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WELSH PLANTBREEDINGSTATION,PlasGogerddan (bijAberystwyth)
HUGHESisbelastmetdeproblemenrondomdeexploitatievandezeer
armeweidegebieden indeheuvelsvanWales.Hetaccentbijdepogingentot
verhogingvande produktlviteit vandezegraslandenligtbijde introductie
vannieuwerassenenherkomsten.Ditdoetwatvreemd aanwanneer ertegelijkertijd proefveldjeszijn,waaropalleendoorbemesting engecontroleerde
beweidingeenheelbehoorlijkbestand isverkregen.Overigenskomendeze
strekenvolgens onzebegrippenveelmeer inaanmerkingvoorherbebossing,
hetgeennualleenopdeallerruigste terreinenplaatsvindt.Hetargument
daternogweleensandere tijdenkunnenkomen,waarbijdegrens zalworden
verlegd,lijktweinig steekhoudend.
MissDAVIESvergeleekvijfgrassoortenmet elkaarbijverschillende
knipfrequentlesenkniphoogten.Debehandeling "2cmhoogteomde5dagen"
werd hetbestdoorkropaar enhetslechtstdoor ItaliaansenEngelsraaigrasverdragen,terwijlhetomgekeerde hetgevalwasbijdebehandeling
"4cmhoogte omde20dagen".Beemdlangbloementimothee nameneentussenpositiein.Datkropaarbetertegeneengazonbehandeling isopgewassendan
raalgrashoudtmisschienverbandmetzijnveelgroenere stoppel,die
onmiddellijknahetknippenweertotassimileren instaatis.
EAGLESliet Festucaarundinacea,afkomstiguit Noord-Rusland en
Algérie,groeienbijverschillende temperaturenvariërend van5tot30°C.
Deverschillentussendezeherkomstenzijnhetgrootstbij5C:
1.toename inbladoppervlakbijmediterrane type
y bijN.Europ.type
2. C02-produktie inhet donkerbijmediterrane type y " "
"
"
3.gehalteaaninwater oplosbarekoolhydraten in /
destoppelbijmediterrane type
\ n n
n. »
o
Bij5 wordendeassimilaten indeze2typendusopzeer verschillende
wijzengebruikt.Aandebeweringdatbij5°debruto-assimilatievanhert
mediterranetypekleiner zouzijndandievanhetNoordeuropese typekleven
eenaantalvraagtekens,dieverband houdenmetdebepalingstechniek (bladtemperatuur,bladstandenoppervlak).
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ROTHAMSTEDEXPERIMENTAL-STATION,Harpenden
WITTSbesprak concurrentieproevenvanhem enWELBANK.Hetbleekdatin
hunpotprdevënmet tarwe enkweekoftarwe enAgrostis giganteade soorten
slechtstendele "omdezelfderuimte drongen".Aandehand vandegetoonde
foto's isditookwel teverklaren:desterk overderand vandepothangende
grassoortenhebbenvandetarweweinig concurrentie omlichtteduchten.
Eenproefwaarbijbovengrondse concurrentie vermedenwerd door zeskantige
aluminiumkokertjes omdeafzonderlijkeplanten teplaatsen,leekmoeilijk
teinterpreteren,aangezien debovengronds toegekenderuimtebinnende
kokertjesweleens limiterend opdegroei zoukunnenwerken.
GOODMANdemonstreerde eenproefvanHUMPHRIESwaarbijde fotosynthese
vangoed enslechtbewortelde bonenbladstekkenwerd vergeleken.HUMPHRIES
komt totde conclusie dat,naarmate de "sink"voor deassimilatengroteris,
deCOg-opname ookgroter is.Ofdeopeningvandehuidmondjes hierbijeen
rol speelt isvolgensmijnogeen openvraag.
OokmissTHORNEkomt toteendergelijke conclusie aandehand vanhaar
zeer ingenieuze proevenmet2variëteitenvanBeta vulgaris,die sterkin
groottevanhetwortelstelsel verschillen endiezichgemakkelijk op
elkaarlatenenten.
McEWENheeftmet eenmooiopgezetwisselbouwproefveld geenbijzondere
werkingvan3jaarkunstweide opachtereenvolgens tarwe,aardappelengerst
kunnenvaststellen.Ookdevermeendegrotere produktiesvankunstweidenten
opzichte vandievanblijvend grasland kondennietwordenaangetoond.
Alleentarwe naluzerne gafeengeringemeeropbrengst.Alsmogelijke oorzaken
werden genoemd:eendieperebeworteling vandetarweenorganischestikstof.
overhet,gehelebodemprofiel verdeeld.
SCOWENtoonde onsdewereldberoemdemeer dan100jaaroude "ParkGrass
Plots".Deverschilleninbotanische samenstelling tengevolgevandebemestingzijnenorm.Ookde invloed vankalium isverbazingwekkend.Dit proefveld
dwingtrespectafvoorwatbetreftdevolhardingwaarmee jaarinjaaruit
zéér consciëntieusdezelfde behandelingwordt toegepast.Aandeanderekant
valthetzeer tebetreurendatervrijwelgeenwaarnemingenmeerworden
verricht.
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UNIVERSITYOFNOTTINGHAM,SCHOOLOFAGRICULTURE,SuttonBonington,
Loughborough
MetMILTHORPEenBREMNER isuitvoerig gesproken overderol,diede
assitnilatenspelenbijdehergroei,hetzijnaeen "rustperiode",hetzijna
knippenofmaaien.Aandemethode dieDAVIDSONbijkropaarheeft toegepast
enwaarmeehijmeentaangetoond tehebben,datde koolhydraatgehalten
weinig invloed opdehergroeiuitoefenen,klevengrote bezwaren.Trouwens
missDAVIES (Aberystwyth)heeft zijnresultatennietkunnenreproducerenmet
Engelsraaigras.Ookdewaarneming,dateenindeherfstherhaald gemaaide
zodeeengrotere produktie indelente geeft daneenminder intensiefbehandelde zode,isinditverband moeilijkteinterpreteren;ondermeeris
deleeftijdspiramide vandespruiten indeze zoden totaalverschillend.
IVINSdeed deinteressantemededeling dathetverschil invoorjaarsgroeitussenderassenvanEngelsraaigras S 2U- enS23veroorzaaktwordt
doorhet feitdatS24-overwintertmet eengrootaantal jonge spruitendie
direct inhetvoorjaar uitlopen,terwijl bijS23de jongespruiteninhet
voorjaar eerstnoggevormdmoetenworden.
Inverbandmethetconcurrentie-onderzoekvanmeerjarige grassenop
hetI.B.S.isveelmeer informatie overditsoortverschijnselennoodzakelijk.

THEGRASSLANDRESEARCHINSTITUTE,Hurley (bijMaidenhead)
UitdegesprekkenmetJEWISSen POWELL isnaarvorengekomendatde
controverse "gehalteoplosbarekoolhydratenwél ofnietvaninvloed opde
hergroeinaknippen"waarschijnlijk vooreengrootdeelberust opverschilleningroenbladoppervlakvandestoppel.
Hetgeduld datmen inHurleykanopbrengenbijhetvervolgenvande
lotgevallenvanindividuelespruiten isbewonderenswaardig; watzichmaar
enigszinsleent omgemetenteworden,wordtgemeten.Dezinvanveelvan
dezemetingenisnietaltijd duidelijk,maarmisschienkanermeevoorkomen
wordendatdezebijzonder tijdrovende proevenlater,voordebeantwoording
vananderevragen,herhaaldmoetenworden.
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COWLINGlietziendatdeprocentuelemeeropbrengst aandroge stofen
eiwitperkgN-meststof totgiftenvan320kgN/ha/jaarvooreenaantal
grassoorten,waaronder gewoonstruisgras enEngelsraaigras,gelijkis
(5sneden/jaar).Deverschillen inproduktie tij'dezesoortenzoudendusniet
berustenopverschillen inrendementvande stikstof,maar opverschillenin
Produktievermogen.
ANSLOWheeftaardigeproevengedaanoverdeinvloedvandekniphoogte
bijherhaald knippenopdehergroei.Hijkomt totde conclusiedatde
"structuur"vandestoppel (aantalspruiten,leeftijd vandespruiten,vorm
enstandvandébladeren,enz.)eenveelgrotere invloed opdehergroeiuitoefentdandeL.A.I.vandestoppel.

UNIVERSITY OPREADING,DEPARTMENTOFAGRICULTURALBOTANY,Reading
De primitieve omstandigheden,waaronder opdezeafdelinggewerktmoet
worden,wekkenmedelijden op.HetonderzoekvanSNAYDONnaardevariabiliteit
vanreukgrasopde "ParkGrass Plots"vanRothamsted iszeerinteressant.
Reukgrasplanten,verzameld binneneenafstand van25mlangseenlijn,
loodrechtopdegrens tusseneennooitbekalkt (pH5)eneenaltijd bekalkt
object (pH7 ) . blijken inallerlei eigenschappenvanelkaarteverschillen,
zoalsdroge stofproduktie,bloeidatum,verhouding tussenhetaantalvegetatieveengeneratieve spruiten,roestresistentle.SNAYDONveronderstelt een
"genenstroom"vanhetbekalkteveldjenaarhetonbekalkte.
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