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INLEIDING
Tijdens de "WeedControl Conference"teHarrogate innovember1954
werd contact gezochtmetverschillende Britseonderzoekers.Indeze dagen
werddeindrukverkregen,datopsommige gebiedengrotevorderingen
werdengemaakt,o.a.opdatvanchemische onkruidbestrijding endateen
studiereis vanenkelewekenwellicht stimulerend zoukunnenwerkenop
het onderzoek inNederland.
Deze gedachte leidde totbovengenoemde studiereis.Uiteraard zijn
deopgedane ervaringenniet alleevenbelangwekkend.
Inverbandmetdegrotevariatie inonderwerpenwelke tersprake
zijngekomen,ishetverslagingedeeldvolgens onderwerpen,waarbijde
chronologische volgordenietgehandhaafdkonblijven.
ONKRUIDENENCULTUURMAATREGELEN
Zowel inHarpendenals teWellesbourne wordtonderzoekverricht
overdemogelijkheid vantoepassingvancultuurmaatregelenterbestrijding
vanonkruiden.Daarbijwordt tevens inmeer ofminderematehetwerkvan
Miss Brenchleyuit dedertiger jarenvoortgezet,terwijl tevensproeven
wordengenomenbetreffende hetschadelijkeeffectderonkruidenopde
opbrengst dergewassen.Ook ophetResearchStationvandeI.C.I.te
Jealott'sHillwordengegevensverzameld betreffende de invloedvan
vruchtwisselingetc.ophetoptredenvanbepaaldeonkruiden,alsmedede
invloed opdestructuurvandegrond.
a.Onkruidconcurrentie
ZowelteRothamsted alsophetNationalVegetable ResearchStation
wordtonderzoekverricht omtrenthetschadelijkeeffectvanonkruiden
opdeopbrengst dergewassen.Dezeproevenwordengenomeninpotten
met eendiametervan+ JOà4-0cmen+_50 omdiepte.Vergelekenworden
daarbij eenverschillend aantalonkruidenvan één soort envan één
gewasperpot,bv.
aantalplantenkleinebrandnetelt 0, 5> 10, 15» 20
"
"
rode biet
:20,15, 10, 5, 0
Tevenswordtnogvariatie aangebracht indedatumvaninzaaivan
deonkruidsoort t.a.v.deontwikkelingvanhetgewas.Zobleekineen
concurrentieproef tussenmuurenwortelen,datdereductievande
wortelopbrengst +80 °fokonbedragen,wanneerdemuur gelijktijdigmet
dewortelenwerd ingezaaid.Werdmuur echtereerstbijdeopkomst
vandewortels ingezaaid,danbedroegdereductievande opbrengst
+ 20 'fo. Uitdeze cijfersblijktwel,datdeonkruidenvooralinhet
jeugdstadium veel schadekunnenveroorzakenendatde toepassingvan
pre-emergence-onkruidbestrijdingsmiddelendeopbrengst vaneengewas
aanzienlijkkandoenstijgentengevolgevandeuitschakelingvande
onkruidconcurrentie ineenzeervroeg stadium.Uiteraardhangtde
opbrengstderving afvandeaardvanhet gewas enhet onkruid.
Vanwegehetvolume derpotteniswegingmoeilijk.Dehoeveelheid
water,die dagelijks aandepottenwordt toegevoegd,isdanookniet
striktbepaald endezefactorkanzijninvloedophet verkregen
resultaat doengelden.
DeproevenvanDr.H.H.MannteRothamsted zijnopgelijkewijze
ingesteld,waarbijuiteraard allerleivariatiesmogelijk zijn,zoals
bv.inhetvochtgehaltevandegrond,detoedieningvandeminerale
voedingsstoffenetc.Deresultatenvandezeproevenmogenevenwel
bekend wordenveronderstelduit depublikaties inde "Annalsof
Applied Biology".

Deproevenbeperken zich.evenwelniettothet laboratorium.
Zowordt teWellesbourne ookdeinvloedvanrijafstand enonkruidconcurrentie inhetveldbestudeerd,waarbijdusrekeningwordt
gehoudenmetdemogelijkheidvaneenbeïnvloedingvandeopbrengst
vanhetgewas doordeplantafstandvanhetgewas.
b.De abundantievanonkruideninverbandmetbodemomstandigheden,
gewas entoepassingvanherbiciden
InEngeland is opveleplaatsendevruchtwisselingbetrekkelijk
nauw. Eenofenkele jarengraanteelt wordtveelal afgewisseldmet
2 à3jaarkunstweide,zoalsindeomgevingvanJealott's Hill.
Indit gebiedwordt doorhetI.C.I.Research StationJealott'sHill
danook o.a.onderzoek verrichtnaarde invloedvanenige opeenvolgende
jarengraanteelt,afgewisseldmet"ley-farming"opdestructuurvande
grond enhetoptredenvanonkruiden.De structuurvandegrondwordt
daarbijvanelkveldje bepaaldvolgens de "wet-sieving"-methode,
waarbij dusdestabiliteit vandeaggregatenwordtnagegaan.Gevonden
werd daarbijo.a.,dat destructuurtoestand hetsterkstverslechterde
dooreenjaarbraak intelassen.Opgemerkt dient tewordendatde
grondvanJealott's Hill gevoeligisvoorstructuurbederf,want deze
bevat+_25 'fokleien+ 25%fijnzand.De structuurvandegrondbleek
veel slechternaéénjaarbraken dannainvoegingvankunstweide in
hetvruchtwisselingsschema.Ditbleek ookuiteenandereproef,
welkebegonin1945enwelke in1956zaleindigen.Het schemavan
dezeproef ishierbijweergegevenvolgens "Guide toFieldExperiments
I955"vandeI.C.I.Ltd.vanhetJealott'sHillResearchStation.
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InI95Ien1952werdendegewassen inhet4 en5 jaarmergkool
entarwevervangen door aardappelen en zomergerst.Bovendienwerden
verschillende organischemeststoffen gegeven entweehoeveelheden
zuivere stikstof.Indezeproevenbleek o.a.dattwee jaarkunstweide
teronderbrekingvandegraanbouwvoldoende isomeenopbrengstte
geven,diebijnagelijkaardigisaandievaneenonderbrekingmet
driejarigekunstweide.Tevensbleek,datnaarmate het aantaljaren
kunstweide toeneemt ineenvijfjarigerotatie,hetoptredenvanduist
afneemt,hetgeen trouwens schijnt tecorrelerenmet destructuurvan
degrond.Na3jaarkunstweide \vaspraktisch geenduistmeeraanwezig.
Werd echtergeenkunstweide indevruchtwisseling opgenomen,danbleek
degeschattebedekkingdoorduist+ 3 te zijnvolgens deschaalvan
Dr.D.M. deVries.
InRothamstedvrordtdoorMissThurstono.a.demogelijkheid
onderzocht omwildehavertebestrijden doorpercelen gedurende een
aantal jareninkunstweide teleggen.DitgeldtvooralvoorAvena
fatua,dievnl.inhetvoorjaarkiemt endievolgensMissThurston
eenlevensduurheeft van+_4jaar.Wanneermenpercelen,waaropveel
wilde havertotontwikkelingkomt,enkele jareninkunstweide zou
leggen,zouwellicht dit onkruidbestredenkunnenworden.Ineen
metwilde haverbesmetperceel,hetwelkinkunstweide isgelegd,wordt
nuelk jaareenaantalveldjes geploegd endeachteruitganginwilde
haverwordtbepaald doormiddelvantellingen.
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wordtdevariatie indeverschillende onkruidsoorten inverbandmet
degenomencultuurmaatregelen,eenvoortzettingdusvanhet onderzoek
vanMiss W.E.Brenchley.Devoorkeur wordt gegevenaandekiemingsmethode.Hetuitwassenvangrondmonstersstuitopverschillendebezwaren,zoals o.a.debeschadiging doordebewerking.endeonmogelijkheid omdelevenskracht deronkruidzadentebepalen.Inwerkelijkheid
bepaaltmendusdeschommelingen inde aantallen levenskrachtige
zadenindeloopderjarenonderinvloed vanverschillende cultuurmaatregelen.Het isvanzelfsprekend,dat dezemethode veelruimte
vergt,vooralook,omdat debepalinginelkgevaltvreejaarduurt
(d.i.deduurwelke doorDr.Roberts teWellesbournewordt aangehouden)
enmen overdemiddelen dient tebeschikken deonkruidzadentedoen
kiemen,alnaargelangdeinvloedvantemperatuur,lichtetc.als
kiemingsinducerendefactoren.
InEngeland wordtvooralAvenafatuaaangetroffen eninmindere
mateAvenaludoviciana.Laatstgenoemde soortkiemthoofdzakelijk
tussenhalf oktoberenjanuari,daarentegenkiemdevanAvenafatua
+ 5 ioinhetnajaar,maar+95 fokiemde inmaart enapril.
VolgensMissThurston zoudeninwinterrogge eninwintertarwe
welevenveelwildehaverplantenkiemen,maarinwinterrogge zoude
wildehaverniet opvallenendoorhaardwerggroei overhethoofd
wordengezien.
II PROEVENMET CHEMISCHEONKRUIDBESTRIJDING
Deproevenmet chemischemiddelenkunneninenkele groepenworden
onderverdeeld:
a.Fundamenteel onderzoek inhet laboratorium
b. "Screening"vanchemische verbindingen,zoalso.a.gebeurtdoor
Dr.J. Stubbs teJealott'sHill,waar+ 5000verbindingenenrecepten
perjaarwordenbeproefd endoorDr.R. PfeiffervanPest ControlLtd.
ResearchStation,waar+J00chemische verbindingenper jaarworden
beproefd.
c.Kasproeveninverbandmetvoorlopigonderzoek ofandere aanvullende
onderzoekingen, zoals o.a.gebeurt doorDr.K.HollyteOxford.
d.Veldproeven,welke eenvoortzetting zijnvandescreeningtestsvan
deResearch Stations teJealott's Hill ofvanFisonsPest ControlLtd.
enwelke oftendoelhebbenmeergegevens teverkrijgen overde
toxiciteit derverbindingentegenonkruiden,ofookde gevoeligheid
vanhet gewasinopbrengstproeven tetesten.
a.Hetfundamentele onderzoek
Het onderzoeknaar defysiologische werkingvanvnl.groeistoffen
vindtvooralplaats inOxford doorDr.Reinhold,Dr.Osbornee.a.
enook doorstudenten aanhetAgricultural College vandeOxford
University,onderleidingvanProf.Blackman.
Dr.Osborne en Dr. McCreedywerkeno.a.aanhet transportvan
2,4-D indebladsteelvanPhaseolusvulgaris ofookaandescheidingslaagvandebladen.Bijhet transportwordtgewerktmeteenstukje
vandebladsteelvandeboonvan 5mmlengte.Radio-actief 2,4-D
(C14)wordtopgenomen inagar,irelkeaanéénzijdewordtgeplaatst.
Het 2,4-D wordt opgevangen ineentweede agarblokje aandeanderezijde
vanhet stukjebladsteel.Daarbijwordt dehoeveelheid 2,4-D,welke
inagarblokje IIïrordtopgenomen,opverschillende tijdstippengemeten.
DemetinggebeurtmeteenGeigerteller.Deagarblokjes zijnJmmdik.

agar
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'bladsteelvaneen
boon
Opdezelfde wijzewordthet transportvanIInaar Iendusde
polariteitbestudeerd.Het transportvanInaarIIofvantopnaar
basis is 2à3xzogroot alsinomgekeerderichtingbijeentemperatuurvan+25°C,maarbijtemperaturenvan7°Coflageris geen
polariteit inhet transport aangetoond- 2,4-D iseerstnaeenbepaalde
tijdinagaraantoonbaar.
opgevangenhoeveelheid
4-D
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GaatdegroeistofvanInaarIIof omgekeerd,danis2,4-D eerst
na+_8uuraantoonbaar inagarblokje II,resp.I.Het transportis
afhankelijkvandetemperatuur,zoalsblijktuitbovenstaandeschematischefig.
Dehoeveelheid,diewordtopgevangen,neemtnaeentijdsinterval
van8urenrechtlijnig toe.Erzijopgemerkt,datbijdezeproeven
vermedenwordt inhet 5mm lange stukje bladsteel de"scheidingslaag"
optenemen,terwijl alleendestelenvandeniet tever ontwikkelde
eerste echtebladenvanPhaseolus vulgaris wordengebruikt.
Erbestaat inderdaad redenominsluitingvande'bcheidingslaag"
tevermijden,gelijkblijktuit devolgende figuur, verkregendoor
hetstukje steelinenigegelijkedelenteverdelenenmetingente
verrichten omtrent het 2,4-D-gehalteinelkderdelen.
II
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sterke afnamevan2,4-D,hetgeenniet tewijtenkan zijnaandeafbraak alleen.Hetismogelijk dathet 2,4-D opdezeplaats aanbepaalde componentenwordt gebondenenopgehoopt.
Bijdestudievande"scheidingslaag"vanbladerenwordto.a.
gebruik gemaaktvanindolazijnzuur (i.A.A.)envananti-auxinen:
deimidenvanmaleïnezuur,toegepast inlanoline op verschillende
delenvanbladerenvanPhaseolus vulgaris.Deplantenverkerenbovendieninverschillende stadiavanontwikkeling.
Voordestudievanhettransportvangroeistoffen indeplant
wordt tevensgebruik gemaaktvancoleoptielenvanzonnebloem envan
haver. Inzonnebloemcoleoptielen istransport injongerweefselgroter
daninouderweefsel.Bijdeze studieswordtvooral gebruik gemaakt
van 2,4-D, daarhethetaro-auxinesilolindeplantwordtomgezet.
Detestplanten,zoalsPhaseolusvulgaris,wordengekweekt inkassen
ineenbepaald grondmengsel.Voorhet testenvande transportsnelheid
van2,4-D inhavercoleoptielen wordenhaverzadentekiemengelegdin
watercultuuropglazendraden,welke +1,5mmvanelkaarlopen#
Devoedingsoplossing isnormaal.De temperatuurvandekassenwordt
constant gehoudenmetbehulpvanthermostaten.
Zoalsreeds is opgemerktwordthetI.A.A.indeplantencelsnel
omgezet,bv.ishet reedsvoor ±_ 30 °fo omgezet,wanneerhetI.A.A.
door+2mmweefsel gaat. Dr.Reinhold gaat o.a.het lotnavanI.A.A.
inde cel,o.a.ofmetabolische processeneenrolspelen,doorgebruik
temakenvanverschillende radio-actieveverbindingen enpapierchromatografie.Zois o.a.in het chromâtogram indolpyrodruivenzuur
gevonden.Zovermoedt Dr.Reinhold,dathetI.A.A.geengroeistofis,
maar eenvoorloper,zoalstryptophaandat isvoorhetI.A.A.
De accumulatievanI.A.A,inde celwordtbestudeerd insamenhang
met eenaantalanderefactoren,zoals depH,ende invloed daarvan
opadsorptie.Zoisgebleken,datde opnamevanI.A.A.wordtgeremd
doorNaNjenookdoor 2,4-D.
b. Screeningtests
Proeventerwaarderingvanchemische verbindingen ophunherbicide,
fungicide eninsecticide eigenschappenvindenvooralplaats doorde
ResearchStationsvandegrote ChemischeMaatschappijen,zoalsvande
I.C.I.teJealott'sHill envanFisonsPest ControlLtd.teChesterfordPark.Daarbijworden duizendenverbindingen enookrecepten
getest ophunbruikbaarheid.VooralnaWain's ontdekkingvandeselectieve werkingvandegechloreerdephenoxyboterzurenishetduidelijk,
datbijdescreeningtestsverschillende proefplanten dienente
worden gekozen.Deverbindingen,die getestwordenophunherbicide
eigenschappenwordendanookovereenserievanproefplantenverspoten.Zowordenbijde I.C.I.6proefplanten gebruikt,zijndes
tarwe,rodeklaver,suikerbiet,Chrysanthemums p e c , Galiumaparine
enBrassicaspec.Deverbindingenwordenineenenkele doseringtoegepast.Blijken zeactief,danworden zeopnieuwbeproefd ineenaantal
doseringen.Demeest selectieve entoxische verbindingenworden
bovendien inhetveldbeproefd,maarhet eigenlijke verdereontwikkelingswerk gebeurt teFernhurst doordeonderzoekersvanPlant
ProtectionLtd.,waarbijdeverbindingendeontwikkelingdoormaken
vanveldproeven opkleine schaaltotpraktijkproeven.Dit gebeurt
onderleidingvanMissFrostenDr.Allen.Uiteraardbeperktmen
zichhierbijniettotde ineigenfabriekenenlaboratoriageproduceerdeenontwikkeldemiddelen,maarwordenindezeveldproeven ookverbindingenenreceptenvanandereMaatschappijenopgenomen,zoalsbv.
MCPB en2,4-DBinvergelijkingmetMCPAetc.
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DoorDr.PfeiffervanFisonsPest ControlLtd.wordt eengrotere
serie proefplantengebruikt inde "screeningtests",nl.boekweit,
vlas,rodeklaver,erwten,Viciaspec. ,gerst,sorghum,suikerbiet,
katoen,sojabonen,Brassicaspec,enPapaver spec.Daarbijwordende
middelenvoordeopkomst ennadeopkomstvanhetgewas toegediend in
eenbepaalde dosering.De toxiciteit enselectiviteit wordenvastgesteld
doorhet gevenvandriewaarderingscijfers,invergelijkingmetonbehandeld,nl.s
a.Eengeschat cijfer,gebaseerd opdematevanverbranding
b.Eencijfervoor delengtegroei derplanten,gebaseerd opmetingen
c.Eencijfervoorhetversgewicht derplanten
Debeoordelingvindtplaats+14dagennadebehandeling.Als
mediumvoorhetlatenkiemenderzadenwordtvermaculietgebruikt.
Veelbelovendeverbindingenwordenverder inhetveld getest inobservatieproeven,dusproevenmeteengeringe oppervlakte,evenalsde
nieuwerecepten.Hierbijwordtgebruik gemaaktvaneendoorDr.Pfeiffer
ontworpenapparatuur,welkenogzalwordenbesproken ineenvolgend
hoofdstuk.
TeOxford gebeurthetbeproeven dermiddeleninhetvelddoor
Dr.E.K.Woodford enmedewerkers.Dit geldtvooralvoordenieuwe
reeds opdemarkt gebrachtemiddelenomderesistentie vaneengroot
aantalplantensoortenvast testellenenaldusnategaaninhoeverre
demiddelentoxischv/erken.Voor zoverhetgewassenbetreft,worden
van+10à12gewassen1of2rijenuitgezaaid endwars opdezaairichtingwordendenieuwe herbiciden toegepast.Opdezewijzekan
sneleenindrukwordenverkregenomtrentde toepassingsmogelijkheid
vanverschillende verbindingenindiverse gewassen.Daarnaastworden
proeven aangelegdmet eengroot aantalmiddelen,toegepast in+_10
concentraties invelden,diesterkbezet zijnmet éénbepaald onkruid,
bv.tegenkleinebrandnetel,witte ganzevoet etc.Develdjes zijndan
meestalmaar1m^groot.Toepassingvandevloeistof gebeurtdan
binneneenwindscherm van+80cmhoogte,bestaandeuit eenzeildoek
rondom eenaluminium framemeteengrondvlakvan+1m'.
Hetligtindebedoelinghetveldwerk tedoenvoorafgaandoor
kasproeven,zodateenindrukkanwordenverkregenvandegevoeligheid
derdiverse soorten.Totnutoeismenmet ditwerknognietver
gevorderd inverbandmet debeschikbare kasruimte, eeneuveloverigens,
waarvoormenginds spoedigeenoplossinghoopttevinden,welkein
Nederland echternogweleengroot aantal jarenopzichzallaten
wachten.
c.Kasproevene.a.
Hetisduidelijk,datbehalvehet testenvanmiddelennogdiverse
andere proevenmet degeschikte spuitapparatuur enandere apparaten
indekaskunrenwordenuitgevoerd, zoalsbv.hetonderzoeknaarhet
effectvandedruppelgrootte,deinvloedvaneigenschappenvande
spuitvloeistof e t c , waaromtrent ookinNederland onderzoek wordt
verricht,met ditverschil datinEngeland eengelekleurstof,
tartrazine,wordt gebruiktvoorde colorimetrischebepalingder
retentie vandespuitvloeistof,terwijlwijeenzoutoplossinggebruiken,waarbijderetentiewordtbepaaldmetbehulpvandeelektrische weerstand.Bijdeproevenomtrent deretentie derspuitvloeistof werddoorDr.R.S.Bruce gebruik gemaaktvandesoorten:
Helianthus annuus (var.PoleStar) Brassicaalba,Linumusitatissimum (var.Royal),Hordeum sativum (var.SprattArcher)enPisum
sativum (var.Harrison's Glory). Onderzochtwerd o.a.deretentiebij
gelijkblijvende druk (2.1atm.)enconstantebandsnelheid,maarbij
variabele dop;groottevoorTeejet-nozzles 65OO67,65OI5,6503,65O6
en65O8,dieresp.+124,253,450,644,951en1280l/ha waterleveren.
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wordtvoortbewogen.Gevondenwerd,datBrassicaenHelianthusmeer
watervasthielden danerwten,vlas engerst,vooralbijeenhoge
oppervlaktespanning van+70dyne/cm.Was deoppervlaktespanning echter
laag,danwerdrelatiefmeerdoorerwten,vlasengerstvastgehouden.
BijsoortenalsBrassicaenHelianthus droopwaarschijnlijk teveel
vanhetblad.Indevolgendetabelwordthiervaneenvoorbeeldgegeven.
GegevensnaarDiss,vanR.S.Bruce

volume
in
l/ha
IO4O
80

verhoudingvanretentiebij:
lage opp.spanning/hoge opp.spanning
Brassica

Helianthus

Erwten

Vlas

Gerst

0.81
0.58

O.73
O.73

1.85
1.88

1.06
I.49

1.57
1.13

Voornamelijk werd debetrekkingafgeleid tussenderetentievande
hoeveelheidvloeistof enhetvers gewichtvandeplant,inplaatsvan
inrelatie tothetbladoppervlak,hetgeeneenbezwaarvormt.Zowerd
voorerwtengevonden:
y =O.OO642x+0.086bijeenoppervlaktespanningvan 30.dyne/cm
en
y =O.OOI96 x +0.022bijeenoppervlaktespanningvan+_70dyne.
Indezeformules iss
x =l/ha vloeistof,
y =cm3vastgehoudenvloeistofpergramdrooggewicht.
Soortgelijkebetrekkingenwerdenafgeleidvoorgerst.
Bovendienwerdgevonden,datbijgerstdehoeveelheidvastgehoudenvloeistofbijnarechtlijnigtoenammet dewaterhoeveelheid.
Menbedenke evenv/eldat ookdedruppelgrootte eenrol speeltbij
gebruik vandeverschillende spuitdoppen.
Kennisvande retentie vande spuitvloeistof isvanbelangin
verbandmetdetegebruikenhoeveelheidmiddel;nodig terverkrijging
vanonkruiddoding.Indevolgende tabelwordenhieromtrent enkele
cijfers gegeven.
Verband tussenoppervlaktespanning enwaterhoeveelheid opdetoete
passen dosisNH4-DNBPterverkrijgingvan 50$dodinginBrassicaen
Helianthus (naarBruce)
hoeveelheidNH4-DWBPinkg/ha
vloeistof
l/ha

950
64O
450
23O
120

Brassica
hoge opp.
spanning

lageopp.
spanning

O.O6O
O.O53
O.O45
O.O49
0.050

O.O76
O.O38
O.O33
O.O27

Helianthus
hogeopp.
spanning
0.35
O.4I
0.57
O.44

lageopp.
spanning
0.09
0.06
0.06
O.29

8-

Niet alleenlenenkasproevenzichuitstekend voorditwerk,
maarookvoor dewaarderingvandiverse chemischeverbindingenin
hunherbicide activiteit of terbestuderingvandestructuur der
verbindingen.Indevolgende tabelzijnenkeleresultaten weergegeven
vanbespuitingenvanNEty-zoutenvanenkele 2,4-dinitrophenolenmet
verschillende lengtevandealkylketen enhuntoxiciteit voorBrassica,
vlasenerwten (naarDr.R.S. Bruce).
concentratie ing/100 ccom
50 'fododingteveroorzaken
NH -verbindingvan
Brassica
2,4-dinitrophenol
2,4-dinitro-o-cresol
2,4-dinitro-6-n-propylphenol
2,4-dinitro-6-isopropylphenol
2,4-dinitro-6-sec. butylphenol

0.1
O.O4
O.O4
O.OI7
O.OI7

Vlas

Erwt

!>0.1
>>0.6
0.28
O.4O
O.I7

^>0.1
1.0
0.28
1.0
O.47

Ookproeveninwatercultures omtrent detoxiciteitvanverbindingen zijnuitgevoerd. Indatgevalwordtbv.deremming ofeventueel
stimuleringvandewortelgroei gemeten.Zowerd o.a.nagegaan deinvloedvan2,4-dinitro-6-alkylphenolen opderemmingvanwortelgroei
vaneenerwtenrassHarrison's Glory,waarvan deresultaten zijn
vermeld inonderstaande tabel (naarDr.R.S. Bruce).
concentratie nodigomwortelgroei
in48u u r voor50 i°"teremmen
verbinding
p.p.m.
2,4-dinitrophenol
2,4-dinitro-6-methylphenol
2,4-dinitro-6-ethylphenol
2,4-dinitro-6-n-propylphenol
2,4-dinitro-6-n-butylphenol
2,4-dinitro-6-n-amylphenol
2,4-dinitro-6-isopropylphenol
2,4-dinitro-6-sec.butylphenol

0.8
O.25
0.5
O.76
O.54
0-58
0.90
O.95

10" 6Mol.
4.34
1.26
2.36
3-36
2.25
2.28
4.OO
3.95

Uitdeze tabelblijkt duidelijk,datDNCveeltoxischerisdan
DNBPvoor delengtegroei vanwortels;DHC zoueenverdikkend effect
hebben,eenverschijnsel overigens,dat ookhieriswaargenomen.
Deaantastingvandewortel schijnthet eerstplaats tevindenop
+_1cmachterdeworteltop.
Eenzelfde verschijnsel alsvoorerwten iswaargenomen geldtvoor
dewortelgroeivanHelianthus.Inhet laatste gevalevenwel blijken
DNPenDNC eventoxischte zijn.DNC isechterweerveel toxischer
danDNBPvoordewortelsvandezonnebloem, terwijlhet omgekeerde
hetgeval isingerst.Bijgerstwerdwaargenomen,dat delengtegroei derwortels enhetversgewichttserdengestimuleerd doorDNCconcentraties tussen0.025en0.1 p.p.m., terwijlna0.4 p.p.m.
DNC-remmingderwortelgroei optrad,hetgeen schematisch indefiguur
isweergegeven,waarbijeen+tekenwijst opstimulering eneen
-teken opremmingvanwortelgroeienversgewicht.

ïooio

0.025

DNC

Hetblijft devraagofdetoxischewerkingvanDNC tewijtenis
aandeverbindingzelf ofaaneenomzettingsprodukt.Uitspectroscopischemetingen blijkt nl., datdeverbindingen,dieuit dewortels
komenbijafwassenetc.geenDNCzijn,nochhetion,nochhetongedissocieerdemolecule.
Volgens Bruce blijkt deremmingvandewortelgroei grotendeelste
danken aandereductie vanhetaantal cellenindestrekkingszone of
vandie indemeristematischewortelzone.
Behalve deinvloed vandelengte vandealkylketensin2,4-dinitro6-alkylphenolenopdetoxiciteit vandezeverbindingen isdoor
Blackman ookdeinvloed vannitrering indekernvanphenolenen
benzeenbestudeerd,waarbijwerd gevondendathet2,4-dinitrophenol
hetmeest toxischwas.Ookhet 1.3,5-trinitrobenzeenbleekvrij
actief.
Behalve structuuranalyse entoxiciteitwordenmilieufactoren
bestudeerd,zoals o.a. deinvloed vanpHopdetoxiciteit derverbindingen endeinteractievanverschillende verbindingen.Zovond
Blackmano.a.,ookovereenkomstig demeningvanVanOverbeek e.a.,
maarin tegenstellingmet Lundegardh,datde toxiciteit vanhet2,4D-zuurvooralveroorzaakt wordt doorhot ongedissocieerdemolecule.
Werkendemetkleinkroos (Lemnaminor)werdgevonden,dat,om50 f°
doding teveroorzaken,resp.nodigwas 45s 81,186en457p.p»m.bijde
opeenvolgende pH'3van4«6i 5-1;5*6en6.1.
DoorWoodford is o.a.nagegaande interactie tussenTCAen
2,4-D opdegroeivanwortel-enspruitstukjesvandeerwt.Remming
vandespruitvandeerwtvindtplaats,wanneerdeconcentratie TCA
groterisdan 10~ 8Mol.Toevoegingvan4.5 r. 10"°Hol. en4.5x*
10-4Mol.2.4-D aanconcentraties TCAvariërendvan10~9totÏO - ^TCA
dedendespruitgroei toenemen.Vermoedy/ordtderhalve datdephytotoxische eigenschappenvanTCAinverband staanmethetheteroauxinegehalte derplanten.
Hetisniet steedsnoodzakelijk,datspuitproeven ofproevenop
wateroulturesetc.wordengenomen omdeherbicióoworkingtewaarderen.
Ookkangebruik gemaakt wordenvandeAglamicrometerpipet,waarbij
druppelsmet constant volume ophetbladoppervlak kunnenwordengebracht.Doorbeoordelingvandeontstane vlekkeninhetbladweefsel,
bv.aantalbruingekleurde vlekkenperconcentratie,kanmenietste
wetenkomenoverderelatieve toxiciteitvanverbindingen.Hetzelfde
geldtvoorgroeistoffen inverbandmetdestengelkromming.Deze
methode iso.a.met succestoegepast doorDr.R.PfeiffervanFisons
Pest ControlLtd.Deze bracht o.a.druppels ophetbladmetverschillende zoutenvanMCPA, zoalshetNa-enhetK-zout.Daarbijwerd
gevonden,dathetNa-zout snelleruitkristalliseerde danhetK-zout,
vooralbijeenlagerelatieve luchtvochtigheid.Werden druppelsop
bladerengebracht,danwerdendezena24uurafgewassen.

-10Ookdecuticulavandeerwtenv/erdafgeschaafd.Deachtergebleven stof
werd opgelostinwatereninverschillende verbindingenoptomatenbladtoegediendendekrommingwerdnagegaan.Opdezewijzekonworden
nagegaanhoeveelbijbenaderingophetbladwasachtergebleven.
Hetverschilinuitkristallisatie bleekookuitmicrofoto's.
d.Veldproeven
Develdproevenwordenuitgevoerd doorverschillende grotefirma's
enookdoorRijksinstituten,zoalsdeA.R.C.UnitforWeed Controlte
Oxford.Inhetlaatste gevalwordendeproevenineigenbeheeruitgevoerd,ofinsamenwerkingmetdeNationalAgricultural AdvisoryService,N.A.A.S.,welke somsookzelf observatieproevenuitvoertinhet
desbetreffendedistrict.Zowerdenmijveldproeven getoonddoor
Mr.C V .Dadd,Dr.H.A.Roberts,Mr.Fryer,Dr.Woodford,Dr.Pfeiffer
e.a.Demeesteveldproeven,dievanbelangzijninverbandmetdegroeistoffen,diedoorProf.WainteWyeCollege zijnontwikkeldenvan
andere chloorphenoxyboterzuren, zoalshet4-chloorphenoxyboterzuur,
welke doordeAmericanChemicalPaintCo.wordtgemaakt.Andereproevenbetroffendewerkzaamheidvanchlooraceetamidenenamino-triazole.
Uiteraard zijnslechts indrukkenverkregenencijfers zijnnogniet
beschikbaar.Inhetvolgende zaldanookkortdeindrukwordenbeschrevenoverdereactievanonkruidenengewassen.Ziebijgaandetabel.
Indezetabelismeteenaantal+tekensderesistentie tegeneen
aantalmiddelenaangegeven.Indienmogelijkisbovendieninkg/hade
dosis tussenhaakjesweergegeven,waarbijresistentie ofgevoeligheid
optrad.
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Deresistentie t.o.v.dechloorphenoxyboterzuren vanSinapisen
Raphanusdoetietsverwonderlijkaan,wanneerweditvergelijkenmet
deresultaten vanWain.Hetisechtermogelijk,datdeverbindingen
ineentelaat stadium, dustijdens de"bloei,zijntoegepast.De
resistentievandeze soortenneemtookt.o.v.dechloorphenoxyazijnzurentoevanafdekieming totde"bloei.
Behalve dezevergelijkende proevenmetphenoxyazijnzurenen
boterzurenwerdenookproevenwaargenomen omtrent detoxiciteitvan
DNC,DNBPenDNIPP inenkelegewassen.Deindrukwerdverkregen,
datinhetalgemeendetoxiciteitvandelaatste tv/eegenoemdeverbindingenweiniguiteenloopt.Belangrijk lijktvooraldewijzevan
toepassing.Dit"blijkt"bv.uitvergelijkende proeveninerwtenvan
Dr.H.A. Roberts teWellesbourne envanDr.R.PfeiffervanFisons
PestControlLtd.ZogaveninerwtendeÎTH4-zoutenvanDNBPbijresp.
1 en2kg/ha,resp.20$ en60 foschadeaan stengels,in tegenstelling
met deaminezouten.DeITH4-enaminezoutenvanDNIPPgaven,toegediend
naarbeidehoeveelheden,maarweinig schade.Tenopzichtevandeonkruidenv/aserbetrekkelijkweinigverschil intoxiciteit.Alleentegen
muurwashetDNBP toxischer danhetDNIPP.
InEngeland ismennuookbegonnenmethetbeproevenvanemulgeerbaremetPCPversterkte oliën,overeenkomende met ShellPE-30in
uienenbieten,waarvanwijreedsv/eten,dat toepassingindepraktijk
zeergoedmogelijk is.Bovendienwerdeninverschillende gewassen
dichloor-alkyl-aceetamidenbeproefd,zoalshetdichloor-di-alkylaceetamideenhet dichloor-di-aethyl-aceetamide.Deze verbindingen
hebben echter eengeringerewerkzaamheid danTCAofhet2,2-dichloorpropionzuur.Dezeverbindingen zoudennauwelijks enige schadeveroorzakeninVicia,erwten,peterselie,spinazie,rodebietenetc.Het
2,2-dichloorpropionzuurbleek echterzeer effectief inproeventer
bestrijdingvankweek invergelijkingmetTCA.Deeffectiviteitwas
+ 3à4maalzogroot.HetTCA schijnt inEngeland veelbelovendvoor
debestrijdingvanwildehaver inerwtendoorhet+_14dagenvoorde
zaaidererwten (is+_31maart)toetepassen.WordtTCA enkele dagen
v<5ó"rdezaaidererwtentoegepast,danblijken deerwtendewaslaag
temissenenneemt deresistentie t.o.v.DNBPwaarschijnlijkaf.
III 0NDEEZ0EKOMTRENTSPUITTECHNIEK
Vanhetonderzoek omtrent dedruppelgrootte inverbandmetnozzleopening,druk e t c , datteSilsoegebeurt doorMr.R.J. Courshee,zijn
weinigresultatenmee tedelen.Deoorzaakhiervanisgedeeltelijk,dat
geblekenis,dathet elektronische telapparaatnietv/iskundigverwerkbaregegevensblijkt teverschaffen,vanwege demetingvan lijnstukken
insamenhangmetvariërende druppelgrootte.Bovendienondervindtmenhet
bezv/aar,datdetellingzeer traagverloopt.
Bijhetopvangenvandedruppelsgebruiktmen eenmengselvan+_
20-30 yovaseline enhetresterende percentage ismedicinale olie.De
waterdruppels dringenechternietvollediginditmengsel.Om
zoveelmogelijk deevaporatievanwaterdruppels tevermijden,wordende
waterdruppels overgotenmetmedicinale olie.De druppelsvankleine
nozzleswordenopgevangen opeenafstandvan15cmenvangrotenozzles
op_+30cm,omdatgeblekenisdat +_ 60 fovanhetaantaldruppelsvan
\0-~50yU verlorengaat doorverdamping.Nauv/keurigebepalingbenedeneen
druppelgrootte van4G>#"s zobelangrijkvoor "spray-drift"isdusniet
mogelijkbijdezemethode,temeerdaareraltijdongeveer eenminuut
verloopt tussenhetopvangen derdruppels endebedekkingmetdevloeibareparaffine.Druppelsvan 57-93/^'verdampenzeer snel,v/aarbijdeverdampingssnelheid ongeveer evenredig ismetr % ofietsgroter,afhankelijkvandekromming.Grote druppelsvan+_500j/fc'verdampenveellangzamer.
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De grote druppels wordengeteld opeenoppervlak,hetwelk+ 25xzo
groot isalsd&t,waarvan dekleine druppelswordenbemonsterd.Omeen
goedbeeldtekrijgen,wordendeaantallenkleine druppels inelke
grootteklasse dusmet 25vermenigvuldigd.
Voorverschillende doeleindenishetnuttigomeengelijke druppelgrootte tehebbenvoorbiologische enandereproeven,zoals o.a.reeds
beschreven isvoordevergelijkingvandewerkzaamheid vanK-enNazoutenvanMCPA.Deze druppelgroottekano.a.wordenverkregenmeteen
Aglamicrometer.Vooreensnelleproduktie vangelijkmatige druppelgrootteskanookwordengebruik gemaaktvaneenpipet,waarbijdedruppelgrootte afhankelijk isvandedrukopdevloeistof endesnelheidvande
naald,die dedruppelonderdepipetafaagdt,hetgeeno.a.nuttigisbij
contacthoekmetingen.Voor andere doeleindenkangebruik gemaaktworden
vaneenroterende schijf,waarvandesnelheid o.a.kanworden gevarieerd.
Dedruppelgrootte isindatgevalvolgens Dr.R.T.BrunskillvanPest
Control Ltd.afhankelijk vandediametervandeschijf endesnelheid,
maar onafhankelijk vandehoeveelheid water.Eenongeveer gelijke
druppelgrootte zoukunnenwordenverkregenmethetvolgendeapparaat.
gLasplaat

waterige
oplossing
lucht

koperenbuis

lucht

testplant
Hierbijwordendekleineredeeltjesmeegevoerd tegendeglasplaat
endeze slaanhieropneer.Degrotere druppelsvallenneer opdeonderkantvandekoperenbuis.Degebruikte druppelgrootte isdusvaneen
gemiddelde grootte enbijbenaderingconstant.
Inhetveldwordtveelal gespotenmet eenspuitgeweer opobservatieproeven.InOxfordwerktmendaartoemet eengecalibreerd apparaat
(zieProc.BritishWeed Control Conf.teHarrogate:2, J> en4november).
Voor observatieproeven isechtereennieuwemachine ontworpendoor
Dr.R. PfeiffervanPest Control Ltd.,waarvanhetprincipe schematisch
indefiguuropblz. IJ isweergegeven.
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tankvan
+ 10liter
inhoud
I

afsluitkraan
III
afsluitkraanII
mengtank
ommet

IntankIkan zuiverwaterofeen"bepaaldeoplossingwordengedaan.
Intank IIwordteenoplossingvaneenbepaaldeherbicide gedaan,bv.
1 ioNH4-DNC.Bijhet spuitenwordtbegonnenmetzuiverwateruit tankI
naardemengtank tevoerenenvandaarnaar denozzles.WilmenDNC
spuiten,dansluitmenmet eenhandle afsluitkraanIdichtendeafsluitkranen IIenIIIopen.Menbegint dandus tespuitenmetbv.1$DNCoplossing.AlnaargelanghetvolumeMC-oplossingintank IIvermindert,
vloeitwaterofeenandere oplossinguit tankItoeenneemtdeDNCconc.dus afintankII,waarindevloeistof inheftige bewegingisdoor
eenmechanische roerinrichting. Naverloopvantijdneemt deDNC-conc.
dusafvan1 $>tot+0/ointankII.
Voordelenvandezemachine zijnvelerlei;
Wanneer
menslechtsweinigvaneennieuwe verbindingbezit,zoals
a.
zovaakhetgevalismet juist ontdekte herbiciden,kanmen,dooreen1
ofmeerprocentige oplossingtemaken,diehogerisdannormaalwordt
vereist,meteengeringehoeveelheid actievestofvolstaan,
terwijlmentochalle concentraties krijgt.Hetisdusvangroot
voordeelbijdebeproevingvannieuweprodukten.
b. Ineenveldmet onkruidenengewaskan opdynamische wijze deselectiviteit snelwordenbepaald dooralleondeafstandenvoor100$ doding
enO^dodingoptezoekenvoorgewasenonkruiden.Verondersteldat
meneengewaserwten teeltmetals onkruidenherik enkleinemuur.
conc.
DNBP
4kg/haact.st.

2k g / h a

± H/h&

acte

sU

II
/

III

^

/

I erwten

15m
II'muur

IIIherik

14
I
erwtenbeschadigdvan4-1*75kg/haDNBP
II muur100 %gedoodvan4-1 kg/haDNBP
III herik 100# gedoodvan4-0.4kg/haDNBP
Hetisinditgevalduidelijk,dat zeergoedDNBPvan1tot
1.75 kg/haactieve stofkanworden toegepast,daarboven1kg/ha
actieve stofDNBPmuur enherikgoedwordengedood enerwtennoggeen
schade ondervinden.Boven1.75kg/haactieve stofDNBP ondervinden
erwtenwelschade,zoalsblijkenkanbijberekening.Erbestaat nl.
eenrechtlijnige betrekkingtussende afstandendelogaritmevande
concentratie.Hoe groterdeafgelegdeweg,hoekleiner deconcentratie.
Schematischisditweergegeven indeonderstaandefiguur.
log.
conc

0m

m

afstandinm

c.Wilmeneenmengselvanproduktenbekijken,danvultmenbv.tankII
met eenDNC-oplossingentankImet eenoplossingvaneenandere
herbicide,bv.MCPA,waarvandeconc.dusmet deafgelegde afstand
toeneemt,terwijlde conc.metde afgelegde wegafneemt.Opdezewijze
kanmenbv.vindenwathetmeestvoordelig isvoordebestrijding
vanbepaalde onkruideninvlasetc.
DoorDr.Pfeiffer zijnreeds aardige resultatenverkregenbijhet
vergelijkenvandetoxiciteitvanDNBP-zouten.Zobleek o.a.het
tri-aethenolaminezoutvanDNBPminder toxischdanhetDNBP.
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31Mei

Rothamsted Exp.Station,Harpendon,Herts»:MissJoan
M.Thurston,MissKath.Warington,Dr.D.J„ Watson

2-3 Juni

Cambridge,N.A.A.S.:Mr.C.V.Dadd

6 Juni

I.C.I.Ltd. Jealott'sHill ResearchStation!Dr.W.G.
Templeman,Dr.J.Stubbs,Dr.R.C.Brian.

7 Juni

I.C.I.PlantProtectionLtd.,Fernhurst:Mr.J.F.H.
Cronshey,Dr.H.P.Allen,MissFrost,Mr.W.R.Lane

8-9 Juni

Fisons Pest ControlLtd.. ResearchStation,Chesterford
Park:Dr.R.Pfeiffer,Dr.'G.S.Hartley,Dr.R.F.Brunskill,
Dr.R. Burleigh

11-18Juni:Department ofAgriculture,Univ.ofOxford:Prof.G.E.
Blackmanand students, Prof.KanitkarandA.R.C.Unit
forWeed Controls Dr.E.K.Woodford,Dr.K.Holly,
Mr.J.D.Fryer,Mr.J.G. Elliott,Dr.D.Osborne,
Dr. McCreedy, Dr.L.Reinhold,Mr.R.J. Chancellorand
Mr.Evans
14Juni

:Dr.H.A.Roberts,National Vegetable ResearchStation,
Wellesbourne,Warwick

20-21Juni :Mr.R.J. Courshee,N.I.A.E.,Silsoe
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