,terwijl geenmiddelmeerdoor
deplantkanwordenopgenomen,dantreedt erbijhogere lichtintensiteit tocheensterkere
remmingop.Opgrond van fotosyntheseproevenmet eencellige algen (VanSteekelenburg)iseen
toenamevanderemming vande fotosynthese bijhogere lichtintensiteiten nietwaarschijnlijk.
Vermoedelijk heeftgedurende degroeibijhogere lichtintensiteiten inaanwezigheid vande
remstofmeer ophopingvandedoorhet chlorofylgeabsorbeerde lichtenergie plaats (doorblokkeringvande afvoer), zodat oxydatievanhet chlorofylsneller optreedt.Eenenandermoet
nader onderzochtwordenmet fotosynthesemetingen. Indehierbesprokenproeven isookgebruikgemaaktvan700WattHPL-lampen,waarbijvoorbonen lichtverzadigingbegint optetreden.Bij
erwten,diemeer alseendichtgewas gekweektworden,lijkt ditinminderematehetgevalte
zijn.
Eenproefopstellingvoor fotosynthesemetingen aanintacte planten,uit tevoerenmetbehulpvande C02-infraroodabsorptiemethodiek werd gebouwd.Bijditonderzoekkangebruikgemaaktwordenvandegegevens diebijeenoponsverzoekverricht onderzoek over deInvloed
van enkele onkruidbestrijdingsmiddelen opdefotosynthese vaneencellige algendoor P.A.van
Steekelenburg ophet Laboratorium voor Plantenfysiologisch Onderzoekzijnverkregen.

Projectnr.324
-2C.Bestuderingvande interactie tussenbestrijdingsmiddelenendegrond (incl. nawerking)
Debiologische bepalingvan simaziningrondmonstersvanproefveldenwerd inde
herfstvoortgezet.Degegevenszijnophetmoment nogniet samengevat,dochzullenvan
belangzijnomhet gedragvanherbiciden indroge jarenbeter te lerenkennen.
Bestedetijd:
Dr.Ir. VI.vander Zweep (onderzoeker) : 85dagen
Dr.Ir.J.L.P.vanOorschot (onderzoeker)î 150dagen
Techn. Ambtenaren
:l8omandagen
Student-assistenten (idagen)
:250mandagen
Plani960:
Inverband meteenherzieningvandeprojectenvandeAfdeling Onkruidbestrijdingwordt
ini960project nr.324nietvoortgezet.Hetdoor Ir. P.RiepmaKzn.aangevangen ennog tijdelijk doorDr.Vander Zweepvoortgezette onderzoek overdeopbrengstverhogende werkingvan
DNOC isovergedragen aanDr.J.BruinsmavanhetC.P.0.Hieraanwordt doorhet I.B.S,Inde
toekomst aldenoodzakelijke steungegeven.Hetoriënterend onderzoekmet nieuwebestrijdingsmiddelenbleek indeprojectperiode voornamelijk inhetveld plaats tekunnenvindenbijeen
aantalprobleemgewassen enalszodanig ookonder dezegewassen indeverslaggevinghetbeste
totuiting tekomen. Onderdeprojectennr.363 (Onkruidbestrijding inakker- enweidegewassen),
nr. 323 (Onkruidbestrijdingindetuinbouw)ennr.364 (Onkruidbestrijdinginenlangswatergangenenoponbeteelde terreinen)zullendeze onderzoekingen danookwordenvoortgezet.De
bestudering overde interactie tussenbestrijdingsmiddelen endegrond (inclusief nawerking)
zalwordenvoortgezet onder,hetprojectnr.365.Inditprojectwordensamengevat alleonderzoekingenwelke ophet laboratorium enindekasgeschieden eneenspeciale outillagevereisen.
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II. Afd.Onkruldbestrijding
Projectnr. 365.Laboratoriumonderzoek overdeinvloed vanchemischemiddelenopdegroei.
Plani960:
1. Penetratie envervoer vanonkruidbestrijdingsmiddelen ingewassenenoverblijvende onkruiden.
(Penetratie studiesbijtestplanten;gedachtwordt aanpaardebloem,kleinhoefblad enlidrus.
Invloed opdepenetratie vanaandebehandelingsvloeistof toegevoegde stoffen. Gebruikmaken
vanradioactief gemerkteprodukten)
2.Deinvloed vanchemischemiddelenopdegroeivanplanten. (Invloed vanchemischemiddelen
opdeproduktievandroge stof;fotosynthese-,ademhalings-entranspiratiemetingen;correlatie tussendebeïnvloedingvandeze processen endegroei.)Bijdemiddelen zalhetaccent
ini960liggenbijdegesubstitueerde triazinen enureumverbindingen endecarbamaten.
3.Bestuderingvande fytociditeitvanherbiciden indedampfase envan factorendiehierinvloed opuitoefenen.
M-.Deinteractie tussenbestrijdingsmiddelen ende grond. (Detoepassing vansimazin indepraktijkmaakthetnoodzakelijkhet gedragvanditproduktenvanverwante triazinenteblijven
volgen. Aangezienvoor enige andereprodukten doorde P.D. aan fabrikanten aanbevolenwordt
dedoorhet I.B.S.gevolgdemethodevoorresidubepaling tevolgen,zaldooronsmet dezeproduktenookervaringopgedaandienen teworden.)
Benodigde tijd:
Dr.Ir^W.vander Zweep
(onderzoeker):100dagen
Dr.Ir.J.Jj.P.vanOorschot (onderzoeker):175dagen
Assistent
:125dagen
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II. Afd. Onkruidbestrijding
Projectnr.266.Onderzoeknaardespuittechniek.
Verslag 1959=

'""*

Hieronder valt deverdere ontwikkelingvane.enpropaan-rugspuit voordepraktijk.envan
dedraagbare;logaritmischverdunnendeproefveldspuit,die eveneensmetpropaandrukwerkt.
Voor depraktijk ishet spuitenmetpropaan eerst aantrekkelijk gewordendoorhet inde
handelkomenvanniet tezware stalenflessenmet1,9kgpropaan^ diegevuld ongeveer 5kg
wegenenwaarmeeruim200litervloeistofonder eenwerkdruk van3,5 atmosfeer kanwordenverspoten.De afkoeling indezepropaanflessen isbijnormaal spuitennamelijknietzógroot,dat
degasdrukbinnentelaagwordt enerijsvormingoptreedt.Datwasbijdevroeger gebruikte
werkflesjes met0,4-2kgpropaanwélhetgeval.
Depropaan-rugspuit heeft eenhoge-drukvloeistoftankvan 15-l8liter,dieopeensoort
rugzakdraagstel isgemonteerd.Bijhet spuitenhangtdepropaanflesvóórhet lichaam,aangehaakt aanriempjes aandeschouderbandenvanhetdraagstel.Depropaanfles isviaeenkraan,
eenregelbaarreduceerventiel eneenhoge-drukslangbovenopdehoge-druktank aangesloten.
Devloeistofwordtverspotenviaeenkraan links onder aandetank.Verder kandeuitrusting
verschillend zijn,aangepast aandebehoeften.
Hetwerkenmetde'propaan-rugspuitiszeerweinigvermoeiend,voornamelijk doordatdegewichtsverdeling ende aansluiting aanhet lichaambijeengoedeafstelling derdraagriémen
gunstig isenverder doordat ernooitbehoeft tewordengepompt ende spaitniettezwaaris
(maximaal29kg,waarvan 6kgvoorenderest achter het lichaamwordt gedragen).Eengroot
voordeelisverder deconstante spultdruk. Meteenspuitboompjemet goed geplaatste doppen,
afgesteld,opdejuistehoogte,kanmenalduszeergelijkmatig endaardoor zuinigspuitenzonder
kans opplaatselijke onder-ofoverdosering.
Depropaan-rugspuit heeftuitstekend voldaanmet devolgendeuitrustingen:
a.Eenspuitstokmetrevolverkraan en1of2doppen alseengewonerugspuit voorbijvoorbeeld
het individueel bespuitenvanonkruiden ingrasland.
b.Eentweedeligebamboevanintotaal 3,5meter lengtemet aanheteindeeenBIASAT0R-sluierdop,voorhetspuitentegenonkruiden intenhoogste 1,5 meterbrede sloten,dievrijdiep
benedenhetmaaiveld liggen.
c.Eentweedeligebamboe als (b),dochnumetaanhet eind eenspuitboompjemet3,^of5doppenopeenonderlinge afstand van 50cm.Hetspuitboompje isscharnierend bevestigd enkan
omer inhorizontale stand mee tespuiteniniederegewenstehoekmetdedraagboomworden
vastgezet.Dezeuitrusting isontwikkeld voor onkruldbestrijdinginsloten,waarvanhetoppervlakmaarweinigbeneden hetmaaiveld ligt.
d.Eenachteropdevloeistoftankopregelbarehoogte gemonteerde spuitboommeteenwerkbreedte
van2meter,voorzienvan1,6of8doppenvanverschillende capaciteit.
e.Eenopklapbare spuitboom achter opdevloeistoftankmet eenwerkbreedte vanruim H-meter,
voorzienvan8spuitdoppen.Dezeuitrusting isindeeersteplaatsbedoeld voorhetbespuitenvangrotereoppervlaktenmetweinigwater,bijvoorbeeld 100literperhectare.Erkan
dangemakkelijk eenuurcapaciteitvan 1hectaremeewordenbereikt.
Depropaan-rugspuit voordepraktijkwerd terkeuring aangemeld bijdeCentraleDienst
der Arbeidsinspectie.
Inmiddelshebben5propaan-rugspultenreedshunwaarde indepraktijkbewezen,waarvan1
bijhetB.G.D. en4bijverschillendewaterschappen.
Ookdelogaritmischverdunnende proefveldspuit kreegnogverschillende verbeteringen en
uitbreidingen.Wegens degrotebelangstellinghiervoor inbinnen.-enbuitenland werdenermaatregelen getroffenvoordeproduktle van 5exemplarenbijdeStichting Arbeidszorg inEde.
Ookvande "logaritmische spuit"kandeuitrustingverschillend zijn,naargelangvande
behoefte.Zoblijktmenvoor de tuinbouw eenlosgedragenboompjevoorhetbespuitenvan1mete]
bredebedden teprefereren.Voor de landbouw isdestandaarduitvoering uitgerustmet eenboompjemet eenwerkbreedtevan2meter,voorzienvan8doppen,waarmeebijeennormale loopsnelheid 300à4-00literspuitvloeistofperhawordt toegediend.
Zowelde landbouw- alsdetuinbouwuitvoering wordenthansuitgerustmetdrie tankjesvoor
logaritmisch spuiten,dieverschillend kunnenwordengecombineerd, zodatnaarbelieven totongeveer l/k, l/lOofI/25vandebeginconcentratie kanwordengespoten.Metbeideuitvoeringen
kandoor eenverschillende keuzevandoppenvanzeerfijntotzeer grof,wordengespotenin
belde gevallenmetnaarverhouding vanweinig totveelwater.
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Ditmaakthetmogelijk omdeinvloed vanwaterhoeveelheid endruppelgrootte opheteffect
vanbespuitingen tebestuderen inverband met demeteorologische toestand. Methetooghieropwerd eensnelwerkende FICSE-verdampingsmeter geconstrueerd omdemeteorologische gesteldheid,dievoorhet effectvaneenbespuitingvanbelang is,tekarakteriseren.De PICHE-meter
reageert,namelijk (a)ophetvochtigheldsdeficit,zoalsdatblijktuithet-verschiltussen
de,drogeendenatteboltemperatuur van eenaspiratie-psychrometer (b)opdewindsnelheid en
(c)opdestraling. Methet doorDr.DeWitvoorditdoelontworpen instrument iseenaflezing
mogelijk overbljvoorbeeld.de eerste 15.minutennaeenbespuiting.
Dewaarde vandergelijke aflezingennaasto.a. denatte endedrogeboltemperatuur zal
naarwijhopenhetvolgend jaarkunnenwordenbeoordeeld.
Bestedetijd:
Dr. H.G.vanderVfelj(onderzoeker):125dagen
Assistent
: 75dagen
InverbandmeteenherzieningvandeprojectenvandeAfdeling Onkruidbestrijding
wordt ini960project nr,266opgeheven.Hettotnutoeonder ditproject gebrachteonderzoekkomtvoortaanonderproject nr.364-,waarbijhet aansluit alsontwikkelingvanvoor
deproevenbenodigde apparatuur.
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II. Afd.Onkruidbestrijdlng
Projectnr.352.Onkruidbestrijdlng iaenlangswatergangen.
Verslag1959:
Debestrijdingvanbovenhecwateroppervlak:komenaeonkruiden ishetafgelopen jaarop
vele plaatsen oppraktijkschaalgetoetst.Indemeeste gevallenwerd gespotenmet eenpropaanrugspuit eneenrechtomlaaggerichteBLASATOR-sluierdopaanhet eindvaneenlange tweedelige
bamboe (zieverslagproject nr.266onder b). Ditbleekechter niettevoldoenvoorsloten,
diemaar betrekkelijkweinig onderhetmaaiveld liggenenhiervoorwerd eenandere oplossing
gevonden (projectnr.266onder c).
De gebruiktemiddelenwarendalapontegengrassen,groeistof (meestalMCPA)tegenbreedbladigen enamitrol als "hulpherbicidè".Wijmenen thans,dateen 10-2-2-combinatie (inkg/ha)
vandeze driemiddelen indemeeste gevallenhetbeste zalzijn,maar aangezien amitrolnog
niet inNederland magwordenverkocht luidtdeconclusiebijeeneerstebespuiting voorlopig
perha15kgdalaponen/öf2kggroeistof toetepassen.Inalleproeven,door'o'nszelfofdoor
assistentenvandeRijkslandbouwvoorlichtingsdienst uitgevoerd,werdenmet dezedoseringengoederesultatenbereikt.Voor zoverhetdoor anderen isgeprobeerd zouhetresultaat somsteleurstellen.BijeenbezoekaanhetEms-gebled inDuitsland bleek,datmendaarmeent,metdalapon
geen'liesgras tekunnenbestrijden,zelfsnietmet 50kg/ha.Wijzoekendeoorzaakvandit
falen ineengebrekkige toedieningofongeschikte'weersomstandighedentijdenshet epuitenen
hopenhieromtrent ini960meer inzicht teverkrijgen.
Hetspuitenvanherbiciden inhetwater isinmiddels door de Plantenziektenkundige Dienst
aanhangiggemaakt bijdeCommissie voor Phytopharmacie. Inoverlego.a.metdeRijkslandbouw'consulentvoor Plantenziekten ende Plantenziektenkundige Dienst isthans eenaantalmiddelen
inonderzoek,bijhetRijksinstituut voorVisserij Onderzoek optoxiciteitvoor Nederlandse
vissoorten enbijhetRijksinstituut voor Zuiveringvanhet Afvalwater opdebiologischezelfreinigingvan "levend"water. Opgrond hiervan zaldeCommissievoor Phytopharmacie kunnen
adviserenofdebetrokkenmiddelen aldannietvoorgebruikini960voorgebruikinwatergangen
vrijgegevenkunnenworden.
Het ismisschien jammer,dathetmiddelamitrolvoor i960waarschijnlijk noggeenontheffingzalkrijgen.Tegenditmiddel,datvooral doorDuitse fabrikanten inenigemengselsin
beproeving Isgegeven'endaarindoorgaansuitstekende resultatengeeft,isindéVerenigde
Statennamelijkheftiggeageerdmethet oogopvermeende kankerbevorderende eigenschappen.
Hetzalde Commissie voor Phytopharmacie waarschijnlijk nietmogelijk zijn,dezekwestie,die
niet alleenvoor dewaterplantenbestrijdlngvanbetekenis is,reedsvoorhet seizoen.vani960
ophaar juistewaarde tebeoordelen.
Hetgrotevoordeelvanamitrol alshulpherbicide naastdalaponishetveelsnellereafstervenvanbespotenriet en,liesendaardoor eenveel snellerevertering.Hetalofniet toevoegenvan amitrolkandaardoorbetekenenhetwerkelijk schoonzijnvaneenwatergang inde
zomer ofhet dantochnogoptredenvaneenvervuiling met, zijhet ookweliswaar dode,maar
tochnognietverteerde stengels vanriet-enliesgras.
Het ligtvoor dehand,datdebestrijdingvanbovendeoppervlaktekomendewaterplanten
de ontwikkeling vanondergedokenwaterplanten zalbevorderen.Tegen deze laatste groep isdan
ookvoornamelijk hetonderzoek inhet laboratorium gericht geweest.Aanvankelijkwerd hierbij
de aandacht geconcentreerd opdraadalgen.Omindebetekenis daarvanvoor onzewatergangenmeer
inzicht tekrijgenwerd eenberoepgedaanopde AfdelingVegetatiekunde,waarvan deheer
Hoogers zichreeds enigermate indezematerie inwerkte.Bijhet laboratoriumonderzoek bleek
echterweldra,datdedraadalgfen,diewijinonderzoekhadden,opdezelfde herbicidenreageerdenalshogereondergedokenwaterplanten,maar dat de laatstegroepwelmindergevoeligwas.
Ditheeftonsertoe gebracht,ditonderzoek teconcentrerenopwaterpest,alsvermoedelijkde
meest schadelijke ondergedokenwaterplant voor Nederland. Integenstelling totdraadalgenis
waterpest gemakkelijk tekweken.Deproevenwerdentenslottegericht ophetverband tussen
inwerkingstijd enconcentratie.Reedskwamvast testaan,datwaterpest doorbepaaldemiddelen
ineenbetrekkelijk lage concentratie (minder dan 100dpm)naeeninwerkingvanslechtsenkele
minuten (endaarnaweer overbrenging inhetoorspronkelijkeherbicide-vrije milieu)kanworden
gedood,Wijkoesterendehoop,datdergelijke onderzoekingen debasiskunnenvormenvoorde
chemische bestrijdingvanondergedokenwaterplanten inonzewatergangen.
Inde afgelopen,uiterst droge zomer,hebbenvele slotenenbeken,die anderswaterbevatten, drooggestaan.Opdebetrokken "droge",maar inderegeltochvochtige bodemskiemdenooknaeenbehandelingmet dalaponengroeistoffen -inhet algemeen tallozeonkruiden.Door
bijnageheelNederland enookinhet aanNederland grenzende gedeeltevanDuitsland werd daardooro.a. overaldevanOostelijk Flevoland afkomstigemoerasandijvie (Senecio tubicaulisMansf.
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- 2=Seneciapalustris Hook.}opzulkedroge slootbodemswaargenomen.Deze envele andereplanten,die Inzomerenherfst op "droge"slootbodems zijngekiemd,maar zichonderwaterniet
kunnen ontwikkelen,zullenvanzelfwelweerverdwijnen.
Wijmoetendaarechtermisschienwelrekenen opextraveelriet,liesgras enandere
onkruiden,dieniet inenigszins diepwater kunnenkiemen endus innormale jarenslechts
vandeoeversuitviarhizomen indeslotetidoordringen,dochdiezichnuvanuithetzaad
directmidden indeslotenhebbenkunnenvestigen.
Hetligtvoor dehand omeentijdelijk droge slootbodem tebespuitenmetallesdodende
middelen.Hebbendiegelegenheid omdaarenigermate intedringen enzijnzebovendien
weinig oplosbaar,zodatzeniet spoedigwordenuitgespoeld,dankanmen zichvoorstellen
dat eropzo'nslootbodem lange tijd nietskiemt.Wijhebbendanookproeven indezerichtinggenomen,zowelinsloten,die Inderegel 'szomersdroog staan,alsinsloten,waarin
eerder,d.w.z.toenernogwater instond,gespotenwasmet dalaponengroeistof enwaarin
nahetdroogwordenvervuiling optrad.
Inhet zandgebied vanDrente is5kg/hamonuronreeds afdoende gebleken,opmeerkleiigeenhumeuzebodemszaldenodige doseringwel 10kg/hamoetenzijn.Vergelijkende proeven
hebbenverderuitgewezen,datdiuronvoor ditdoeldevoorkeur verdient bovenmonuron.
Simazinenatrazin stelden echterteleur.
Tenslottemoethiernogeenaantalproevenopslootbermenwordengememoreerd over
grasremming. Deproevenwerdenuitsluitend met de logaritmisch verdunnende proefveldspuitbehandeld. Doordeoptredende droogtezijndiegeenvanallegeslaagd.Enige conclusie over
debruikbare dosering-vandemogelijk inaanmerkingkomendemiddelen latenzedusniettoe.
AandeJuistheid vanonzeeerste indruk,dathierweer deremmende endedodende doseringen
tedichtbijelkaar liggenomindepraktijkbruikbaar tezijn,zijnwijechter latergaan
twijfelen toenwijzagen,datplekken,diewijdood gespotenwaandenzichnadeeerste,doch
lateherfstregens herstelden.Wijkennenditzelfdeverschijnsel:eenschijnbaardood spuiten,
dat laterbleek alleenmaar eenaanzienlijke remming tezijngeweest,zowelbijdekweekbestrijding alsbijeenvroegebespuitingvan liesgras,zodatwijuit demislukte grasremmingsproeven opbermeninieder gevalhebbengeconcludeerd ommetditsoortproeveneerderinhet
jaartebeginnen endanbijvoorkeur ofalthansóókopvlakgrasland.
Bestede tijd:

'••

Dr.H.G.vanderWeij (onderzoeker): 100dagen
Assistent
:150dagen
Inverband met eenherzieningvandeprojectenvandeAfdeling Onkruidbestrijding wordt
ini960project nr.352opgeheven.Het totnutoe onderditprojectvallende onderzoekzal
wordenvoortgezet onderproject nr.364.
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II. Afd. Onkruidbestrijding
Project nr. 353. Srondbewerkingenonkruidbestrijding.
•••'

Verslag 1959=

Van geenvanbeide dooronsopgezette grondbewerklngsproeven zijnin1959proefoogstengenomen.OpdeproefboerderljDeBouwing waren vergelijkende proefoogsten onmogelijk doordatéén
vandedrie jaarstroken (=objecten)geheel door proevenmethetbetrokken gewas:(erwten)was
ingenomen.Erwerd ookgeen Indrukverkregenvandeinvloed dergrondbewerking opdeoogst^Er
wasweinig onkruid enerwasookgeen sprakevaneenmerkbaar verschilindeonkruidbezetting
tussendedrie objecten.
Nahetafoogstenvandeerwtenwerd degrond klaargemaakt voor wintertarwe. Mede geziende
droogte kwam hier toeneendiepe grondbewerking niet inaanmerking enwerdeninoverlegmetde
bedrijfsleider alle driedejaarstroken tegelijkenopdezelfde wijze gewoelegd.Hetiswèlde
bedoeling, hierini960weer verschillende bewerkingentegeven.
Ophetproefveld teHoog Soerenwerdvanproefoogsten afgezien wegensdezeer slechte stand
vanhetgewas (mengteeltvanhaverengerst), dieophetoogniet doordebewerking scheente
zijn beïnvloed.
Van deze proefvallen echter interessante waarnemingen tevermelden overdediepteverdeling
vandevóo'rdegrondbewerking inhetvoorjaarvan1959uitgezaaide kraaltjes overeenoppervlak
van2minhetvierkant.Devergelijking ginghier tusseneenbewerkingmetdenormale risterploeg,meteenschijfploeg enmeteencultivator.Deonderstaande tabel geeft daarvoornahet
oogstenvanhetgewasdeverticale verdeling inprocentenper5cm.
Ploeg
diepte
n
11

H
11
11

0 5 cm
5 - 10 cm
10 - 15 cm
15 - 20 cm
20 - 30 cm
30 - ko cm

schijfploe 'S

9.5 %
5,1 %
32,7 %
26,4 %
1 2 , 5 $ x)
0.65JÎ
•*•)

20,5

%
%
%
%
*,H % x)
3,95 % x)

19,"+
21,1
22,3

cultivator
42,6 %
33,7 %
21,3 f
1,7 ft
0
%
0,35 % •

x)over 10cmdushetdubbele
Geheelvolgensdeverwachtingen isdegelijkmatige mengingderkraaltjes overdebovenste
20cm(debedoelde ploegdiepte)bijhetschijfploegen.Hetiswelduidelijk,datzo'n mengende
bewerkinghetonkruid minder goed begraaft danhetkerende, normale ploegen.
Ookdeinhetgeheel niet kerende werkingvandecultivator komtindeze cijfers goedtot
uitdrukking.
Wathetnormale ploegen betreft,datnetalshetschijfploegentot20o.ndieptezougebeuren,hiervan komtdekerende werking,dieopdezehumeuze zandgrond uiteraard nooitzovolledigisalsopkleiofzavel,uitdecijfers goed naar voren.Datechter 26,3$derkraaltjes
(tweemaal 12,5$+tweemaal 0,65$)dieper dan20cmterechtwasgekomen kondenwij aanvankelijk
niet verklaren. Later bleek echter,dathier tegen onze bedoeling enzonderdathetwasafgesprokenderisterploegwasuitgerustmeteenwoeler,dieindevoordegrond toteenextra
dieptevanongeveer 10cmwerkte.Wasditniethetgeval geweest,danzoudendegenoemde 26,3$
kraaltjes diewijbenedende20cmaantroffenwelvoorhetgrootste deelopeendieptevan
15-20cmterecht zijn gekomen.
Verschillen inonkruidbezetting insamenhangmetdegrondbewerking werdenin1959°°kin
Hoog Soeren nietwaargenomen,mogelijkweldoordedroogte.
Inhetnajaar werd indeze proefwinterrogge gezaaid, nadatdeverschillende bewerkingen
weer volgenshetplanwaren uitgevoerd.Hetschijfploegen geschiedde weer onderonsdirect toezicht,endatbleekooknoodzakelijk, omdatdeploegende arbeider eralwatopgevondenhadom
bijhetschijfploegenhetland.toch goed schoontekrijgen.Hijwilde hiervoor namelijk eensoort
voorschaar voor gebruiken.Alsditwasgebeurd zouditschijfploegen zijn typische karaktervan
mengende enjuist niet geheel kerende bewerkinghebben verloren endusgeenzinmeer hebben
gehad.
Bestede tijd:
Dr.H.G.vanderWeij (onderzoeker):25dagen
Assistent
:25dagen
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Plan i960:
Voortzettingvandegrondbewerkingsproeven.Hetgebruikelijkecontactmetandereonderzoekers opdit terrein,speciaal dievandeWerkgroep Grondbewerking, zalwordenvoortgezet.
Benodigde tijd:
Onderzoeker:50dagen
Assistent :50dagen
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II. Afd.Onkruidbestrijding
Project nr.364. Onkruidbestrijding inenlangswatergangen enoponbeteeldeterreinen.
Plani960:
1.Bestrijding vanbovenwater groeiende planten
lilOnderzoekoverdebestrijdingvanwaterplantenmetgrotendeels ofgeheelbovenhetwaterniveaugroeiendebladeren.
2.Bestrijdingvanondergedokenwaterplanten enalgen
2.1Veldonderzoek overdebestrijdingvanondergedokenwaterplanten.
2.2 Laboratoriumonderzoek overdebestrijding vanondergedokenwaterplantenmetwaterpest als
voornaamste toetsplant endaarnaast eventueelalgen.
3.Bestrijdingvanonkruiden inslootbermenentegengaanvanongewenste grasgroei
3.1Bestrijding vanbreedbladige onkruiden inslootbermen.
3.2 Onderzoek overderemming vangrasgroei.
4.Onkruidbestrijdingoponbeteelde terreinen
4,1VoortzettingvandesamenwerkingmetdeN.V. Nederlandsche Spoorwegen. Onderzoekopenkele
probleemvegetaties,medemetrecent ontwikkeldeproduktenvoor totale onkruidbestrijding.
5.Ontwikkelingvanvoorhetonderzoek gewenste apparatuur
5.1 Dedraagbare logaritmische proefveldspuit.De introductievandedooronsontwikkelde
draagbare logaritmische proefveldspuitbijhetproefveldonderzoekinbinnen-enbuitenland maakthetnoodzakelijk ditonderzoekini960nogaantehouden,
5.2 Het gebruikvande Piche-meter bijbespuitingen.Onderzoek overde correlatietussenPichemeter aflezingen,deopdroogsnelheid vanspuitdruppelsenheteffectvanbespuitingen
terbestuderingvande gebruiksmogelijkhedenvan Piche-metersbijproefveldbespuitingen.
Benodigde tijd:
Dr.H.G.vanderWeij (onderzoeker):200dagen
Assistent
:200dagen
Techn.Dienst
: 70mandagen
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II. Afd. Onkruidbestrijding
Project nr.283.Onderzoek overdebiologie enecologie vanonkruiden.
Verslag1959=
Tenbehoevevanhetonkruidbestrijdingsonderzoek indegraszaadteeltwerd voortgegaanmet
debestudering vandegroeivan Poaannuaonderverschillende omstandigheden indeklimaatcellen.
Metderesultatenvanhetonderzoek over deinvloed vangroeistoffen op Poaannuazullendegegevensvermeld wordenindedissertatie vanMr.Senbij Prof. 'tHart.Het geluktenogniet
eengoedekweekmethodevoor Poaannua opwatercultuur teontwikkelen.
Bestedetijd:
Dr.Ir.W.vander Zweep (onderzoeker):5dagen
Assistent
:5dagen
Plani960:
1.Bestudering vandegebreks- envergiftigingssymptomen bijonkruiden.Ditonderzoekzalin
i960afgeslotenworden.
2.Bestudering vandeontwikkelingscyclus vanonkruidentenbehoevevanhet resistentieonderzoek.
Benodigde tijd:
Onderzoeker:25dagen
Assistent :25dagen
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II. Afd. Onkruidbestrijding
Project nr. 325.Onkruidbestrijding ingrasland.
Verslag1959:
Hetbestrijdingsonderzoekvanlldrusenheermoesvond voornamelijkplaats oponbeteelde
terreinen enonderproject nr.3^7ishieroververslaggegeven.Voor debestrijdingvandeze
planteningrasland kwamenhierbijgeennieuwe gezichtspunten naarvoren.
Advieswerd verleend aanIr.Ennikvoorproeven overdebevorderingvanklavergroeidoor
middelvanonderdrukkingvangrasgroei doorgrasdodendemiddelen.
Bestede tijd:
Dr.Ir.VJ.vander Zweep (onderzoeker):nihil
Assistent
:nihil
Inverband met eenherzieningvandeprojectenvandeAfdeling Onkruidbestrijding wordt
ini960projectnr.325opgeheven.Onderzoekingen overdeonkruidbestrijding ingrasland zullenindetoekomstvermeld wordeninprojectnr.363 (Onkruidbestrijding inakker-enweidegewassen).
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II. Afd.Onkruidbestrljding
Project nr. 327. Onkruidbestr|dinginakkerbouwgewassen.
Verslag 1959=
Dit jaarkenmerkte zichdoor eenabnormaal lange droogteperiode endoorhoge temperaturen
indemaanden junien juli.Dithad totgevolgdat:
a.demeeste gewassen tesnelafrijpten;
b. indeproevenreedsgeringebodemverschillen zichtbaarwerden.
Deproevenkonden.alleonder gunstigeweersomstandgihedenwordengeoogst engedorst.
Graangewassen
Winterrogge
Bijdejaarlijks,aangelegde proefover deopbrengstverhogende werkingvankleurstoffen
bijtoepassing inhet 3 e en4 e bladstadiumwerd ditjaargeenopbrengstvermeerderingwaargenomen.Welwerd per aarindebehandelde objecteneen.ietsgroter aantalkorrelsverkregen,
dochdeweersomstandigheden dedenhetgewas tesnel afrijpen.Dit isvoor eenmet kleurstoffen
behandeld gewaszeer ongunstig,daarhetnormaal iets later afrijpt daneenonbehandeldgewas.
Dekorrelzetting kwam daardoorniet totzijnrecht.
Ineenproefwaarinverschillende groeistoffenwarenopgenomenveroorzaakte2,4,5-TP
(2t1)bijeentoepassing directnadewintereenbeschadigingvanhetgewas.Dit:leiddetot
eenoogstreductievan 10$.Bijeentoepassingenige tijdvoorhetschietengaf2,4,5-TPeen
kort blijvenvanhetgewas,het Inhet geheelniet tevoorschijn komenvandeaarofhetteVoorschijnkomenvandeaarmet lozepakjes.Dit leidde toteenoogstdervingvan 85^. Behalve
2,4,5-TFgafookMCPP-Kopditmoment eenoogstdervingvan ca.14$.Het duizendkorrelgewlcht
naminhetzeerbeschadigde object2,4,5-TP toemet ca.12$..
Wintergerst
Bijeentoepassing directnadewinter gavendemiddelen2,4,5-TP,MCPP-K en MCPA/TBA
(CP1815)slechtstijdelijkeen'geringegroeiafwijking. Alleen2,4,5-TPveroorzaakte eenoogst,
dervingvan'ca.8$. Bijeenbespuiting enige tijd voorhet schietenwerd daarentegenmet
2,4-,5-TPeensoortgelijke groeiafwijking alsbijwinterrogge eneenoogstdervingvan80$verkregen.'Ookhiernamhetduizendkorrelgewlcht toe.
Wintertarwe
Bijdit.gewaswe.rdenbijbespuitingenmetgroeistoffennadewinter enenige tijdvoor
het schietenpraktischgeengroeiafwljkingenwaargenomen.Bijde lateaanwending trad welbij
allegroeistoffen eengeelkleuringvanhetblad op;dezewashet ergstbijMCPA/TBA (CP1815),
daarnavolgde2,4,5-TP,vervolgens eenandereMCPA/TBA-mengingentenslotteMCPA.Bijde
eerstebespuitingwerd eengeringe oogstreductie verkregenbijdemiddelen MCPP-K (ca.1kg)
enMCPA/TBA;bijde'tweedebespuiting bijdemiddelen2,4,5-TPendeMCPA/TBA-menging.
Zomertarwe
Bijdevroege bespuitingwerdenalleenmet 2,4,5-TP endeMCPA/TBA-mengingenzeergeringe
groeiafwljkingenverkregen. Aldemiddelen,behalve MCPA,gaven eenoogstreductie van200tot
300kg/ha.Bijdelate toepassingwerdenbij2,4-,5-TPendeMCPA/TBA-mengingengeringegroeiafwljkingenwaargenomen enopbrengstreducties vanresp.22,13en9$verkregen.
Zomergerst
Bijeentoepassing inhet 4 ebladstadium gavenookhier2,4,5-TPendeMCPA/TBA-mengingen
resp. ernstige engeringe groeiafwljkingen enremmingen.De MCPA/TBA-mengingen gaven laterook
aarafwijkingen. Oogstreducties tradenbijvrijwel allegroeistoftoepassingen op.Latetoepassingengaven alleenbij2,4,5-TPgroeiafwljkingenenopbrengstreductie,bij één MCPA/TBA-menging
alle eenlichte opbrengstreductie.
Allemiddelenhebben eengoed effect opgeleverd watbetreft dedodingvanherik.Kamille
werd ineenjtrngstadiumhetbestebestreden doorMCPP-Ken2,4,5-TP;ineenouder stadium
beterdoordeMCPA/TBA-mengingenendoor2,4,5-TP.
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Haver
Nochbijdevroege,nochbijdelate toepassingvangroeisto.ffenwerden groeiafwijkingen
vanenigebetekenisverkregen.Doordegrote opbrengstverschillen tengevolgevandedroogte
kon* debeïnvloedingvandeopbrengst doordemiddelennietbeoordeeldworden.
Peulvruchten
Stambonen
Daardeverschillende stambonenrassenwortelstelsels bezittenmetuiteenlopendeverticaleontwikkeling,werd ineenproefde invloed van2xof3xondiepresp.2xof3xdiepschoffelennagegaan opeenrasmeteenoppervlakkigwortelstelsel (Kaboon)enopeenmeer dieper
wortelend ras (Beka).Bovendienwerdenenige chemischemiddelen toegepast.
Wegens deabnormaleweersomstandigheden ishetondiepeendiepe schoffelennietzogoed
totzijnrechtgekomen.Tengevolgevandedroogteichten zichookvanhetrasKaboon.de
wortelsmeer naarbenedendaninandere jaren. Indeeerstehelftvanjuliwerd deIndruk
verkregen,dathetdiepe schoffelenwelenigszins eennadelig effect opdegroeihadopgeleverd.Bijde opbrengstbepaling kwamen echter geenverschillennaarvoren enblekenookde
middelenDNOC,DNOC+chloor-IPCenDNBPdeopbrengst nietbeïnvloed tehebben.Welkwam
duidelijknaarvoren,dathetrasKaboonmeer droogteenhittereslstentIsdanhetrasBeka.
Handelsgewassen
Inoriënterendeproeven inwitte-ensavooiekoolwerd bijeenbespuiting in195^opeen
vrijjonggewasmet chloor-IPC indeherfst eengroeiremmingeninhetvoorjaar eenremming
vandehe.rgroeiverkregen.Simazingafnochin.deherfst,nochindevoorjaarsgroeieenbeïnvloeding tezien.-Ook ineenopbrengstproef insavooiekoolbleek simazinnatoepassingen
indecember 1958eninvoorjaar 1959geeneffect opdegroei tehebben.
'• ••
TCA (9kgbijvoorjaarstoepassing)gaftijdelijk eeniets lichtgroene kleur aanhetge-'••'
was.Hetmeesteeffect ophetgewaswerd verkregenbijeenvoorjaarstoepassingvandecarbamaten IPC (7èkg)enchloor-IPC (3kg).Deplantenwarenvooralbijchloor-IPCgedurende lange
tijd ingroeigeremd.Kalkstikstof heeft dit jaarzeer felgewerkt.Hetgewaswerd ergverbrand
engedurende degehelegroeibleefhet-achter inontwikkeling.
Van aldemiddelen gafkalkstikstof eenopbrengstreductievanruim 200kg/ha.Bovendien
werd eenzeer geringereductie verkregenmetTCA.De simazi>objectengaveneenietshogere
opbrengst dande controle.Door geenenkelmiddelwerd deklemkrachtnadeligbeïnvloed..
Het grotevoordeelvaneenbehandelingmetsimazinis,dathetgewastotaandeoogst
vrijvanonkruid blijft,ondankshet feitdaterenige tijd nadetoepassing eenmechanische
grondbewerking als aanaardenplaatsheeft.Decarbamatenhebbeneveneens eenlangenawerking,
dochzekunnenhet gewas totaandeoogstniet geheel onkruidvrijhouden.Kalkstikstofvertoonde alsgebruikelijk eengoedemuurbestrijding,dochhad geennawerking.
Knolraapzaad
Overdewerkingvanchemischemiddelen opditgewas isweinigbekend. Aandekant lijkteen
bestrijdingvanhetbelangrijkste onkruid (muur)watbetreft debeïnvloeding vanhetgewas
nietzourgent alsindesluitkoolteelt. Ineenoriënterende proefbleek echter,datknolraapzaad zeer sterkreageerde opeenaantalhetmeestvoor deonkruidbestrijding inditgewasin
aanmerkingkomendemiddelen.
Karwij
Enige contactmiddelen (arsenlet,DNOC,diquat),welkebijtoepassing indeherfsthetgewas
totaalverbrandden,blekendeplantendermateverzwakt tehebbendatzeinhetvoorjaar inhet
geheelnietofergtraaguitliepen.Herfsttoepasslngenvansimazin (j/4kg), IPC (7fkg),
TCA (9kg), dalapon-Na (5?kg)enDNBP-NH^ (lèkg)beïnvloedden degroei echter nauwelijksof
niet.Vaneengroot aantalmiddelen gavenvoorjaarstoepassingenpraktischgeengroeiafwijkingen.
Witteklaver
Bijeenherfstbespüitingwerd dehergroei inhetvoorjaar doorMCPA,dalapon-Na ensimazin
vertraagd,doch ineenlater stadiumhersteldehetgewas zichweer.MetDNBPwerd alleeneen
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Vooral ineennatjaarkanhetbijdezaadteelt vanwitteklaver vanveelbelang zijneen
geringe vegetatieve ontwikkeling tehebben.Voor ditdoel (afremmingvandevegetatieveontwikkeling)bleken ditseizoendalapon-Naenerbonperspectief tebieden.Dedoor eenvoorjaarstoepassingvandezemiddelen sterkgeremdegewassenbloeidentenslotte tochnogrijkelijk.Dit
onderzoekwordtvoortgezet.
Graszaad
Ineenaantal,tendele insamenwerkingmethet P.A.W.indiversegrassoortengenomenproevenwerdenzoweloriëntatie alsopbrengstproeven aangelegd.
Inproeven inrcodzwenk,veldbeemd,ruwbeemd enbeemdlangbloemwerd evenals in1958bij
herfstbespuitingen metgroeistoffen bijbespuitingen inoktober ennovember eenoptimalebeïnvloedingvandeinhetvoorjaar schietende plantenwaargenomen (abnormale bladgroei).Bijeen
voorjaarstoepassingbeïnvloedde 2,4-,5-TPdegroeii
Inroodzwenk blekencontactmiddelenendiverse groeistoffen bijtoepassing opeenvrijjong
gewasindevroege herfst geen invloed opdeopbrengst tehebben.Daarentegenwerd bijeentoepassingvlakvoorhet tevoorschijn komenvandepluimweleennadelige invloed geconstateerd,
speciaalbij2,'1-,5-TPen M C P A / T B A (CP1815), eninminderemate bijMCPP-K,MCPAen2,4-D.Ditzelfde effectwerd verkregenbijeenlate toepassing inveldbeemd,waarbijtevensnaarvoren
kwam,dathetnadelig effectvanMCPAopgehevenkanworden door eengelijktijdige bespuiting
met20kg/haureum ofeenoverbemestingmet 150kg/hakalksalpeter. Ineenzelfde proef genomen
inbeemdlangbloem enroodzwenkkwambijhetgemengd verspuitenvanMCPAenureumdegunstige
werkingvanureum eveneens totuiting,maar nietdievankalksalpeter.
Uitdeproevenblijkt dusdat oponderdekvrucht gezaaide grassen (veldbeemd,rood zwenk,
beemdlangbloem)deverschillende groeistoffenwel indeherfst toegepast kunnenworden,maar
datzebijeentoepassing inhetvoorjaar eenopbrengstderving kunnenveroorzaken,vooral2^,5-TP,
Het
goede effectvan2,4,5-TPtegenonkruidenbijeentoepassing indeherfstmaakthet
middel zeergeschikt voorgebruik,zonder dat (zoalsbijDNOC ofDNOC/arseniet)eisengesteld
wordenaandeweersomstandigheden tijdensdetoepassing.Ookdewerkingvankalkstlkstofis
veelal teonzeker,terwijlbovendien dekansbestaat opeenzware gewasbeschadiging.
Bestede tijd:
Dr.Ir.W.vander Zweep (onderzoeker): 75dagen
Techn.Ambtenaar I e kl.
:250dagen
Inverband met eenherzieningvandeprojectenvandeAfdelingOnkruidbestrijdingwordtin
i960project nr.327opgeheven.De onderzoekingen overdeonkruidbestrijding inde akkerbouw
zullen indetoekomst verrichtwordenonderproject nr.363:Onkruidbestrijding inakker-en
weidegewassen.
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II. Afd. Onkruidbestrijding
Projectnr.3^7.Onkruidbestrijding oponbeteelde terreinen enbestrijding vanspecialeonkruiden.
A.Onkruidbestrijding oponbeteelde terreinen
Verslag1959=
Door dedrogeweersomstandigheden heeftopdeverschillende proefterreinen devegetatie
zichdermatezwakontwikkeld, datover deindeproevenopgenomenmiddelenweinig conclusies
kunnenwordengetrokken. Aanvankelijkwerdendebesteresultatenverkregenmet chloraatbevattende produkten enmetmengproduktenwaarin aminotriazool (amitrol)alsbestanddeelaanwezig is.Dedoorhetblad slechter opgenomen enookminder indegrond dringende produkten
uitdesitnazin-enmonurongroepkwamenminder goed naarvoren,hoewel zeervroegevoorjaarstoepassingen entoepassingen indeherfstvan1958speciaalbijatrazlnendiuronresultaten
gegevenhebbenwelkeverder onderzoekrechtvaardigen.
De samenwerkingmetdeN.V.Nederlandsche Spoorwegenbleefgehandhaafd. Speciaaldebestrijdingvan lidrusenakkerpaardestaart hadhierweer deaandacht.Opnieuw blekende
herfsttoepassingenvan amitrolinhetvolgendevoorjaar eengoede onderdrukkende werkingop
deuitloopvanspruitentehebben.Bijvoorjaarstoepassingenheeft ditmiddelechterveel
minder effect.Herfsttoepassingen van atrazinblijkenbijvrijhoge doseringenookonderdrukkend tewerken.
Bestede tijd:
Dr.Ir.W.vander Zweep (onderzoeker): 10dagen
Assistent
:10dagen
B.Bestrijdingvan speciale onkruiden
Verslag 1959'
Proevenover debestrijdingvankweekgras beperkten zichtotdefruitteelt.Voorhet
verslaghieroverwordtverwezennaarhetverslagvanproject nr.323.
Bestede tijd:
Opgenomen inprojectnr.323.
Plani960:
Inverband met eenherzieningvandeprojectenvande Afdeling Onkruidbestrijdingwordt
ini960projectnr.3^7nietvoortgezet. Inhetnieuweprojectnr.36Izullen alleonderzoekingenwordenvermeld,welkebetrekking hebbenoponkruidbestrijdingsproblemeninenlangs
watergangen enoponbeteelde terreinen.Devoor 1959beoogde samenvatting vanhetonderprojectnr.3^7verrichte onderzoek konwegens tijdgebrek nietplaatsvinden dochzalini960
geschieden.Nieuweonderzoekingen zullenonder leidingvanDr.VanderWeijplaatsvinden.
Hierbijwordt desamenwerkingmet deN.V.Nederlandsche Spoorwegen gehandhaafd.
Aangezien tijdens deduurvanprojectnr.32+7gebleken is,datoveronderzoek overde
bestrijding vanspeciale onkruiden tochmeest gerapporteerd wordtbijde gewassenwaarinde
proevengenomenworden,isbeslotenprojectnr.3^7Bnietmeer inde projectomschrijving
optenemen.
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II. Afd. Onkruidbestrijding
Projectnr. ?6j. Onkruidbestrijding inakker-enweidegewassen.
Plani960:
1.Graszaadteelt (Samenwerking P.A.W.)
1.1.Bestuderingvandeinvloed vangroeistoffenopverschillende cultuurgrassen bijtoepassinginhetvoorjaar.
1.2 Bestrijdingvanwortelonkruiden inverschillende cultuurgrassen indeherfst.
1.3 Invloed vandezaaidatumvanLoliumperenne opderesistentie tegengroeistoffenbij
toepassing inhetnajaar.
1.4Bestudering vandeinvloed vanonkruidbestrijdingsmiddelen opdekleming enjeugdontwikkeling vancultuur-encnkruidgrassen enandereGramineae.
1.5 Oriëntering overde invloed vangroeistoffen op Phleumenandere nogniet instudie
genomen cultuurgrassen.
2. Graangewassen
2.1 De invloed vanDNOCopdeopbrengstvanwinterrogge.(Samenwerking methetCentrumvoor
PlantenfysiologischOnderzoek}
2.2 Bestuderingvandeinvloed vangroeistoffenop6wintertarwerassen.
3.Stambonen
3.1 Bestuderingvandeinvloed vandieptevangrondbewerkingenvan chemischeonkruidbestrijdingopdeontwikkelingvanstambonen.(Samenwerkingmet de P.S.C.enhetI.B.)
4.Bestuderingvanderesistentievanenkeletestgewassenuitdeakker-enweidebouw tegen
recent ontwikkeldeonkruidbestrijdingsmiddelen.
5.Bevorderingvanontbladeringbijstambonenvoor deoogst.
6.Bestuderingvande invloed vandiverse chemischemiddelen opdebladgroei endebloeivan
witteklaver.
Benodigdetijd:
Dr.Ir.W.vander Zweep (onderzoeker)
R.Sijtsma
A.Reisier
Student-assistent
Techn.Dienst

75dagen
250dagen
38dagen
250dagen
2^0mandagen
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III. Afd.Fysiologie enecologie
Projectnr.1^9.Onderzoeknaar factoren,diedegrasproduktlebeïnvloeden.
Verslag 1959'
Het fytotron

'

Ee driekassenhebbenhetgehele jaarzonders'torlngengedraaid enblijkengoed tevoldoen.
Ookbijdehoge temperaturen enfelle zonneschijnvandeze zomerkondetemperatuur inalle
kassenbinnendegestelde grenzenwordengehouden.Alleendedakberegeningisniet Ideaal,omdatderuitenbijIntensiefgebruikgeleidelijk eenalgenaanslagkrijgen.Bovendien zalbij
veelvuldig gebruikvandedakberegening indehuidige situatiehethoutwerkvrijsnelgaan
rotten.Ditnadeelkandoor enkeleextragotenwordenverkleind.
,Inéénderviervoltooidekllmaatcellenisbeginaugustus eenernstige kortsluitingopgetreden,doordatdeverwarmingslichamen onvoldoende tegenvochtwarenbeschermd.Dezekameris
ondertussennagezlen;eenverbeteringvandedrieanderekamersvolgtbegin i960.Hétisgeblekendatdetemperatuur Inde lampenruimte totontoelaatbaar hDgewaardenkanoplopenwanneerde
lampen continubranden.Waarschijnlijk zalditde levensduur vandeindezeruimtenopgestelde
voorschakelapparaten,belangrijkverkorten.Voorzieningenvoor eenbeterekoelingmoetenworden
overwogen.
Alsgevolgvaneenuitbreiding vanhetonderzoek indeklimaatkamers (voornamelijkproeven
over concurrentie)ontstaat grotebehoefte aanhet compleet inrichtenvandetweekamers,die
noggeenkoeling enverwarminghebben.
Laboratoriumproeven
Gedurende hetverslagjaar Isgewerkt aandeinvloed vande stikstofvoeding opgroeienchemische samenstellingvanEngelsraaigras enaande invloed vandedoseringvande lichtenergle
opdeontwikkelingvanverschillende planten.
Hetonderzoek over destikstofvoedingheeft totnutoedevolgende resultaten opgeleverd:
Inhetonderzochte trajectvan3/3tot 1maalde-normalewaardeheeft destikstofconcentratie
geen invloed opdegroelsnelheid,mits deoplossingmaar dagelijkswordtververst.
Elkaverandering inde stikstofconcentratie indevoedingsoplossing heeft Indeplanteen
verandering indenitraatconcentratie totgevolg enbovendien in.het gehalte aanoplosbare koolhydraten.BIJ eenverhogingvandenltraatooncentratieindeoplossing stijgthetnitraatgehalte
Indeplant endaalthetgehalte oplosbare koolhydraten enomgekeerd.
Hoewelooknaafsnijdenhetnitraatgehalte stijgt enhetkoolhydraatgehalte daalt,heeft
hetsamenvallenvanafsnijdenmeteendrastischeverhogingvandenitraatconcentratie geenongun
stige invloed opdehergroeivergelekenmetplantenwaarbijerenige tijdsruimte zittussenafsnijdenenverhogenvandenitraatconcentratie.Uit deproevenblijktdusniet.,,daterenigbezwaar Istegendepraktijkmethode omreedsvlaknahetmaaienvangrasland eenbemestingmet
stikstoftoe tedienen.
Uitenkelevoorlopige,proevenwerd de indrukverkregen dathetopkwekenvanplantenopoplossingenmetverschillende nitraatconcentraties resulteert inbelangrijkeverschillen inchemische samenstelling bijslechts geringeverschillen inproduktie.Ditwordtnognaderonderzocht.
Dedoseringvande lichtenergle blijkteenbelangrijke invloed t.ehebbenopde snelheid
vandroge-stofproduktle. Alletotnu toeonderzochteplantengroeienveelbeterbijeenlange
periodemetbetrekkelijk zwak licht danbijeenkorteperiodemetvrijsterk licht,hoewelde
totalehoeveelheid energie inbeidegevallen dezelfde is.Ditverschilgaat samenmet eenduidelijkverschil inchlorofylconcentratie; deze isinheteerste gevalaanzienlijkhoger danIn
het tweede.Inbeldeomstandigheden stijgthet chlorofylgehalte tijdens delichtperlodeendaalt
het inhetdonker,dochbijsterk lichtvankorteduurblijfthetgehalte ongeveer ophetzelfde
peil enbijlangdurig zwak licht stijgthetregelmatig.Erkonnognietwordenvastgesteld of
dezeverschillen inchlorofylgehalte ookverschillen infotosynthesepereenheid vanbladoppervlakmeebrengen.
Erisbegonnenmet eenonderzoeknaar deInvloedvande temperatuur opdezeverschijnselen.
Deze lijkt zeer ingewikkeld tezijn.Niet alleenbeïnvloedt detemperatuur dechlorofylvormlng,
maarookde snelheid waarmeehetbladoppervlak toeneemt.Voorlopige gegevenswijzeneropdatop
dezebeldemanieren dedroge-stofproduktiewordtbeïnvloed.
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Veldproeven

Indeloop vandezomer werd eenbegin gemaakt meteenonderzoek naarhet hoogsteproduktienlveau vangrasland. Indit voorlopig onderzoek werdendemâaifrequentie, de'taaalhoogte endefrequentie van stikstof toedienen gevarieerd. Door middel vaneenberegeningslnstallatle kongedurende degehele proefperiode vooreen voldoende watervoorziening.worden
gezorgd. Gebleken Isdatdehoogste produktle wordt bereikt wanneer men hetgrasmetvrij
lange tussenpozen vrij hoog (15cm)maalt. Wanneer het grasnaeenlange groeiperiode wordt
gemaaid blijkt dit eenduidelijk schadelijke invloed opdestoppel tehebben, vergeleken
met objecten dieveelvuldiger worden gemaaid. Blijkbaar gaat hetherstelvandezode echter
zo vlug datdeschadelijke invloed meer dan'goedgemaakt wordt door dë grote snelheidvan
droge-stofproduktle'aanhet eindvandelange groeiperiode.
Hoewel degevonden hoogste droge-stofproduktle reeds vrij hoog lag (ruim 9 ton/havan
1 juli tot.20sept.) ishetverschil metdetheoretisch mogelijke opbrengst (l6ton over
dezelfde periode) tochnoggroot. Hierbij moet worden bedacht datalleen degrasopbrengst
is bepaald, zodat degewichtstoeneming vanwortelenstoppel niet ismeegerekend.
Verder isuitveldproeven gebleken dateengoede stikstofvoorziening vanhet grasgewaarborgd iszolang het.nitraatgehalte niet beneden 1%KNO indedroge stof daalt.
Bestede tijd:
Lab.proeven
Dr. Th. Alberda (onderzc
Analist
Adjunctlaboranten (2|)
Hulpkrachten

leker):

Veldproeven

160
210
4-50
10

20
10
175
30

dagen
dagen
mandagen
mandagen

Plan i960:
Laboratoriumproeven
Het onderzoek'naar deinvloed,vandenitraatconcentratie inhetmilieu opde.chemische
samenstelling vanEngels raalgras wordt verder voortgezet, zowel onder omstandigheden waarbijeengoede N-voorzlening gewaarborgd isalsonder omstandigheden waarbij de.nitraatvoorraad indeplant wordt opgebruikt.
Hu hetgedrag.van hettotnutoegebruikte ras-van Engels raalgras enigszins bekend.Is,,
wordt eenbegin gemaakt,methetvergelijken vanverschillende grassoorten.
Om.tebeginnen worden 2rassen vers Engels raalgras afkomstig vanverschillende breedtegraden vergeleken.
.Daarnaast,wordtdeinvloed vandetemperatuur opdesnelheid vanchlorofylvormingenbladgroei
nadercnderzoch^waarblj zomogelijk ookfotosynth.esemetingen In het onderzoek worden betrokken.
Veldproeven
Het onderzoek naar depotentiële grasopbrengst wordt voortgezet engeïntensiveerd.
Benodigde tijd:
Lab.proeven
Onderzoeker
Analisten (2)
Laboranten (Z\)
Hulpkrachten

150
250
-375
10

Veldproeven
50
250
250
75

dagen
manüagen
mandagen
mandagen
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III.Afd.Fysiologie enecologie
Project nr. 328.Fysiologischonderzoek bijaardappelen.
A-Vergrotingvan,het.aantalknollenperplant;deInvloed vangroei-enremstoffen,
Verslag1959=

_

Bijtoenemende plantdlchtheid nemendeopbrengst inkgenhetaantalknollenperha
toe,totdat eenlimietbereiktwordt.Erwerd getracht teonderzoekenwelke factorenhierbijeenbeperkenderolspelen
IneenplantafstandenproefmethetrasAlphamet 3stlkstoftrappenwerd gevonden,dat
bijeenlageN-glft'deopbrengst stijgtbijhet toenemenvandeplantdlchtheid tot70.000
plantenperha (53tonper ha), dochbijnoggrotereplantaantallentreedt ereenopbrengstdepressie op (bij200.000ply/hawasdeopbrengst 29 ton/ha). Eendergelijkeopbrengstdepressiewerd bijhoge N-giften evenwelnietgevonden;deopbrengst lagbijalleplantdlchtheden
van70.OOOtot200.000pU/hatussen52en55ton.Hetvaltmoeilijk tebeoordelen aanwelke
oorzaak dezeopbrengstdepressie tewijten'is.Indezeproefvieltevens op,datdeplanten
bijdegroteplantdlchtheden veelmeervandedroogte telijdenhaddendandeplantenbij
denormaleplantdlchtheid. Dit isduseenaanwijzing,datookdebeschikbarehoeveelheid
water indegrond eenbeperkenderolkanspelen.
Gibberellinezuurbleek degroeivanbladrolplanten tebevorderen.Hetblijft echter
twijfelachtig ofhetmogelijk ismet gibberellinezuur degevolgenvancebladrolziekteop
degroeivandeplantopteheffen.Verder onderzoekbetreffende deinvloed vangroei-en
remstoffenwordt onder deanderepuntenvermeld.
PlanI960:
Erzalverder onderzochtwottüe.n,welke factoren eenbeperkende rolspelenbijgrote
plantdlchtheden. O.m.zalditgebeurenmet debemestingstoestand, ondergrondse enbovengrondseruimteenzomogelijk deopgevangenhoeveelheid licht.
Deinvloed vangibberellinezuur- opdeontwikkelingvangezondeenbladrolzieke
planten tothetbeginvandeknolvorming zalnader onderzochtworden.
Erzalwordennagegaanofdeverschillenvankorte-dagplantenenlange-dagplantenmede
door groei-enremstoffenbepaald worden.
Voor.verderonderzoekmet groei-enremstoffen ziemendepuntenDenE,
B.Verband tussen loofgroel enknolproduktie
Verslag 1959'
Erwerdenookloof-enknolgewichten bepaald indeproefwelke inditjaargenomen
werd methetras Alphaoverdegroeivanzljspruiten.Hoewel elkveldjehierbijslechts
eenklein-aantalplantenperrooitljd omvatte,zullendezegegevensvandeuitzonderlijke
warme endroge zomertochinteressante aanwijzingenkunnenopleveren.
Vandeproevenoverdeloof-knolverhoudlngwelkeIndejaren1957 en1958werdengenomen,werdendegehaltenaanstikstof indeverschillende organenderplantentijdensde
ontwikkeling onderzocht.
PlanI960:
Het chemische onderzoekvandeproevenuitde jaren 1957en1958zalvoortgezetworden
Voorts zalookdit jaar aandacht besteed wordenaande loof-knolverhoudlng Inrooitijdenproevenbijhetklimaatsonderzoek.
,
C. Invloed vanhetklimaat opdegroeivanaardappelpiant en-knol
Verslag1959=
De aardappelblijktreedsonmiddellijknaopkomst (althansnaeennormalebewaarperiodevan6-9maanden)gevoelig tezijnvoor deinvloed vandedaglengte.Vaneen "gevoelige
periode"voor dedaglengte isdusgeen sprake,daarookeenkorte-dagbehandeling na 6weker
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-2langedagnog eenduidelijk effecthad opdegroeivan.deplant.
Inenkele proevenwas ereeninvloed,weliswaar slechtszwak,van eenkorte-dagbehandelingtijdenshetvoorkiemen opd.egroeivandeplantennaopkomst. Ineenandereproef
wasdeze invloed niet tebespeuren.Dezeuiteenlopende resultatenkunnenwellichttoegeschrevenworden aande invloed vandetemperatuuropdedaglengtereactie, Inenkeleproevenzijnnamelijk aanwijzingenverkregen,datdekritischewaardevoor de daglengtereactie
(deovergangKQ/I.D.)bijeenhoge temperatuur bijeenkorteredaglengteigt danbijeen
lagetemperatuur.
Dekritischewaardevoordedaglengtereactie werd dit jaarbijeenvijftalrassenin
verduisteringshuisjes bestudeerd. Deresultaten zijnwellicht doorhetuitzonderlijkeweer
vandeze zomerbeïnvloed. HetrasEerstelingvertoonde deovergangvanhetkorte-dagtype
naar het lange-dagtypebijeendaglengte van15-l6uur;hetrasAlphabij 12-13uur.
Ditzoudusbetekenen dathetrasEersteling,wanneer hetbijvroegpotennogvoor
1mei opkomt (bijeendaglengte beneden 15uur)eenversnellingvandeknolzettirigondergaat,dievoor.hetvroegopdemarkt brengenvanbijzonder' belang is.Ditverklaartmede,
waaromdeteeltvanvroege,aardappelen staat ofvaltmet demogelijkheid vanvroegpotenhet gewaskrijgt daarbij..eenextravoorsprong viadeinvloed Vande'daglengte.
Aandeanderekantkrijgt degoede ervaringmethetras Alpha insubtropischegebieden
eenbijzonder relief.Dedaglengte isdaarveelkorterdaninNederland zodathetmerendeel
vanonzerassen ereenvroegeknolzetting enlageopbrengst zalverkrijgen.Wanneer Alpha
bij14uur daglengte nogeenlaatrijpend,produktiefgewaskanvormen,zalhetdusopdeze
regeleenuitzonderingvormen.Wanneer degunstige ervaringmet Alpha inzuidelijkegebieden
inderdaad opdedaglengtereactie berust,biedthetookperspectiefhieropbewust tegaan
selecteren.
Erwerd eenrooitijdenproef aangelegd bij3temperaturen.Bijl8Ctrad eenforsere
groeiopdanbij12C;bij6°Cgroeidendeplantenvrijwelniet.
Erwerd getracht doorwasoptewekken indekasdoordeplantengedurende2à3weken
bloot testellenaanhoge temperatuur en/ofdroogte.In één proefgeluktehetdoorwas opte
wekkendoorhitte (bijeengoedevochtvoorzlening).,ineenandere proefevenwelniet.
Plani960:
De invloed vandedaglengte tijdenshetvoorkiemen opdegroeivandeplantennäopkomst zalverder onderzochtworden.Erzalgetrachtwordenvast testellen ofdetemperatuurdekritischewaardevandedaglengte kanbeïnvloeden,terwijldekritischewaardevan
dedaglengtebijeenaantalrassenvergelekenzalworden.Onderzochtwordt inhoeverrede
fysiologische ouderdomvandeknollenvan invloed isopdedaglengtereactie vandeaardappelplanten,welkeuit dezeknollenvoortkomen.
-'•'-•.:.

•

Deinvloed vandedag-ennachttemperatuuropdegroeivandeaardappelplant en-knol
zalbestudeerd worden.Hierbijzalookgeletwordenopdeinteractiemet'de lichtsterkte
tijdensdeassimilatieperiode.
Inverbandmetkruisingswerk ishetgewenst sommige aardappelrassen beter totbloeite
kunnenbrengen.Nagegaan zalwordenofverlenging derdaglengte,verhoging vandelichtintensiteit en/of•toedieningvangroeistoffenbijhetrasEersteling..debloeikunnenbevorderen.
Verder zalonderzochtwordenwelkekllmaatsfactorenhetdoorwasverschijnselveroorzaken.
D, Onderzoeknaardevitaliteit vande aardappelplant l.v.m.hetdodenvanhet loof
Verslag1959=
IneenaantalproevenwerdendedoodspuitmlddelenDNC enF3-2 opvolofgemaaid gewas
gespoten. Inbeldegevallentrad sterkehergroeiop,welkedoortoevoegingvan2,4,5-Tonderdrukt ofgeremd konworden. Inhet algemeenkon door2,4,5-TtweedagenvóórDNCofPB-2
ophetvolle gewas tespuiteneenbeterresultaatbereiktwordendandoor2,4,5-Ttegelijk
metDNCofFB-2tespuiten.Kennelijkverhindert desnelle dodingvanhetblad doordeze
middelen hetbinnendringen van2,1+,5-T.
DoorDr.Beemster (I.P.0.)isaangetoond,datvirusvermeerdering speciaal injonge
bladerenplaatsvindt.Derhalvewordtverondersteld, dat inhet tweede deelvanhetgroeiseizoenvirusvermeerdering indejongezichontwikkelende zijsprulten (enniet indeoude
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- 3bladeren)plaatsvindt.Omdeontwikkelingvandeze zijspruiten tevoorkomen,zijninjuli
verschillende middelen ophetvolle-gewasgespoten.De sterksteremmingvandezespruitgroeiveroorzaakten2,4-,5-T,2,4,5-TP,aminotriazoolenbutylester van2,4-D.Dezemiddelen
moetendespruitgroel remmen enbovendienhetoude loofzoweinigmogelijk aantasten,zodat
deproduktienog enigewekenkandoorgaan.Dit laatstekonineenandereproefmet2,4,5-1
aangetoond worden:demet2,4,5-Tgespotenplantenhaddeneenhogereopbrengstdandeop
dezelfde dagdoodgespotenplanten.
Intweerooitijdenproevenwerd degroeivanzijspruiten enzijstengels ineenaardappelgewasbestudeerd. Hetdoelvandezeproevenwasnategaaninhoeverre inhettweededeel
vandezomer nog jongblad inhetgewas aanwezig is,inverband metbovengenoemdevirusverbreiding.Doorhetoptredenvan latenachtvorst op 10en11juniende langdurige droogte
enhittewasdegroeiechter zeer.abnormaal.
Plan i960:
Metbehulpvande logaritmische spuit zalhet samenspelvandoodspuitmiddelenuitloopremmend middelonderzochtworden.Ineen andereproefzullenverschillendeuitloopremmende
middelen tegelijkofenkele dagenvoorhet doodspuitmiddel gespotenworden.
Degroeivande.zijspruitenzalbijeendrietalrassen inrooitijdenproeven bestudeerd
worden,zowelop,kleialsopzand.
Eenaantalmiddelen zalophet vollegewas gespotenworden injuli,teneinde dezete
beproeven ophunremmendewerkingopde spruitgroel. Ineenandere proefzullen2,4,5-Ten
2,4-Dophetvollegewasgespotenwordenomdespruitgroel teonderdrukken.Hierbijzalde
opbrengstvandealdusbespotenveldenvergelekenwordenmetdeopbrengst'van'doodgespoten
vel'dèh,terwijlgetracht zalwordende invloedVandespruitremming opdebesmettingder
knollenmetvirus teonderzoeken.
E. Factoren,diederustperiode endehoudbaarheid bepalen
Verslag1959=
Inde afgelopen zomer trad opgrote schaalhetverschijnselvandoorwasop.Naasthet
onderzoekvandeontwikkeling derdoorwasknollen hetgeendoor deheer Lugtgeschiedde,werden
proevengenomenomhet optredenvandoorwas tevoorkomen ofafteremmendoorderemstof2,I$,5-T
in detweedehelftvan juliofbegin augustusophet looftespuiten.Hierbijbleekinderdaad dedoorwas inaanzietlijkemate onderdrukt teworden.
Alsnahetrooienvandoorwasknollen deprimaire ensecundaire knollenvanelkaargescheidenworden,gaandeprimaire knollen sterkkiemen,desecundaire echter slechtszeer langzaam.
Dit isbegrijpelijk,daarderust derprimaire knollengebroken Isendieder secundaire
knollenniet.
Indien echter deprimaire ensecundaire knollen aanelkaar blijvenvastzitten,gaande
secundaireknollen sterkkiemen,deprimairedaarentegen slechtsingeringemate.Menzou
dezekiemingvande secundaire knollenkunnenverklarendoor aantenemen,datergroeibevorderende stoffenuit deprimaire knolnaarde secundaireknolvervoerd worden.Degeringe
kiemingvandeprimaire knollen ismoeilijk teverklaren.Eeneventuele remstofzoudekieming
vandesecundaire knollen immers ookmoetenvernemen.
Plan i960:
Getracht zalworden,behalve door inwerkingvanklimaatsfactoren,ookdoor toediening
van groei-enremstoffendoorwas optewekkenennategaanwelkeveranderingen indechemische samenstellingvandeknollenhierbijoptreden.ZieookhetverslagvandeheerLugt.
F.De stikstofhuishouding vande aardappel
Verslag1959:
Droge-stofmonsterswelke invoorgaande veldproeven over deloof-knolverhoudingwerden
verzameld,werden enwordenophunstikstofgehalte onderzocht.Dit gebeurde eveneens bijenigekasproeven,waarbijde invloed vanklimaatsfactoren opdeopnameenderolvanstikstof
beschouwd werd.Hoeweldezeproevennoggeendefinitieve conclusies toelaten,werd deindruk
verkregen,dathetstikstofgehalte inhetblad vankorte-dagplantenhetzelfde isalsbij
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- 1+ fysiologisch evenoudebladerenvanlange-dagplanten.
Plani960:
••Degegevens vaneerdergenoemde veldproeven zullenuitgewerkt wordenendeverdeling
vandestikstofover deverschillende plantedelen zalwordennagegaan.Voorts zalin
rooitijdenproevende invloed vanklimaatsfactoren alstemperatuurendaglengte opdeopname enderolvanstikstofonderzochtworden.
•oestedeti.jq
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De invloed vanzwakke lichtintensiteiten opdedaglengtereactie vande
aardappel.Jaarboek I.B.S.1959,83-92 (Mededeling79vanhetI.B.S.)

Ill,3,4
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
III. Afd.Fysiologie enecologie
Projectnr.326.Fysiologisch enecologisch onderzoek aangranenenzaadteeltgewassen.
A.Legering,stro-stevigheid enopbrengst inverband metde stikstofvoeding (omvat tevens
proj.C.l vandeStichting Nederl.Graan-ffcntrum)
Verslag1959=
Hetonderzoek overdestikstofhuishoudingvangranen enmaanzaad isvoortgezet.
Bijuitwerkenvanresultatenvanpotproevenbleek,datbijoptimalevoorzieningmet
stikstof enwaterhet stikstofgehalte ophetversgewicht constant is (bijzomertarwe-0,74$,
bijmaanzaad 0,58$).De temperatuur heeftwaarschijnlijkweinig invloed.
Bijovergangvandejeugdfasenaar degeneratieve fase (dus:debloemaanleg)bleefdit
gehalte constant.DedalingvanhetN-gehalteopdedroge stof,diekenmerkend isvoordeze
overgang,valt samenmet eendalingvanhetvochtgehalte indeplant enkandaaruitwellicht
zelfswordenverklaard.
Daalt destikstofvoorziening onder optimaalpeil,hetgeentijdenshetschietenvan
granendenormale toestand is,dan isditeerder temerken inhetN-gehalte ophetversgewicht,danindesamenstellingvandedroge stof.Waarschijnlijkhebbendejongegroeiende
weefsels eenspecifiek eiwitgehalte endaaltdeaanmaakvandehiervoorbenodigde dsevenredigmethetstikstofaanbod.
Dooropnemingvanvochtkanhet omhoogschietenvandeplantdoorgaan,zelfsgeheelzonder
aanvoervanstikstof.Deuiteindelijke lengtevandeplant endegrootteder stengelbladen
wordenreedsbijhetbeginvanhet schietengedstermineerd enweloplagerpeil,naarmatehet
stikstoftekort eerder optreedt.Opheffingvandit tekort,6dagennahetoptreden,toende
plantendehalvehoogtehaddenbereikt,kandeuiteindelijke lengtenietmeerbeïnvloeden.
Weltreedt,onder opnemingvanstikstof enwater,herstelopvanhet oude stikstofgehalte
inhetversgewicht.Hetstikstofgehalte indedroge stofkomtverbovendatvande controles
teliggen,hetblad blijft langer fris engroen.Inditlaatste ligtdeuiteindelijkeverklaringvanhet opbrengstverhogend effectvande latestikstof.
Overdegangvanhet groenbladoppervlak tijdensdeontwikkelingvande graanplant
onder deinvloed vanperiodieke stikstofbemestingenzijngegevensverzameld aanwinterrogge
enwintertarwe.Hetblijkt,dathetgrootste groenoppervlak steedswordt bereiktbtJ het
verschijnenvanhetbovenste stengelblad,hoeookwordtbemest.Eenoverbemestingmet stikstof
vóórditmoment kanhetniveauverhogen,nàditmomentnietmeer.Dankanslechtshettempo
vanachteruitgangwordenvertraagd.
Deproevenmetwinterrogge overdestikstofhuishouding bijvochttekorthebbenbevestigd,
datbijvochttekort stikstofrijke plantenontstaan,diedesondankskrachtigopeenlateextragiftreageren.
Thans isgebleken,datdevochtvoorziening ookvanzeer grootbelangkanzijnvoorde
verhouding tussenderendementenvan eenvraegaeneenlate stikstofgift (welkewordengesuperponeerd opeenmatigebasisbemesting).
Totale opbrengstenperplant inmg (korrelopbrengsten tussenhaken)
steedsvochtig
controle
Nvroeg

4027 (1394)
5280 (l840)

N laat

488o (1730)
steeds droog

controle
Nvroeg
N laat

2809 (IO36)
3030 (1190)
3140 (1270)

laterdroog
3820(1349)
4190 (1520)
.

3960 (1550)
latervochtig
3220 (ll8o)
3890 (1430)
4840 (1930)

Evenalsvorig jaar,toenalleen "steedsvochtig"en "steeds droog"werdenvergeleken,
waserbijdezeobjecten geengrootverschil indeverhouding tussenvroege enlatebemesting.Uiteraard ishet totalerendementvanelke'stikstofgiftbijgoede vochtvoorziening
hethoogst.Danwintdevroege aanwendinghetookvandelate,omdat inheteerstegeval
deontwikkelingvanhetstro sterker kanwordenbeïnvloed.Bijsuboptimale vochtvoorziening
isdegroeivanhet stro sterkgeremd ennublijkt delateaanwending het tewinnen.Dit
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-2isplausibel,wanteenkleingewaskomtmindervluginmo.eilijkhedenbijdroogtedan
eenhooggewas,Indeveldproevenvan1959isditookzeerduidelijkgebleken.
•Indeserie "vochtlg-droog"wint devroegegifthet (dankzijdehogestroopbrengst), inde serie"droog-vochtig"Isde lategiftsuperieurmet zeergroot
verschilj•'••
Ditverschilontstaat,doordat devroege.giftsamengaatmetsuboptimalevocht-,
voorziening endus eenlaagrendement geeft;de lategiftheeft dankzijoverschakelingopoptimale vochtvoorziening eenhoogrendement endatnogwel indeperiode
vankorrelvorming.
Indeserie "vochtig-droog"krijgt.hétobject.,datalle stikstofvroegontving,geenvergelijkbare voorsprong.
Ondanksgrote stro-ontwlkkelingproduceert hetna inaarkomennogminderdan
decontroles,ongetwijfeld omdatdézegroteplantennadatzedroogwarengezet,
sterker ledendankleineplantenendaaromhunvoorsprong sterkhebben'ingeboet.
Deeindopbrengst isookslechtsweinighoger dandievanhetgelijkbemeste
objectuitde serie "droog-vochtig".
Ditobjectheefthetnadeel,datallestikstof inI e instantiebijsuboptimale
vochtvoorziening moetwordenverwerkt,maarhetvoordeeldatdeplant zichinhabitusbijdedroogtekanaanpassen.
Zeer.merkwaardigishet,datdeopbrengstvanhetobject latestikstof inde
serie "droog-vochtig"bijna evenhoog,enindekorrelopbrengst zelfshoger isdan
dievanhetvergelijkbare object indevochtige serie.Ditblijktvoort tevloeien
uiteenhogeretoenemingvandroge stofnahet inaarkomen;hetgeïntegreerd groen
bladoppervlaknahetinaarkomen totrijpingwasookietsgroter,ondankskleinere
planten.
Het isopgrondvandezeeneproefniet tezeggenofditlaatsteregelisen
hetisdaaromprematuur omreedseenverklaring tewillengeven.
Iniedergevalisdekorrelopbrengst vanhetobjectdatnadroogtetegelijk
metmeervochtookextra stikstofontving,opvallend hoogenhet ligtvoordehand
omteveronderstellen,dateendergelijk effectheeftbijgedragentotdehogerendementenvanlatestikstofgiften inonzeveldproeven oparmezandgronden indejaren
(1956-I958),datopdroogteeenregenrijke junimaand.volgde..
Menkandezaakookomdraaien enzeggen,datdereactievanrogge op (eventueel
kunstmatige)regeninjuniinhogemate afhangtvandebeschikbaarheid vanstikstofopdatmoment.Hieruitzijnwellicht sommige tegenstrijdige berichtenover resultaten
vanberegening inbepaalde "kritieke perioden" teverklaren.
Hetonderzoek overdedistributie vandeassimllaten,diealsgevolgvan late
overbemesting zijngevormd,overboven-enondergrondse delenbijGramineéënisvoortgezet.
Indezedistributie zoekenwijdeverklaringvanderelatiefgeringereactie
vandezaadopbrengstvanhaveroplateoverbemesting.De lateoverbemesting isaan
devroegekantgegevenenheeftdaarombijdehaverveeldoorwasveroorzaakt.Hierdoor ishetresultaatvertroebeld. Deverwachting datmeerjarigeplantenveelvan
dedoorlateoverbemestingveroorzaakte gewichtstoeneming indewortels onderbrengen
iswelbevestigd.Bijtimotheeb.v.was ditmeerdan 50$.BijWesterwolds raaigras
(selectie)meer dan U-Ofo (daarentegenhetvlot afstervend landras slechts y/o). Bij
rogge,gerst entarwebedroeg dezewaarderesp, 17,20enl4$3.
Overdeinvloed vanhet stikstofgehalte vandekorrelopdeeruitvoortkomende
klemplantzijnoriënterende proevengenomen.Korrelsmethoog stikstofgehalt.eleverendikwjjls forserekiemplanten,ookbijgoede stikstofvoorziening vandegrond.
Bijpotproevenwas inde eindopbrengst geenverschil,maar onderbepaaldeomstandigheden kanheteffectnogwelvanbetekeniszijn.
Plani960:
Hetonderzoek overdestikstofhuishoudingwordtvoortgezet inhoofdzaakmet
watercultures,omhet aanbod van stikstofbeter indehand tehebben.Alstweezaadlobbig gewas zal;.maanzaadwordenvervangen doorvlas,datproeftechnischveel
minder .moeilijkhedenbiedt.
Naasthet..totaalstiksCofgehaltezullennitraatbepalingenwordenuitgevoerd
omtekunnenonderscheiden tussen "verwerkte"en "onverwerkte"stikstof.
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. Hetonderzoek over deinvloed vandevochtvoorzienlngopdestikstofhuishouding inpotproevenzalwordenherhaald evenalshetonderzoek overdedistributie vande asslmilaten
inde2 helft dergroeiperiode.Ditzalnugeschiedenmet inschakelingvan.eentussentijdse
oogst,met en.zonder late.stikstofovèrbemesting.
Overde invloed vanhet stikstofgehalte vanzaaizaad opdejeugdontwikkeling...eh:deopbrengst neemthet P,A.W,eenaantalveldproeven,waaraan dooronsmedewerking wordtverleend.
B.Deinvloed vandezuurgraad opdeontwikkeling vangranen (omvat tevensproj. C.2vande
Stichting Nederl.Grakn-Centrum)
Verslag1959'
OpverzoekvanDr.Ir.W.Feekeswerdenenkele landrassenvanzomergerst (Amrigschwander
2- en4-rljlg)onderzocht.Dezeblekeneenhogeresistentie tegen lagepH-waarden tebezitten,
evengoed alsdetotnutoeonderzochte Skandinavische Hallkko,Vega enStella.Erwerdenenige
hulpenadviesgegevenbijdeselectievan'gerst opdezeeigenschap.
Voor deproefveldenwordtverwezennaar proj.339«
Erwerd overeengekomen,omhetprobleemvandezuurgraad indeondergrond aanhetI.B.
overtelaten.
Plan I960:
Erisnoggeenplanopgesteld.
C.Deinvloed vanhitteopopbrengst enkwaliteit (omvat tevens proj.C.3vandeStichting
Nederl.Graan-Centrum)
Verslag1959:
Granen
Hetisgebleken,datgranenkortvóórdebloei gevoeliger zijnvoorhlttes'chad'edan tijdensdebloei (Med.nr.81vanhet I.B.S.).Ditbleekooktegeldenvoor 5wlntertarwerassen
(Staring,Carsten'sVI,Bonus,Merlin enCapelle Desprez).Kortnadebloeiishet effectva'n
hitte gering.VolgensFranse onderzoekingenwordt degevoeligheid Ineenlatereperiodeweer
groter;dezeuitzichdanineenlaag 1000-korrelgewicht.
Het ligtzeervoordehand omteveronderstellen,dathethier gaatomversneld afstervenvanblad,waardoor de assimilatievermindert..Hierover staanookproeven oponsprogramma.
Bijhetvergelijkenvande5bovengenoemde rassenopgevoeligheid voor hitteschade
volgens demethode Coffmannbleekdegekozentemperatuurvan kfQC tehoog.Reedsbijbehandelingvan één uur daaldehetkorrelaantal zeersterk.
...
Daling in %alsgevolgvan1uur4-7°Ctijdensbloei
I

!
1 ..
.'Staring
!Carsten'sVI
!Bonus
'Merlin
[CapelleDesprez

korrelaantal

72
82
65
48
61 .. -

1000-korrelgewlcht
.29.. • . - • "

--3'
• 18
28
26

..

• • Deversohllleninafstervenvandekorrelaanleg tussendeMiddenduitse Merlinende
NoördduitseCarsten'sVIzijnsignificant.
Erwten '.

. . .

Bijproeven,waarbijde P.S.C,indekostenbijdraagt,isgebleken,daterwtentijdens
debloei gevoeligzijnvoor hogetemperaturen.
Bijbehandelingenmet40°Cgedurende 1urenkanhetkorrelgetal tot25$verminderen,
terwijlhet gewas frisengroenblijfténdestro-opbrengstnietvermindert.
Deschade zitdeels inhetpeulgetal,datreedsnabehandeling gedurende 1uur vermindert
endanm.o.tn.constantblijft.Ditduidterop,datereengrootverschilinresistentieIs
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tussendebloemen.Vlakvóór debloeizijndezewellicht (evenalsbijgranen)gevoeliger.
Verderkanhet aantalerwtenperpeulverminderen. Het 1000-korrelgewichtwordt niet.
sterkbeïnvloed.
Erzijnduidelijke rasverschillen.Uando toonde zichresistent, PridexVenlona
gevoelig.
Maanzaad
Bij-oriënterendeproevenbleek.maanzaad zeergevoeligvoorhitte.Eenweekbij 32C, ••'
hetgeenbijgranenweinig invloed heeft,gafbijmaanzaad een catrastrofale schade,zowel'-'--inhetknopstadium alsbijbloei.
Plan i960:
Deproevenmethitteschade indiverse stadiums enmetdiverserassenwordenvoortgezet.De StichtingOliehoudende Zadenende P.S.C,dragen indekostenbij.
D.Deinvloed vanovermatigeregenvalopopbrengst enkwaliteit (omvat tevens proj. C.1*van
deStichtingNederl.Graan-Centrum)
Verslag1959=
Bij5rassenwintertarwe kongeen schade door8dagen continu regenvalworden
aangetoond. Erbestaat eenvermoeden,datde controlesvochtgebrekhebbengehad.
Erwtenblekenwederom totaal ongevoelig voorregenschade tijdensdebloei -maanzaad
daarentegenzeergevoelig.Beregening gedurende eenweekinknopstadium geeftbijdit
gewas almerkbare schade (plm. 30$), hetzelfde gedurende debloei iscatastrofaal.
Plani960:
Deproevenmet diverse gewassenwordenvoortgezet;deStichting Oliehoudende Zaden
ende P.S.C,dragen indekostenbij.
F.Het daglengteonderzoek
Verslag1959=
Mai's
InoverlegmetDr.VanderVeen (Lab.voorErfelijkheidsleer derL.H.S.)werd een
schemaontworpenvoor kruisingenvaneenaantaldagneutralemaïsvormenuit decollectie
vanhet I.V.P.met 3hybridenomde (waarschijnlijk complexe)verervingvandefotoperiodische reactienategaan.
Hetbleekinde eersteplaatsmoeilijk,omdeobjecten gelijktijdig inbloeite
krijgen,hoewelbijuitzaaimethetongelijk tempovanontwikkelingwasrekeninggehouden.
Voorts blekentweevandedoorDr.Perwerdageleverde inteeltstammenweinig opde
daglengte tereageren.W103-1enI.V.L. kZ gavendoorkorte dagbij25Crespectievelijk
slechts eenversnellingvandebloeivan2en5dagen.Het isookduidelijk,datmenin
onsklimaatbijveredelen opvroegheid steedsonbewust inderichtingvandagneutrale
vormenzalselecteren.
Dekruisingenmetdeduidelijkekorte-dagvortnI.V.L.5 (versnelling doorK.D.:10dagen)
warenhetmeestinteressant.
-.Hetbleek,datdeF xvan I.V.L.5 (alsmoeder)metdedagneutrale vormV.C.2.39,V.C.
169,W 103-0enKr 1266eenversnelling inbloeidoorK.D.-behandeling ondervondenvanresp.
0,3,^en1dag.
DenakomelingenvanV.C.239 enKr 1266warendusgeheelofbijnaneutraal.Ditis
zeerhoopvol.
Gewonegranen
Optimale ensuboptimaledaglengtenwerdenvergelekenbijtemperaturen van 10,l6,25
en32°C.Hierbijwerd wederomdeindrukverkregen,datbijdegewone granendeinvloed
vandetemperatuur langniet zogroot isalsinhetbekende gevalvanHyoscyamusniger
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BijinNederland verbouwderassenzomergranenwerkt eendaglengtevan 1^ uur,ookbij
lagetemperatuur,vertragend opdeontwikkeling, zijhetwatminder danbijhogeretemperatuur.
Eentweedeproefwasaldus ingericht,datpottenmetwintergraan (zaai:25oktober)
van2febr. afperiodiek indekaswerdengezet engeplaatstbij langedagennatuurlijke
dag,omnategaan,ofde.fotoperiodischeinductie indenatuur tijdensdewinter,dusbij
lage temperatuur,vorderingenmaakt ondanksdeheersende korte dag.Ditblijkt inderdaad,
hetgevaltezijn,wantnaarmate deplanten laterwordenbinnengehaald,hebbenzesteeds
minderkunstmatige dagverlengingnodig omtebloeien.
Vlnescowintergerst bleekzelfsopl6februari alvolledig geïnduceerd endusgeheel
bloeirijptezijn.(Gerst iseenweiniguitgesprokenL.D.-plantJ
Rogge entarwe (velerassen)blekenookeindemaartnogniet geheel tezijn geïnduceerd
zodatvoordezegewassendedaglengte inhetvoorjaar nogwel invloed zalhebben.
De indrukblijft dusechter,datdewintergranen,ondankshunkaraktervanlange-dagplanten,inde loopvandewinter,navoldoening aandekoudebehoefte,ookeenportiefotoperlodische inductieopdoen.
Deeisendiezeaandedaglengte stellen,zijnwaarschijnlijkweinig afhankelijkvande
temperatuur,zodat terverklaring vanditparadoxale lange-dageffectIndewinterwellicht
delangeduurvandedesbetreffendeperiodekanwordenaangevoerd.-Menmoethierbijbedenken,
datkorte dagniet actiefremt,zodat allekleinevorderingenbijdefotoperiodische inductiezullenwordengesommeerd.
Klaver en luzerne
Rodeklaverklonenwerdengedurende dewinterperiodiek vanbuiten indekas gebracht
(van5januari af)enbij16'CInbloei gebrachtmet enzonder fotoperiodlschebijbelichting.
Hetverschil inbloeidatum tussendezebeideobjectenwerd steedskleiner,naarmatede
wintervorderde.Ditkomtomdat bijlagetemperaturendeklaver'ondanks dekortewinterdagen
volledig fotoperiodischwordt geïnduceerd (zieJaarboek1958,I.B.S.,35).
Eerderhebbenwijverondersteld,datreeds injanuariditproces inhetveld gereedkomt.
Dit tijdstipbleek echter indeproefvan 1959 laterteliggenenvankloontotkloon
sterkteverschillen.Eenkloonwildeklaveruit deuiterwaarden bleekbeginmaart alongeveerbloeirijp tezijn,eenkloonuitderodeklaver CBpas inde loopvanapril.
Eendergelijk onderzoekbijluzernemislukte doorgroteongelijkheid vanhetplantenmaterlaalbinnendeklonen.
..
..
V/itteklaver toonde eenzwakke tendens inderichtingvanderodeklaver,maarhetonderzoekstuitbijditgewas afopdegrote lichtbehoefte,die allebloei Indekas sterkverschuift inderichtingvandemaand mei,zodat alleverschillen infotoperiodische Inductie
wordengenivelleerd.
Witteklaver zoubijkunstlichtmoetenwordenonderzocht.
Luzerne
In1959zijngeenproevengenomen.
Plani960
Deproeven^verdefotoperiodische inductievanwintergranen gedurende dewinterophet
veld wordenvoortgezet.
Hetprogram vankruisingentussendagneutralemaisvormenenkorte-dagvormen wordt
voortgezet.
Deproevenmetklaverenluzernewordenbeëindigd,
G.Hetvegetatief houdenvanrogge
Hierover Isinbespreking geweest opdeS.v.P.,waaruit bleek,dathetbijhet C.B.is
gelukt,omsommigeklonen (langniet allej)3jaarinhet leventehoudendoorkortedagte
gevenenvoortdurend deschietende assenweg tesnijden.
Dewenselijkheid kwamnaarvoren,roggeplantenintevriezenenteproberenhoe lang
zeindeze toestand inlevenzijntehouden.
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H.Onderzoek over koudebehoefte
Verslag1959=
Deproevenmet Petkuserwinterrogge enStaringwintertarwe zijngoed geslaagd.Kiemplantjeswerdeninverschillende temperatuur endaglengtegeplaatst.Naoverbrengen in
16Ceninlangedagzijndedatumsvan inaarkomengenoteerd.
Deresultatenwijzen erop,daterbij6°Cgeenenkelvernaliserend effect vankorte
dagkonwordenaangetoond. Alsmenonvolledigvernaliseert,bijv.28dagen 6Ckrijgtmen
bijkortedaggeensnellere bloeidanbijlangedag.
Laatmen echter eenbehandeling bijl6°Cvoorafgaan,danheeftdezemeer effectals
gelijktijdigkorte dagwordtgegeven.
Dezeresultaten zijnterijmen'met deopvattingvanRasoemof,volgenswiekortedag
geenzelfstandig jarowiserend effectheeft,maar alleenhet Jarowiserend tempëratuurtrajectverschuift.M.a.w.bijkortedagwerkt ook 16Cvernaliserend.
PlanI960:
Deproeven zijnreedsinnovember 1959.inuitgebreider vormvoortgezet.
J. Onderzoek overdeinvloed vandetemperatuur opbouwlandgewassen
Verslag 1959=
Er iseenoriënterend onderzoek opgezetoverde invloed vandetemperatuur opde
groeivangranenenenigeanderegewassen.Aanleidinghiertoewas deervaringvan
Dr.Brouwerbijzijnproevenmeterwten,datmenduidelijk onderscheid moetmaken tussen
de snelheid vandegroei inhet jeugdstadiumenerzijdsenanderzijds de afmetingen,die
deplant tenslotte,bereikt.Ditblijkt.bijgranen ookhetgeval.
Tarwe,rogge,gerstenhaverhebben,watdesnelheid vanjeugdgroei betreft,eenoptimum,dattussen20en30Clig,t..Deplantenwordenechteruiteindelijk veelgroterbij10°C.
Ditmagmenniet generaliseren.Malsheeftbijzijn snelheid vanJeugdgroei eenoptimum tussen30en40Cmaarbereikt daarbijookdegrootste afmetingen.Stambonen gedragenzichals
.mai's,erwten alsgewonegranen»
Granen (enerwten)zijnduidelijk aangepastbijeengematigd klimaat.Zekomenbijhoge
temperatuur relatief zeer sneltotbloeienblijvenklein.Ditverklaart ook,waarom doperwten
bijlaatzaaienaltijd tegenvallenvergelekenbijstambonen.
Bijzomergranenhebbenwijdeopbrengstderving bijlaat zaaienaltijd toegeschreven aan
tesnellebloemvormingbijlangedag.Hierkomtdusnogeenonafhankelijke temperatuursinvloedbij.
Hetligtvoor dehand nategaanoferinditopzichtrasverschillenzijn.
PlanI960:
Erzalwordennagegaan ofdeuiteindelijke afmetingenvandeplantbijdiversetemperaturenwordt geregeld viadebloemaanlegofviadedistributie vanassimilatenoverdebloemaanleg enhetvegetatieve deelvandeplant.
Erzullenookproevenwordengenomenmethoge dag-enlagenachttemperaturen (enomgekeerd)omtezienwelkeroldedissimilatie speeltbijhetkleinblijvenvangranenbijhoge
temperatuur.
Bestedetijd:
Dr.W.H.vanDobben (onderzoeker):14-0dagen
Ir.Th.A.Hartman (onderzoeker):250dagen
Assistenten
:500mandagen
Hulpkrachten
:1250mandagen
Aantal onderzochtemonsters:
(droge-stofgewicht enstikstofgehalte): 668
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-7Benodigdetijd:
Dr. Vf.H.vanDobben
Ir. Th.A.Hartman
Assistenten
Hulpkrachten

1^0dagen
250dagen
500mandagen
1250mandagen

Aantal teonderzoekenmonsters:
(ds-gewichtenstikstofgehalte): 750
{nitraatgehalte)
: 200
Publikatiesi
Dobben,W.H.van:Enigewaarnemingen overdestikstofhuishouding vantarweenmaanzaad.
Jaarboek I.B.S. 1959,93 (Mededeling 80vanhet I.B.S.).
Dobben,W.H.van:Verslag vanproefnemingen ophetgebied vanhet fundamentelegraanonderzoek.Tienjarenplanvoor Graanonderzoek. Uitgave Nederl.Graan-Centrum.
Verslag overhet5 e jaar (1958).
Hartman,Th.A. :Degevoeligheid vanzomergranentenaanzienvanhitteperiodenvoor,tijdens
ennadebloei.Jaarboek I.B.S. 1959,107 (Mededeling 8lvanhet I.B.S.).

111,3,6
INSTITUUTVOORBIOLOGISCH ENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
III. Afd.Fysiologie enecologie
Projectnr.339.Cultuurmethodenbijgranen.
A.Rijenafstand- en concurrentieproeven
Verslag1959:
Erzijn inhet afgelopen jaardrieproeven aangelegd waarinhet effectvan concurrentie
tussenhaver engerst entussenhaver enerwtenvergeleken ismet dereactievandegewassen
opstandruimte.Deproef opzure enverdrogende grond heeft geenbruikbareuitkomstengeleverd.De tweeproevenopdeproefboerderijDroevendaal zijngoed geslaagd.
Voor zoverhaver enerwtenbetreft isgebleken dat ergeeninvloed isgeweestvande
stikstoffixatie door erwtenopdegroeivandehaver.Hetbleek inderdaad mogelijkhetresultaatvandeconcurrentieproeven teberekenenuithetresultaatvande standruimteproeven.
Voorwatbetrefthaverengerstwasditalleenmogelijkbijdewijdere standruimten.Bij
nauwe standruimtenbleekdat gerst zichbeterhoudtdanuit de standruimteproeven berekend
wordt.Dit iseengevolgvandebetere ontwikkeling vangerst inhetvoorjaar.
Deopbrengst vangerst enhaver bijl/lOvandenormale zaaizaadhoeveelheldwas slechts
k0%minder danbijnormale zaai.Erisgeenopbrengstdepressie waargenomenbijzaaidichtheden
van achtmaaldenormale.
Bestedetijd:
Dr.Ir. C.T.deWit (onderzoeker]
Assistent
Hulpkrachten

80dagen
80dagen
iJ-5mandagen

Plan i960:
Deproevenwordenvoortgezetmet eenconcurrentieproef tussenhaver engerstmetnormalezaaldichtheid eneenstandruinteproefbij25en100cm,welkeperiodiek geoogstwordt.De
invloed vande jeugdontwlkkeling opde concurrentie tussenhaver engerst zalhierworden
onderzocht.
Benodigdetljdt
Onderzoeker :75dagen
Assistent :80dagen
Hulpkrachten:4-5mandagen
B.Stikstofaanwendlngsproevenbijgranen
Verslag1959=
Develdproevenvanhet I.B.S.hebben,voor zoverzeopverdrogende gronden lagen,een
misoogst geleverd.
Bijrogge opdeRenkumse helde,die tothet Inaarkomeneengoede standvertoondewerd
tijdens deextreme droogte diehiernavolgde,bijvroegeN-giftenbovende4-0kgperhaeen
halverwege knikkenvandehalmenwaargenomen.Deobjecten4-0N (vroeg)plus lategiftenvertoondenditniet enleverdendehoogste opbrengsten.
Opeenproefopvochthoudende grond legerdehetobject80N (vroeg), terwijl4-0N(vroeg
plus 40N (laat)eenhogere zaadopbrengst enstaand gewasopleverde.
Wederombleekbijmetingen,datdehalmennaoverbemestingmet stikstofniet langer,maa:
wel zwaarder enknikvasterworden.
De interprovinciale proeven,waarineenvroege extragiftmet eenlate extragiftzijn
vergeleken,hebbenoverigens inhetmerendeel vandegevallen eenbeterrendementvande
vroegegift latenzien.Dit isopenigermatevruchtbare percelenookteverwachten enlegerin,
kwamditjaarnietvoor.
Opeenproefmetwintergerst na aardappelen inhetBildtreageerdehetgewas inde
korrelopbrengst krachtigopstikstof,echter sterker opeenvroege danopeen lategift.
Zomergerstnakoolzaad reageerde zwakker;ditmaal gafde lategiftweer ietshogerrendement.
Stikstofbepallngen indegrond zijndit jaar inoverlegmetDr.Harmsen (I.B.)nietverricht.
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Bestede t i j d :
Dr. W.H. van Dobben (onderzoekerJ
Assistent
Hulpkrachten

4-0dagen
120dagen
100mandagen

Aantalonderzochtemonsters:
(dsenstikstof): 122

Plan I960:•
Develdproevenwordenvoortgezet,inclusief devergelijking vanhaver enzomergerstopéénperceel,die in1959wegens droogte ismislukt.
ErzaleenproefopdeRenkumseheidewordengenomenmetperiodiekestikstofgiftengecombineerd metkunstmatige beregening,dankzijmedewerking vanhetI.C.W.
Benodigdetijd:
Onderzoeker
Assistent
Hulpkrachten

4-0-dagen
100dagen
80mandagen

Aantalteonderzoekenmonsters:
Publlkatles:
Dobben,W.H.van:Resultaten vanproefnemingenmet late stlkstofoverbemestlngen
bijgranen In1958. "Stikstof"22,1959,327-337.

Ill,5
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
III.Afd.Fysiologie enecologie
Projectnr.'U. Lysimeteronderzoek (Cl902).
Verslag1959=
Dit jaarwerd aanheteindverslag eenhoofdstuk over dedrainage vande lysimeterstoegevoegd,waarinhetverschijnselwerd besproken,datdrainwateruittreedt ookalisdegrond niet
opveldcapaciteit.Hetverschijnselheeft eentoevalskarakter wanthetvarieertvanlysimeter
tot lysimeter;hetkanwordentoegeschreven aanhetvoorkomenvangangenenscheuren,diebij
hetoppervlakvan slechts 1m toteenonregelmatigresultaat leiden.
Verderwerd debibliografie samengesteld,voortbouwend opdievanKohnke,Dreibelbisen
Davidson van 1940.
Ophet symposium overdehydrologievanbossen enover lysimeters teHannoverschMünden
inseptember,werden2voordrachten gehouden,waarvandeenenamensdeWerkgroep Lysimeters
T.N.0.Beidevoordrachten verschenenbijdeopeningvanhet symposium alindruk.
Voordejaarlijkse cursusvoorWaterleidingingenieursteDelft,die 14-en15januarii960
werd- gehouden,werd eenlesvoorbereid, die alsuitvoeriger artikeluitgewerkt in "Water"en
daarnaookindevormvan eenboekje (samenmetde lessenvandeanderedocenten)zalverschijnen.
Decorrectie vandedrukproevenvanhetuitvoerige artikelvanR.Wind Hzn.voerde ikuit
alssecretaris vandeWerkgroep Lysimeters.Dezewerkgroep deed dit jaarnietveel,omdatde
onderzoeker Ir. P.E.Rijtema (I.C.W.)geenmiddelbare hulpkracht toegewezenkonkrijgenuithet
budgetvandeHydrologische CommissieT.N.O.
Bestedetijd:
Drs. G.F. Makklnk (onderzoeker): 125dagen
Werkstudent
: 60dagen
Publlkaties:
Makkink,G.F.:LysimetersIntheNetherlands, Publ. U9,Ass.Intern.Hydrol.S c , Gentbrugge
1959:5-12.
Makkink,G.F.:Limitations andperspectives oflysimeter research, Publ.^9 A s s . Intern.Hydrol.
Sc. Gentbrugge 1959: 13-25.
Plani960:
Getracht zalwordenzospoedigmogelijk heteerste deelvanheteindverslag over5jaren
lyslmeteronderzoekIndruktedoenverschijnen.Het tweede zalzomogelijkgeheelwordenafgeschreven.
Benodigde tijd:
Onderzoeker:75dagen
Werkstudent: U-O dagen

m,5
INSTITUUTVOOR BIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
III. Afd.Fysiologie enecologie
Project nr. 360.Waterverbruikvangewassen.
Verslag1959:
A.Hetwaterverbruik vangewassenbijverschillende watervoorzieningen invergelijking tothet
potentiëleverbruik
Voorhetverslag vandeWerkcommissievoorVerdampingsonderzoek werdweereenhoofdstuk
bijgedragen over deberekeningvanhetwaterverbruik vandeRottegatspolder enhetdrainagelysimeterveld daarin.Deverleden jaar toegepaste berekeningswijzewerd verbeterd, door toepassingvaneenwaterboekhouding voorkorteperioden,het gebruikenvanpotentiële•gewasfactoren,wortelconstanten enhet stellenvanenkelepremissen.'Hetvoordeelvandezewerkwijze is,datsijopandere gebieden overdraagbaar is.Deuitkomstenvoordemaandperioden
vandeRottegatspolder,waarvoor deverdamping langs anderewegwasverkregen,kloptenover
hetalgemeengoed voorperiodenmetbedekte grond;voorperiodenmetkale grondmindergoed.
Ditkonworden toegeschreven aanonjuisteregen-ensneeuwmetingen indewinter enaan
vochttransport onder invloed vaneentemperatuursgradiënt ofvianogvoorhandenwortelstusser
oogsten enploegen.
VoordeCommissie Zoetwatervoorziening Gelderland werd eennotanamens sectie1gereedgemaakt,waaraanvrijveelwerkwasverbonden.Deberekening diehierinvan'dezijdevanhet
I.B.S. (metmedewerking vanDr.C.T.deWit)wasvervat,isvoor een-deelgebaseerd opde
inzichtenontleend aanhetrekenwerk betreffende deRottegatspolder,tendeleopresultaten
vanproevenvan Ir.C.Baars enIr.G.P.Wind.
B.Hetwaterverbruik vangrasland inverband met deproduktie
Erwerdenditjaar tweeeenjarige grasmatten (ophorren)buitenop hoagland-vloeistof
gehouden;zehadden indekasbij6°overwinterd. Twee anderewerdenbuitenophorreningezaaid.Door ditjaarenkelekerenperweekFe-complex toe tevoegenbleef dekleur steeds
goed entradengeenzichtbare afwijkingen op.Deproduktie aandroge stofverliepbijeersteentweede-jaarsculturenparallel,maarbijdetweedejaars opeen lagerniveaumeteendepressie begin juli.Hetwaterverbruikverliepruwweg evenredigmet deberekende potentiële
verdamping,deproduktiewasechter langniet evenredigmet deeffectieve straling. (Voor
hetbegripeffectieve calorie zieDeWit 1958,Versl. Landb.Ond. 64,6enMakkink1959»
Jaarboek I.B.S.) Ditbetekent,datinveleperioden zelfsdeeffectieve stralingnietwerd
benut,nl. injuliniet.Daarnochhet suikergehalte te laagwas (4$of>, Alberdageeft
alszeer laagvoor bladeren Zfoop), nochhet N-fo (5,5J*of>), moet aanverlagingvanhet
aantalspruitenwordengedacht.Tweeverschijnselenvielenverder op:toenemingvanhetN-#
met deopbrengst enafnemingvanhetdroge-stof-Jumetdeverse oogst,niettegenstaande de
kleineoogstenniethetgevolgwarenvanwatergebrek.Dehoogste opbrengstwas 175kgdroge
stofperha/dag,of0,70 kgperhapereffectieve calorieper cm2.
Culturenindeklimaatcellen opklinkerisoliet in bakjesvan15cmdieptegavenopden
duurgeenbevredigende resultaten.
C.Transpiratie bijonderbrokenwatervoorziening:
Hieraanwerd niet experimenteel gewerkt.Welwerd enige literatuur hierovergelezen.
Bestede tijd:
Drs. G.F. Makkink (onderzoeker): 150dagen
Werkstudent
: 75dagen
Aantalonderzochtemonsters:78.
Publlkatles:
Makkink,G.F.: Depotentiële opbrengst vangrasland,Jaarboek I.B.S. 1959: 117-128(Mededeling
82vanhet I.B.S,).
Makkink,G.F.:BerekeningvandeverdampingvandeRottegatspolder ênhet drainagelysimeterveld,
12 e verslagWerkcommissie voorVerdampingsonderzoek,§7; indruk.
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Plan i960:
a.Opnieuw zaldeberekening voor deRottegatspolder over 1959wordenuitgevoerd,waardoor
demethode getoetstkanwordenaanabnormaaldrogeomstandigheden.
Erzalgetrachtworden eenaantal ontbrekende gewasfactoren aande literatuurte
ontleden,omdat bepalingen inhetveld technischmoeilijk enkostbaarzijnwegenshet
zeergrootaantalvochtbepalingendatnodig is,methetrisico datbijteveelofte
weinigregenvaldegewensteuitkomstennietverkregenworden.
Voor deCommissieZoetwatervoorziening Gelderland zalnogeenaanvullingvoor
eenberekeningvandewaterbehoefte vanakkerbouwgewassenwerdengegeven,
b.Dewaterculturen buitenzullenmetnieuwe grasmatten (numonoculturenEngelsraalgras)
wordenvoortgezet,waarbijspruiten geteld zullenwordenentweemattenminder frequent
zullenwordengemaaid.
c.Alsdetijd hettoelaat zullenproevenwordengenomenwaarbijhetuitdroogproces van
verschillende landbouwplanten onder gestandaardiseerde omstandighedenzalwordenvergeleken.
Benodigde tijd:
Onderzoeker: 150dagen
Werkstudent: 75dagen
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III. Afd.Fysiologie enecologie
Projectnr.351.Onderzoeknaarhetverband tussentranspiratie enproduktie vanlandbouwgewassen.
Verslag1959=
Uitproeven inhet fytotronmetDr.Alberdaisgebleken,datdetranspiratiecoè'fficië'nt
vangerst ongeveer tweemaalzogrootisalsvanmaïsendatditeengevolg isvanhet feitdat
detranspiratie'per eenheid vanbladoppervlak tweemaalzogrootis.Deassimilatiepereenheid
vanbladoppervlak Ishetzelfde.Erzijnheelgoede aanwijzingen datbijvol licht4HPL-^OO
Watt,5.10 erg/cm2 persecgedurende 17uurperetmaal enbijlage luchtvochtigheid degerst
inwatercultuur watergebrekheeft,wateenongeveer tweemaal zo lagetranspiratie eneenongeveertweemaalzolageassimilatie tengevolgeheeft.Maïsheeftbijlage luchtvochtigheid
geenwatergebrek.
De assistent L.Sibmaheeftveel tijd besteed aanprojectnr. 1H$,
Bestede tijd:
Dr.Ir.C.T.deWit (onderzoeker):8odagen
Assistent
:200dagen
Publlkatles:
Eenpubllkatieover "Verdamping enopbrengst",welke gepubliceerd zalworden indeverslagenvan
deHydrologische CommissieT.N.O.,isgereedgekomen.
Wit, C T . de:Potential Photosynthesis ofcropsurfaces,Neth.Journ.Agr.Sc.7 (1959)»14-0-119.
Plani960:
Ineengroteproef inhet fytotronzullenbijtweeverschillendevochtigheden deproduktle,
detranspiratie endeverdampingpereenheid vanbladoppervlak vangerst,mais,erwtenenbonen
gemetenwordenteneindedebijvorigeproevengevondenrelatiesverderteonderzoekenente
bevestigen,ditwellichtmede alsaanlooptoteenverder onderzoek inderichtingvandefactoren,welkededroogteresistentie vangewassenbepalen.
Voordeproefovermaximale produktie,waaraanveel tijd besteed zalwordendoordeassistentL,Sibma,wordtverwezennaarproject H 9 .
Benodigdetijd:
Onderzoeker: 75dagen
Assistent :200dagen
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III. Afd.Fysiologie enecologie
Projectnr. 34l. Ontwikkelingsfysiologie.
Verslag 1959:
A.Deverhouding tussendeorganen indeopeenvolgende ontwikkellngs£fcadJuns(allometrie)
1.Bijdebestudering vanderechte lijnstukken indedistributiediagrammen vanplantenis
gezocht naarovereenkomstige wetmatigheden elders indenatuur.
Alsweonseenlichaam denken ineenreeksvergrotingen,danwetenwedatdeoppervlakkenzichverhoudenalsde^kwadratenendeinhoudaialsdederdemachtenvandevergrotingen. Logaritmischuitgezet gevenoppervlak tegen inhoudœ n seriepuntenineenrechte lijn
methelling2/3.Alsdewar.mteafgiftepereenheidoppervlak enper tijdseenheid constant iszoals datb.v.vanwarmbloedige dierenbekend is-moetuitzettingvan logcalorieënper
tijdseenheid.tegenloglichaamsgewicht,dusookesn2/3hellinggeven,betoogtBertalanffy
(inzijn "Theoretische BiologieBd II,2 e druk 1951). Dereeksvoorbeelden,diehijgeeft,
zienerverrassend nauwkeuriguit,maar bijnaderebeschouwingblijktmendevoorkeurte
moeten gevenaanhetuitzettenvandegewonemetrischewaarden enblijkthet logaritmische
verloop slechtseengrovebenadering.
Niet alleorganismengevende2/3 helling;volgens Bertalanffy zijnerookdieeen
l/l hellingvertonen,zodathijhetbestaanvanverschillende stofwisselingstypen aanneemt.
Eenmeeruitgebreid materiaaltoont aan,daterbijwelhaastelkorganisme aanvankelijk
zo'n l/lhellingkanworden aangenomen endatheta.h.w.vanhet trajectwaarindegegevens
liggen,afhangttotwelk stofwisselingstype hetzoubehoren.Vooralsnog blijkt erdusuit
dergelijke beschouwingennogweinigsteun tekomenvoor onze-vraagstukken.
.
2. Inheteerste jaarblijkt debietnietopdaglengte tereageren;voorde5fases dieer
algemeen-ookin.hetnieuwemateriaalvanhet I.v.R.S. -tevindenzijn,zoudendusvolgensVandeSandeBakhuyzen achtereenvolgens inwerkingmoeten tredennietminderdan5
afzonderlijke hormonen,waarvoor.echtergeendirecte externe invloed kanwordenaangewezen,
maarKasraai
TOlgens
Klebs'opvatting (van1917)achtereenvolgens eentelkens langere (endus
steedsmeer tijdvergende)reactieketen vanoorzaaktotmanifest gevolgmoet zijnverbonden.
Detegenwoordig' b.v.uithet tracer-onderzoek bekende snelheden,waarmee stoffen
gevormd worden,zijnzogroot,datKlebs'idee,indiendit simpele chemischereactieszoudenzijn,welzeer onwaarschijnlijkwordt.
Inde 3waterstandsobjectenvan eenproefvan Ir.Bakermans (Cl673,67U,675)kanhet
onderlingverschilzekerniet aanhetbegin,nl. bijhetuitzaaienhebbengelegen,maar
moetpas latergeleidelijk zijnopgetreden entochtredener,inelkgevaldezelfde fases
opmaar telkens ietsanders inovereenstemmingmeteenverschilinwaterstand vande3
velden.Trouwens,onder constante condities gedroeg tochtarwezichzo.,datVandeSande
Bakhuyzen ervoor.heteerst zijn "fysiologische ontwikkelingsfases" aanontdekte enhier
moetendeze telkensplotseling optredendeveranderingen tochwelopinterneoorzakenwordenherleid.Voormijis Juistditlaatste aspect dereden,waarom zijnvondstvanzogrote
betekenismoetwordengeacht,maarKlebs'overijldehypotheseheefthemblijkbaar vanzijn
àproposafgebracht.
Laatonsstellendatertweemanieren zoudenkunnenzijnwaaropeenplant (ofander
organisme)vandeene fase indeandere overgaat: I eomdatzijwordt overvallen a.h.w.
door eenofandere externe situatie,dieeen interneverschuiving bewerkt,waardoordus
de "nieuwe"faseontstaat en2 e datelke faseuiteigen innerlijke constellatiesvanzelf
toteeneindmoetvoeren,watweerhetbeginvaneennieuwe fasezouimpliceren.DevraagstellingvanKlebsreduceert alleentotdeI e soortvanmogelijkhedenenwelbijvoorbaat,
terwijldeverschijnselen (b.v.bijde 5fasesvandebiet)tochduidelijk ookinde 2 e
richtingwijzen endeI edannognietuitgeslotenbehoeftwordengeacht.
3.Omdat echter eenrechtelijnnueenmaal "filetsandersdoet"danalleenmaar constantte
blijvenvanrichting,isaanhetgewone distributiediagram niets tezien,b.v.vanhet
bereikenvaneenofandere limiet.Daaromheb ikjaren langgedacht ereentweedeprincipe
aantemoetenverbindenevenals immersVandeSandeBakhuyzen zelfreedsdeed doorer
"degroteperiodevanhetverouderenvanhetgroeipunt"bijtebetrekken (1937).Deverhouding tussenvocht endroge stofineenorgaanmoet eenofandere functievandeademhalingsintensiteit zijnendezekanweer eenfunctievandegroeizijn.Hoezijndezever-
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houdingenverdeeld over deverschillende organen? Datiszeker géénrechtlijnig
geval'.Indienhetnueenplant betreftmet slechts tweeorganen -b.v.eenbiet.
met alleen loofenbiet-dieookgeendaglengtereactie vertoont,danzoudit
eenniet alteonoverzichtelijke bewerking opleveren ommetgewone algebra aante
DR

DT

pakken.Hetgaat erdusomdeverhouding=—uit tedrukken in„i (waarinD=
droge stof;W=water;B=biet enL=loorzijn)alsallerechtlijnige functies
tussenDg,D L ,W ß enW L gegevenzijn.Menverkrijgt daneenofandereformule,
waarin inhetene lid b.v.„1 staat eninhetandere eenbepaalde combinatie
van^jymet degebruikte constantenuit deoorspronkelijkerechte-lijnfuncties
tussende H-genoemde onderdelen (Dg,D,,WflenVf.),
Devraag isnu:watvoor soort lijngeeft dezefunctie? Hetbleekëen
hyperbool tezijn,duseen lijnwaarinóf ^S.,ofwoliff;een'maxiiium-ofminimumbereikt,
dusééndervariabelen altijd naareengrenswaardestreeft.Zo'nfornulo isdan
alleenbruikbaar,alsdeuitkomst ervanaltijd bepaald is.Aanvankelijkdachtik
datditonbereikbaar zouzijn,alsb.v.eenderrechte-lijnconstanten (b.v.een
hellingofx -waarde)0ofc^zouzijn-watkanvoorkomen.Ditbleekgelukkigniet
o
hetgeval.
Wordt eenderde stofindeberekeningenbetrokken,danontstaat eenlijntussentweegrenzen.
Ditbetekent dus,,dateenfase naeenbepaaldegroeiperiode ookzonder externe
aanleiding,tot eeneindemoetkomen. Nuishetduszaakte kunnenverifiëren
ofdezegrenzenmetdegevonden fasegrenzen overeenkomen. Inzekere ziniseen,ruwe
benaderingvaneenverificatiemogelijk endie leekmenietongunstig.
k, Inhetdistributiediagram komt desamenhangvanhetgeheel totuiting.Daaromjuist
isditverschijnselvanzo'neminentbelang,terwijl indegebruikelijkefysiologischevoorstellingen dehoopopeenmogelijke synthese steedsmeervervluchtigtdoor
het steeds sneller toenemend aantaldetails;men tracht zichb.v. tebehelpenmet
determ "evenwicht".hoeweliedereenweet,datditinoneigenlijke zingebruiktwordt,
waardoor hetspoedigalleexactebetekenisverliest.
Evenzo ishetgesteld methetbegrip: "netassimilationrate",waarmeemendan
ooknooit anders danzeerglobalebenaderingenheeftverkregen,omdatmen gedwongen
isenige constantenaantenemen,waarvanmenweetdathetslechtsgrovebenaderingen
zijn.Juist deze constanten zoudenhetdistributiediagram moeten leveren,maardaartoeishet nog langniet instaatzolangwenietvanallerleiweten; o.a.hoedeene
faseuitdeandereontstaatenwelke roldeexterneomstandighedendaarbijspelen.
Omeenfasenovergangteverklaren stelikmevoor,dat eraltijd schommelingenzijn,
die eenbepaalde gemiddeldeuitslaghebben.
Inhet trajectwaarde bovenbesproken formulenogvervandelimietverwijderd
isdoendie schommelingen erniet toe,maar dichtbijdelimiet zeer zeker.Alsdan
eenzekeredaglengteoftoegediende groeistofhoeveelheid ofwelke andere oorzaakdanook,
deschommelingen vergrootkandelimieteerderoverschredenworden.
Zozoumenzeerongedwongenhetbestaanvangevoelige periodes kunnenverklaren
enmen behoeft nietvoor elkenieuwe fase eennieuw hormoon aansprakelijk testellenjHoeeennieuwefasezichinstelt,weetikniet,maarnubenik, tenminste in,
degelegenheid datprobleem aantevatten!Juisthet afleidenvandieformulesheeft
medaartoe instaat gesteld.
B.Fysiologievandebloem- enknolvorming vnl.mettopinamboer
1.Bijtopinamboerwerkthetgibberellazuur blijkbaar nietverkortend opdevoordaglengte ongevoeligeperiodevlaknaopkomst; althansookniet zo,dathetaantal
tegenoverstaande bladeren,waardoor dieperiodewordt gekenmerkt,erdoorafneemt.
Hoogstenswordenonder invloed vanhet gibberellazuur debladeren iets sneller
aangelegd,ofgroeien althans snelleruit.Bijdedwergvorm kwamendoorkorte-dagbehandeling dewel ennietmethetzuurbehandelde planten evensneltotbloemaanleg.
2. Hetentenvanbladerenvanoudereplanten,diereeds daglengtegevoelig zijngeworden,opjongereplanten isnog ineenprobeerstadium.

Projectnr.3^1
- 33.Destammenzijnaangehouden opveldjesvan8 Inplaatsvan lH-planten.Eerst stond het
veld nogzowatonderwater,maar laterwerdensommigeklonenwel 5mhoog;zehebbenop
dat stukdusgeenwatergebrek gehad.
Dr.DeStigtervanhet C.P.O.wilwerkenovertransportvankoolhydraten,voorwelk
doelhijbehalvevandeplantenophetveld ooknogvandeentproevengenomen in1952,'53
en ' ^ heeftkennisgenomen.
ty.DeheerBelksmazal-misschien incombinatiemetv.d. Zweerde,Bakermansenmij-eenstuk
kunnenpublicerenoverdeuit-eninwendigemorfologievandebiet inverband methetdistributiediagram vandeproefvanRandwijk (I958),waarvan ookenigeonderdelenvanhetbewaardemateriaal doorhet chemisch lab.zullenwordenbepaald.
C.Kouderesistentie vangranen
Demogelijke correlatievanvroeg enlaatopgenomenbladstand metkouderesistentie en
-behoefte enontwikkelingssnelheid. Hieraanisnietgewerkt.
D. Gegevensvaninternationale zad±ljdenproevenvandeStichtingNederlands Graan-Centrum
Hieraan isooknietgewerkt.
Bestede tijd:
Drs. H.G.Wittenrood (onderzoeker):250dagen
Assistent
:250dagen
Arbeider
: 50dagen
Plan i960:
A.Deverhouding tussendeorganen inopeenvolgende ontwikkelingsstadiums (allometrie)
a.Voortzetting vandebestuderingvandetheoretische achtergrond
b.Bestudering vanhetproduktieverloopendeontwikkeling vanbieten (samenmet Ir.Bakermans)
B.Fysiologievanbloem- enknolvormingvnl.met topinamboer
a.Toepassing vangibberellazuur endaglengte op topinamboer
b.Bladbemonstering bijtopinamboer terbestuderingvanwetmatigheden bijomvang ensamenstellingder achtereenvolgens gevormdebladeren.Overentingvanbladeren ter controle vande
inductie der bloemvorming
C.Kouderesistentie bijgranen
Bestudering vande interrelatievanbladstand engedrag tegenover koude bijwintertarwe aan
dehand vanreedsverzameld cijfermateriaal.
D. Gegevensvaninternationalezaaltijdenproevenv.d. StichtingNederlands Graan-Centrum
Enkele aanvullende gegevensvandezijdevanhetN.G.C,zijnnodig alvorens deverdere
bewerking terhand kanwordengenomen.
Benodigdetijd:
Onderzoeker:250dagen
Assistent :250dagen
Hulpkracht : 5 0 + 2 0 dagengemeenschappelijk metDrs.Bodlaender
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IV.Afd.Scheikunde
Projectnr.142,

Onderzoekbetreffende kobalt,mangaan eneventuele andere sporenelementen in
verband metklachtenbijrundvee.

Verslag1959:
Ditprojectkanniet losgezienwordenvandeprojectennr.224-ennr.356. Project'nr'.224
beoogt eenstudie overdeinvloed,diedesamenstellingvanweidegrasheeft ophetoptreden
vankopergebrekbijrunderen.Hiervoor ismeer fundamenteel chemischenblo-chemisch onderzoek
nodig. Inhetkadervanprojectnr.556wordthetkopergebrekvanrunderen ineenbepaaldgebied bestudeerd,waarvoorvoortdurend contactmetdeonderzoekers ophetI.B.S.teWageningen
onmisbaar is.Projectnr.142maakt inruimere zinhetbestuderenvandebetekenisvansporenelementenvoordegezondheid vanrunderenmogelijk.Uiteraard kandaarbijnietnaarvolledigheidwordengestreefd.Hetismeer debedoelingdoorditproject het contactmetdepraktijk
enandere instanties teonderhoudenendaardooropdehoogte teblijvenvanproblemen,diezich
inbrederverband voordoen.Daardoorkunnendenodigegegevens enhet inzichtwordenverkregen,
dieonontbeerlijk zijnvoor eengerichtonderzoekvanmeer fundamentele aard.Samenwerkingen
overlegmet andere instanties enonderzoekers isdaarbijnodig,bijv.met consulentschappen,
gezondheidsdiensten voordieren,onderzoekersvanandere instituten (P.A.Vf.teWageningen,I.B.
teGroningen,Instituut voorveevoedingsonderzoek te Hoorn), Prof.Dr» E.Brouwer enProf.Ir.
M.L. 'tHart.
Doordat in1959projectnr.224deaandachtvandeonderzoekervoor eengrootdeelopeiste
konaanprojectnr.142slechtsbetrekkelijkweinig aandachtwordenbesteed.Eenredenwasook
hetgeringe aantal concrete gevallenvangebreksverschijnselen, andersdankopergebrek,dateen
onderzoekvanenigeomvangvereiste.
Bijdeopheffingvankopergebrek doordetoedieningvankoperkoekjes aandedierenwerd in
Z.-Limburg eengoed resultaat geboekt.In1956begonnenwijmetonderzoekingen opdriebedrijven
ingenoemd gebied,waar dedierenernstigkopergebrekvertoonde.Kortvóórdestalperiode19571958werd begonnenmetdetoediening vankoperkoekjes aandemelkkoeien.Hiermedewerd doorgegaan indestalperiode 1958-1959enindeweideperiode 1959.Uitonderstaand overzichtkanworden
afgeleid,datdekoperstatus derdierensterkverbeterde.Ookwarenhetuiterlijkendeproduktie
derdierenduidelijkvooruitgegaan. Meestal iséénkoperkoekje perdierperdagvoldoende.Op
bedrijfA,waar dedierendestijdsheternstige kopergebrekvertoonden,bleek in1957datéén
koekjenietvoldoende was.Daaromwerdennadienopditbedrijf tweekoekjes perdierperdagverstrekt enopdebedrijvenBenCslechts éénkoekje.Het lijkt erop,datditopbedrijfBnog
nietgeheelvoldoende is,

"~\^

i
--Bedrijf
Datum~"~\

Vddr Cu-verstrekking:
8- 5-'56
19- 6-'56
11- 9-'56
25-10-'56
NaCu-verstrekking:
8-5-'59
6- 8-'59
10-11-'59

Gemiddeldkopergehalte
(mg/l)inbloedserum
A
B
i
c
0,60

..._

0,37
0,32
0,15
0,17

0,57
0,26
0,21

0,43
0,540,18
0,12

0,98
0,79
0,78

0,91
0,61
0,56

0,95
0,82
0,84

Bijchemischonderzoekvangrasmonsters vandezebedrijvenwerdenhoge,somszeerhogezwavel'
gehalten gevonden.Verderwerd noggeen afwijkende samenstelling geconstateerd.
Dat indedrogeweideperiode van 1959welkopergebrekvoorkwambleekuit eenonderzoekop
driebedrijven inZ.W.-Priesland op12oktober.Opdezebedrijvenwasnimmerextrakoperaan
dedierenverstrekt.Degemiddelde kopergehalten inhetbloedserumwarenresp.0,17;0,33; 0,34
mg/l. Opeenvierdebedrijf,waarwèlkoperwasverstrekt,warendegehalten bijtweekoeien
0,6o en1,03, terwijlopdatbedrijfbijéénkoe,diegeenkoperkoekje wildeopnemen,het gehalte
slechts 0,20mg/lwas.
Deproef met toediening vankopersulfaat aanzeskalverenopdeproefboerderij "deOssekampen",diebegonnen isinhetvoorjaar van 1958,leverde totnutoehetwonderlijkeresultaat,
dathetbloedkopergehalte bijdeproefdieren lagerwasdanbijdecontrole-dieren.Dekoperver-

Project'nr.142
-2strekking isdaarombeëindigd inhetvoorjaarvan 1959- Debestudering vanhet kopergehalte
vanhetbloed vandeze dierenwordtverdervervolgd.
Bestede tijd:
Dr.W.B.Deljs (onderzoeker): 15dagen
Ir.J.Wind
: 5dagen
1 lab.assistent,
:10dagen
1 analist
:15 dagen
1 laborant
: 12da£cn
Aantal.:onderzochtemonsters:

.

Gewas: 25 (91bepalingen)..
Bloed:24? (259
"
) ' " . . .
Mest :.18 (54
"
)
Plan i960:

'

Aandiverse bedrijven,vanwaarmoeilijkhedenmetrunderen inverband metsporenelementen
wordengerapporteerd,zullenbezoekenwordengebracht;zomogelijk zullenmonsterswordenverzameld voorverderonderzoek.Uiteraard kandaarbijniet aaneenvolledige inventarisatievan
gebreksverschijnselenwordengedacht.Welzalwordengetracht deopdebedrijven verzamelde
gegevens enderesultatenvanmonsteronderzoektietelkaar inverband tebrengen.Wathetkopergebrekbetreft zullendezegegevenswordengebruikt insamenhangmetdëonderzoekingen,diein
"hetkadervanproject nr.224wordenverricht.Kogelijkkanmedehierdoor derichtingworden
bepaald,waarinhetbio-chemischonderzoekoverkopergebrek dientverder tegaan.
Metdeinhetverslagover 1959genoemde instanties zalincidenteel contactWordenopgenomen.•• •
Benodigdetijd;
Onderzoeker
Ir.J.Wind
1 lab,assistent
1 analist
1 adj.laborant

.20dagen
10dagen
25dagen
40dagen
25dagen

Aantal teonderzoekenmonsters:
Gewas: 40
Bloed:200
Grond: 25
Mest : 25
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LV.Afd.Scheikunde
Projectnr.224. Onderzoeknaar desamenstellingvangras Inverband methet optredenvan:weldediarrhoe(kopergebrek)bijrundvee.
Verslag 1959:
OokInditverslagjaar ishetweer steeds duidelijker geworden,dathetkopergebrekbij
rundvee eenzeeringewikkeld probleem is.Ditbleeko.a.uitdegegevens,dieinhetkader'van
deprefectennr.142ennr.356onderpraktijkomstandigheden werdenverkregen. Inhetbijzonder
inweidegrasmoeten ihmeerof'mlhtferematestoffenvoorkomen,-diederesorptievankoperdoor
hetrundnadelig beïnvloeden.Alleenhetkopergehalte vanhet gras (opkopergebreksbedrijven
kandithoog totzeerhoogzijn)kangeenmaatstaf zijnvoorhetoptredenvankopergebrek.Vermeende correlatiesvankopergebrekmetdemacro-mineralesamenstellingvanhetgrasgaanbij
langenaniet inallegevallenop.Daaromwerd reeds in1958begonnenmethet schenkenvanaandacht aandeorganisch-chemische samenstellingvanweidegras inverband metkopergebrekbijrunderen,:Dit onderzoekwerd in1959voortgezet enuitgebreid.
Deoxydatievan ascorbinezuur.door luchtzuurstof bijaanwezigheid vankoperionenbleek
volgenseenmonomoleculaire reactie te.verlopen,waarvan deconstante (k)rechtevenredigis
met deworteluitdekoperionen-concentratie.Wanneer eenkoperbindende stofwerd toegevoegd
bleefdegenoemde reactiemonomoleculair verlopen,dewaardevankwerd echterkleiner.Door
dezetebepalenkonhetkoperblndend vermogenvanverschillende stoffenwordenvergeleken.Van
deonderzochteaminozurenbezatencystine,cysteine enpenicillaminehet sterkste koperblndend
vermogen,veelzwakker glutathlon,histidineenmethionine,hetzwakste enonderling gelijke
koperblndend vermogenhaddenglycine,arginlne,leucine englutaminezuuri De purinederlvaten
adenineenguanineblekendegenoemde eigenschap inhogematetebezitten.
Ineen Ingedamptwaterig extractvankropaarwerdvolgens eencolorimetrlsche methodehet
gehalte aan-S-S-plus-S-H-verbindlngenbepaald.Berekend als cystinewasdit;gehalte0,12$
vandedroge stofvanhet gras. Metbehulpvandeoxydatievanascorbinezuur werd gevonden,dat
hetkoperblndend vermogenvanhet extract overeenkwammet0,17$cystineopdedroge stof.Bij
laatstgenoemdemethodewordt echter ookhetkoperblndend vermogenbepaald vanandereoplosbare
stoffen,die ingrasvoorkomen (andere aminozuren,organische zuren,opgeloste eiwitten e.d.).
Eenmethodewerd ontwikkeld omnaasthet totaleS-gehalteinmonsters grasookdegehalten
aananorganische S,cystine-S enmethionine-S tebepalen.Inenkelegrasmonsters,afkomstigvan
diverse bedrijven,werdenvrijgroteverschillen gevonden intotaalzwavelgehalte,dochtotnu
toeslechtsgeringeverschillen inorganischgebondenzwavel,uitgedrukt inprocentenvanhet
ruw eiwit.Welwas erenigevariatie indeverhouding dergehalten aanmethiohine-S encystine-S.
Tenvervolge opeenproef,diemet eendier opstalwerd genomeninhetvoorjaar,werdin
samenwerkingmetDr.J.vander Grift eenproefgenomenmet zesweidende runderen,waarbijaan
driedierengedurende7wekenperdag20gcystine per oswerd toegediend.Eeneventuele''invloed
daarvanophetkopergehalte vanhetbloedwordt door Ir.J.Windnagegaan.Deverwerkingvanhet
cijfermateriaal gaatnogmet grotemoeilijkheden gepaard,daarwijnogteslechtgeoriënteerd zijn
over de schommelingen Inhetbloedkopergehalte bijeendieropkortetermijn (enigedagentot
enige weken).
Eengoed verband werd gevonden tussenhetkopergehalte endeoxydase-activiteitvanbloedserum.Voor ditdoelwerden 110monsters runderbloed, afkomstigvandiversebedrijven,onderzocht,
Hetkopergehaltevarieerdevan0,09 tot1,17 mg/lserum.
Eenmethodevoordebepalingvancystine inbloedserumwerd toegepast.Inenkelemonsters
bloedserumvanweidende runderenwerden,inovereenstemmingmetdegegevensuitdeliteratuur,
vrijhogegehaltengevonden.
Een aanvangwerd gemaaktmetdebepalingvankoper inverschillende fractiesvanrundermest
(indewarmte oplosbaar inwater,verdund azijnzuur,zoutzuur ensalpeterzuur).
Bestede tijd:
Dr.W.B.Deljs (onderzoeker)
Ir. J.Wind
1 lab.assistent
1 analist
1 adj.laborant

160dagen
35dagen
volledige werktijd
20dagen
20dagen

Projectnr,22l+
2Aantalonderzochtemonsters:
Gewas:25 (70bepalingen)
Bloed: 55 (71+
"
)
Mest :25 (73
"
)
Urine: l6 (20
"
)
Publikatie:
Deijs,W.B.enKej,M.S.M.Bosman:Hetkoperblndendvermogenvan.stoffen,die ingrasvoorkomen,
Jaarboek 1959I.B.S., 147-151*(Med.vanhetI.B.S.nr.85).
Plani960:
Verschillendeonderzoekingen,waarmede in1959werd begonnen,zullenmoetenwordenvoortgezet,enuitgebouwd.
•
Dein1959genomenproeven,waarbijaanrunderen extrahoeveelhedenkoperbindende stoffen
werdentoegediend,zullenmoetenwordenherhaald omeenmeerdefinitieveuitspraak tekunnen
doen.Qmderesultatenbeter tekunnenverwerken zaleenveelfrequenterbloedonderzoeknodig
zijn.Voor ditonderzoekwordt inbepaalde opzichten (o.a.leverbiopsie)samenwerkingmet
Dr.J.vander Griftopprijsgesteld.
De'vergelijkingvandekopergehalten infractiesvandemestvanweidende runderenen
vandpgestaldedierenzalterhandwordengenomen.
Inverband methetoptredenvankopergebrekbijrunderen zalaandachtworden geschonken
aande gehaltenvandiverse zwavelhoudende stoffen inweidegras.
Nagegaan zalwordenofhetmogelijk isverschillen teconstateren indeorganischchemischesamenstellingvànbloedserumvanrunderen indestal- enweideperiode,zomogelijkvolgensnieuw teontwikkelenbepalingsmethoden.
Deomvangrijkerecherche ophetgebied vande literatuur overdemineralenstofwlsseling
bijmensen enrunderendoor Ir.J.Wind zalookvoorhetkoperonderzoêk belangwekkendeaanknopingspunten verschaffen.
.Benodigdetijd:
Onderzoeker: . :150dagen
Ir.J.Wind
:;50.dagen
1 lab.assistent:volledigewerktijd
1 analist
: .25dagen
1 adj.laborant : 25dagen
Aantalteonderzoekenmonsters:
Gewas
Bloed
Mest
Diversen

1*0
150
1+0
50
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IV.Afd,Scheikunde

Projectnr.270.Onderzoeknaarmacro-enmicro-elementen Ingewasenbodem,inhetbijzonder
naarfactoren,welkedeminerale samenstellingvangrasbeïnvloeden.
Verslag.1959=
Hetonderzoeknaar deselectiviteit bijdekationehopnameendekation-anionbalansbij
verschillende soortenwei3eplantenisverder afgerond.Dr.Ir.I.M.Said,dieals gastmedewerker
delaatste tweejaar aandeafdelingverbondenwas,heeftderesultatengepubliceerd enpromoveerdedaarmee aandeL.H. totdoctorindelandbouwkunde.Enigeresultaten,welkenietinzijn
proefschrift zijnopgenomen,zullenafzonderlijkwordenbewerkt.
Erwerd eenverdere studiegemaaktvanhetverband tussenhetverbruikvaninwendiggeaccunuleerd nitraat endeverderegroeivanplantenwelkegeenstikstofmeerterbeschikkinghebben.
Debeschikbare gegevenswerdenhiertoe bestudeerd doorDr.A. Polesello (Lodi,Italië)dieenigewekenalsgast indeafdelingwerkzaamwas.Degevondenwetmatigheid bleekvantoepassing
opresultatenvanstikstofbemestingen,waarvanhet effectkanwordenbeschouwd alseenuitstel
vandestikstofuitputting toteenlater tijdstipvandegroeieneenovereenkomstighoger•opbrengstniveau. Ir.P.P.J.vanBurg (I.B.,Groningen)heeft enigeweken indeafdelinggewerkt
omditaspectvandestikstofbalans toe tepassenbijhetuitwerkenvanzijnproefveldgegevens,
betrekkinghebbende opdegraskwallteit Inafhankelijkheid vanouderdomenstikstofniveauvan
desnede.Dezesamenwerking,dietotinteressante inzichtenhééft geleld,zallhhet-komende
jaarwordenvoortgezet.
Naast detotaleopnamevaneenelement,welkewordtbepaald doordeopneembaarheid vanhet
Ion,debeschikbare hoeveelheid daarvanendeinwendigevoedingstoestand (kation-anionbalans)
vandeplant,verdientdevraag naardehoeveelheid welkeindestofwisselingwordt omgezet (de
assimilatie tijdensdegroei)deaandacht inverband metdeplantenvoeding.Wordtermeeropgenomen,danaccumuleert ditinonveranderde toestand.Ditjaarwerd eenstudiegemaaktvande
assimilatievanopgenomensulfaat.Zoalsteverwachtenwas,isereennauwebetrekking tussen
dehoeveelheid geassimileerd sulfaat endehoeveelheid geassimileerde stikstof,welketotuiting
komtineenconstante atoomverhouding organischS/organlschN=0,025.Dezeatoomverhouding
komtovereenmetdievaneeneiwitvan 1%Sen17$N,waardenwelkevoorplanteneiwlttenwel
wordenopgegeven.Hetonderzoek isnognietafgesloten,maardebeschikbareresultatenwijzen
erop,datdeaccumulatie vananorganisch sulfaat indeplant (S )wordtbepaald door:S =
S t - S Q =S -0,025 N Q , waarinS t =totaalzwavel,S Q =S -S% n N Q =organische N (KJeldahl
N-nitraat).DaarnitraatnietgeheelIndeKJeldahlzalzijnmedebepaald, IsorganischN
waarschijnlijkwat telaagberekend.Daarbijsulfaatgebrek indebodemhetinwendigsulfaatdepotgeheelwordt geassinileerd, ispasdeafwezigheid vananorganisch sulfaat indeplanteen
tekenvan sulfaatgebrek.
Best°detijd:
Dr.W.Dijkshoorn (onderzoeker) :volledigewerktijd
Dr.Ir. I.M. Said (gastmedewerker):volledige werktijd
Dr.W.B.Deijs (onderzoeker)
:14dagen
Dr. A. Polesello (gastmedewerker): 7 dagen
2 analisten
:volledigewerktijd
1 laborant
:volledigewerktijd
2 hulpkrachten
:volledigewerktijd
Aantalonderzochtemonsters:
50voor allemacro-elementen
7O VOOr R t J V ^ o f Pr< Knl.fan*;

Publlkaties:
Dijkshoorn,W.,J.E.M.Lampe enI.M. Said- Oxalic acid _r>somepastureplants.I.B.S.Jaarboek
1959,155-157.
Dijkshoorn,W,:Therateofuptake ofchloride,phosphate and sulphate inperennialryegrass.
Neth.J. Agr.Scl,7, 1959.19^-201.
Said,I.M.
::Cation selectivity and cation-anionbalance asfactors governing themineral
composition ofpastureherbage.V.L.0. Nr.65:16,1959.ProefschriftWageningen,

Projectnr.270

Plan i960: ,
Het'onderzoeknaar debalansvanstikstof- ensulfaatasslmilatlezalwordenvoortgezet.
Het Isdebedoeling omdaarnadeInwendigeomzettingvanopgenomen fosfaat tebestuderenIn
afhankelijkheid vangroeienbemesting,doorhetfosfaat tedifferentiëren invrijorthofosfaatenmeerofminder labielveresterd fosfaat enopdezewijze te.onderzoeken,welkehoeveelhedenvanhetopgenomen fosfaat indestofwisseling engroei betrokkenworden.
Meer aandacht zalwordenbesteed aanheteffectvanbemestingen opdeorganischebestanddelenvanhet gras,inhetbijzonder opdeorganische zuren,alsbijzonderegroepdaarvande
ketozuren,enopdeorganischbasischebestanddelen,zulks inverband met dekation-anlonbalans vandeopname.
Benodigde tijd:
Onderzoeker :volledigewerktijd
Dr.W.B.Deijs:i4dagen
2 analisten :volledigewerktijd
2hulpkrachten:volledigewerktijd
Aantalteonderzoekenmonsters:
100voor macro-elementen
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IV.Afd.Scheikunde
Projectnr.335.Fundamenteel analytisch chemischonderzoek endetoepassing daarvanophet
:
gebied dergewasanalyse.
Verslag1959'
1.Inmaartwerdenvoor deeerstemaaldevier doorhet I.V.R.O.beschikbaar gestelderassen
witteklaveruitgezaaid. Hetgewaskwamheel slechtop.Hetopnieuw uitzaaien inbakken
ineenkashad evenminveelresultaat.Tenslottewerden inde loopvanaugustus eenpaar
proefveldjes,direct achter delassenvanDr.Dijkshoorngelegen,gereedgemaakt omten
derdemale dewitteklaveruit tezaaien.Dankzijeenbekalkingvandegrond vóórhet
zaaien enregelmatig sproeien ernakwamen allevier derassengoed op.Inde loopvan
decemberwerd hetgewasmet stro afgedekt,omhet tebeschutten tegenvorst.
2.Tenbehoevevaneenselectiebedrijfwerd in3monsterswitteklaverhet blauwzuurgehalte
bepaald.Ditwashoogtotzeerhoog.In3monsterswitteklavervaneenperceelinde
N.Ó.-polder,waaropvier paardenziekgewordenwaren,waarvanerreeds driedoodwaren,werd
hetblauwzuurgehalte bepaald. Hoewel de gevondengehaltennietuitzonderlijkhoogbleken
tezijnmoet,geziendeverschijnselen diehet zieke diernunogvertoonde enhetziektebeeld vandedrie andere dieren,datdedierenarts beschreef,tochaangenomenworden,dat
hethier eenblauwzuurvergiftlgingbetrof.Helaaswasverzuimd onmiddellijkbijhetoptredenvàndeeersteverschijnseleneenmonster klavervanhet beweideperceeltenemen.
3.Daarreeds enige jarenvrijaanzienlijkeverschillen geconstateerd warentussendenitraatgehaltenvangewasmonstefsgevonden door deDuitse laboratoriabehorende totdeInternationaleWerkgroepvoor Analysemethoden enerzijds endeNederlandse enSkandinavische laboratoria anderzijds,werd eenonderzoek ingesteld naardejuistemethodevoordezebepaling.
Erwerd aangetoond,datdemethode Balks,diedoordeDuitse laboratoria toegepastwerd,
tehogewaardengeeft door eenreactievanstorende stoffenmethetreagens1.2..4~xylenol
eneenextractievandezereactieprodukten tezamenmethetnitroxylenol.De ledenvande
InternationaleWerkgroep,die teKarlsruhe tijdensde "JahreshauptversammlungdesVerbandes
DeutscherLandwirtschaftlicher Untersuchungs-und Forschungsanstalten"bijeenkwam,werden
opdehoogtegebrachtvanhetresultaatvanhetonderzoek. Naderhand werd nog aangetoond,
datsuikers detehogeuitkomstenveroorzaken enwel inafnemendemate indevolgordefructose, saccharose,glucose.Tevenswerd gevonden,datnaeenbepaaldevoorbehandeling van
hetplantenmateriaal,demethodeBalksweluitkomsten geeftdieovereenkomenmetdievolgensdemethode vanhetRijkslandbouwproefstation Maastricht verkregenwaarden.HetvoorschriftvanhetRijkslandbouwproefstationMaastrichtwerd.slechts inzoverregewijzigd,
datdeextinctievanhet nitroxylenolbij^30m/^gemetenwerd inplaatsvanbij^70m-'•-,zoals staat aangegeven.Deze golflengtebleeknamelijk juistertezijn,hetgeengeconstateerd werd doorhetmetenvanhet absorptiespectrumvannitroxylenol.
Erkwam eenconcept gereed voorpublikatlevanderesultatenvanditonderzoek.
'+.ZowelvoorWerkgroep IIalsvoordeInternationaleWerkgroepwerdeninenigemonstersalle
ophetI.B.S.gebruikelijke bepalingenvanmacro-enmicrobestanddelen verricht.Detoetsingvandeopheteigen laboratorium gevondengehalten aandie,welke doordeanderelaboratoriagevondenworden,blijktvaakzeernuttig tezijn,evenalsdetijdensdevergaderingenvandewerkgroepen gehoudenbesprekingen.Vandevergadering vande Internationale
Werkgroep teKarlsruhewerdennotulengemaakt.
5.Twaalfmonsters hooi,waarin teHoorndeverteerbaarheid vanhetruweeiwitmetbehulpvan
hamels isbepaald,werden inbewerking genomenomdeverteerbaarheid (pepsine-zoutzuur)
tebepalen.Deze cijfers zijnnognietbekend.
6.Vaneentwaalftalmonstershooiuit éénpartij,die inzeerverschillendematehaddengebroeid,werd de "ruwecelstof"geïsoleerdvolgenshetvoorschriftvanhetRijkslandbouwproefstation Maastricht.Hetbleek,datde "ruwe celstof",afhankelijkvandematevanbroei
duidelijk eenhoeveelheid stikstofbevatte.Bijsterkebroeiwerd zelfsgevonden,datca.
30$vandetotale stikstofvanhethooi inde "ruwe celstof"aanwezigwas.Blijkbaarworden
tijdens debroeivanhooi stikstofhoudende, onoplosbare condensatieprodukten gevormd,die
nietgesplitstwordendoorkokenmet zuurenloog.Ookwanneerkuilgras zwaar gebroeid
heeft,vondenwijhetbovenstaande effect,zijhet inveelminderemate;inde "ruwe celstof"geïsoleerd uit zwaar gebroeid kuilgras kwambijna T/°vandetotalehoeveelheid stikstofvoor.Van eenmonsteruit eenwarme aardappelkuil bevattede "ruwecelstof"2,4$van
detotalehoeveelheid stikstof.

Projectnr.335
2Bestede tijd:
Mej.lF.C.L.Harberts (onderzoeker;
1laboratoriuraassistent
1 analist
1 laborant
1 laboratoriumbediende

11.0dagen.
50dagen
20dagen
75dagen
10dagen

Plani960:
ï.Er,zaleen.maaitijdenproefgedaanwordenmetdevier in1959uitgezaaide rassenwitteklaver
(Fries-Groningse,VutteCultuurklaver C.B.,Nieuw-Zeelandseen PajbjergGrassmark).Ter
bepalingvanhstpotentiële blauwzuurgehalte zalwederomvers enzympoeder bereid worden
uiteenderrassenmeteenhoogblauwzuurgehalte.
2.,Het cpnceptvoor depublikatieoverdebepalingvannitraat ingewasmonsters zalgeheelpersklaargemaaktwordenengezondenworden aanderedactievan "LandwirtschaftlicheForschung".
3.Deproeven,waarbijhetverteerbare ruw eiwitmetbehulpvanpepsine-zoutzuur'bepaaldwordt,
zullenvoortgezetworden,teneindedeaftrekvast testellendiemenmoet toepasseri,als
menhetdoorpepsine-zoutzuur bepaaldeverteerbareruw eiwitwilomrekenen opdierverteer:baareiwit.
U„Destudievandevormwaarinmagnesium indeplant,inhetbijzonder ingras,voorkomt,
zalinstudiegenomenwordentenbehoeve vanhetkopziekteonderzoek (projectnr. 35^).Gezochtzalwordennaareenmethode terbepalingvanhetinionogenevormaanwezigemagnesium.Wanneerbijvoortgezette literatuurstudie daarvoor aanwijzingenwordenverkregen,'zal
deorganisch-chemische samenstellingvanweidegraswordenonderzocht inverband methet
magnesiumgehrekbijrundvee.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
1 laboratoriumassistent
1 analist
1 laborant
1 laboratoriumbediende

130dagen
75dagen
10dagen
60dagen
10dagen
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Projectnr.356. Onderzoeknaar deoorzakenvanhet optredenvankopergebrek (weidediarrhoe)
inFriesland.
Verslag 1959'
Uitdekopergehalten inde lever invoorjaar enherfst 1958bij42hokkelingen op9bedrijvenblijktdatopallegrondsoortendeweldegangeensterkontkoperendewerking opde
dierenheeftuitgeoefend.Van dedieren,waarbij inhet.voorjaardekopervoorraad zodanigwas
dat toengeenverlaagde gehalten inhetbloedserumoptraden,varieerdehetkopergehalte in
delever indeherfstvan5tot25$enop1bedrijf tot50$vandatin:hetvoorjaar.
Eenzelfde beeld wordt teruggevonden bijdekopergèhalten inhetbloedserum vanl8lhokkelingenop39bedrijven.Vertoonde inhetvoorjaar 24$derproefdiereneenverlaagdkopergehalte inhetbloedserum (<0,6omg Cu/l), inhetnajaar.wasdithetgevalbij89$.Hetslechtstetotaalbeeld werd indeherfst aangetroffen opkleiopveen,opknipklelenopveengrond;'
het gunstigste -dochookoverwegend behoorlijkverlaagd -warendekopergehalten inhetbloedserumophoge zandgrond enopzaveligekleigrond-.
Opbedrijvenwaar aanopgroeienderunderengedurende éénjaarvanafkortnadegeboorte
kopérsulfaatbevattende mineralenmengselszijnverstrekt isaanheteind vande stalperiode
bijdeproefdieren,tenopzichtevancontroledieren vandezelfde leeftijd eenbelangrijkgroterekopervoorraad indeleverwaargenomen.Bijdetoegepaste,doseringvan.200mg CuSO. perdier
perdaggedurendedeeerste 3maandenv-andeverstrekking envan300mgdaarnabedraagtde
groterekopervoorraad inde lever ongeveer 4-00mgperkgdroge stof;opde2bedrijven-waar
hetmengsel tevensdinatriumfosfaat (NaHPO )bevat isdetoename evenwelbelangrijkgeringer.
Verlaagde kopergehalten inhetbloedserumwerden inhetvoorjaar bijdeproefdierennietaangetroffen.
Bijdevoorjaarsbemonsteringwas deborstomvangvandecontroledieren gemiddeld 5cmkleinei
danbijdierenvandezelfde leeftijd opdezebedrijven in1958;bijdeproefdierenwas ergeen
verschiltenopzichte vande controledieren van 1958opdezebedrijven.Ditbetekentvoorde
proefdierenrelatief eenbetereontwikkeling, corresponderend met eengroter gewichtvan+15
kgd.i.+6$.
Gedurende deweideperiode vertoonden deproefdiereneenbeterekleur enhoed,an,igheidvan
debeharingdande controledieren.
. :.
De analysenvande indeherfstverrichte bemonsteringen zijnnog slechtszeertendele
gereedgekomen.
Eenonderzoek isingesteld naarhet optredenvankoperbesmetting indemelkopbedrijven
waar extrakoper aanhetmelkveewordtverstrekt.Bijverstrekkingvankoperkoekjes zijnonder
praktijkomstandigheden geenverhoogdekopergehalten indemelk gevonden.Hetzelfde geldtwanneerkopersulfaat overhet graswordt gestrooid enmachinaalwordt gemolken.Bijstrooienover
het grasenhandmelkenwerd bijonvoldoende voorbehandeling vanuier enspeneneensterkeverontreiniging vandemelkmetkoperdeeltjes aangetoond.
Uit dezenhoofde bestaat dusbezwaar tegenhetstrooienvankopersulfaatoverhetgras
bijmelkvee; ineeneventuele koperbehoefte kanbijdezedierenhetbestwordenvoorziendoor
deverstrekking vankoperkoekjes.Voor jongveekomt strooienvankopersulfaat overhetgras
hetmeest inaanmerking.Bijdegebruikelijke doseringvan Z\ kgperhabevatte demestvan
koeiendeeerste dagennadetoepassing ongeveer evenveelkoper alsdievandieren,welke1
koperkoekje perdagontvingen.De?egehaltenwarenbijnadubbel zohoogals ingewonemest.
Bestede tijd:
Ir.J. Hartmans (onderzoeker):volledigewerktijd
Aantalonderzochtemonsters:
Bloed:
Lever:
Gewas:
Grond:
Melk:
Mest:

392
91
75
75
23

7

P r o j e c t n r . ;>56
- 2 Publlkatie:
V e r s l a g van d é werkzaamheden van de Werkgroep M i n e r a l e n over 1958. Provinciaa.1 Ond.erzoekcentrum voor de Landbouw I n F r i e s l a n d , 1.
Plan i 9 6 0 :
Hetonderzoeknaar deoorzakenvankopergebrekbijhetrund behoeft Indenaaste toekomst
meer steunvandierproeven.Dergelijkeproevenoverdekoperhuishoudingvanhet.dier.kunnen
slechtsgeschieden indenabijheid vaneengespecialiseerd laboratorium.Daar,hetinhet
voornemen ligtde onderzoeker over ongeveer eenjaarhiervoor intezettenenterug tenemen
naarWageningen,zalhetonderzoek inFriesland eenaflopend karakterkrijgen.
1.Dehuidigeproef,waarbijhet effectwordt nagegaanvandeverstrekking.vankopersulfaatbevattendèmineralenmengselsaanopgroeiend jongvee,wordtzodanigvervolgd,datdeze
grotendeelskanwordenafgesloten.Doormiddelvaneenenquêtezalnogwordennagegaan
oferreeds alsvaarsverschillen ingebruikswaarde bestaantussendeproefdieren ende
controledieren.
2. Getoetst zalwordenofdevoorlopige indrukkanwordenbevestigd,datindeherfstniet
ofweinigverlaagde kopergehaiteninhetbloedserumwordenaangetroffen opgronden,die
geenverdichtingen,roestverschijnselenengrijze tintenindebovengrond vertonen.Hiertoezâldekoperstatus invoorjaar enherfstword_>nvastgesteld bijhokkelingen,welke
weidenopeenaantalpercelen,welke aandebovenvermelde typeringvoldoen,enbijhokken
lingenoppercelen opdezelfde grondsoorten,waarvan debodemtypêringzoveelmogelijk
tegengesteld isaandebovenstaande.
Benodigdetijd:
Onderzoeker:volledigewerktijd
Aantal teonderzoekenmonsters:
Bloed: 60
Lever:p.m.
Gewas:p.m.
Grond:p.m.
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Projectnr. 331.Onderzoeknaar deoorzakenvanhetoptredenvankopziekte indeBuitenpraktijkvandeFaculteit derDiergeneeskunde teUtrecht.
Verslag 195U t/m1959:
Ditprojectwerd in1954-geopend enwordt thans afgesloten.Hetmagnesiumonderzoekis,
voortbouwende opderesultatenvandeInhetkadervanditproject verzamelde gegevens,weer
inhet experimentele stadium overgegaan (zieproj. 35*0.Degegevenswelkebijditonderzoek
werdenverzameld, zijnallebewerkt engepubliceerd. Hieronderwordt eenoverzicht gegeven
vandeuitditonderzoek afkomstigepublikaties.
Duidelijk isuit ditonderzoek naarvorengekomen datdebemestingvanhetgrasland met
kalienstikstof eengrote invloed uitoefent ophet alofnietoptredenvankopziekte bij
melkkoeien endatmetnameopdekopziektebedrijven grote foutenbijde bemestingworden
gemaakt.Deverkregen gegevensmaaktenhetmogelijk eendoeltreffend advies ter bestrijding
vandekopziekteoptestellenwaarvandoor devoorlichtingsinstanties eenintensief gebruik
wordt gemaakt.Eenniet teonderschattenmoeilijkheid hierbijisdatdepraktizerende dierenartsenwelke eenzeergroteinvloed kunnenuitoefenen opdeboer,indezematerie niet thuis
zijnmetalsgevolg dathet effectvandezevoorlichting dikwijlsvertroebeld wordt.Overde
resultatenvanditonderzoekwerden 31voordrachtengehouden.
Naastdezegegevenswelke directbijhetvoorlichtingswerk kondenwordengebruiktwerden
waardevolle gegevens enaanwijzingenverkregendiebelangrijke steunpuntenvormdenbijhet
voortgezet onderzoek zoalsditonderprojectnr. 35^wordtomschreven.
Bestedetijd:
A.Kemp (onderzoeker):5dagen
Publikaties:
Hart, M.L.' 't,enA.Kemp:De invloed,vandeweersomstandigheden ophetoptredenvankopziekte
bijrundvee.Tijdschrift voorDiergeneeskunde III,afl. 3deel8l (1956)
Hart, H.L.t 't,enA,Kemp:Voorlopigeresultatenvaneenonderzoeknaarhetoptredenvankopziekte bijrundvee. Landbouwvoorlichting (1956), jg.13.11^
Kemp, A.
Kalibemesting opgrasland i.v.m.deminerale samenstellingvanweidegras enhet
optredenvankopziekte bijrundvee. "DeBuffer",juni1956.
Kemp, A.en
enW.Dijkshoorn: Hetverschil inminerale samenstellingvanhetbovenste enonderstedeelvaneensnedeweidegras.Verslag C.I.L.0.1955.
Kemp, A.and M.L.'tHart:Grass tetany ingrazingmilking cows.Neth.J. ofAgric.Sc.
Febr.1957.
Kemp, A.
:De invloed vaneenzwarekallbemestingvanhetgrasland ophetmagnesiumgehalte
vanhetbloedserumbij grazendemelkkoeien.Samenvattingen "Wetenschapvoor
de Praktijk" 1957 (uitgave StichtingC.L.O.-controle).
Kemp, A.
: Samenvattend rapport overhet onderzoeknaarhetoptredenvankopziekte inde
Buitenpractijkover dejaren 1951*-en1955.
Kemp, A.
: Overdeinvloedvandebemestingvanhet grasland endeweersomstandigheden
ophetoptredenvankopziekte bijmelkvee.Verslagenvanhet I.B.S.nr.21957.
Kemp, A.
:Bemesting vanhet grasland enkopziekte bijrundvee. "DeNieuweVeldbode",
april 1957.
Kemp, A.
Weersomstandigheden enkopziektebijrundvee. "DeNieuweVeldbode"april1957.
Kemp, A.
Hetkopzlekteonderzoek. "Groene Schakels"nr.1,april1957.
Kemp, A.
Ervaringen opdekopziektebeweidingsproef inWageningen (voorjaar 1957)"Groene
Schakels"nr.2,juni1957.
Kemp, A.
Kopziekte ofgrastetanie bijrunderen.T.N.O.-nieuws jg.12,afl.8,373-377.
Kemp, A.
Landbouwkundige aspectenvanhetkopziektevraagstuk, "DeNieuweVeldbode",
11april1958.
Kemp,A.
:Landbouwkundige aspectenvànhetkopziektevraagstuk. Tijdschrift voorDiergeneeskunde,afl.9,deel84,mei1959.
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IV. Afd.Scheikunde
Projectnr. 35^..Invloedvandebemesting ophetmagnesiumgehaltevanhetbloedserumvanmelkkoeien.
Verslag1959=
Bijdebestuderingvanhetverband tussendesamenstellingvanhetgrasendemagnesiumgehaltenvanhetbloedserum isgebleken,datlageserummagnesiumgehaltenniet voorkomen indien
demagnesiumgehalten vanhet grashoger zijndan0,35$MgOindedroge stof.Wanneer dezegehalten b.v.0,20$zijn,dankunnenzowelzeer lagealsnormalewaardenwordengevonden.De
indit trajectwaargenomen lageserummagnesiumgehalten gaanechter samenmethogerekalium- en
ruw-eiwitgehaltenvanhetgras dandebijeengelijkmagnesiumgehalte inhetgraswaargenomen
normale serummagnesiumgehalten.
Ernaar strevende deinvloed vandekali-endestikstofbemesting telocaliserfin,werden
insamenwerkingmet de afdeling Fysiologie derDierenvandeLandbouwhogeschoolvoederproeven
metmelkkoeienuitgevoerd,waarbijo.a. deresorptie vanhetmagnesiumwerd nagegaan.Dezetoondenaan,dattussen 65$en90$vandemethetversegrastoegediendehoeveelheid,magnesium
"onverteerbaar" isenmet demestwordtuitgescheiden.Dezevariatiewordtweliswaar beïnvloed
doorindividuele verschillen tussendedieren,maar de "verteerbaarheid" vanhetmagnesium '
schijntooktewordenbeïnvloed doordesamenstellingvanhet gras.Eenzware kalibemesting
oefenthieropeenongunstige invloed uit.Zoishetmogelijk dedalingenvande serummagnesiumgehaltendooreenzwarekalibemesting vanhetgrasland althansvoor eendeelteverklarenuit
deteruggangvandemagnesiumgehalten vanhetgras tengevolgevaneenzwarekalibemesting en
eenteruggangvandeverteerbaarheid vanhetmagnesium.
Inmiddelswerd ookeenproefuitgevoerd waarinde invloed vandestikstofbemesting opde
magnesiumresorptiekonwordennagegaan.
Bestede tijd:
A.Kemp (onderzoeker): 2k5 dagen
Assistent
:volledige tijd
Aantal onderzochtemonsters:
Chemischonderzoekgras e.d.
bloed
mest
"
"
urine
melk
Grondmonsters

859bepalingen
300
"
301+
"
156
132

Publikaties:
Kemp, A.:Magnesiumgebrékenkopzlekte bijmelkkoeien. I, ""DeNieuweVeldbode",10april1959.
Kemp, A.:Idem, II,"DeNieuweVeldbode,17april1959.
Kemp, A.:Enkelewaarnemingen overhetnatriumgehaltevanweidegras inverband methetmagnesiumgehaltevanhetbloedserum bijmelkkoeien.Jaarboek I.B.S. 1959,163-167 (Mededeling88
vanhetI.B.S.)
Kemp,A.:Landbouwkundige aspectenvanhetkopziektevraagstuk. Tijdschrift voorDiergeneeskunde,
afl.9,deel84,mei1959.
Plan I960:
Debeweidingsproeven,waarbijde stikstofbemestingwordt gegeven indevormvankalkammonsalpeter enals chillsalpeter,zullenwordenvoortgezet.Verder zullenbehalve bijverschillendekaligiften ookgegevenswordenverzameld betreffende desertjmmagneslumgehaltenbijuiteenlopende stikstof-,fosfaat-enmagnesiumbemestingen. Incombinatiehiermee zullenstofwisselingsproevenwordenuitgevoerd waarbijineerste instantievooralaandacht zalwordenbesteed aan
de invloed vandestikstofbemesting opdemagnesiumresorptie.
Ter toetsingvanhetverband tussendeserummagnesiumgehalten endesamenstellingvanhet
gras (zieverslag 1959hierboven)zal insamenwerkingmethet P.A.W.teWageningen,hetRijkslandbouwconsulentschap te Sneek ende Gezondheidsdienst voorvee teLeeuwarden eenonderzoek
wordenuitgevoerd op4of5Frieseweidebedrijven.

Prqiectnr. 35^
2Door Ir,J.Wind zalinde literatuurwordennagegaan inhoeverre gegevensbekend zijn
omtrent,deinvloed vandesamenstelling vanhetvoeder opderesorptievanmagnesium door
hetrund.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
Ir.J.Wind '
Assistent:
Assis-tentproefboerderijDroevendaal
Arbeiders
.".••..
"

24-0dagen
25dagen
volledige tijd
8odagen
51mandagen

Aantal teonderzoekenmonsters:
Chemischonderzoekgras :128met 960bepalingen
Chemischonderzoekmest : 32met 352bepalingen
Chemischonderzoekbloed:288met 308bepalingen
Chemischonderzoekmelk : l6met 96bepalingen
Chemischonderzoekurine: l6met 96bepalingen
Totaal
Grondmönsters

.4-80metj8l2bepalingen
: 36met 1'8.0-bepalingen
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IV.Afd. Scheikunde
Projectnr.210.Onderzoek op consumptiewaarde vanaardappelrassen*
Verslag 1959!
I.Onderzoekmonsters afkomstigvanobservatie-envoorbeproeVingsvelden.
Tenbehoeve vanhet I.V.R.O.werd in1959eengroot aantalmonsters (+700)onderzocht.Devolgendeverslagenwerden in1959aanhet I.V.R.O.verzonden.
A.nr. 318.Beoordelingvan derassen afkomstigvan deobservatieproefvelden 1958.
B.nr.319.Beoordelingvandemonsters afkomstigvandeproefveldenvandevoorbeproeving I
teWieringerwerfopkleigrond enteBeeselopzandgrond,1958«
C.nr.332.Kwaliteitsonderzoek monsters afkomstigvanOostwold, 1958.
D. nr.401a.Beoordelingvandezeervroegerasseneersterooiing1959»
nr. 401b.Beoordelingvandezeervroegerassen tweederooiing1959«
El nrs.4o4,405, "W8, 420en 422.Praktijkbeproeving1959.
P.nr. 423.Beoordelingvanmonsters afkomstigvandeaardappelmoeheidsproeven1959»
II.Exportonderzoek.
Monsters afkomstigvan een20-talproevenmet exportrassen inhet oostelijk enzuidelijkzandgebied zijntendeleopconsumptiekwaliteit onderzocht.Hoewelopdeze proeven
uiteraard rassenwordenonderzochtwelke eenbetrekkelijk laagdroge-stofgehaltebezitten,
isde eerste indrukdatditdroge-stofgehaltedit Jaaruitzonderlijk laag Is.Onderwatergewichtenvan 300enlager zijngeenuitzondering.DituitzichIneenzeer stijveenkleffe
consistentie welke ookbijexportnaarDuitsland nietalsoptimaalbeschouwdkanworden.
Opvallend isdeoverhet algemeen gunstigekwaliteit vanBintje.Dit onderzoekzalini960
wordenvoortgezet.
J UOnderzoekbakeigenschappen vankrulslngsprodukten afkomstigvanDr.Toxopeus (S.V.P.).
Eengroot aantalmonsterswerd onderzocht;degegevenswerdendoorgegeven aan
Dr.Toxopeus.
Bestede tijd:
C.Lugt (onderzoeker): 40dagen
Assistenten A
:150mandagen
Hulpkrachten
:150mandagen
Plan i960:
I. +700monsters afkomstig vanobservatie-envoorbeproevlngsvelden vanhet I.V.R.O.vooronderzoek opkookkwalltelteneengedeelte hiervanvoor onderzoek oppommes-frlteskwalitelt.
II. Onderzoek naar geschikte rassenvoor de teeltoponze oostelijke enzuidelijke zandgronden
tenbehoeve vanexportnaar het Ruhrgebied.
III.Onderzoeknaar devererving vangunstigebakeigenschappenbijkrulslngsprodukten vanhet
rasBintje.
Benodigde tijd:
Onderzoeker : 40dagen
Assistenten A: 150mandagen
Hulpkrachten :150mandagen
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IV.Afd.Scheikunde
Projectnr.211.Onderzoekingenbetreffende deInvloeden'bultenhetras,alsgrond,cultuurmaatregeleni bewerkingen,bereidingene.d,opde consumptiewaarde van
aardappelen.
Verslag1959t
I.

Onderzoekvan doorwasverschijnselen
A.Veldonderzoek
Debijzondere'weersomstandighedenIn1959maaktenhetmogelijkhetonderzoekvan
1957naardegevolgenvandoorwas voort tezetten.Vier oogsttljdenproevenwerdenaangelegd nl. ineengewasBintjeopNoord-Beveland enteBrulnisse,IneengewasEigenheimer teWestmaas enineengewas LibertasteWageningen.Aangezien in1957gebleken
wasdatbelangrijke kwalitatieve enmogelijkookkwantitatieveveranderingen optreden
nadathet loofisafgestorven,werdennaast dewekelijkse oogst,ookplanten afgemaaid,
doodgespoten endanpas 4weken latergeoogst.Degeoogsteknollenwerdenophetveld
gesplitst in:nietgekiemde,gekiemde endoorgewassenknollen,delaatstenogweer
gescheiden inprimaire ensecundaireknollen. Inhet laboratoriumwerdenaandeop
dezewijzegescheidenpartijen,soortelijkgewichtkarakteristieken bepaald,benevens
denodigewegingen entellingenverricht.Hoeweluiteraard hetomvangrijkemateriaal
nognietgeheelverwerkt Iskunnendevolgendevoorlopige conclusiesgetrokkenworden:
1.Nadeinductievandedoorwas veranderthetaantalknollen,afgezienvanhet
secundairegedeelte,niet ofnauwelijksmeer.
2.Debelangrijkste gewichtsvermeerdering ishetgevolgvangroeivan secundaire
•knollen.
5.Glazigheid indeprimaireknollen treedtpasopnadathetloofgeheelofnagenoeg
geheelisafgestorven,
't.Glazigheidsverschijnselentredenookop indeniétdoorgewassenknollen.
5.Nahet afstervenvanhet loofkannogeenbelangrijke groeivansecundaire knollen
optreden.
6.Dematevanglazigheid welke optreedt isafhankelijkvanhetvolgende:
a.s.g. vandeprimaireknollenophetmomentvandoodgaanvanhetloof.
b. s.g. vandesecundaire knollenophetmomentvandoodgaanvanhetloof.
c.gewlchtsratio primair/secundair ophetmomentvandoodgaanvanhetloof.
d.groeivandesecundaireknollennahetdoodgaanvanhetloof.
Eenartikeloverdoorwasverschijnselen in1957isnagenoeggereed enzalterpublikatieworden aangeboden aanhetEuropean PotatoJournal.
B,Kunstmatig opwekkenvan doorwasverschijnselen
InsamenwerkingmetDrs.Bodlaender ishetin1959gelukt indekaskunstmatig
doorwasverschijnselen optewekken. (ZieverslagDrs.Bodlaender.)

II. De.grond;:enanderermllleuömstandlgheden.
A.Bodemtypeonderzoek
Hetbodemtypeonderzoek indeAchterhoekisthans afgesloten.Hoewelper Jaarslechts
tamelijkgeringe Invloedengevonden zijn,blijkttochdatsommigevandeze invloeden
doordejarenheengelijkgericht zijn,anderedaarentegenzijnkennelijk tengevolge
vanverschil inweersomstandigheden tegengesteld.
InsamenwerkingmethetRijkslandbouwconsulentschap Zuid-Limburgheeft eroriënterend bodemtypeonderzoek plaatsmetBintje alstestgewas,m.h.o.opexportnaarhet
Ruhrgebied.Devoorlopige indruk isdatdeverschillengeringzijnendathetprodukt
voldoet aandekwaliteitseisenwelke inhetRuhrgebied gesteldworden.
B. Kalibemestlngsproeven
Erzijnduidelijke aanwijzingendaterbijdekali- enstikstofbemestlngsprakeIs
vaneenwisselwerking, Indezezindathetonthoudenvanstikstofenhetgevenvaneen
overmaat aankalidematevanverkleuring tegengaat zowelvanderauweknol alsvan
hetgekookteprodukt. Indiendoor eenovermaat aanstlkstefverkleuringenwordenopgeroependankunnendeze gedeeltelijkworden tenietgedaan doorhetgevenvaneenover-
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maatkali.Het ismogelijkdathetstikstofeffect terugtebrengenIstoteenindirectkali-effect (kaligebrek tengevolge vanovermaat stikstof).
Dekaliproeven in:Limburgzijnnogrietonderzocht.Eenproefveld.ismislukt
tengevolgevandeabnormale^weersomstandigheden.
C.Onderzoekop smaakafwijkingen
Bijonderzoek opsmaakafwijkingenishet zeermoeilijkvan tevorendeomvang
vandeproefvast testellenomdatdezeomvang afhankelijk isvandeduidelijkheid
vanheteffect.Deheer Hoveynheeft tenbehoeve vandit..soortwerkeensequente
methode ontwikkeld,waarbijhetdusmogelijk isdestukproefgrootteafhankelijkte
stellenvandemogelijkheid tothetdoenvaneenuitspraak. Opdezewijze isonderzoekverrichtnaarhetvoorkomen vaneensmaakafwijkingtengevolgevangrondbehahdêlingmetgeringehoeveelheden (50en33l/3 kgperha)PCNB.De conclusieis
datditmiddeleenzwakke dochwaarneembare smaakafwijkingbijaardappelen opdeze
grond verbouwd,veroorzaakt.
III,.Onderzoekkwaliteitseisen buitenland
Inverbandmethetbelang\oor-onzeoostelijke enzuidelijke zandgebiedenaardappelentetelendiegeschiktzijnvoor exportnaarhetRuhrgebied iseëngrootgedeelte
vanhet onderzoek zowelwat hetrassenonderzoek alswathetonderzoeknaardeinvloed
vanhetbodemtype endebemestingbetreft gericht opexporteisen. Inverband hiermede
washet"vanbelangonsnader teoriënteren omtrent dekwaliteitseisenwelkemeninDuitsland stelt.Hiertoewerd op9,10en11december '58tezamenmet Ir.Reestman,Dr.v.d.Zaag
en Ir.HorsmanshetRuhrgebied bezocht enwerd op20februari en17november deelgenomen
aanaardappelproefdagen resp. te'Düsseldorf enMunster.
IV. Secretariaatswerkzaatnhedenwerkgroep "PotatoQualityResearch"vandeE.A.P.R.
Van 4-totenmet 6februariwerd dederde internationale bijeenkomst vande "Working
Group ofPotatoQualityResearch"bijgewoond.Tevenswerd eenbezoekgebracht aanhet
proefstation te Lausanne.Doorrapporteur werd een inleiding gehouden totdealgemenediscus'siêover eeninternationaaluniforme beoordelingsmethode vanaardappelrassen.
Hetverslagvandeconferentie isgereed enzalalsmededeling'nr.15vanhetI.B.S.
verschijnen.
. . . . . . .
Bestede tijd:
C.Lugt (onderzoeker):210dagen
Assistenten A
:350mandagen
Assistent
: 60dagen
Adj. laborante
: 80dagen..
Hulpkrachten
:?50mandagen
Publikatles:
Lugt,C.:

:Report ontheThird International Meetingon PotatoQualityResearch,European
Potato Journalnr.1,1959.
Goodijk, Mej. G.:Aardappelproefdag teWageningen. Aardappä.Studie Centrum. Publikatfenf. 2,1959.
Plani960:
I.

Onderzoeknaarhetontstaanendegevolgenvandoorwas
InsamenwerkingmetDrs.Bodlaender zullendepogingenvoortgezetwordenomdoorwas
optewekken.Bijditonderzoek zalgebruikgemaakt wordenvandemogelijkheid klimaats•factoren tevariërenalswelvandemogelijkheS inhetveld groei-enremstoffentoete
passen.
Speciaalzalaandachtwordenbesteed aandemogelijkheid doorwaspp tewekken in
watercultures.Ditheeft hetvoordeeldatverschijnselen aandeknollentijdens degroei
kunnenwórden geobserveerd.

II

Degrond enanderemilieuomstandigheden
HetbodemtypeonderzoekinLimburg zalditJaarwordenvoortgezet. Insamenwerkingmet
Drs. Bodlaender zalhetonderzoek naar deoorzakenvanverschillen tussenaardappelen,die
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gegroeid zijnopgrondmet eenverschillend humus-ofkleigehaltewordenvoortgezet* Het
onderzoekvandemonsters afkomstigvanditonderzoek In1959z a l l n n e t beginvani960
verrichtworden.
III. Bemestingsinvloeden
Demonsters afkomstigvandekall-magneslumproefveldeninLimburg zullen inhetbegin
van i960opkwaliteit onderzochtworden.Hetonderzoek zalin1961wordenvoortgezetmet
deaanlegvaneendrietalproeven.
IV. Onderzoek opsmaakafwljkingentengevolgevanhet gebruikvan bestrijdingsmiddelen
Indienmonstersworden aangeboden,afkomstigvanplantenbehandeld metbestrijdingsmiddelenofklemremmlngsmiddelendanzullendezeonderzochtworden,waarbijspeciale
aandacht zalwordenbesteed aanhet toepassenvaneenobjectieve enefficiëntemethode.
Benodigde tijd
Onderzoeker
AssistentenA
Assistent
Adj. laborante
Hulpkrachten

210dagen
350mandagen
60dagen
120dagen
350mandagen
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Projectnr.332.Studievandemineralenhuishoudingvandegraslandplanten,met alsdoeleen
zogoootmogelijkeproduktieaangrasvaneengoedesamenstelling.
Verslag 1959'
Devraagnaar eenzogrootmogelijkehoeveelheid grasmet eengoedeminerale samenstelling
vereisteengefundeerd inzicht indemineralenhuishouding vandeplant.Ditbetekent,datmen
degrootheden,diehierineenrolspelenleertkennenenmetenomvervolgenshunsamenspelna
tegaan.Debelangrijkste groothedennaast opbrengst eng.ehaltezijnbemestingstoestand,waaronderwijookdemeststofgiftwillenverstaan,degroeiduur endegrassoort.
InnavolgingvanVandeSande-Bakhuysen envanDeWit isditprobleem opeenwijzebenaderd,waarbijdedoordebovengrondse delenopgenomenhoeveelheid mineralenalsprimaire factor
wordt beschouwd enniethetgehalte.Dit laatstewordt danafgeleid gedachtuitopbrengst en
opname.Dezegedachtengang istoegepastbijdeverwerkingvanderesultatenvanenkeleproefveldenenheeftgeleid toteenopstelgetiteld: "Therelations betweenyield,potassiumuptake
andnitrogenuptake atwidely divergingratesofpotassium- andnitrogen fertilizing ona
permanentpasture".
Inditjaarzijnenkelepotproevenuitgevoerd. Analysenzijnnognietbekend.
Bestedetijd:
Ir. P.deVries (onderzoeker):230dagen
Assistent
:150dagen
Hulpkrachten
: 53 A mandagen
Student-assistent (£dagen) :110dagen
Aantalonderzochtemonsters:
Grond: 2
Gewas:293 (253^bepalingen)
PlanI960:
Hetverderuitwerkenvandegegevens der in1956t/m 1958genomenveld- enpotproeven
volgensbovengenoemde gedachtengang,met gebruikmakingvanliteratuurgegevens,zalhetgrootste
gedeeltevandetijd vullen.Erzullenenkelepotproevenmetstijgende kaligiftengenomen
wordenomtegerakentoteenfysiologische verificatievanenkelehypothesenomtrenthetverband tussendekalihuishouding derplant endeproduktie.
Benodigdetijd:
Onderzoeker
Assistent
Student-assistent
Hulpkrachten

200dagen
150dagen
0 dagen
10mandagen

Aantal teonderzoekenmonsters:
Grond
: 5
Gewas
:300
Botanisch:geen
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IV, Afd. Scheikunde
Projectnr.?34.Handhaving enwijzigingvandekalitoestand vangrasland jnderpraktijkomstandigheden. (Cl2000enCl2221 t/m Cl2227)..
Gemeenschappelijk project I.a.3.en I.B.te Groningen
Verslag 1959?
Deproefnemingen opde achtmeerjarige kalibeweidingsproefveldenzijnvolgens planuitgevoerd ennaarwensverlopen.Er zijnpraktisch nog geen analysen binnen.Degegevens vande
eerste drie proefjaren (1956t/mI958)zijnverwerkt.
Bestede tijd:
Ir. P.deVries (onderzoeker)
Assistent
Hulpkrachten

20dagen
100dagen
20mandagen

Aantalonderzochte monsters:
Grond
:208 (1040bepalingen)
Gewas
:150 (234 bepalingen)
Botanisch: 15
Plan i960:
Voortzetten vandeproefnemingen volgens plan.Samenstellenvaneentussentijds rapport
over de eerste drie Jaar.
Benodigde tijd:
Onderzoeker : 50dagen
Assistent :,100dagen
Hulpkrachten: 40mandagen
Aantal te onderzoekenmonsters:
Grond
;240 (1200 bepalingen)
Gewas
:I.60(304 bepalingen)
Botanisch: l6

. C ;it

; !l:

<>v>
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IV.Afd.Scheikunde
Projectnr.366.Bepalingvandevoederopname bijweidendvee.
PlanI96OV
1.Toetsingvandebepalingsmethode vanCr0.infaecesvolgens ChristianenCoup,gewijzigd
volgens Corbett,doormengingvanbekendehoeveelheden C l , 9 0 ,door faecesenheranalyse.
2.Eenvoorlopige stalproefmet2koeien,zodradeanalysemethodevoldoet.
a.Eenmaaltoedienenperetmaalvan20gCr0 ,aangebracht opgesnipperd papier: 'smorgens
om+7uur.
b.Tweemaal toedienenvan10gCr0 ,indezelfdevorm alsonder a.,enwel 'smorgensom
7 uur en 'savondsom5uur.
Bepalingen:
1.gewichtshoeveelhedenvoeder,dieverstrektwordenendroge-stofbepalingdaarin
2.gewichtshoeveelheden mest,diegeproduceerd worden.Enkelemalenperdagnagaan (7u.,
10à14u.en17u.)gedurende 2dagen
3.bemonsteringvandezemest:droge-stofgehalteenCr0-gehalte.
3.Naafloopvandevorigeproefuitbreidingdoor:
a.proefmet2koeienop stal,gekoppeld aan:
b. proefmet 2koeien indewei
Bepalingen:
opstal
1.voedergebruik
2.mestproduktie
indewel
3.mestproduktie bijbekendeopp.gras
opstaleninwei
4.Cr0-gehalte nagaan
Zomogelijk dientdezeproef synchrocntelopenmeteendesbetreffende proefvanKemp.
4.Bijdelaatsteproefgegevensnodigover:
1.Verteringscoè'fficiè'nt
2. Chromogeengehalte ingras enmest,omtevensdemogelijkhedenvandezebepalingbijde
vaststellingvandevoederopnamenogverdernategaan.
Toelichting:
Bijdevoorlopige proefiseenenkelebepalingvandedroge-stofgehaltenvandeverschillendevoedermiddelenvoldoende.
I e proef aantalmonstersvoor Cr0-bepaling ends.
4 per dagperkoe (2koelen en17dagen)
+ 150
e
2 proef:opstal:eenmaalbemonsterenperdag
enperkoevoor:Cr~0,inmest (hoeveelheid mest)
+ 3-4
tweemaalbemonsterenvangras:
mengmonstersvoor chromogenen
+ 17
Inmestmonsterskunnenmeteenchromogeenbepalingenwordengedaan.
indewei:bemonsterenbijhet omwisselendermestzakken,duseens
per 3.of4-uur.
Cr0-gehalte 6monsters perdagperkoe

23
Totaal moiaiters 6 x 2 x 17 » (ds Cr„0 ) ook hoeveelheid
23

+ 200

-

Totaal+ 400monsters
Benodigdetijd:
Onderzoeker:gehele tijd,ookinverband meteventueel ander ontwikkelingswerk
Assistent :I eproef 17dagen
Assistent :2 e proef]30dagen
Arbeiders :
f3mandagen

V.l
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
V.Afd,Vegetatiekunde
Projectnr.321.Sociologisch enoecologlsch onderzoekvanakkeronkruldbegroellngen.
A,Onderzoeknaardeontwikkeling derakkeronkruidvegetatle Inverband metdievanhetgewas
Indeloopdervruchtwisseling
Verslag 1959Van apriltotoktoberwerdenweermaandelijkse onkruidopnamenverricht ophetzandperceel IndeWagenlngseEng.Inmaartwerdendaartevenstweegrondmonstersgenomen.Het
gewasbestonduitwinterrogge,diezeer laatgezaaid was.
Voortswerd inAndelst eenkleiperceel Inbovengenoemd onderzoekbetrokken,waarvoor
vanmeitotseptember aldaaropnamenwerdengemaakt.OokwerdenerInseptember tweegrondmonsters genomen.Hetgewasbestonduitwlntertarwe.Doordebijzonder grotedroogtewerden
deopnamenInhetnajaargestaakt,daarnahetploegengeennoemenswaardige hergroelmeer
optrad.
Deverzameldegegevens zijngedeeltelijkreedsuitgewerkt.
Bestedetijd:
Bsf.Dr.D.M. deVries
MeJ.E.H. Zeiler
Assistent
Laborante

2 dagen
25dagen
1 dag
15dagen

Aantalonderzochtemonsters;
Grond: k
Publlkatle:
Zeiler,Mej. E.H.:De invloedvanweersgesteldheid engewasopdeonkruidbegroeiingvaneen
droogzandbouuland.JaarboekI.B.S. 1959,175-160(HcdaaeïinG9°vanhet
I.B.S.),september1959.
PlanI960,:
Hetonderzoekzalopdezelfdewijzewordenvoortgezet. Zomogelijkzalernogeenperceelophumeuze zandgrond Inwordenbetrokken.Ookeentweedekleiperceel indeBetuwezal
wordenuitgezocht.
Benodigdetijd:
Prof.Dr.D.M. deVries
MeJ.E.H.Zeiler
Assistent
Laborante

3 dagen
<+0 dagen
5 dagen
25dagen

Aantal teonderzoekenmonsters:
Grond: <±
B. Onderzoeknaarde invloed vandezuurgraad opdeonkruidbegroeiingbijverschillendeopeenvolgendegewassenopeenzelfde proefveld
Verslag1959:
Daarzichbijdeverwerkingvantabellenengrafiekenverschillende moeilijkhedenvoordeden,zalheteindverslagmoetenwordenomgewerkt.Dooranderewerkzaamhedenontstondhierinstagnatie.
Bestedetijd:
Mej. E.H. Zeiler (onderzoeker):5dagen

''••

.
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Plan I960:
Samenstelling van een eindverslag.
Benodigde tijd:

'•"-•:'

"...","'.

Onderzoeker:10dagen
C. Oeeologlschonderzoekvanpraktljkperoelen
Verslag 195?:
Het onderzoekvan een 40-tal proefplekken opibouwlandperoeïeninsamenwerkingmetdeAfdelingVegetatiekarteringenQewassentaxatie vanhet P.A.W.vond geendoorgang.
Plan 196Ó:
Deuitvoeringvan eendergelijk planisinoverlegmet bovengenoemde afdelingvan het
P.A.W.tot een later tijdstip uitgesteld.

V,l,2
INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIGONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
V. Afd.Vegetatiekunde
Project nr. 1.Sociologisch enoecologisch onderzoekvanpraktijkgraslanden.
Verslag 1959'
Overzicht
Hetnauwkeurigebotanischeonderzoekvanpraktijkgraslanden vond dit jaar slechtsopbeperkte schaal doorgang,zoals zulks sinds 1954regel is.Erwerd niet steeds grondonderzoek
verricht.
Welwerd veel tijd besteed aandeverwerking vanhetomvangrijke inde loopder jarenverworvenmateriaal totmededelingen.
Veldwerk
Vande laatsteblauwgraslanden inhetzuidelijke gedeeltevandeGelderseValleiwerden
dooreenbiologische student 12gras- engrondmonsters genomenrondom doorhem onderzochte
permanente kwadratenmetgrondwaterstandsbuis.
Door studenten aande Landbouwhogeschoolwerd onderzoekverricht oppaardeweiden (afgegraasd tegenover niet afgegraasd gedeelte), opdijkhellingen (verschillendehoogten):en..naar
hetverband tussenhet aantal soorten enhetoppervlak.
Vanvroegermeermalen onderzochte graslanden indeKrimpenerwaard (2echteweiden en1
hooiweide opveen,benevens 1echteweide en1hooiweide opvenigerivierklei)eninhetCentraleGroningseGraslandgebied (9klei-maaiweiden)konden innovember opnieuwmonsterswordengenomenten
eindede invloed vandeuitzonderlijke droogte opdebotanische samenstellingnategaan.
Verwerking derresultaten
Deherziene bewerkingvanhetverband tussenhet MgO-gehaltevanzand enlichte zavel,en
deveelvuldigheid van algemene graslandplantenwerd gepubliceerd evenals denieuwe samenvattendebewerking overdeinvloed vanfosfaat opdehoedanigheidsgraad endebotanische samenstelling
vangrasland.
Tervoorbereiding vaneenmeerofmtoderuitvoerig rapportwerd hetanalysemateriaalbetreffendedepercelen der stikstofproefbedrijvenverder doorgenomen.Alvastwerd opverzoekvoorhet
orgaah "Stikstof"eensamenvattend artikel geschreven over "Deinvloed van stikstofbemesting
opdebotanische samenstellingvandegrasmat".
Gereed opcorrectie naiseennaspeuring vandesamenhang tussendehoedanigheidsgraad van
grasland enerzijds endepH-water zowel alsdepH-KCl anderzijds.Bijdezebewerking isfactorensplitsingtoegepast eneenpublikatiehierover isvoorgenomen.
Debewerkingvanhetmateriaalvoor tweegrote,belangrijkemededelingen kwam grotendeels
gereed.Hetbetreft indeeersteplaatsdeberekeningvoordeverschillende graslandplanten
vanderelatieve frequentie-,dominantie- engewichtspercentages bijdeverschillende trappen
vandiverse standplaatsfactoren. Gebruikmakende vandezewaarden zalmenvolgens dereedsin
hetJaarboek gepubliceerde methode instaatzijn aandehand vanbotanische analyseninéén
klap verscheidene eigenschappenvanhet'milieutebenaderen.Daarnaast isdegemiddeldekwantitatieve samenstelling"bepaald zowelvoor alle164-7onderzochte graslanden tezamen alsvoor
verschillendemlliëutypenafzonderlijk.Voordeberekeningvandegemiddelde samenstelling volgensfrequentie- engewichtspercentages vandezeoecologische typenkon alsregel gegaanworden
totcombinatiesvandevolgendeviermilieufactoren,'teweten:gebruikswijze,grondsoort,vochtigheidsgraad enbemestingstoestand,ofwelgebruikswijze,grondsoort,vochtigheidsgraad en
zuurgraad. Insommigegevallenblevenervoldoende gevallen overvoor debeschrijving vannog
kleinere enhomogenere eenheden,dieinallevijfgenoemdemilieufactorenovereenstemmen.
Deuitgebreidere bewerkingvandefrequentie-rangordebepalingen der dijkenvond haareinde
voor zoverhetdezeedijken betreft.Betreffende derivierdijken restnoghetnagaanvanverschillen indevegetatie op,l/4,1/2 en3/4vandetaludhoogte.
Devoorhandenverslagenbetreffendede.resultaten vanhetin1956uitgevoerde kwelderonderzoekwerdennogniet terpublikatieomgewerkt.
Aanhetrapportbetreffende dedominantieneigingvan28graslandplantenwerd eenpublikatie
ontleend,die inmiddels het lichtzag.
Vanhetonderhethoofd "veldwerk"genoemde speciale onderzoek door studentena andeLandbouwhogeschool werdenverslagen ingeleverd.Deresultatenvanhetonderzoek doordebiologische
studentvanderesterende blauwgraslanden inhet zuidelijke gedeeltevandeGelderseVallei
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2wordenmet onzegegevens betreffende detalrijke indeloopder jarenindatgebied bemonsterdeonbemestegraslanden (opverschillende grondsoorten enbijverschillende hoogteligging)
ineenscriptieverenigd,waaraan eengemeenschappelijke publikatie ontleend kanworden.
Een aanvangwerd gemaaktmetdevaststellingbijverschillend hoge frequentievanpH-amplituden,-medianen en-gemiddelden voor frequente soorten,hun combinaties enkensoorten.
Deamplitudenblekenoverhet algemeenbreed tezijnbijlagefrequentie,zelfsvoor dekensoorten,welkenogalvaak indemonsters ontbraken.Uithetverloop dermedianen engemiddelde waardenbijverschillend hoge frequentie konden aanwijzingenwordenverkregen betreffende
het samengaanvansoorten,welke aanwijzingen overeen lijkentekomenmetwat deberekening
der correlatiesvanvoorkomen opleverden inWageningen enBonn.
Bestede tijd:
Prof.Dr,D.M. deVries (onderzoeker):52dagen
Ir.J.P. vandenBergh (onderzoeker): 4-dagen
Assistenten
:140mandagen
Analisten
:256mandagen
Laboranten
:500mandagen
Aantalonderzochtemonsters:
Gewasbotanisch :3*4Grond
:l8
Publikaties:
Vries,D.M. de

:Botanische samenstelling endichtheid vandegrasmat opdijken inNederland.
Hoofdstukuithetrapport "©rasmatopdijken"vandeWerkgroepvandienaam,
gezamenlijk ingesteld doordeSectievoor Cultuurtechniek vanhetKoninklijk
Instituut vanIngenieurs,AfdelingvoorBouw- enWaterbouwkunde,endeStudiekringvoor Cultuurtechniek vanhetKoninklijk GenootschapvoorLandbouwwetenschappen,26-58, februari1959.
Sonneveld,P.,A.A.KruijneenD.M. deVries:Influence ofphosphate onthebotanical composition
andonthe gradeofquality ofherbage.Netherlands JournalofAgricultural
Science,Vol.7,Wo.1,40-50 (Mededeling 67vanhet I.B.S.), februari1959.
Vries,D.M. de,enTh.A. deBoer:Methodsused inbotanicalgrassland research intheNetherlands
and their application.Herbage Abstracts,Vol.29,No.1,Review Article,
1-7 (Mededeling 68vanhet I.B.S.),maart1959.
Kruijne,A.A.,medenamensD.M. deVries:Benadering vanmilieu-eigenschappen vangrasland uitgaandevandebotanische samenstelling. Jaarboek 1959vandeKoninklijke
Nederlandse BotanischeVereniging, 37-38, juni 1959- (Samenvattingvaneen
voordracht voor de k2e Nederlandse DagvoorBiosociologie en Palaeobotanie
teUtrecht op20december 1958).
Vries,D.M. de,enB.J. Hoogers:Distribution oftillers ofplant species inold permanentgrassland withdifferent types ofuse.Netherlands JournalofAgriculturalScience,
Vol.7,No.3,232-236 (Mededeling 95vanhet I.B.S.), augustus1959.
Kruijne,A.A.,D.M. deVries enTh.J. Ferrari:Deveelvuldigheid,vaneenaantalgraslandplanten
enhetmagnesiumgehaltevanzandgrond.Jaarboek I.B.S. 1959,I69-I73(Mededeling 89vanhet I.B.S.), september 1959.
Voordrachten:
Leeuw, P.N.de
Hoogers,B.J.
Vries,D.M. de

Hoedanigheidsgraad van grasland enmilieu.Bijeenkomst Onderzoekers en
Assistenten I.B.S.op21februari1959.
Dominantienelgingvangraslandplanten bijverschillende gebruikswijzen.
Bijeenkomst Onderzoekers enAssistenten I.B.S. op28februari1959.
Grasland alsplantengemeenschap.Bijeenkomst Landelijke Onkruidspecialisten
P.D.op16maart1959.

Plan i960;
Evenals gedurende delaatste jarenregelwas zalhetonderzoek opbeperkte schaalvoorspecialedoeleinden enincidenteelwordenvoortgezet. O.a. zal
inhetvoorjaar en (of)najaar
eenaantalvroegeronderzochte percelen opnieuwwordenbemonsterd teneindehetherstelvande
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droogteschade nategaan.Bovendien isonderzoekvanenigevet-enschapeweidenvoorgenomen.
Voorts zaldeverdereverwerkingvanhetindeloopderjarenverzameldemateriaaltot
oecologische ensociologischemededelingen,waaronder tweegrotere,wordenvoortgezet.
Benodigde tijd:
Prof.Dr.D.M. deVries
Ir.J.P. vandenBergh
Assistenten
Analisten
Laboranten
Teonderzoekenmonsters:
Gewasbotanisch:50
Grond
:30

50dagen
5 dagen
150mandagen
250mandagen
500mandagen
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INSTITUUTVOORBIOLOGISCHENSCHEIKUNDIG ONDERZOEKVAN LANDBOUWGEWASSEN
V. Afd.Vegetatlekunde
Projectnr.355. Potentiëleenactuele Indicatievangraslandplanten.
A.Chemischonderzoekvanminnende enmijdendeplanten,tezamengroeiend opoudegraslanden
Verslag1959=
Doordat anderewerkzaamhedenvoormoestengaan isgeen aanvang gemaaktmet desamenvattingvandein1957en1958verkregengegevens tot eenpublikatie.
Wegens deverdroogde toestand,waarinhet grasgewas inhetnajaarverkeerde,lauitbreidingvanhetonderzoek totmeer plantesoorten toti960uitgesteld.
Bestedetijd:
Geen.
Aantalonderzochtemonsters:
Geen,
Plani960:
Deverworven gegevens,betrekkinghebbende op19grassoortenplus 1zeggesoort,verzameld van9percelen,zullentoteenpublikatiewordenverwerkt.
Hetonderzoekzalwordenuitgebreid totmeerplantesoorten,w.o.Dicotylen,teverzamelen inhetnajaar teneinde grotere zekerheid tehebben,datde spruiten invegetatieve
toestandverkeren.
Benodigdetijd:
Prof.Dr.D.M. deVries
Ir.J.P.vandenBergh
Assistenten
Analisten
Laboranten

Veldwerk

Verwerking

5

35
2
7
27
0

1
3
3
5

Totaal
40 dagen
3 dagen
10 mandagen
30 mandagen
5 mandagen

Aantal teonderzoekenmonsters;
Gewasbotanisch: 6
Gewas chemisch :30
Grond
:30
B.Onderzoeknaardeminneridheid enmijdendheid vangrassoorten enhuntypent.o.v.milieufactoren (voorheenproj.nr.355BenC)
Verslag1959:
Potproevenmetmonocultures vantimothee enreukgras,dievolgens hetcorrelatief-oecologische onderzoekvanDeVrieswijzenopK-rijkdom resp.K-armoede,hebben aangetoonddat:
1.zijzichnietvanelkaar onderscheidenwatbetreft degroottevanhundroge-stofproduktle
{k sneden), deintotaalopgenomenhoeveelheid Kuitdegrond enhunreactie (meeropbrengst)opeenK-gift,wanneer zijopeengrond groeienwaarK inhetminimumis;
2. deopK-armoede wijzende soortdooreenovermatige bemestingmetKofdoor eenconstant
zeerhooggehoudenK-niveau (grindeultures)niet sterker inhaarproduktlewordtgeremd
dandeopK-rijkdom wijzende soort.
Bovendienheeft eenpotproefmethet "overgangsland-gras"reukgras endeextremearmoede-indicatorpijpestrootje inmonocultuur aangetoond, datergeenwezenlijkverschil
tussendeze tweegrassoorten bestaat tenaanzienvanhunreactieopeenzeerzwarefosfaatbemesting.
Hetziet erdusnaaruitdathetspecifieke gedragvaneensoort t.o.v.bepaaldevoedingselementen,zoals datuit derelatieveveelvuldigheidscijfers vanDeVries enKruijne
blijkt,nietverklaard kanworden doordesoort inmonocultuur tebestuderen.
Nu isdoormiddelvaneenpotproefmettweegrassoorten,diezowel inverschillende
mengverhoudingenalsinmonocultuur inverschillende standruimten zijnultgeplant (methode
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De Wit), getracht onder degegeven proefomstandighedenhetverloop vande concurrentiestrijd
te beschrijven. Er isnu gerede aanleiding om aan tenemen dat het aantal spruiten, dat
van eenplantesoort aanwezig isna eenperiode vanbetrekkelijke rust (1maand bij+ 5Cen
weinig licht), een goede maat isvoor dehoeveelheid materiaal van die plantesoort, dat
actief deelneemt aan de concurrentiestrijd».
Dat deuit de standruimteproef berekende relatieve vermenigvuldiging afwijkt vandie
berekend uit de concurrentieproef ismogelijkerwijze tewijten aan eenmoeilijk tevermijden verschil in behandeling tussen deze tweeseries.
Aangezien deze coneurrentieproeven van lange duur zijn (5tot 6maanden) en er dus
verschillende kerenmoet worden geoogst,vormen de kniphoogte endeknipfrequentie een
essentieel onderdeel vandeproef. Omeen indrukteverkrijgen overde invloed diebovengenoemde factoren ophet resultaat van de concurrentieproef uitoefenen, zijn twee proeven
met Engels raaigras enreukgras genomen.De eerste proefhad tot doel na te gaanwelke
Invloed de kniphoogte opdenieuwe blad- en spruitvormlng van de individuele plant uitoefent ende tweede proef had tot doel de invloed tebepalen van verschillende kniphoogten enknipintervallen opde relatieve vermenigvuldiging van eenmengselvan bovengenoemde grassoorten, ingezaaid op een zwaar en een licht bemeste zandgrond. Devoorlopige resultaten gaven geen grote verschillen In effect van deverschillende behandelingen tezien,
hetgeenwaarschijnlijk Inverband staatmet het feit dat deplanten gedurende de gehele
proef Invegetatieve toestand zijn gebleven. Naar allewaarschijnlijkheid zullen echter
wèlgrote verschuivingen Indebotanische samenstelling optredenwanneer ten gevolge van
de generatieve ontwikkeling degroeipunten net boven of net onder hetmaaivlak komen te
liggen.
Uit'eenproef,'waarbijde invloed van verschillende diepten van de grondwaterstand
in PVC-bulzenophet produktlevermogen ende concurrentiekracht vanvocht- endroogteindicatoren (grassoorten)isnagegaan, bleek dat bijâldewaterstanden de eerstgenoemde
zichsuperieur gedroegen t.o.v. de laatstgenoemde. De veel diepere beworteling (meestal
tot Inhet freatlsche vlak)van de vochtindlcatoren maakte, dat dezeplantenniet werkelijk
aandroogte zijnblootgesteld, zodatmet deze proefopzet het specifieke gedrag vanvochtendroogte-Indicatorenniet nader konworden verklaard.
Bestede tijd:
Ir.J.P.van denBergh (onderzoeker): 200 dagen
Analist
:220 dagen
Laboranten
:120mandagen
Personeel tulnchef
: k mandagen
Aantal onderzochte monsters:
Gewas botanisch (splitsing Lp-Ao): 4-8
Gewas chemisch
:l8o
Plan I960:
Bijhet zoekennaar eenbetere methode omhet verloop van de concurrentiestrijd tebeschrijven, zullen opvoorstelvanDeWit inplaats van een concurrentie- en eendaarmeeparallel lopende standruimteproef, twee coneurrentieproevenmet verschillende beplantingsdichtheden
worden ingezet. Opdezewijzevoorkomtmen dat door;eenverschil Ingroëwljze deplanten in
de standruimteproef een andere behandeling ondergaandan deplanten in de concurrentieproef.
Om een juiste indruk tekrijgen van de invloed van de kniphoogte endeknipfrequentie
ophetverloop van de concurrentiestrijd zullenproevenworden ingezet,waarbijde:grassen tot
generatieveontwikkelingzullenworden gebracht. Inverband hiermee zal eenvoorziening moeten
worden getroffen, diehetmogelijk maakt over gevernaliseerd, Inrust verkerend materiaal te
kunnen beschikken.
Terverifiëring van het bereikte resultaat met de armoede-lndicator pijpestroótje zal
met deze grassoort nog een-bemestingsproefmet opklimmende (totovermatige)N-, P-,K- en
NPK-giften worden genomen.
De waterstandsproef met vocht- en droogte-Indicatoren zal ingewijzigde vorm worden
herhaald. Dewijziging bestaat o.a. hierin,dat door het tijdelijk geheelweg laten vallen
van de grondwaterstand perlodenvan grote droogte zullen'wordennagebootst.

Prpject nr. 355
- 3Benodigde tijd:
Onderzoeker
Analist
Laboranten
Personeel tuinohef

200 dagen
220 dagen
60 mandagen
4 mandagen

Aantal te onderzoeken monsters:
Gewas botanisch (splitsing Lp-Ao): 200
Gewas chemisch
: *J-0
C. Concurrentie van plantesoorten op oud grasland bij verschillende bemestingen en gebrulkswijzen (voorheen proj.nr. 355 D)
Verslag 1959:
Ten gevolge van het zeer droge weer in het afgelopen Jaar hebben de 0-, Ca- en K-objecten van het gehooide gedeelte van het proefveld AG-IBS 1 ongeveer de helft opgebracht
van hetgeen zij in het blancojaar 1958 produceerden. Daarentegen hebben de P- en PK-objecten
75$ en de NPK-objecten 105$ van de oogst in 1958 opgebracht. Op deze grond is dus wat de
meststoffen betreft fosfaat duidelijk limiterend voor de grasproduktie.
Voorts is het opvallend dat ondanks de grote droogte het totaal aantal pink-weidedagen
op de weilandobjecten even groot is als in 1958. De veel geringere groei van het gras is
blijkbaar geheel gecompenseerd door de buitengewoon kleine beweidingsverliezen. Ook dit
jaar was de toename in levend gewicht per dier per dag op het proefveld veel groter dan op
de bedrljfspercelen van de proefboerderlj, gemiddeld resp. 1,1 en 0,3 kilo.
Wat betreft de invloed van de bemesting op de botanische samenstelling valt vooral de
goede ontwikkeling van de vlinderbloemigen op de PK-weilandobjecten op. De verwerking van
de botanische analysen is nog niet zover gevorderd, dat meer gedetailleerde conclusies gerechtvaardigd zijn.
De detailwaarnemingen op de blijvende vierkanten hebben dit jaar vanwege droogtescheuren,
molshopen en pinkenvraat weinig betrouwbare gegevens opgeleverd.
Bestede tijd:
Ir. J.P. van den Bergh (onderzoeker): 15 dagen
Analist
: 30 dagen
Personeel B.G.D.
: 36 mandagen
Aantal onderzochte monsters:
Gewas botanisch:: 29
Gewas chemisch :
Gewas droge stof:132
Grond
: 17
Plan I960:
De waarnemingen betreffende de botanische samenstelling en de netto- en bruto-opbrengsten
zullen op dezelfde voet worden voortgezet.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
: 15 dagen
Analist
: 30 dagen
Personeel B.G.D.: 36 mandagen
Aantal te onderzoeken monsters:
Gewas botanisch
Gewas chemisch
Gewas droge stof
Grond

20
132
10
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V.Afd.Vegetatiekunde
Projectnr.362.Deongeslachtelijke uitbreidingswijze vangraslandplanten endeInvloedvan
milieufactorendaarop.
Verslagvoorafgaande jaren,toenditwerknognietonder eenprojectviel
Destudiebegonover hetwezenvanorganenbijEngelsraaigras,dieopstolonenofrhizomen
gelijken. Indeliteratuurwarendezeorganenalettelijkemalenvemeld zonderdatereenbevredigende omschrijvingvanwas gegeven.Hetbleekreeds zeer spoedig,datstolonenenrhizomen
slechtsontstaanbijeenextravaginale knopgroei,waarbijdezichontwikkelende okselknopdirect
deomhullende bladschede doorbreekt enzichvandeoude spruit afwendtonderverlengingvan
zijninternodiè'n.
BijEngelsraaigrasblijkt nunietde jonge spruit,dochjuistdeoudevaakinternodiënverlenging tevertonen,waardoor het aldusontstane stengelachtige orgaan (spruitheffer)dus
primairverticaal gericht isenniethorizontaal,zoalsbijrhizomen enstolonenhetgevalis.
Ditverschijnsel treedtopalsreactie oplicht-ofruimtegebrek, b.v. ineenzeerdichte grasmat,naonderdekking enookbijdeontwikkelingvanintravaginaalgroeiende spruiten,diezich
naast deoude spruit omhoogwerken.
Daarnawerd begonnenmethetmorfologischnaderbezienvandegroeiwijze vanenkele andere
belangrijke grassoorten.Van een20-tal soortenwerd eenaantalplantenvandiverse herkomst
naderbekeken.Degroteheterogeniteit bijdemeeste soorteniseensamenspelvanerfelijke
enstandplaatsfactoren, dienognietvoldoende gescheidenkondenworden.Hierdoorwashetnog
nietmogelijkvoordemeeste soorteneenvaste lijninhunontwikkeling tevinden.Heteenvoudigst ligtdezaakbijdesoortenmetlouter intravaginale spruitgroei (Engelsraaigras,kropaar), dochdezezijnsterk indeminderheid.
Geconstateerd werd,datde secundaire spruitenzijn aangelegdonder eenhoekvan circa ^5°;
ditpleitvoordegelijkwaardigheid vandedrie soorten secundaire spruiten (nl. secundaire
bladspruiten,rhizomen enstolonen).
Teneinde deontwikkeling der secundaire spruitennategaan,isvaneen6-talsoorten
Jongmateriaal gekweekt enditisindeeersteultstoellngsperiodenaderbezien.Ookhierwas
nietsteedsdevaste lijnderontwikkeling direct duidelijk.Nader onderzoek kanhierechter
zeerverhelderend werken,
Publlkatie:
Kruljne,A.A.:Eenmorfologisch onderzoeknaardevegetatieve groeivanEngelsraaigras (Lolium
perenne L.). JaarboekI.B.S. 1958,99-105 (Mededeling 55vanhet I.B.S.),
Wageningen1959.
Voordracht:
Kruljne,A.A.:VegetatieveuitbreidingvanEngelsraaigras.Bijeenkomst Onderzoekers enAssistenten I.B.S. op1november1958.
Plani960:
Vaststellingvandelevensduur dervegetatieve spruitenbijenkeleovœblijvendeenéénjarige soorten.Daartoeworden deze spruiten inchronologische volgordevanhunontstaan
genummerd.
Uitzaaivandebelangrijkste grassoorten teneinde ineenjongstadium d e mtwikkelingswijze
dersecundaire spruitennategaan.
Beschrijvingvandevegetatieve groeivaneen10-taldervoornaamste grassen,gegroeid
onderhooi- ofweidecondities.
Benodigde tijd:
A.A.Kruljne:U5dagen
Analist
:10dagen
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VI. Afd. Landbouwdierkunde
Projectnr.15.Bodemfaunlstischonderzoek.
Verslag1959=
Doordedroogtewerd besloten degraslandpercelen opdeproefveldenopdeBorn-Zuldende
Veenkampenminder temaaiendanvolgens deplannennodigwas.Hierdoor heeftdezodebetrekkelijkweinig geleden.DezomergerstopdeBorn-Zuid endebietenopdeVeenkampengaveneenzeer
goedeopbrengst,
Het dralnagewaterendegrotepotproevenophet terreinvanhet Instituutwerdenregelmatig
opgeleidingsvermogen enpHgecontroleerd.Deaanvankelijk aanwezigeverschillen inuitspoeling
blevenookditjaarbestaan.Belangrijk is,datdeuitspoelinguitgrondmengselsmetturfstrooiselsteeds sterker isdandiemet tuinturf (eendooronsvoorgestelde endoordeN.V.Tuinturf
overgenomennaamvoor doorgevroren zwartveen,z.g.smoesdveen).
Hetbleekgoed mogelijk tez^nkolommen ongestoorde grond van30cmindoorsnee en1n
lengte inplastic buizenoptenemen enteverplaatsen.
IndeN.O.P.werd samenmethetRijkstuinbouwconsulentschap eenproef aangelegd,waarbij
inuitgeboordegatenmet eendiametervan45cmeneendieptevan70cm,deuitgeboorde losse
grond werd gemengd met tweesoortenveenendiverse organische stoffenalsvoedingvoorregenwormen. Indeze gatenzijnappelbomen geplant enwerden drie soortenwormen,Allolobophoralonga,
A,caliglnosaenLumbricuste^-ristrislosgelaten.
Indetuinbijhet Instituutwerden l6bodemloze plastic bakkeningroepenvanvieringegraven.Hierinworden wormeningrote aantallengekweekt.
Indeproeftuinvanhet ProefstationBoskoopwas eenproefveld aangelegd waarde invloed van
regenwormen entweeveensoorten opdebodemontwikkeling zouwordennagegaan.Erwerden intotaal
8 à10.000wormenuitgezet.Hiervanbleekna liJaarniets over tezijn.Ophet laboratorium bleek
deze grond welgeschikt voordeontwikkelingvanregenwormen.
Bestedetijd:
Dr.Ir.J.Doeksen (onderzoeker):150dagen
Hoofdassistent
:100dagen
Hulpkrachten
:4-00mandagen
Plani960:
Deproefvelden opdeBorn-Zuid endeVeenkampenwordennormaalvoortgezet.Opdebouwlandgedeelten zullenresp. aardappelen enzomergerstwordenverbouwd.
Van achtbodemtypenzullenelk10cilindersmetongestoorde grond tot90cmdiepworden
genomen enindetuinvanhet laboratoriumworden ingegraven.Hiervoor ishetmateriaalthans
aanwezig ofinbestelling. Erzalwordennagegaanwelkewormesoorten instaat zijndoorstorendelagenheen tedringen enaanwelkevoorwaarden zulksgebondenis.
Voor devergelijking vandeaantastbaarheid vanorganischmateriaal indegrond iseenvoorlopigemethodeuitgewerkt waarbijhetverloopvandeoxydatie vanditmateriaalwordtvastgelegd.
Erzalopgrotere schaalworden nagegaan ofdezewerkwijzebruikbaar isomveranderingen inde
organische stofnadierpassagevast testellen.
Inleidende proevenhebbenarjiemelijkgemaaktdathet indoor onsgeconstrueerde platte
cellenmogelijk iswormen ineenkleinehoeveelheid grond geruime tijd ingoede conditiete
houden,en ze,zonderhentestoren,regelmatigteobserveren.
Wijmenenhierin eenwerkwijze tehebbengevondenomnauwkeuriger dantotnutoemogelijk
was,nategaanwelke eisendeze dieren aanhunmilieu stellen.Dit zalinhetkomende jaarop
Tv.i-.-ischaalwordennagegaan.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
:150dagen
Assistent enhulpkrachten:750n-ndagon
Arnt-t teonderzoekenmonsters:
Gewasbotanisch: 5^
Grond
:108
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VI. Afd. Landbouwdierkunde
Project nr. 20. Onderzoek naarwetmatigheden ingroeienproduktle vanhetrundvee.
Verslag1959=
Ophet terreinvandeproefboerderijDrœvendaalzijn4goed afgescheidenrennen aangelegd
waar eenvoederproefmetvierkalveren isuitgevoerd. Doelvandezeproefwas,nategaanofde
aanwijzingen inde literatuur dat deopnamevandroge stofperkg levend gewichtbinnenbepaalde
levensfasesvanhetrund constantmaarvanfasetot faseveranderlijk is,juistkunnenzijn.
Geheel instrijdmet debedoelingvandeproefbleekdeopnamevandroge stofzeer sterk
gecorreleerd aanhetdroge-stofgehaltevanhet ad.lib. gevoerde gras.Het lijkterdusveelop,
datonsrundvee bijtijdenniet instaat iszijntotalebehoefte aandsmetgrastedekken,
waaropwijoverigens enige jarengeledenreeds inanderverband hebbengewezen.Ditkanookde
hogemelkproduktleindroge zomersverklaren.
Bestedetijd:
Dr.Ir.J. Doeksen(onderzoeker): 30dagen
Hoofdassistent
:120dagen
Hulppersoneel
:100mandagen
Plani960:
Indiendebezettingvandeproefboerderijen zulks toelaat zaleenproefmet laatafgekalfd
melkvee wordengenomenwaarbijtwee. gelijkwaardige groependierenad.lib.metresp.versgemaaid
grasenmethetzelfde gras insnelvoorgedroogde toestand wordengevoerd. Hierbijzaleenbelangrijkverschil instandaardproduktiemoetenoptreden.
Devoederproefmetkalverenvan1959z a l wordenherhaald waarbijechterhet ad.lib,gevoerdegras steeds toteenbepaald-vrijhoog-droge-stofgehalte zalwordenvoorgedroogd.
Benodigde tijd:
Onderzoeker
: 1+5dagen
Hoofdassistent enhulpkrachten:250mandagen
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VI. Afd. Landbouwdierkunde
Projectnr.22.Weidehygiè'nlschonderzoek.
Verslag 1959:
Door de Gezondheidsdiensten inFriesland,Noord- enZuid-Holland werden inoverlegbespuitingenmetpentachloorfenol tegendeleverbotslak L.trunoatulauitgevoerd.Defytocidewerking
bleekveel groter danmenuitDuitseberichtenmeende temogen afleiden.Zodrahet grasactief
isgewordenkanvaneenvolveldse behandelingmet PCPgeen sprakemeerzijn.
DedoordeleverbotcommissieT.N.O. gevraagde bioloogheeftreeds zeerveelopgehelderd over
debiologie,inhetbijzonder deoptimale biotoopvoor dezeslak.
InFriens werd dooronsmet degewijzigde (fibrerende)greppelwig geëxperimenteerd. Dewig
lijkt indezevormgoed tevoldoenmaar hetdroge jaarmaakteuitgebreide proeven onmogelijk.
Bespuitingen vandegreppelsmet allesdodendemiddelen blekenzeergoedmogelijkzonderdat
spray-drift optrad.Dat inhet afgelopen jaargeenhergroeivangrassen ophetbespoten terrein
voorkwam,mag echter niet alsbewijsvoor eengunstig effectwordengezien,daardit jaarwel
zeerabnormaalwas.
Bestedetijd:
Dr.Ir.J.Doeksen (onderzoeker): 30dagen
Hoofdassistent
:30dagen
Hulppersoneel
:30mandagen
Plani960:
Degreppelwig zalopruime schaalvoorproevenendoorde boerenals praktijkmaatregel
wordengebruikt.
Debespuitingen vandegreppels omhetdichtgroeien endaarmeehetstagnerenvandeafvoer
teverhinderen zullenwordenherhaald.
Benodigdetijd:
Onderzoeker
: 4-5dagen
Hoofdassistent enhulpkrachten:100mandagen

