ookhet object Gramoxone sterk vervuild. Roundupwashet schoonst,hoewel ook
hier duidelijk hergroei vankweekgras optrad.Het object amitrolnameen tussenpositie in.Inhet najaarwaren tussen debehandelde objecten geen verschillen
meer tezien.Onbehandeld waswelhetmeest vervuild.
In dezomer (25juni)werden oponbeteelde,sterk vervuilde grond demiddelen
MCPA (4 liter/ha),MCPP (4 liter/ha)en2,4-D (2 l/ha), allegemengd met Roundup
(6liter/ha), toegepast envergelekenmet eenbespuiting met alleenRoundup.
Demengsels gaven eenmatige totgoedebestrijding vandeonkruiden tezien.
HetmiddelRoundupbestreedkweek-envarkensgras goed,maarwerkte niet tegen
akkerpaardestaart.
OpDoyenné duComiceenConference (5egroeijaar)werd inde zomer nagegaan
ofgroeistoffen enRoundup,beide indubbele doseringen op degrond gespoten,
schade aanhet gewaskunnenveroorzaken.Gedurende het groeiseizoen zijn geen
groeistoornissenwaargenomen.
Inhet voorjaar van 1974is onder ca. twaalf jaaroude perebomen (Beurré
Hardy)een proefgenomenmetGramoxone gemengdmet simazin,simazinna ca.drie
weken gevolgd doorGramoxone,Roundup gemengdmet simazin en simazin na ca.drie
weken gevolgd doorRoundup.Debespuitingenmet Gramoxone ensimazinvoldeden,
zoals verwacht,goed.HetmengselvanRoundup en simazinvoldeed aanvankelijk ook
goed doordesnellewerking vanRoundup,later inhet seizoenwas dit object
echterweer sterk vervuild.Het object simazin gevolgd doorRoundupbleef goed
schoon.Als neveneffectwerd een duidelijke remming vandewortelopslagvanKwee
Awaargenomen inde objectenwaar Roundupwas toegepast.

ProjektPFW16:Chemische onkruidbestrijding bij kleinfruit
P.J. Bolding
Op de proeftuin teKapelle-Biezelinge werd ineenzomerteeltmet gekoelde
aardbeiplantenvanhet rasRedgauntlet eenproefgenomenmethetonkruidbestrijdingsmiddelBladex. Inde proef zijndeobjectenVenzar 1,5 kg/ha,simazin 0,75
kg/ha,Bladex 1kg/ha,Bladex 2kg/haenonbehandeld opgenomen.De bespuitingen
zijneenweek nahet planten (28mei)oponkruidvrije grond uitgevoerd. In alle
bespoten objectenwas deonkruidbestrijdinggoed. Inhet object Bladex 2kg/ha
tradnogalwat schade opaan debladranden (enkele planten gingen dientengevolge
dood),wat dan ook aanleiding gaf tot oogstreductie.

ProjektPFW35(IB216):Relatie tussen kaliumgehalte van appelbladengrond
P. Delver
Bijhet achterwege latenvandegrondbewerking,zoals gebruikelijk bij de
grasstrokenkultuur, ontstaan indeboomstrook zogenaamde 'kaliprofielen':de
bovenste lagenvanenkele cmdikteworden aanzienlijk kalirijker dan de diepere
lagen,doordatkalium,dieuitverterend gras enblad vrijkomt, aandekleidelen
wordt geadsorbeerd. Deze rijke laag,hoe dunook,heeft grote invloed op dekalivoeding vandevruchtboom.Dit iso.a. gebleken uithet effect van frezenopde
boomstrook.Ditveroorzaakt een daling vanhetkaliumgehalte vandebladeren en
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tevens eenvermindering van de stipgevoeligheid bijb.v.Cox's Orange Pippin
appels.
Omde invloed van dekalirijkdom op dekaliopname tebestuderen iseen potproef
uitgevoerd. De pottenwerden gevuld met grond afkomstig vanverschillende lagen
van toenemende diepte uit deboomstrokenvan de inprojekt PFW 10 (zieblz. 40)
vermelde grasstrokenbemestingsproefmet peren.Bemonsterd werden stroken grenzend
aanonbemeste en zwaarbemeste grasbanen (resp.0Nen 360kgN perha,met zeer
kleine resp.grote grasprodukties gedurende 10jaren).Hetbetrof lagen tussen 0
en 30cmdiepte.Dekaligehalten (K-HC1)varieerdenhierinvan40 resp.48mgK2O
per 100ggrond indebovenste 2cm tot 18à 25inde ondergrond op 20-30 cm
diepte.
Schone vanBoskoop,als tweejarig boompje geplant,reageerde metkleuren
grootte vandebladerenduidelijk op deherkomst vande grondlagen.Daaruit bleek
o.a. dat de0-3 cm laag duidelijk stikstofleverend is (standcijfer voorkleur van
hetblad: 6 tot 7,5;bij ondergrond: 5 tot 5,5).Eenkalibepaling inbladerenvan
bomen ingrond uit de lagen0-2 en 20-30cm leverde gehaltenopvan resp. 1,86 en
0,93%K.Deverschillende grondlagen leveren dus een zeerongelijke bijdrage aan
dekalivoeding vandevruchtboom enhet isduidelijk datondiepe grondbewerking,
zoals trouwens reeds isbewezen,een daling vankaligehalten moet veroorzaken
omdathierbij opname uit de rijkebovenlaagwordt verhinderd.
Deze invloedkomt ook regelmatig naar voren indebodembehandelingsproefmet
Cox's Orange Pippin opM.9 teOosthuizen.In dit proefveldwordt de invloed van
onkruidbestrijding door frezenofherbiciden enhetbrengenvangemaaid gras op
deboom-of de grasstrook bestudeerd (zieprojekt PFW 49,blz.45).In 1974werden
voorhet eerst verschijnselen vankaligebrek waargenomen enwel dichtbijeen
vochtconcurrerende haag populieren opveldje 33 (grondbewerking op deboomstrook,
mulchen op de grasstrook,stikstof op de zwart-endegrasstrook).De lagekalitoestand van dezebomen isdus indehand gewerkt door devolgende factoren:
1.droogte;2.geenkalibemesting gedurende vele jaren;3.geenbeworteling inde
0-6 cm laagvan deboomstrook;4.geen aanvoer op deboomstrook vankali uit
mulch; 5. stikstofbemesting.
In deze proef zullen de stikstofgiften,gevarieerd naarbemesting opboom-en
grasstroken,wordenvervangen doorkalitrappen.

Projekt PFW49(IB 305):Stipinappel
P.Delver enA. Pouwer
Bijhetbodemvruchtbaarheidsonderzoekwordt steedsmeer aandachtbesteed aan
de invloed vande plantevoeding op degevoeligheid vandevruchtenvoor afwijkingen tijdens debewaring,vooralvoor stipenzacht.Daarom isditonderzoek in
een apart projekt ondergebracht datalle activiteiten zalomvatten voorzover
direkt of indirekt verbandhoudendmet devoeding vandeboomendevrucht ende
relatiemet de genoemde afwijkingen.
Eendeelvanhet onderzoek betreft de invloed vanbodemfactoren,bemesting en
bodembehandeling.Eengroot deel isook gericht opdevoorspelling van destipgevoeligheid enhet daaruit voortvloeiende pluk-enbewaaradvies op grond van een
beoordeling vanboomfactoren engewasanalyse-gegevens.Bij deze voorspelling
wordt thans uitsluitend van debladanalyse gebruik gemaakt,waarbij vooralde
K +Mg/Ca (eq/eq)-verhouding alsmaatstaf geldt.Voordeel is,dat debladanalyse
tevens eenbasisverschaft vooreenbemestingsadvies.
Indekomende jaren zal daarnaast ook aandachtwordenbesteed aande relatie
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