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Afdeling

Bodemfysiaa en

grondbewerking

Dr.ïr. Th.J. Ferrari
Ir. P. Boekei
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Ir. A.E.R.Mes
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Ir. C.vanOuwerkerk
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Ir. P. deWilligen

Afdeling

Scheikunde

h o o f d ;systeem-dynamica.
bodemstructuur:niet mechanische
beïnvloeding, effect opplantegroei enbruikbaarheid van grassportvelden.
bestrijding winderosie,beheer
windtunnel.
bewerkingsproeven ingrondtrog,
meting bespeelbaarheid grassportvelden.
morfologisch en functioneelwortelonderzoek gericht op simulatiemodellen.
grondbewerking: effect opbodemstructuur en gewas,reologisch
grondonderzoek.
mechanica van de grond; transport
vanwater enopgeloste stoffen,
simulatie bodemfysische en bodemchemische processen

van de grond

Dr. A.J.de Groot

Dr. W.vanDriel

Dr. B.J.van Goor

Ir. H.N.Kerdijk (vestiging Haren
vanhetWaterloopkundig Laboratorium)
Drs. J.W.M.Koeken

Dr. W. Salomons (vestiging Haren
vanhetWaterloopkundig Laboratorium)
Dr.ir.H.A. Sissingh

h o o f d ;bodemchemisch onderzoek;
zwaremetalen inhet aquatisch
milieu.
chemie van deplantevoeding, in
het bijzonder spoorelementen,effectenvan zware-metaalcontaminatie;analysemethodiek zwaremetalen.
transport enverdeling vankalium,
calcium,magnesium en spoorelementen ingewassen;zwaremetalen in
demenselijke voeding inrelatie
totgrond en gewas,
chemie en simulatie vanaquatische systemen
ontwikkeling van analysemethoden
t.b.v.het aquatischmilieu-onderzoek.
geochemisch onderzoek inhetaquatischmilieu.
chemisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek, inhet bijzonder fosfor;
fosforverplaatsing inbodemprofielen.

Afdeling

Biologie

van de grond

Dr. H.vanDijk

Drs. H.G. van Faassen

Dr. R.G. Gerritse

Drs. G.Jager

Ir. G. Lebbink

h o o f d ;chemische en fysische
karakterisering vanmest,veenprodukten,potgronden e.d.;problematiek van bestrijdingsmiddelen
inhet bodemmilieu
effectenvan bestrijdingsmiddelen
lenop de enzymactiviteiten inde
grond;biotechnische verwerking
van drijfmest.
biogeochemische aspectenvanorganische zware-metaalcomplexen;
dynamiek van organische fosforverbindingen uitmest en gier in
de grond.
antagonisme van debodemmicroflora
t.o.v.bodempathogenen; "priming
effect"bij dehumusafbraak inde
grond.
effecten van bestrijdingsmiddelen
opde (functievande) microflora
vande grond (o.a.zichuitend in
de;stikstofhuishoudingvande

grJ3nd).
Afdeling

Bemesting in de landbouw

Dr.ir.K.W. Smilde

Ing. G.H. Arnold

Dr.ir. K. Dilz (gedetacheerd door
hetLandbouwkundig Bureau vande
Nederlandse Stikstofmeststoffenindustrie)
Ir.J.A. Grootenhuis

Ir. S.de Haan
Ir. G.J. Kolenbrander

Ir.L.C.N,de laLande Cremer
Ing.H.Loman
Ing. J. Lubbers
Ing. B.van Luit
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h o o f d ; spoorelementenbemesting
(o.a.opveensubstraten);zwaremetaalaspecten van afvalstoffen;
ontwikkelingssamenwerking,
toetsing vanmeststoffen,stikstofbemesting vanmais, bakkwaliteit
van tarwe,magnesiumbemestingvan
grasland.
toetsing vanmeststoffen,stikstofbemesting van bouwlandgewassen,
groeiremmiddelenen gewasbeschermingsmiddelen bij granen,
organische bemesting op klei-(zavel)grond,betekenis vanvruchtopvolging.
toepassing van rioolslib en compost
(zware-metalenaspect).
eutrofiëring van oppervlaktewater,
stikstofhuishouding vande grond,
lysimeteronderzoek.
verwerking van mestoverschotten,
mestbalansen.
magnesium- enkalkbetnesting,verloopkalktoestand vande grond,
organische bemesting op zandgronden.
spoorelementenbemesting, cursus
bewerking proefresultaten.

J. Postmus
Ir.W.H.Prins (gedetacheerd door
hetLandbouwkundig Bureauvande
Nederlandse StikstofmeststoffenIndustrie)
Ir.J. Prummel

Ing.G.J.6.Rauw
Ir.R.Reuderink
Ing.F.Riem Vis

Ing.J. Ris

Ing.J.H. Schepers

Dr. C.H.E.Werkhoven

Afdeling

stikstof en grasland, stikstofbemesting inhetvroege voorjaar,
stikstofbemesting van grasland,
(her)groei enveebezetting;toetsingvanmeststoffen.
fosfaat-,kali- enmagnesiumbemesting,verloop chemische bodemvruchtbaarheid.
stikstof en grasland,pH en stikstofreactie.

a d j u n c t - d i r e c t e u r ; aangelegenheden m e s t s t o f f e n b e s l u i t .
bemesting van s p o r t v e l d e n ; onderzoek over t o e p a s s i n g van compost.
stikstofreactie van gewassen
i.v.m.stikstofgehaltesvande
grond;weersinvloeden op bodemvruchtbaarheid.
stikstofbemesting vanaardappelen;vloeibaremeststoffen; stikstofbemesting van tarwe,
langzaamwerkende stikstofmeststoffen;karakterisering vanvoor
het gewas beschikbaar calcium en
kalium inde grond.

Bemesting in de tuinbouw

Dr.ir.J.van der Boon

Dr.ir.R.Arnold Bik (gestationeerd aanhet Proefstation voor
de Bloemisterij inNederland te
Aalsmeer)
Ing.A.Das (gestationeerdaanhet
Consulentschap voor Bodemaangelegenheden indeTuinbouw te Wageningen)
Dr.ir.P. Delver (gestationeerd aan
het Proefstationvoor deFruitteelt indeVolle Grond te Wilhelminadorp)

Ir.J.H. Pieters

Dr.ir.J.P.N.L. Roordavan Eysinga
(gestationeerd aanhet Proefstationvoor de Groenten-enFruitteelt onder Glas te Naaldwijk)

h o o f d ; fysiologische afwijkingen
(stip inappelen,Cox's ziekte);
bemesting vanbloembollen enboomteeltgewassen.
fysisch en chemisch onderzoek van
potgronden;bemesting vanpotplanten,kasrozen,gerbera's,Cymbi-

diumen Anthurium

andreanum

bemesting van boomteeltgewassen
inpotten,groeistoornis bij

Laburnum

watereri.

stikstof-enkalibemesting,kwantiteit enkwaliteit vanappels,
invloed stikstof opmijtenpopulatie; invloed van grasstrokensysteemop devoeding van de boom;
stip inappelen,
fysiologische afwijkingen in
groenten (bruinverkleuring in
knolselderij);P- en K-behoefte
groenten;N-bemesting ui enwitlof,drijfmest bijwaspeen.
optimale bemesting van groenten
enbloemen onder glas;interpretatievan grondonderzoek;diagnose gebreks-enovermaatverschijn-
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seien;ophopingvan broom in
het gewas;gehalten aannitraat
enzwaremetalen ingroentegewassen.

Sectie Plantkunde
Dr. L.K. Wiersum

ecologievanhetwortelstelsel;
onderzoek naardefactorendiede
voorziening enbenutting van
ionen enwater aanhetworteloppervlak beheersen; toelevering
naar enverbruik van zuurstof
door dewortel.

Sectie Wiskunde
Ir.J.T.N.Venekamp
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wiskundige en statistische technieken;proefschema's;advisering bijproefopzet enverwerkingvan resultaten.

Onderzoek

Afdeling Bodemfysica en grondbewerking

dr.ir.Th.J.Ferrari,

afdelingshoofd

Indebodemfysicagaatinhetalgemeenveelaandachtuitnaardetensiometerdrukwaarvandegradiëntsamenmetdezwaartekrachtdestaticaen
dynamicavanhetwaterbeheerst.Veelalwordtaangenomen,datdetensiometerdrukalleenmaarafhangtvanhetwatergehalte,hoewelindelaatstetijddeexternedrukenheteigengewichtvandegrondookenige
aandachtkrijgen.Indegrondmechanicadaarentegenligt de nadrukop
deinvloedvanexternedrukken,dieineersteinstantieverdichtingen
afschuivingveroorzaken,zonderdathetwaterzichverplaatstt.o.v.de
vastefase.Hetblijktnumogelijktezijneenaantalgangbareideeën
indebodemfysicaeninde grondmechanicaonderéénnoemertebrengen
dooruittegaanvandeaannamedatdeinterneenergievandegrondbepaaldwordtdoordeverdelingvandefasen.Nadereuitwerkingvande
theorielevertvieralternatievebeschrijvingenvandeverbandentussen
deverdelingvandefasenvandegrondenerzijdsendetensiometer-en
externedrukkenanderzijds.Inelkvandezebeschrijvingenwordenveranderingenvanhetwatergehalteendevolumedichtheidbeschrevendoor
vierparameterswaarvantweeonderbepaaldeomstandighedenaanelkaar
gelijkzijn.
Bijhetonderzoeknaardesamenstellingvandebodemoplossing,oppervlaktewaterengrondwaterzijndetweevoornaamsteaspectendeweg
dieelkpakketwateraflegtenhetverloopvanzijnsamenstelling.
Figuur1toonteeneenvoudigvoorbeeld.Destroomlijnenvormenstroombuizen,dieelk10'ovanhetwatervervoeren.Hetgedragvanditsysteemwordtbeheerstdooreengemiddeldeverblijftijd Tdiegelijkis
aanhetvolumewaterinhetsysteem,gedeelddoordetotalefluxa
doorhetsysteem.Indefiguurisookaangegevendeverplaatsingvan
eenpulsopgelostestofdiezichgedraagtalseenidealetracer.De
breedtevandebandisevenredigmetderesterendehoeveelheidopgelostestofpereenheidoppervlakte:het isalsofdebandvastzit
langsX=0,uniformuitgerektwordtengeleidelijkindeslootof
drainverdwijnt.
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Fig.1.Transportvanwatereneenopgeloste stofnaareenslootof
drain.
Fig.1.Transportofwaterandasolutetoaditchordrain.
Gestreefdwordtnaarmeerinzichtinverbandentussen schommelingen
vandeconcentratiesvanopgeloste stoffenindewortelzoneenindrains
ensloten.Voordeindefiguurgegevengeometrieenuitgaandevaneen
uniformebeginconcentratieeneensinusoïdale fluctuatievandeconcentratievande inputisdeoutputnaenigetijdooksinusoïdaal. Een
meergedetailleerde versievanhetmodelwordtgebruiktineenanalyse
vandedempingvannitraatpiekenvanafvalwater gedurende transport
vanaf infiltratiebassins naarputtenofnaardrainsofsloten.Denitraatpieken zijneengevolgvannitrificatiebijafwisselingvanbevloeiïngenherdistributie.
Indetuinbouwwordtveelvuldiggebruikgemaaktvanrondstromende
voedingsoplossingen.Hierbijkanmentweesoortensystemenonderscheiden:
(1)systemenwaarindevoedingsoplossing snelcirculeert zodatde
samenstellingnauwelijks afhangtvandeplaats,en
(2)systemenwaarindedoorstroming langzaamiszodatdesamenstellingduidelijk afhangtvandeplaats.Hetbleekmogelijkvoorbeide
typensystemenwiskundigevergelijkingenoptestellendieeenbasis

biedenvoorhetvergelijkenen regelenvanhetverloopvandesamenstellingvandevoedingsoplossingenintechnischuiteenlopende
systemen.
Inverschillenderecentepublikatieskomtmentotdeconclusiedat
hetcontacttussengrond enwortelsvaak slechtis,vooralindroge
gronden.Ditbetekentdatereenextraweerstandisvoordestromen
vanwaterenmineralentussengrondenwortels.Eenbelangrijkgevolg
vaneendergelijkeweerstand,incombinatiemethetniet-lineaireverbandtussendoorlatendheidenwatergehalte,isdatvooreengegeven
absoluutverschiltussendedrukkenvanhetwaterinhetxyleemenin
degronddeopnamevanwateraltijdgroterisdandeafgifte.
Hetreedseerderbeschrevenmodelvoordesimulatievandestikstofverdelingindegrondindeperiode1maarttot1junibijhetgewas
aardappelenonderinvloedvanregenvalenverdampingwerdtoegepastop
proefveldgegevensvanHeinouithetjaar1970.Doorderelatiefgrote
bemonsteringsfout, voortvloeiendeuithetlagestikstofniveau(onge_ï

veer50kgNha indelaag0 - 1 0 0 cm)indezezandgrond,konhet
modelnietbevredigendgetoetstwordenaanhetstikstofverloopindeze
grond (multipelecorrelatiecoëfficiëntR=0,46).Hetmodelwerdook
getoetstaanhetstikstofverloopineenrijkeregrond (ongeveer150
kgNha indelaag0 - 1 0 0 cm),waarbijdegegevensontleendwerden
aaneenproefveldteNagele.Dezetoetsinghadeenbevredigendresultaat (R=0,89).Eenzwakpuntblijfthetschattenvandehoeveelheid
stikstofdiegemineraliseerdwordtuitdevoorraadorganischestof
tijdensdeperiodewaarovergerekendwordt.
Overhetalgemeenwasdestructuurvandegrondin1978ietsminder
goeddanindebeidevoorafgaandejaren;ditblijktuittabelI.Het
structuurniveauvarieertindeloopvandejaren,waarbijdeschommelingsperiodeuitmeerjarenbestaat.Overzietmendeheleperiode
van1961totenmet1978danblijkt,dathetstructuurniveauzichin
dezejarenondankstoenemendemechanisatieenmindergunstigeorganischestofvoorzieningingunstigezinontwikkeldheeft.Degunstige
werkingvankalkopdestructuurbleekookopeenproefveldoplössgrond.Inhetvoorjaartradopdebekalkteplekkenminderverslemping
op,terwijlookdeactuelestructuurbeterwerd (hogerporiënvolume
enhogerluchtgehalte).
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Eenonderzoekwerduitgevoerdnaardebetekenisvanhetluchtgehaltevoorde zuurstofdiffusie.Hiertoewerdende gegevens betreffende
de samenhangtussenD zdiffusiecoëfficiënt D endevolumetrisch
luchtgehalteEggerangschiktnaar grondsoort,tijdstipvanbepalingenandere eigenschappen. Inelke groepwerdde samenhangberekendvolgensde inde literatuur aangenomen empirische formuleD=
a.Eg .Hierin isbeenmaatvoorde toegankelijkheidvande luchtgevuldeporiënvoorhetdiffusieproces;hoemeergeblokkeerdeporiën,
hoegroterb.Bijkleigronden,vooralmetkrimpscheurendoorindroging,isdeb lagerdanbijhomogene zandgronden.Versmeringvande
grondblokkeertporiënenresulteert ineenhogerewaardevoorb.Het
gedragvandeverschillende grondenkangoedvergelekenwordendoor
bovenstaande formule te logarithmiserentoteenrechtlijnige relatie
logD=loga+b.logEg.Bij 100°sluchtwordt logD=logaenmoet
gelijk zijnaan0,2 cm2 s _1 ,dewaarde vande diffusiecoëfficiënt
van lucht.Hetblijkt,dat inenkele gevallendeopdezewijzeberekendewaardesterkvan0,2 afwijkt.Deconclusiemoetdaaromgetrokkenwordendatbovenstaande relatienietvoorhetheletrajectgeldt.
Eenonderzoekwerd ingesteldnaarhet effectvaneenvoorjaarsgrondbewerkingbijverschillende vochttoestanden opdedichtheid van
degrondnadebewerking.Hetbleek,dat bij aanwezigheidvaneendunne,droge,goedbewerkbare bovenlaag deverdichtingvandenatteonderlaagvandebouwvoor bijhetberijdenveelminder ernstigwasdanwanneerdebovenlaag ietsnatterwas.Eenvrijnatteonderlaagvande
bouwvoorvormtkennelijkgeenbezwaarvoordevoorjaarsgrondbewerking
mitsdebovenste5cmzodroogis,datdegronddanmet6-6 voorbewerkbaarheidwordt beoordeeld.Wanneerdebovengrondnatter is (waarderingbewerkbaarheid5l-6")danisdeverdichting indesporen zosterkdatdaar
dante lage luchtgehaltesoptreden.
Inverbandmeteen toenemendebelangstelling vande landbouwwerktuigenindustriewerdhetvraagstukvanderijenafstandvooraardappelen endedaaraangekoppeldeproblematiekvandevormende grootte
vanderuggenopnieuwbekeken.Devoornaamste conclusie luidt:wanneer
menbijdeoogstuiteenoogpuntvandraagvermogen en stabiliteit
vanhetvoertuig 16"bandenwilgebruiken,dientmenniet alleende
rijenafstand tevergrotentot 90cm,maardientmentevensdevorm
endegroottevanderuggen gelijk tehouden aandieaanbevolenbij
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de algemeen gebruikelijke rijenafstand van 75cm.Voordepraktijkbetekenteenenanderdaterbijhetklaarmakenvanhetpootbed minder
diepbehoeft teworden gewerkt (7à8cmi.p.v.8à 10cm).Goede
ruggenwordengekenmerkt door: 1.groottevandedwarsdoorsnede (I)
doorde lossegrondvanderug: 1=600à750cm 2 ; 2.Verhoudingbovenbreedte (b)totde totalehoogte (h)vanderug:b= lh;en3.hellingshoek (a)vande flankenvanderug:a< 40 u .
Opdeproefvelden teWestmaas enteMarknesse isinde loopder jaren
deovertuiging verkregendatdekwaliteitvanhet zaaibed/pootbed van
doorslaggevende betekenis isvoordeopkomst eneerste groeivanhet
gewas.Erwordtdaaromnaar gestreefd dezekwaliteitnauwkeuriger te
definiërendoorniet alleendedikte ende aggregaatgrootteverdeling,
maartevensde stabiliteitvande aggregaten tegenmechanische krachten
entegenregenval (matevande gevoeligheid voorverslemping)vast te
stellen.
Devoornaamste conclusies uithet in 1976teWestmaas uitgevoerde
onderzoeknaardekwaliteit vanhet zaaibedvoor hettweede gewas in
de teeltopvolging doperwten-stamslabonenwaren:
(1) Ondernatteomstandigheden oogstenvanheteerste gewas geeft
ernstig structuurbederf (insporing)en,onafhankelijkvandewijze
vanhoofdgrondbewerking en zaaibedbereiding,een tegrote dichtheid
inde laagdirect onderhet zaaibedvoor het tweedegewas;
(2) Opnatte grondwordtnaploegen ofcultivateren gevolgd door
bewerkingmetdekopegeenweliswaar voldoende dik,maarveel tegrof
zaaibed verkregen.De cultivator-freescombinatiedaarentegen geeft
eenruimvoldoende fijn,maarbij onvoldoendevermogenvande trekker
teondiep zaaibed.Opdroge grondkan zoweldoorploegen ofcultivateren gevolgd door eenbewerkingmetdekopeg,alsmetde cultivatorfreescombinatie,eenvoldoende dik envoldoende fijn zaaibed worden
verkregen;
(3) Nietberegende grond droogde tijdenseen langdurige droogteperiode zosterkuit dathet gewas opalledrie objectenvolledig
mislukte;opdoorberegeningvoldoendevochtige grond daarentegen
werddeopkomstniet beïnvloed doorde fijnheidvanhet zaaibed,
maar uitsluitenddoordehoeveelheid beregeningswater;
(4) Nacultivateren (niet-kerende grondbewerking)kanmenmeeropslagvandoperwtenverwachtendannaploegen (kerendegrondbewerking).
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Dehoeveelheid opslagwordtookduidelijkpositiefbeïnvloed doorberegening;
(5) Omineengrof zaaibed eenaanvaardbare situatierondhetzaad
teverzekerendienthet zaaibedvoor stamslabonenminstens 6cmdikte
zijn;
(6) Bij langdurigedroogtenahet zaaienisdiep zaaienbijeengrof
zaaibedbelangrijkerdanbijeen fijn zaaibed,vooral indienerslechts
weinig kanwordenberegend;
(7) Ookopgeploegde grondkanerveelopslagvandoperwtenkomen.
Dehoeveelheid opslagwordtdoor fijnheid endieptevanhet zaaibed
nietbeïnvloed;de invloedvandehoeveelheidberegeningswater isechter
zeergroot.
Ophetgrondbewerkingsproefveld teWestmaaskongeconcludeerdworden,
datbijeenzelfdeeffectievebewerkingsdiepte (bijcultivaterenca.5
cmminderdande tanddiepte)het losmakendeffectvanploegenencultivaterenvrijwel gelijk is.Deverschillen inbodemstructuurtussen
devergelekengrondbewerkingssystemenlossegrondsteelt,vastegrondsteeltenrationelegrondbewerking zijndanook ineerste instantie
terugtevoerenopeenverschil inbewerkingsdiepte envoorts op de
frequentiewaarmee totbepaaldedieptenwordtbewerkt.De indrukwerd
verkregendat gecultivaterde grondsnellerdichtzaktdangeploegde
grond,watvooralnaverminderingvandebewerkingsdiepte ineen
volgendjaareentegrotedichtheid onderinde bouwvoorkanveroorzaken.
Inhetvoorjaarvan 1978ishetstuivenvandegrondpraktischweinig
opgetreden.Deweersomstandighedenwarenongunstigvoorhetoptreden;de
windsnelheden tijdensdrogendeomstandighedenkwamennietbovende
kritiekewaarden.Bestrijdingvan winderosiemetbehuln vanhetafdekkenvandegrondmetdiversemiddelenblijft indebelangstelling;
eenaantalmiddelenvanbinnenlandse enbuitenlandseherkomstwerd
ophunbruikbaarheid getoetst.
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Fig. 2.Pycnometer terbepaling vanhet volumegewicht ingrond-aggregaten.
Fig. 2.Pycnometer for the determination of thebulk density insoil
aggregates.
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Afdeling Scheikunde van de grond

dr.A.J.deGroot,

afdelingshoofd

Hetchemischonderzoekrichttezichookinditverslagjaarvoornamelijkopdezwaremetalen,zowelinaquatischealsinagrarischezin.
Hetaquatischonderzoekbetrofvoornamelijkdemetaalcontaminatie
vanzoetwaterbekkensdieonderinvloedstaanvandeRijn.Bijhet
meerlandbouwkundiggerichteonderzoekwerdaandachtbesteedaanvia
degroterivierenmetzwaremetalenvervuildegronden,aanrioolslibproblemenenaandetranslocatievanmetaleninplanten.
Naastdezwaremetalenwerdonderzoekuitgevoerdoverfosfaat,dit
jaarinhetbijzondergerichtoptropischegronden,enoverijzer.
Hetlaatstestondinverbandmethetstellenvaneisenaanijzerchelateninhetmeststoffenbesluit.

(1) Zwaremetalen in de aquatische

biosfeer

HetaquatischonderzoekwordtdoorhetIBinsamenwerkingmethet
WaterloopkundigLaboratoriumentendeleookmethetCentraalLaboratoriumTNOuitgevoerd.DecombinatieIB-WL-TNObesteeddeveelaandachtaanhetvóórkomen,dechemischeprocessenendeinvloedopde
levendeorganismenvanzwaremetalenindezoetwaterbekkensIJsselmeer
enHollandsDiep-Haringvliet.Daarnaastwerdonderzoekverrichtover
devliegasproblematiekenoverbiogeochemischeprocessen.

(a) Zoetwaterbekkens
Hetonderzoekindezoetwaterbekkenskanwordenonderscheidennaar
geochemischeenbiologischewerkzaamheden.
Geochemie. Hetgeochemischonderzoekbetrofeenverdereinventarisatie
vandeabiotischereservoirs (afgezetslib,zwevendslib,oppervlaktewaterendoorsedimenteningeslotenporiënwater)eneenaantaltussen
dezereservoirsoptredendeprocessen.Inditonderzoekwerdentevens
algenbetrokken,dievansommigemetaleneenintegrerenddeelkunnen
bevatten.
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Zowel inhetHollands Diep-Haringvlietalsinhet IJsselmeer nemen
de gehaltenaan zwaremetalen inhet afgezette slibafinde richting
vanresp.deHaringvlietdamendeAfsluitdijk.Dedaling ishet sterkst
inhet IJsselmeer.
Er iseenduidelijkverband tussendemetaalgehalten inzwevend slib
enderivierafvoer.ZokunnendeCd-gehaltenvariërenvan 80mg/kgbij
lageafvoer tot 20mg/kgbijhogeafvoer.Het isnognietbekend in
hoeverredezeverschillen tevens samenhangenmetverschillen indeeltjesgrootteopbouw.
Eriseenduidelijkverschil tussendemetaalbelastingvanhet zwevend
slib in IJsselmeerenHaringvliet. Integenstellingmet hetHaringvliet
iser inhet IJsselmeereenduidelijke gradiëntsituatie:vanhogegehalten inhetKetelmeernaar lagegehalten inderichtingvandeAfsluitdijk.
Inhetoppervlaktewater zijnvoordegehaltenaanNienPb inde
zoetwaterbekkens geengradiëntpatronenvast testellen (conservatief
gedragvandezemetalen),voor Cu,Cr,ZnenCddalendaarentegende
gehalten inderichtingenKetelmeer-AfsluitdijkenHollandsDiepHaringvliet.Bijdegeringere aanwezigheidvande laatstedriemetalenspelenpH-afhankelijkeadsorptieprocessen eenbelangrijke rol.
Zoweldeveldwaarnemingen als inhet laboratoriumuitgevoerderadiochemischemodelexperimentenwijzen indezerichting.NaastdepHwordt
dematevanadsorptiebepaald doordeaanwezigheidvankunstmatige en
natuurlijke complexerendestoffen.Meer inzicht indeze laatsteprocessen isnietalleenvan geochemischbelang,dochevenzeervoorde
interpretatie vandebiologische opnamevan zwaremetalenuithetwater.
Algenwordenvaakbeschouwd alseenbelangrijke factorbijdeaccumulatievanmetalen ineenmeer.Voor het IJsselmeerwerdnagegaan inhoeverrede algenvanbetekenis zijnvoorhetvastleggenvandiemetalen,
waarvan inhetmeereenaccumulatie optreedt (Cd,Cr,Cuen Zn). Alleenvoor Cublekendealgenvanbetekenis te zijn.Ongeveer eenderde
deelvanhet inhetmeer achtergehoudenCu (intotaal 12tonper jaar)
komtvoor rekeningvandealgen.Voor Cd,Cren Znzijndedoor algen
vastgehoudenhoeveelhedenminderdan 10%vanhetgeen inhet IJsselmeer
achterblijft.
Inporiënwatervande zoetwaterbekkens zijn invergelijkingmethet
oppervlaktewater de gehaltenaanPb,Cd,As,FeenMnverhoogd.
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Fig. 3.Het gebruik vaneen "Reineck BoxCorer"bij deverzameling
vanonderwaterafzettingen.
Fig. 3.Useof aReineck BoxCorer to collect subaquatic sediments.
Debetekenis van erosievansedimenten endientengevolge menging van
het oppervlaktewater methetverrijkteporiënwater voor de kwaliteit
vanhet oppervlaktewater endemetaalopname doororganismenmoetnog
naderwordenonderzocht.
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Biologie.

InnauwesamenhangmethetgeochemischonderzoekvanIB-WL

werdendoorhetCentraalLaboratoriumTNOopdetrajectenvandegrote
rivierenenindebeidezoetwaterbekkensaccumulatiestudiesuitgevoerd
metorganismendierepresentatiefzijnvoorresp.dewaterfase (zwevend
slibenoppervlaktewater)endesedimentfase (afgezetslibenporiënwater).Voordewaterfasewerdeno.a.zoöplanktonendedriehoeksmossel(Dreissena polymorpha) onderzocht,voordesedimentfaseo.a.de

zwanemossel (Anodonta anetina).
VandeonderzochtemetalenblijkenAsenHginbetrekkelijk lagegehaltenindeorganismenaanwezigtezijn.DegehaltenaanCd,CuenZn
inzoöplankton,DreissenaenAnodonta uitderivierenenhunbenedenstroomsebekkeiiszijndaarentegenzohoogt.o.v.de"base-line"(hieronderwordenhierdegehaltenaanmetalenvandeorganismenindeRandmerenverstaan),datvaneenduidelijkeverontreinigingssituatiesprake
is.Ertreden geografischegradiëntenvoordedriemetalenopmetrelatiefhogjgehaltenopderivierlokatiesendaarnaafnemendegehalten
viadezoetwaterbekkensinderichtingenvanresp.Afsluitdijken
Haringvlietdam.HetverschijnselisduidelijkerophettrajectRijnIJssel-Ketelmeer-Afsluitdijkdaninstroomafwaartserichtingnaarhet
Deltagebied,waardegehaltennabijdeHaringvlietdamsteedsminder
verlaagdzijndannabijdeAfsluitdijk.

(b) Biogeoahemisah onderzoek
Bijhetdumpenvangebaggerdhavenslibopzeekunnenzwaremetalenmin
ofmeerinhetomringendewaterinoplossinggaan.Alsafrondingvan
ditonderzoekwerdenigeaandachtbesteedaandebetekenisvanbiogeochemischeprocessenbijdemobilisatievandezemetalen.
GereduceerdeWaalhavenspeciewerdinaëroobmilieulangdurigmetzeewaterbehandeld.Toevoegingvanmicrobiëleorganischestofindevorm
vangedodealgenbleekinhetbijzonderdemobilisatievanNienZnte
bevorderen.Bijuitputtingvanhetorganischesubstraatvaltdemobilisatieterugophetnormaleniveau.
Verderwerdvastgestelddatdoortoedieningvaneenbiocide (panacide)
aanhetzeewateraanvankelijkdemobilisatieietswordtverhoogd(de
ontstanedodemicrobiëlestofdraagtbijtothetoplossenvandemetalen),dochdatdaarnademobilisatiesterkwordtgeremd (erworden
geennieuweorganischeverbindingenmeergevormd).
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(a) Vliegas
Eerderwerd onderzoekuitgevoerdoverdebetekenisvanhetstorten
vanzwaremetalenbevattendevliegasdoordeAmercentraleteGeertruidenbergvoordeonderdevliegasputliggendebodemlagen.Naachtjaar
liggingvandevliegaskongeencontaminatievandeonderliggendebodemlagenwordenvastgesteld.
Hetonderzoekwerdvoortgezetdooranalysevanhetdoordebodemlageningeslotenporiënwater.Hetonderzoekvanporiënwaterhoudteengevoeligerindicatieintenaanzienvandemobiliteitvanzwaremetalen.
Hetbleekdatzijdelingsvandeasputingeenenkelgevaleeninvloed
konwordenvastgesteld.OnderdeasputdrongenPb,As,SbenSedoor
totinhetporiënwatervandebodemlagen.Ingeendergevallenwerden
echterdeonderstelagenvandeonderzochteprofielen (6m)doordeze
zwaremetalenbereikt.Overschrijdingvandetoelaatbaregrenswaarden
voordebereidingvandrinkwaterwordeninhetporiënwateronderde
vliegaslaagalleenindebovenstekleilaag (<1meter)aangetroffen
voorAs.IndevliegaszelfgeldtditbehalvevoorAsookvoorPb.

(d) Analytisch chemisch onderzoek
Eenbeginisgemaaktmetdeontwikkelingvandevoltammetrievoorde
bepalingvanzwaremetaleninwater.
Erbestaatbehoefteaanaanvullingvandehuidigekennisoverzware
metaleninwater,diethansnoggebaseerdisoptotaalconcentraties.
Onderscheidingvanvormenvanvóórkomenisbelangrijk:dez.g.metaalspeciation.Metingdaarvanisnodigvooreenbeterbegripvan
adsorptie-enmobilisatiegedrag,alsmedevooropnameprocessendoor
organismen.
Voltammetrischemethodenzijngeschiktomdespeciationvanzware
metaleninwatertebestuderenenultrasporenconcentraties temeten.
Demethodekaneenuitbreidingvandehuidigemogelijkhedenmetatomaireabsorptiespectrometriebetekenen,metnamevoorCd,Cu,PbenZn.

(2) Zwaremetalen in de agrarische

biosfeer

Hetagrarischonderzoekomvatteindeeersteplaatsdebeschikbaarheid
vanzwaremetaleninvangecontamineerdrivierslibafgeleidelandbouwgronden.Daarnaastwerdeenaanvanggemaaktmetdebestuderingvande
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betekenisvanontledende organische stofinrioolslib voordebeschikbaarheidvandeinditslibaanwezige zwaremetalen.Verderwerdhet
onderzoekoverhettransportvanzwaremetalenindeplantvoorgezet.

(a) Zwaremetalen in

rivierslib.

Hetonderzoeknaardemogelijkhedenvaneenverantwoord gebruikvan
gecontamineerd rivier-enhavenslib voordeteeltvanland-entuinbouwgewassen isditjaarvoortgezetmetdeanalysevangrond-engewasmonstersvangecontamineerde gebiedenenmetenkelepotproeven.
Hetvoorlopigafgeslotenonderzoekbetreffendedezware-metalenbelastingvanrundveeindeuiterwaardenwordtnuvoortgezet doorhet I W O
inLelystad,waarinproevenmetrunderendeoverdrachtvanzwaremetalenuitgecontamineerd rivier- (enzuiverings-)slibnaarmelk,vlees
enorganenwordtbestudeerd.
Biesbosahpolders

. Enkelerecent ingedijkte gedeeltenvandeBiesch-

boschwordengebruikt voordeteeltvanlandbouwgewassen.Dezwaremetalencontaminatievandeze grondkomtovereenmetdievandeuiterwaarden.Destudievandezeop 'natuurlijke'wijze aangeslibde,
gecontamineerde grondenendesamenstellingvandedaaropverbouwde
gewasseniseenwelkome aanvullingvandegegevensvangewassenop
havenslib.Vandetotnutoegeanalyseerde gewassen liggendeAs,Cd,
HgenPb-gehaltenonderdevoorlopige grenswaardendieindeBRD
wordenvoorgesteld.Alleenbijdecadmiumgehaltenvansuikerbietenloofen bietwordenhogewaarden aangetroffen.Dezewaarnemingen
stemmenovereenmetdegegevensvanovereenkomstige gewassendieop
havenslibwordenverbouwd.
Havenslib.

Eenbelangrijk aspectbijdebeoordelingvanhetgebruikvan

rivier-enhavenslib voor land-entuinbouwishetvaststellenvande
zware-metaalconcentratiesindegrond (grenswaarden)waaronder geen
onaanvaardbare metaalconcentraties indeconsumptiegewassenopzullen
treden.Hiertoe isintweepotproevendezware-metaalopname (inhet
bijzondervancadmium)doorverschillende gewassenbestudeerdinafhankelijkheidvanhetmetaalgehaltevandegrond.Ineenpotproefmet
licht gecontamineerdhavenslibuitdeEuropoorthavensblekende
gewassen (aardappelen,sla,wortelen,zomertarweengras)minder
zwaremetalen teaccumulerendanopsterkverontreinigdhavenslib,
maarmeerdanopniet gecontamineerde kalkrijke rivierklei.

28

Ineentweedepotproefwerdhetcadmiumgehaltevandegrondsystematischgevarieerdtussen0,5en5,0mg/kgdoormengenvaneenwel-en
nietgecontamineerderivierkleimetdezelfdebrutosamenstelling.Met
decadmiumgehaltennamenookdegehaltenaanarseen,chroom,koper,
kwik,loodenzinktoe.Ingeenvandegeoogsteproduktenwerdende
grenswaardenvoordedierlijke (EEG-norm)enhumanevoeding(BRD-normJ
voorkoperenloodoverschreden.Sla,tarweengrasaccumuleerden
daarentegenopdereferentiegrondmet0,5mg/kgcadmiumalteveel
cadmium.Waspeenbereiktebijeencadmiumgehaltevan2,2mg/kghet
maximaaltoelaatbaregehalte (0,1mg/kg;BRD).Bijaardappelenwerd
degrenswaardeookbijhethoogstecadmiumgehalte (5,1mg/kg)nietbereikt.
Broekpolder.

Indenognietingebruikzijndevakkenvandezemetha-

venslibopgespotenpolderiseeninventarisatieuitgevoerdnaarde
gehaltenaanzwaremetalenenpesticidenindetoplaagvandegrond.
Demetaalgehaltenlopensterkuiteen,afhankelijkvanhetcontaminatieniveauvandeRijninhetjaarvanafzetting,envandehavenswaaruitdebaggerspecieafkomstigis.Indejongereloswallenishetcadmiumniveau(betrokkenophetzelfdeslibgehalte)driemaalzohoogals
datvandeoudereloswallen.

(b) Zwaremetalen en organische stof
Onderzoekwerdverrichtoverdebetekenisvandeafbraakvanorganische
stofingrond-rioolslibmengselsvoordebeschikbaarheidvanzwaremetalen.Doortoepassingvanversneldeafbraakdoorincubatievanhet
materiaalgedurende \\ jaarbij30Ckoneensterketoenamevande
chemischgemetenbeschikbaarheidvanCd,NienZnwordenvastgesteld.
Eenopnamevandeze"vrijgekomen"metalendoorhetgewasspinaziekon
nietwordenaangetoond.
Inverbandmetnetonderdeafdeling"Biologievandegrond"vermelde
onderzoekover"Biogeochemischeaspectenvanorganischemetaalcomplexen"verdienthieronderzoeknaardeaanwezigheidvanvoorhet
gewasnietbeschikbareorganischemetaalverbindingenalleaandacht«
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(o) Transport

van zware metalen in de plant

Inhetverslagjaarwerdweeruitvoerig aandachtbesteedaanderedistributevanzwaremetalen (enandereelementen)indeplant.De
thansverkregen inzichtenhoudeneenonderscheiding innaarmobiele
elementen zoalsK,N,P,Cu,ZnenCdennaarmindermobieleelementen zoalsMn,CaenMg.Kennishierover isvanbelangvoordeverklaringvansymptomenvangebrekenovermaat.
Boriumwordtindeliteratuuralsweinigmobielbeschreven.Gebrekssymptomenvanditelement (afstervingvandejongstedelenvande
plant)wijzenookindezerichting.Onsonderzoekduidtdaarentegenop
eenmiddelmatigetotgoedemobiliteitvanditelement.Ditwerdb.v.
geconcludeerduitdegoedetoevoervanBnaardoor floëemgevoedeplantedelenbijtomaatenaardappel invergelijkingmetdedoorhetxyleem
gevoededelen.Ookhetlineaireverband tussenhettransportvanBnaar
appelsendegroeivandezevruchtenwijstopeengoedemobiliteitvan
ditelement.Naderonderzoek overhetmobiliteitsgedragvanBlijkt
gewenst.
DemobiliteitvanMnwerdbestudeerd invergelijkingmetdievanCd
enCubijRicinus,d.m.v.analysevanxyleemsap,bladenfloëemsap.In
overeenstemmingmethethiervoor genoemdeisMnzeer immobiel,zijnCd
enCudaarentegenmobiel inhetfloëem.
Het onderzoek overhetchemischgedragvanmetaleninhetfloëemsap
vanRicinuswerdvoortgezetmethetelementnikkel.Nadere informatie
overde"carrier"vanhetNiwerdverkregendoor toepassingvande
pyrolyse-massaspectrometrie. Hetbetrofhiereenpolypeptide-achtige
stofmeteenmolecuulgewichtvan1000-5000.
(3)

Fosfaatonderzoek

Het fosfaatonderzoek betrofmethodisch onderzoekalsaanvullingophet
Pw-getal,alsmedeonderzoek overdefosfaatbeschikbaarheid intropische
gronden.
(a) Methodisch

onderzoek

NaastdebepalingvanhetPw-getalalsmaatvoordebeschikbaarheidvan
bodemfosfaatvoorplanten,isookaandachtbesteedaandebepalingvan
de invloedvanfosfaatbindende eigenschappenvangrondophetbeschikbaarheidsrendementvaneenfosfaatbemesting.Bepaaldwerdwelkdeelvan
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eeninoplossingaaneengrond toegediend fosfaatbijdraagt totverhogingvanhetPw-getal.DezealsAPw°saangeduide grootheid lijktin
hetbijzondervanbetekenis tekunnen zijnvoordebemestingsadvisering
vangrondenmetzeer lage fosfaattoestanden (Pw-getal <5),diein
tropische gebiedenveelvoorkomen.
MetdeAPw%-waardezalnaarverwachtingwordenberekend,welke hoeveelheid fosfaataangrondmoetworden toegediend omeen-doornader
onderzoekvast testellen-adequaatniveauvanfosfaatbeschikbaarheid
voorhetgewastebereiken.
(b) Onderzoek van tropische

gronden

InsamenwerkingmethetKoninklijk Instituut voordeTropenwerdeen
grootaantalgrondmonstersuittropische ontwikkelingslanden onderzocht.
Opbasisvanditonderzoekworden gronden geselecteerd voor eenkascultuurproefin 1979.
InhetverslagjaarwerdenmetgrondenuitKenyaenmeteenNederlandsegrondproevenmetverschillende gewassen (mais,amaranthus,aardnoten,sojaenaardappelen)uitgevoerd.UiteenproefmeteenfosfaatrijkegronduitKenya,uitgevoerdmettoepassingvanradioactief fosfor,
bleekdatgéénderproefgewassen stabielevormenvanbodemfosfaathad
ontsloten.Dezewaarneming motiveertookvoordeonderzochte tropische
proefgewassendetoepassingvanwatervoordeextractievanbodemfosfaat (Pw-methode),terbepalingvandebeschikbaarheid ervan.Eenanderepotproefmeteerder genoemde gewassenengronden toondeaandathet
opnamerendementvan eenbepaalde fosfaatbemesting duidelijk samenhangtmetdeeerder genoemdeAPw°s-waardevandegrond.Samenmethet
Pw-getal zoudezewaardeeenbruikbare basis kunnenvormenvoorde
fosfaatbemestingsadvisering.Inhetbijzonder geldtditvoor (tropische)
grondenmetzéér lage fosfaattoestanden,diezichslechtsweinigvan
elkaar onderscheiden doorhetlagePw-getal (<5), maardiewelbelangrijkkunnenverschillenindeAPwl-waarde.

(4)

Meststoffenbesluit

Inhetvoorgaande jaarverslagwerd melding gemaaktvanhetontwikkelenvaneenanalysemethode ominmengselsvanmetaalchelatendechelaatcomponentenkwantitatief tescheiden.
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Fig.4.Fosfaatreactie van Amaranthus opeenfosfaatarmeeneen fosfaatrijke tropische grond (Kenya).
Fig.4.ResponseofAmaranthus tophosphorus appliedtoatropical
soil thatislowinP(left)andonethatishighinP (right).

Alsaanvulling hieropwerddebemestingswaarde vaneen Fe-EDDHAproduktinvergelijking met zuiver Fe-EDDHAineenpotproefmet Chaenomeles 'Nicoline' (eenheestergewas)nagegaan.DeFe-werkingophet
gewasbleek kwantitatief overeentekomenmetdechemische analysevan
hetprodukt (33DÓFealsFe-EDDHA,67%Fealsinactief organisch ijzer).
Inditverbandwerd tevensdemogelijkheid nagegaanomdesubjectievewijze vanvaststelling van Fe-gebrek bijplanten (doorhet geven
vanchlorosecijfers)tevervangendoor eenmeer objectievemaatstaf.
BijChaenomelesbleekditgoedmogelijktezijndoormetingvande
katalaseactiviteit (katalaseiseenFe-enzym)indejongebladerenvan
deplant.
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Afdeling Biologie van de grond

dr.H.vanDijk, afdelingshoofd
Ditjaarkenmerktezichwathetspeurwerkbetreftdooreenvrijomvangrijkeverschuiving.HetMegista-onderzoek,waarvoorbehalve"vastekrachten"vierjaarlang,dankzijfinanciëlesteunvanhetFonds
HinderpreventieVeehouderijbedrijven,drie"Z-formatieplaatsen"werden
ingeschakeld,werdgrotendeelsafgesloten.HetbiotechnologischIB-onderzoeknaaralternatievenvoorhetwegwerkenvandrijfmestoverschottenwerdinmei1978beëindigd.Eenevaluatiewerdreedsgegevenin
hetjaarverslag1977.Deaanpakvaneenanderafdelingsprojectmet
hogeprioriteit,nl.datgerichtopneveneffectenvanbestrijdingsmiddelenop(defunctievan)hetbodemleven,kondaardoorversterktworden.
Verderkonaanhetonderzoekrondomorganischefosfatenindemest
alleennogwattijdter (voorlopige)afrondingwordenbesteedomdat
debetrokkenonderzoekerenanalistzichvolledigmoestenwijdenaan
onderzoek(opEEG-contract)gerichtopaardenmobiliteitvanorganischecomplexenvanzwaremetalenindegrond.Eenvoorlopigeafronding,omdathetorganischP-onderzoekvrijwelalleenbetrekkinghad
opvarkensdrijfmestennogeenaanvullingbehoeftt.a.v.anderedrijfmestsoorten.
Andernieuwonderzoekdatbinnendeafdelingwerdgeëntameerdof
waaraansteunwerdverleendt.b.v.anderIB-onderzoekbetrofaspecten
vandestikstofcyclusindegrond.Inhetbijzonderbetrofditde
immobilisatievankunstmest-Nendemineralisatievanorganischestikstofverbindingen,beidemethetdoelhetbemestingsbeleidt.a.v.
stikstofendebehoeftevanhetgewasuiteenoogpuntvanopbrengst,
milieubelastingenenergiebehoudzogoedmogelijkopelkaarafte
stemmen.
Hetonderzoekvanhetnatuurlijkeantagonismeingrondt.o.v.
Rhizoctonia

solani werdmetkrachtvoortgezet.

33

Bioteahnologiseh onderzoek aan varkensdrzj finest (slot)
Indeeerstehelftvan1978isditonderzoek afgerondmeteenproef
meteenhoogbelast actief-slibsysteem.Deverwachtingwasdatbij
eenverblijftijdvan3tot4dagen,waarbijdesynthesevanmicrobiëlebiomassamaximaalis,ereeneiwitwinst zouwordenverkregen.
Hetbleekechterdatookdandeafbraakvanorganische stikstofverbindingendenieuwvormingnogovertrof.Ondanksdezekorteverblijftijd
kontochnogeenvrijwelvolledigeverwijderingvandeovermaat ammoniumstikstofwordenbewerkstelligd doornitrificatie-denitrificatie.
Tegenoverhetrelatiefgrootsteeiwitbehoudmetdithoogbelaste systeemstaatdathettechnischveruithetmeest ingewikkeld is.Mede
geziendeinmiddelsgeblekengeringeverteerbaarheidenvoederwaarde
vanditeiwit (althansinproevenmetrattenenkuikens)endetechnischveelgrotereeenvoudvanheteerderonderzochte laagbelaste
systeembiedtditlaatstenogdemeesteperspectievenvooreen
directe recycling.
Deopgedane ervaring isingebracht indiscussiebijeenkomstenin
DuitslandenopeenEEG-workshop inEngeland.
Tenslottekannogwordenvermelddateensturingvoorminimale
mestbeluchtingopgrondvanderedoxpotentiaalwerd ontwikkeld,waardoorhetenergieverbruikvandebeluchtingkonwordenverminderd.De
verdereevaluatiehiervantenbehoevevandepraktijkisinhanden
vandeRAAD.

Mobiliteit en mineralisatie
mest in de grond

,

van organische fosfaten uit

varkensdrijf-

Indeverslagenvanbeidevoorgaande jarenisalvermelddatca.991
vanhetmetvarkensdrijfmest (vdm)aangrond toegevoegde fosfaat
(voor70à80?oanorganisch)indebovenlaagblijfthangenendeel
gaatuitmakenvandeP-cyclus indegrond.Daarbijworden zowelorganischalsanorganischfosfaatvoortdurend gevormdenweeromgezet.
Bijvdmoverweegtinhetalgemeendemineralisatie.Inenkelelaboratoriumproeven,waarbijdetemperatuur enandereconditiesverschilden,
werdinéénjaartijdstussen20en1001vanhettoegevoegdeorganisch fosfaatnettogemineraliseerd. Ongeveer 11vanhettotaal
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fosfaatinvdm (10-20mgP/l)isaanwezig indevormvangoedin
wateroplosbare,voornamelijk hoogmoleculaireorganischeverbindingen,
verwantaanDNA.Uitproevenmetongestoorde (zand)grondkolommenis
afteleidendatbij"dumphoeveelheden"van500tonvdmperhaenongunstigeomstandighedenalshogepHenveelneerslagditoplosbare
organischefosfaatkwantitatiefenvrijwelonvertraagdkanuitspoelen.
3

Bijeengifttussen10en100m vdmperhazoudandefosfaatuitspoelingongeveerhetdubbelevandiezonderdrijfmestkunnenbedragen.Bijkolomproeven (bijca.20C)werdditechternooitbereikt.
Waarschijnlijk treedt er,vooralbijlangereverblijftijd inde
grond (bijmeernormaleregenval)welafbraakvanditfosfaatop,
althansbijdeze temperatuur.BijeenpHlagerdan5vindt tevens
adsorptieofprecipitatieplaats.

Neveneffecten van bestrijdingsmiddelen

en meetmethoden hiervoor

vroegeronderzoeknaarhetoptredenvanaarmisvormingbijwintertarwe
(rasManella)nagrondontsmettingmetdichloorpropeen-dichloorpropaanmengselsleiddetotdeontdekkingdathet1,2-dichloorpropaanhiervoorverantwoordelijkwas.Methetterugbrengenvanhetgehaltehieraantot31 (zoalsinTeloneIIen 1,3-D)leekhetprobleemtezijn
opgelost.In1978bleek echterhetrasAnouskadermate gevoeligdat
zelfsbijdegezuiverdeprodukten aarmisvormingkanoptredenenwel
ineenmatedieopbrengstverlaging doetvrezen.Bij2Cbewaarde
(vochtige)grondbleekeerst 2wekentemoeten "acclimatiseren"vóór
gebruikvoor metingenbij20Cvanheteffectvanbestrijdingsmiddelenophetbiologisch zuurstofverbruik (BOD). Inhoeverredezemiddeleneenreductie gevenvandebiomassakanwordennagegaandoor
opbepaalde tijdennadetoedieningdegrondtebehandelenmet
chloroform,wateendodingspercentagevanca.99%geeft.UitdeBODmetingvandeze grondnaweeropentenkandetotalehoeveelheid biomassawordenberekend (methodeJenkinson).Ookdeminerale-stikstof
"flush"geefthiervaneenindruk.
DoorCABOenLIOwordt onderzoekverrichtnaarde"gevolgenvan
interactiesvanbiocidenvoorhetgedragvanherbicidenindegrond
enopdegroeivanplanten" (CABO-projeet545).Hierop inhakend
hebbenwijineenaantalgrondmonstersvanhetbetreffendeCABO-
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proefvelddeurease-activiteit (u.a.)bepaaldentevensdestikstofflushnachloroformbehandeling.Uitdeverkregengegevensblijkt
duidelijkdatzoweldeu.a.alsdebiomassaca.7maandennagrondontsmettingmetmetham-natriumnognietweerhetpeilvandeonbehandeldegrondhebbenbereikt,maareenadditiefeffectvanherbiciden
Z a n d , Sand soil

U.A.
7.5

Z a v e l , Sandy loam

5i0lMonam
200-8001/ha2 5

100
U.A.

Zand,Sand soil

^0\-

100
tijd(dagen)
U.A. Zavel.Sandy loam
7Sr

__ 0
300
150 Telone I
75-300l/ha

75^
5-

0

50

10

-75

20
0
50
100
time(days)
tijd(dagen)
U.A= u r e a s e - a c t i v i t e i t (/jg ureum-N gehydrolyseerd per g grond per uur)
UA= urease activity
(jjg urea- N hydrolyzed
per g of soil per hour)

Fig.5.Hetverloopvandeurease-activiteitnagrondontsmetting
metMonamenTeloneII.
Fig.5.Courseofureaseactivityaftersoildisinfestationwith
MonamandTeloneII.
hieropkwamnietnaarvoren.
Heteffectvanmetham-natrium (Monam)envandichloorpropeen
(i.e.TeloneII)opdeu.a.ismeerindringendonderzochtbijde
eigenstandaardgronden(eenzandgrondeneenzavel).Ditleverdehet
volgendbeeldop(figuur 5);ontsmettingmetMonamgeefteersteen
sterkedalingvandeu.a.omvervolgensweertoetenemen,maarongelijkvoorbeidegrondsoorten.TeloneIIgeeft,vooralbijdezavel,
afhankelijkvandegebruiktedosis,eenverlagingvandeu.a..Opvallendisdatdeu.a.,althansbijdezavel,na100dagennogbijgeen
vandedosesweergeheelhersteldis.
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Geziendeeffectenvanaard,dosisenwerkingsduurvandemiddelenlijktdeu.a.gevoeligervoorontsmettingdanBOD.Hetaantal
u.a.-metingenkangelukkigsterkwordenuitgebreiddoordatdeautoanalysermeteen"ureum-unit"isuitgebreid.Eenandereenzymactiviteitsmeting,nl.dievandehydrogenasebleekprincipieelen
methodischnietgeschiktvoordemetingvandezeeffecten.

Het natuurlijke

antagonisme in grond t.o.v. Rhizoctoniasolani

Zeerveeltijdenaandachtvergdein1978hetopsporenvan"ziektewerende"gronden.InGroningen,Friesland,DrenteendeNOPwerden
intotaal62proefplekkenaangelegdwaarvanéénhelftwerdbepoot
metbesmet,deanderehelftmetontsmetpootgoed.
Opdeklei-enzavelgrondenwerdengeentypischeRhizoctoniaonderdrukkendegrondenaangetroffen.Tweefactorenkunnenhierbijvaninvloedzijngeweest,dehogematevaninfectievanuit (te?)sterkbesmetpootgoed (Bintje) endegunstigeweersomstandighedenvoor
Rhizoctonia(evenalsin1977).Watdeeerstefactorbetreft:uiteen
andereproefmeteenzavelgrondzijneraanwijzingenverkregendat
eenbesmettingviahetpootgoedzichmindergoedlaatonderdrukkendaneenbesmettingvandegrondvia"losse"Sclerotien.Inalle
grondenwasRhizoctoniaaanwezig.Ontsmettepotersleverdenechter
meestaleenredelijk"schone"oogst,maarinenkelegevallenwas
deaantastingvanuitdegrondevenergalsbijbesmetpootgoed.
Opdezandgrond (Drenthe)wasdeuitkomstmeergevarieerd.Hier
zijnvierpercelengevondendiedeRhizoctoniablekenteonderdrukken.Deoogstuitbesmetpootgoed (rasEhud)wasdaarduidelijk
"schoner"dandegebruiktepoters (maardeEhud-poterswarenlichter
besmetdandebijkleienzavelgebruikteBintjes).Opvierandere
plekkenbleekdaarentegendeaantastingbijstolonenennieuweknollenzwaarderwanneerontsmetpootgoedwasgebruiktdanbijuitgaan
vanbesmettepoters.DeRhizoctoniastam(men)opdepoterlijkenhier
dus"bescherming"tehebbengegeventegendeRhizoctoniastammenin
dezeviergronden.
Invoorgaandejarenzijnduidelijkeaanwijzingenverkregendatde
schimmel Glioeladium
sietvan R.solani

vosewn onderbepaaldeomstandighedenalspara-

optreedt.OpeenperceelzandgrondinZeyerveld
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Fig6.Aantastingvanaardappelstengelsdoor Rhizoctiona
solani.
Links:pootknolzwaarbezetmetgroteSclerotien,dieechtergedood
zijndoorantagonisten:gezondeplant.Rechts:enkelekleinere,doch
levendeSclerotien:stengelsenstolonenaangetast.
Fig.6. Rhizoctonia solani inpotato.Left:tuberwithmanylarge
sclerotiawhich,however,havebeenkilledbyantagonists:healthy
plant.Right:afewsmaller,butliving sclerotia:stemsandstolons
affected.

waardeaardappelengewoonlijkvrijzwaardoor R. solani wordenaangetastisgeprobeerddepoterseenbeschermingmeetegeveninde
vormvanGliocladium-sporenofmogelijkgeschiktesubstratenvoordezeschimmel.Deproefishelaasnogalgeschaaddoordatinernstige
mate Phytophthora isopgetreden.Deverkregengegevensmoetennognaderwordengeanalyseerd.Welkanalvastwordenvermelddattoediening
vanstromeelaandegrondinhetpootgatdehoogsteknolopbrengsten
relatiefdegezondsteaardappelenopleverde.Naderonderzoekmoet
uitwijzenofditeentoevalstrefferisdanwelpraktischeperspectievenopent.
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Biogeoahemtsahe aspecten van organische complexen van zware metalen
Ditonderzoekheefttendoelmeer inzichttekrijgenindemobiliteit
vanzwaremetalenindebodem,o.a.onderinvloedvantoedieningvan
rioolslib.Begonnenwerdmethetlangs radiochemischewegbepalenvan
adsorptie-isothermenvanzwaremetalenineenzandgrond,ineenzware
zaveleninrioolslib zelf.EnkeleresultatenvoorPb,CdenZnzijn
gegevenintabelII.

TABEL II.VerdelingsconstantenvanPb,CdenZninfasesystemenvan
gronü-metwater,metelectrolytoplossing (CaCl2:NaCl:KCl= 3:1:1)en
metdewaterfasevaneen"huishoudelijk" rioolslib eninhetfasesysteemslib-waterzelf.
Fasesysteem

pH
K

zandgrond
?
zavel
r. nne
1 zandgrond
0,005n electr.
?
zavel
waterfase
zandgrond
onbelucht slib zavel
waterfase
zandgrond
belucht slib zavel
waterfase-onbelucht slib
waterfase-belucht slib
water

Pb

K

Cd

K

Zn

5,6
8,0
4,9
7,8

1400
5300
500
5000

500
3800
30
1200

300
3300
20
1800

5,8
7,3
5,1
7,1
7,6
5,8

500
500
100
350

50
100
8
230

35
350
5
400

63000
57000

47000
1300

38000
2000

Me_hoeveelheidMegeadsorbeerd aangrondofslib,inPg/gdr.stof
o
concentratieMeinoplossing,inpg/ml
Zowel ionsterktevandeoplossingalspHhebbeneengrote invloedop
deadsorptievanmetaleningrond.ViadepHiserookeenduidelijke
invloedvandeorganischematrix (complexvormingmetorganischestoffenissterkerbijhogere pH).Deinvloedvanhetbeluchtenvanslib
opdevormingvanoplosbare complexenvanzwaremetaleniswaarschijnlijkwelaanwezig,maardeze invloedismoeilijk lostekoppelenvan
deeffectenvanverschuiving inpH,ionsterkteenionsamenstelling.
DemobiliteitvanCdenZnineenzandgrondkanvrij groot zijn (K erg
laag).BerekendwerddatbijK=8voorhetgevalwaterfasebelucht
slib-zandgrondbij35cmregenval (netto)perjaarCdca.3à4cm
indegrondkandoordringen.
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Beluchtenvanhetslibgeefteenverhogingvandeoplosbaarheidvan
vooralCdenZn,vermoedelijkdooroxidatievandesulfidentotsulfatenenpH-dalingdoornitrificatie.BijPbiserkennelijkeensterkerebindingaandevasteorganischestofdanbijCdenZn(voorPbSO,,vormingisdesulfaatconcentratietelaag).
Demetradioactievemetalengemerktewaterfasevanhetrioolslibis
metbehulpvangelchromatografiegefractioneerd.Hierbijbleekdathet
grootstedeelvanPb,ZnenCdhierinalscomplexvoorkomt,bijPbvoor
eenbelangrijkdeelmethoogmoleculaireorganischestoffen.
Naasthetradiochemischwerkisaandachtbesteedaananalysemethodiekenvoorzwaremetaleninhetppb (pg.1 )gebied."DifferentialPulseAnodicStrippingVoltammetry"(DPASV)ishiervoorgebruikt.Langs
dezewegkondenCo,Ni,Zn,Pb,CdenCusimultaanwordenbepaaldmet
eendetectiegrensvan1-5yg.l .

Aspecten van de stikstofcyclus
Immobilisatie

in de grond

(in de organische stof) van

kunstmest-stikstof

Infiguur7iseenwatongebruikelijkbeeldgegevenvandestikstofcyclusindegrond.Debedoelingisaantegevendatdeverschillende
reservoirswaarinstikstofindegrondaanwezigisinonderlinggekoppeldedynamischeprocessen,overigensmeteenverschillende"turnover"snelheid,zijnbetrokken.Toevoegingvankunstmest-stikstofaaneen
gronddieeennetto-N-mineralisatievertoontbetekentnietalleenmaar
eenverhogingvanhetminerale-N-reservoirmaarheeftookeenversterkte"turnover"van(alle)wielentotgevolg,gepaardgaandemet
eenimmobilisatievaneendeelvandegegevenstikstof("biologische
buffering").Deomvanghiervanzoudanafhankelijkzijnvandegrootte
vandeevenwichtsverstoring.
ZoalthansisdedoorRiswaargenomen tijdelijkeverdwijningteverklarenvaneendeelvandeinhetvoorjaargegevenkunstmest-stikstof
indegrond,metnameindienaaneenminerale-N-armegrondeenforse
dosiskunstmestwordtgegeven.Inovereenstemminghiermeevondenwein
eenpotproefmeteengrond-compostmengseldateennetto-N-mineralisatie
vertoonde,datnatoevoegingvanNH^N03hetgehalteaanNHi»-NaanvankelijksnellerafnamdandataanN03-Ntoenam(doornitrificatie).Later
overheerstedenitraat-toename,d.w.z.ertradremineralisatievande
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