vocht vanminstens 2%),waargenomen tot 60 cmdiepte,boven 8à 10liter perdag
niet duidelijk toe.Ditbedroeg dan 250 tot 500literbij eendiametervanhoogstens 120cm.Bij groterewaterafgiften,b.v.van 20 literofmeer perdag,zal
een steeds groter deelvanhetwater viascheuren enwormgangen ongebruikt naar
deondergrond afstromen,vooral opondiepe profielen.Pleksgewijze verschillen in
doorlatendheid veroorzaken danbovendien grote verschillen inbevochtigdevolumina. Bij 15literper dag liepen dezeb.v.uiteenvan 100tot 600liter.
Het onderzoek naardebemesting vangrasstroken ineenproefveldmet peren
(Conference,Doyenné duComice)teWilhelminadorpwerd in 1974afgesloten.Er
werd ditjaarnietmeerbemest,debomenwerden eind 1974gerooid.Van 1965af
werdhier opde grasstrook 0,90,180,270of 360kgN perha gegeven,incombinatiemet0of 240kg Nop deboomstrook.Deopbrengstreactie,gemiddeld over
1968 t/m 1973,liet eenverschil tussenbeide proefrassen zien,datwaarschijnlijk opeenverschil inworteluitbreiding onder degrasbaanberust.Bemesting op
deboomstrook gafbijhetminst sterk groeiende,produktieve rasConferencebij
elke stikstofgift ophet gras eenduidelijke opbrengstverhoging die varieerde
van 21%(bij0N opde grasbaan) tot 9% (bij 180tot 360kgNophet gras). Het
sterker groeiende,minder produktieve rasDoyenné duComicevertoonde een lagere
stikstofbehoefte.Met hoge giften alleen op degrasbaan (180-360kgNperha)
kondenhier evenhoge opbrengstenwordenbereikt alsmetbemesting uitsluitend
op de zwartstrook. Dit resultaat moetwellicht mede aansterkereworteluitbreiding onder degrasbaanworden toegeschreven,waardoor debemestingen opboom-en
grasstrook elkaarkunnenvervangen.
In 1972en 1973werd indit proefveld eenduidelijk verband aangetoond tussen
debij grondonderzoek gevondenhoeveelheid nitraat inonbemesteboomstroken ende
stikstofbemesting op degrasbaan.Ditverband ontstond doorhet vrijkomen van
nitraat uitverschillende hoeveelheden verterend, opdeboomstrook gebracht gras.
In 1974werd nietmeerbemest.Het genoemde verbandwerd toenook nietmeergevonden. Ditwijst opeenvrij snelle vertering vanhet gras.
Kortvóórhet rooienheeft ten slotte nog eenonderzoek plaats gevonden naar
de perforatie van zwart-en grasstroken doorgrotewormen (gatenmet een diameter
vanminstens 2,5 mm). Op 10cmdieptebedroeg het aantalwormgangen op deboomstrookhet dubbele van dat onderhet gras.Bemesting ophet gras gafeveneens een
verdubbeling vanhet aantalwormgangen,wat aan groterebeschikbaarheid vanorganisch voedselmoetworden toegeschreven.De doorlatendheid vande grond,vastgesteld ininfiltratieproefjes,nam duidelijk toemethet aantalwormgangen.

Projekt PFW11(IB111): Betekenis vanstikstof voor opbrengstenkwaliteitvan
fruitgewassen
P. Delver
Sedert 1970zijn opeenbedrijf teNumansdorp giftenvan 150kgN perha inde
vormvankalkammonsalpeter +kalksalpeter,Gekro 10-5-0ofGekro 12-4-6 (meststoffenvan dierlijke oorsprong)met onbemest vergeleken.Onbemestbleefbij Golden
Delicious 6,5%,bij Cox's Orange Pippin 1,5% inopbrengst achterbijkalksalpeter,
gemiddeld over 1972t/m 1974.Demeststoffen gaven geenonderlinge verschillen
tezien.Gekro isgeen duidelijk langzamere meststof dankalkammonsalpeter, al
blijftbij deeerstgenoemde het nitraatwel langer indegrond aantoonbaar.
Onbemest leverdemeer gladde,beter gekleurde Golden Delicious vruchten open
minder stipbijCox's O.P..Debemestingkan op dezeopdrachtige grondwaarschijnlijkwelwordenweggelaten.
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Eenproef indeWilhelminapolder,overde invloed van debemesting vanzwarten grasstroken opde appelJames Grieve (Lired)werd afgesloten.Evenals invorige
jarenkon geen positief effect vanstikstof op deopbrengst worden aangetoond.
Op deonbemesteveldjeswerd 27,7kg,op debemeste gemiddeld 27,2kg perboom
geplukt.HetN-gehaltevandebladerenbleef op deonbemeste veldjes slechts weinig achterbij datvan debemeste veldjes.Ditkanwijzen opgoedebuffering van
de stikstofvoorziening,wellicht heeft ook sterke snoei nivellerend gewerkt.
In de inprojektPFW 10 (zieblz.40)vermeldebemestingsproefmet peren te
Wilhelminadorp,waarin in 1974geenbemesting meerwerd gegeven,isopdevroegere
proefrassen Conference enDoyenné duComice en indebufferrijen ophet rasBeurré
Hardy een uitgebreide proef uitgevoerd overhet effect vanbladbespuitingen.Aanleidinghiertoewas devraag of aanhetmiddelWuchsal als bladvoedingsmiddel
waardemoetworden toegekend.Erwerd tussen 26april en 8juli achtkeergespotenop totaal 940bomen.Debehandelingenwaren:
1.bespuitingenmetwater+ uitvloeier;
2. idemmet ureum opbasisvan dezelfdehoeveelheid N als inbehandeling 4,nl.
0,11%ureum;
3.idemmet 0,5% ureum;
4. idemmetWuchsal 6 literperha.
Debehandelingen 2tot 4,envooral 3,veroorzaaktenwel ietshogere stikstofgehalten indebladeren,maaropbrengstverschillen tradenniet op.Datwas ook
niethet geval alsbomen,die tengevolgevanvroegerebehandelingen (geenstikstofbemesting sedert 1965)lagereN-gehalten indebladerenbezaten,apartwerden
gehouden.
Metkristallijn ureumenureumgecoatmet een formaldehyde-preparaatwerden in
verschillende appel-enpereaanplantingenkleine bespuitingsproefjes uitgevoerd.
De concentraties liepenopvan0,5 tot 1,5%ureum.Dehoogste gaven zeer lichte
bladverbranding te zien.Bij peerwaseen iets ongunstig effectvan de coating
waarneembaar,echterkleiner danheteffect vande concentratie,bij appel lieten
beide ureumproduktenbijhoge doseringen dezelfdeverbranding zien.

ProjektPFW15:Chemische onkruidbestrijding bij groot fruit
P.J. Bolding
Op de proeftuin teWilhelminadorp isdeproefmethet rasJames Grieve (Lired)
opMM.106 in 1974voorhet laatst uitgevoerd. Sindshetvoorjaarvan 1965zijn in
deze proef demiddelen simazin,atrazinendiuron indrie doseringen,3, 5en 8
kg produkt perha, toegepast.Verderwaren deobjectenPrefix (60,80en 100kg
produkt per ha), 'onbespoten-bewerkt'en 'bespoten-onbewerkt' (Gramoxoneengroeistof)opgenomen.Over de tienproefjaren gerekendhebben dehoogste doseringen van
simazin,atrazinenPrefix aanleiding gegeven totoogstreductie. 'Onbewerkt-bespoten' bleef omniet geheelduidelijke redenen sterk inproduktie achter.Eind 1974
zijn debomen gerooid.Opéénboomstrook zaleenherinplantproef met Schone van
BoskoopopM.9worden uitgevoerd.
De proef te 's-HeerHendrikskinderen,waar onderoudere appelbomen (Tydeman's
E.W.)het onkruidbestrijdingsmiddel Roundupwordt vergelekenmet amitrol,
Gramoxone enonbehandeld,werd openkele databeoordeeld ophet onkruidbestand
(voornamelijk kweekgras).Drieweken na de toepassing innovember 1973was een
duidelijk effect vanRoundup enGramoxonewaarneembaar. Rond debloeiwaren alle
objecten,uitgezonderd onbehandeld, redelijk schoon.De objectenRoundup, amitrol
enGramoxone zijn toenmet simazinbespoten.Later,injuni,was naast onbehandeld
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