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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

27

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.
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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.
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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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manure
crop r e s i d u e s

fertilizer
volat.(NH 3 )
deni trif.
[N2+N20)

plant

fixation(NH3 '

leaching
(N03,N02)

Fig. 7.Schematische voorstelling van de turnover-dynamiekvan stikstof inde grond.
Fig. 7.Schematic representation of the turnover dynamics of nitrogen
in the soil.

snelgeïmmobiliseerde NH„-Nop.Overigens kanooknitraat-Nwordengeïmmobiliseerd als geenNH^-Naanwezigis.
Accumulatie vandegeïmmobiliseerdeNinuitsluitend één specifieke
organische-N-fractie konnochindezepotproefnochineenveldproef
chemisch-analytisch wordenvastgesteld (tegrotebepalingsfout).Als
hetinfiguur7gegevenbeeldjuistiskandittrouwensookniethet
geval zijn.Alleenonderzoekmetbehulpvan Nzouhierin opheldering
kunnenbrengen.
Mi-neralisatie van organische
stikstofverbindingen
Erisdoorvelenlangenintensiefgezochtnaareenintrinsiekeorganische-stoffactor diedepotentiële stikstofmineralisatievoorhette
komengroeiseizoenkanaangeven.UithetonderzoekvanRisvolgt echter
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datruwweg 50% vandevariatie instikstofbehoeftekanwordenverklaarduitverschillen indehoeveelheid minerale stikstofinhet
bodemprofiel aanhetbeginvanhetgroeiseizoen.Aangezienongetwijfeldhetresterenddeelvandevariatie inbelangrijkemateopandere factoren (bepalingsfouten,weersinvloeden,e.d.) zalberusten
ishetpraktischebelangvanheteerstgenoemde onderzoek sterkverminderd (ofschoonnietgeheelverdwenen).
Ditgeldtechternietvoordevoorspellingvande stikstofwerking
vanorganischemeststoffen.Detoedieningvan stoffenalsmesten
stroversnelteveneensde "turnover"vanallewielen infiguur 7.Zo
konditjaarwordenaangetoonddatde toevoegingvancelluloseof
strodeafbraakvandehumus versnelt.Uithumusdiemet

Cwasge-

14

labelledwerd nl. aanzienlijkmeer

C O 2ontwikkelddanzonderdeze

toevoegingen.Hetnetto-effect ophet gehaltevandegrond aanmineralestikstofhangtafvandeverhouding tussenenergieleveringvoor
demicrobenenhetstikstofgehaltevanhetmateriaal.
Inhetjaarverslag 1977werd alsvoorlopigevuistregel gegevendat
vandeorganische stikstofinrundermestinheteerstejaarnetto50%
wordtgemineraliseerd envandie invarkens-enkippemest (zonder
strooisel)701. Inapril 1978werd eenpotproef-onder-veldomstandighedengestartomhetmineralisatieverloopvanverserunder-envarkensfecesenvankippemest, alofnietmet gemalenstrogemengd,ineen
zandgrondeneen zware zavelvast testellen.Enkelemineralisatiepercentagesworden intabel IIIvermeld.Eenpercentagevan 70%werd
bijdeversekippemestenK T enK T T als gevolgvannog zeerhogegehaltenaanurinezuur reeds inongeveeréénmaandbereikt.Deoudere
kippemestK T T T met weinigurinezuurhaalde echter in7maandennog
geen 50%. Gemiddeldwerddeorganische Nvanvarkensfeces sneller
gemineraliseerd dandievanrunderfeces,maarnergenswarende
waardenvan 70resp.50%aanheteindvanhet groeiseizoenbereikt.
Eenopvallend,nogonverklaard verschil tradoptussenbeidegronden.Bijde zandgrondkomtbinnenofinéénmaanddemineralisatie
vlotopgang,althansbijdeobjecten zonderstro,maar gaatna4à
5maandenhaperen.Bijde zavel gaathetveel trager,vermoedelijkdoor
eengelijktijdige snelle immobilisatie (decijfers gevendenettomineralisatie'.), maarhet zetregelmatigerdoor.
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TABELIII.PercentagevantoegevoegdeN
nettogemineraliseerd
(renvverserunder-envarkensfeces;k enk verse,k TTToude
kippemest).
Inzandgrondna4
rI 36
rII 19
rIII 28

vI
vII
vIII

gem. 28

maanden
43
29
53
42

k I
99
k II
77
k III 42

Inzwarezavelna
rI
rII
rIII

28
8
24

gem.

20

vI
vII
vIII

7maanden
36
20
39

kI
kII
kIII

94
67
28
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Bijdeobjectenmetstroverlooptdenetto-stikstofmineralisatie
minofmeerparallelaandiezonderstro,alleenisdestartbijde
zandgrond2à3maandenvertraagd,bijdezavelnogmeer.Destikstofvastleggingisongeveer7kgpertonstro.
Hetisduidelijkdathetbeschrevenmineralisatieverloopbelangrijkeconsequentieszouhebbengehadvoordestikstofvoorzieningvan
eeneventueelgewas.Bijdezavelenmetnamebijdefeces-stromengsels
zoudengranennietenrooivruchtennietofslechtsbeperktvandein
organischeverbindingen aanwezigestikstofhebbengeprofiteerd.Bij
derunder-envarkensfecesenhunmengselsmetstrowaserduidelijk
verbandtussenmineralisatiesnelheidenC/N-verhouding (variërendvan
10tot23;figuur8;hetC-gehaltekomtruwwegovereenmetdehelft
vanhetgloeiverlies).Erisaanleidingomteveronderstellendatbij
aanwezigheidvanmeerammoniak-stikstof (zoalsindrijfmest)tot
eenC/N-verhoudingvanongeveer10,demineralisatiemeergelijken
inhetalgemeensnellerwasverlopen.Ditzalineennieuweproef
wordengetoetst.
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%v. toegev. N o r g n e t t o g e m i n d
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Fig.8.Verband tussenhetpercentagevandeorganische stikstofuit
demest/stromengselsdatnetto isgemineraliseerd ineenzavelgrond
na 7maandenenineenzandgrond na4maandenendegloeiverlies/N(-otverhoudingvandemest enmest/stromengsels.
Fig.8.Relation between thenetpercentage oftheorganic nitrogenin
themanure/strawmixturesmineralized inasandy loam after 7months
and inasand soil after4months andtheratio loss-on-ignition/
"tot. of themanureandmanure/strawmixtures.
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Afdeling Bemesting in de landbouw

dr.ir.K.W.Smilde,

afdelingshoofd

Hetonderzoekoverdelandbouwkundigebetekenisvanhetgehalteaan
mineralestikstofindegrond,bepaaldinhet vroegevoorjaar,kon
ditjaarweermetsteunvanhetInstituutvoorRationeleSuikerproductie(1RS)opruimeschaalwordenvoortgezet.Inoverlegmetde
bevoegdeinstantieswerdbeslotenmetingangvan1979hetopgrondonderzoekgebaseerdeN-bemestingsadviesvoorsuikerbieteninte
voeren.Opgraslandblijkthetverloopvandegehaltenaanminerale
stikstofindegrondaanknopingspuntentebiedenvoordetoetepassen
verdelingvandeN-bemestingoverhetseizoen.
Inhetkadervaneen,insamenwerkingmetProefstationvoordeAkkerbouwenGroenteteeltindeVollegrond (PAGV),Proefstationvoorde
Rundveehouderij (PR)enInstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishouding (ICW)uitgevoerdendoordeEEGgesubsidieerd,onderzoekwerd
veelaandachtbesteedaandeconsequentiesvantoedieningvanovermatigehoeveelhedendierlijkemestaanbouwland,metnamedeverrijking
vanhetondiepegrond-en/ofdrainwatermetnitraat.Opgrasland
richttenetonderzoekzichopdeaankunstmeststikstofendierlijke
mesttestellenmaxima,vooralvanuithetoogpuntvandekwaliteit
vandezode (bodembedekking,botanischesamenstelling).Eenstudie
overheteffectvanberegeningopdestikstofreactievangraswerd
geëntameerd.
Detoetsingvandegevoeligheidvansierteeltgewassenopveensubstratenvoorspoorelementtekortenkwamtoteenzekereafrondingen
zalalleenvoordegewassenCallunaenEricawordenvoorgezet,met
namevoorwatbetreftdeelementenijzerenkoper.Ookresterennog
enkeleproblementenaanzienvandewerkingvanenkeleijzerchelaten.
Onderzoekterondersteuningvanhetbeleidinzakeafvalstoffen
(havenslib,zuiveringsslib)blijfteenhogeprioriteitbehouden.De
vragenspitsenzichvooraltoeopdechemischesamenstellingvanhet
doormensen/ofdierteconsumerenprodukt,metnameopdemaximaal
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aanvaardbare gehaltenaanzwaremetalen zoalscadmium,daarbijrekening
houdendmethet"natuurlijke"niveau.
Eensamenwerkingsprojectmetde"ServicedesSols"teBoven-Volta
werdbegonnen.Deplannenvooreentestichten LaboratoriumvoorGrondenGewasonderzoekwerden geconcretiseerd:eenlijstvoordeinventaris,
apparatuurenchemicaliënwerd opgesteldendebouwtekeningmetdebetreffende instantiesbesproken.
Bemestinga onder zoek
(1) Bouwland
(a) Stikstof.

In1978ishetonderzoeknaardelandbouwkundigebeteke-

nisvanN-mineraalbepalingeninhetbodemprofielvoortgezetmetaardappelenensuikerbieten,watdelaatstebetreftweerinsamenwerking
methet1RSteBergenopZoom.Voorbeide gewassenstaatderelatie
tussenN-mineraalinhetbewortelbarebodemprofiel (omstreeks 1maart)
endeoptimaleN-gift betrouwbaarvast,metcorrelatiecoëfficiënten
van resp.-0,65(35proefvelden)en-0,75(68proefvelden).Alleen
opgemengwoeldedalgrondblijkthetgrondonderzoekopmineraal-N
weinigdoeltreffend tezijn.InoverlegmetdeCommissie BemestingBouwlandwerd beslotenmetingangvan1979hetopgrondonderzoekgebaseerde adviesvoordeN-bemestingvan suikerbietenintevoeren.Aangezienhetomorganisatorische redenenwenselijk ishettijdstipvan
bemonsterentevervroegenvanhetvoorjaar (februari/maart)naarhet
voorafgaandenajaar (november/december),zalwordennagegaanofde
voorjaarstoestandviasimulatiebetrouwbaaruitdenajaarstoestand
kanwordenafgeleid.Voortswordt,insamenwerkingmetdeafdeling
Biologievandegrond,inhetbijzonder aandacht geschonkenaanhet
lotvandekunstmest-Nindegrondenaandefactoren (denitrificatie,uitspoeling,immobilisatie)diegezamenlijkeenbalanstekort
aanmineraleN,indeperiodevoorafgaand aandegroeivanhetgewas,
kunnenveroorzaken.
MetdelingvandeN-giftwerdenditjaarbijwintertarwe inhet
algemeenhogereopbrengstenverkregendanbijtoedieningineens.
Hetoptredenvanlegeringwerderdoorvertraagdofvoorkomen.Met
gewasbeschermendemaatregelenwerdenmeeropbrengsten verkregendiebij
dehoogsteN-giftenopliepentot2000kgkorrelperha.
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(b) Fosfaat

en kali.

Inoverlegmethet Consulentschapvoor Bodemaan-

gelegenheden inde landbouwwerd hetfosfaatbemestingsadvies voor
de tuinbouwgewassenspruitkool,spinazie,conservenerwten,stamslaentuinbonen ingepast indebestaande adviesbasisvoor landbouwgronden.Degemiddelde bemestingsnormenvoordeze gewassen sluitenredelijkaanbijhetadviesvoorde gewassenmetde zwaarste bemesting
(aardappelen,mais). Voorbonen geldthet adviesop zand-endalgrond
alleenvoor zoverrijenbemestingwordt toegepast.Denormenvoorde
kalibemesting vandeze tuinbouwgewassen komenovereenmetdievoor
granen (zandgrond)ofvlinderbloemigen (kleigrond);spinazievraagt
opkleigrond echtereenveelruimerebemesting.
Volgenseenonderzoeknaarde invloedvanbemesting opde sortering
vanpoot-enconsumptieaardappelen blijktkalibemesting de sortering
naardegroverematen teverschuiven,fosfaatbemesting daarentegen
naardefijnere.
(o) Kalk. Voortgezet onderzoekmetdigitalis,eenvoordefarmaceutische industrie geteeldhandelsgewas,toonde aandatdehoogsteopbrengstwerdverkregenbijpH-KCl 5,0,eenwaardedie optimaal is
vooraardappelenmaar sub-optimaal voor zomergersten suikerbieten.
(d) Organische

meststoffen.

Ineen,gezamenlijkmethet PAGV,PR

en ICWuitgevoerde,proefmet snijmaisopdeDroefboerderij teMaarhezebleek inde afgelopendriewinterseizoenen 32tot 58°Óvandena
deoogst inhetbodemprofiel (tot 100cm)aanwezige hoeveelheid Nmineraal,plusdedaaraantoegevoegde N-mineraalindevormvanrundveedrijfmestverspreid indewinter,teverdwijnen.Eenbelangrijk
deelhiervanmoet zijnuitgespoeld,getuigedehoge nitraatgehalten
die inhetondiepe grondwater (op 1-1,5 m benedenmaaiveld)werden
aangetroffen (fig.9 ) .Ineenanalogeproefmetvarkensdrijfmestwerd
eendergelijke samenhang gevondenmet hetnitraatgehaltevanhet
drainwater.Hoewelmais zwarebemestingmetdierlijkemest goedkan
verdragen,komthierduidelijk éénvandenegatieve gevolgenvan
overmatigebemesting aanhet licht,ni.deverrijkingvanhet ondiepe
grondwateren/ofhetdrainwatermet stikstof.
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Fig.9.NO-gehaltevanhetondiepe grondwater (1,5-2,0m)inafhankelijkheidvanhetgehalteaanN-mineraalindegrondendedaaraan
toegevoegde rundveedrijfmest.
Fig.9.NO-contentoftheshallowground-water (1,5-2,0m)inrelation
tothecontentofmineralNinthesoilandaddedcattleslurry.
Hetverzamelenvangegevensoverheteffectvanverschillendeorganischemeststoffenopdeopbrengstvangewassen,deoptimaleN-gift
enhetverloopvanhethumusgehaltevandegrondwerdvoortgezet.Ter
illustratieeenvoorbeeld (tabel IV):hetveeljarigestalmestproefveldopdeLovinkhoeve,waaropomdetweejaar (sinds 1946)20ton
stalmestperha(aandehakvruchten)wordt toegediend.Bijgebruikvan
stalmestwordenbijsuikerbietenopbrengstenverkregendiemetkunstmeststikstofalleenniettebehalenzijn.

TABELIV.Suikeropbrengsten (kg/are)ophetveeljarige stalmestproefveldopdeLovinkhoeve.

kg N/ha

geen stalmest
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(b) Fosfaat en kali. InoverlegmethetConsulentschapvoorBodemaangelegenhedenindelandbouwwerdhetfosfaatbemestingsadviesvoor
detuinbouwgewassenspruitkool,spinazie,conservenerwten,stamslaentuinboneningepastindebestaandeadviesbasisvoorlandbouwgronden.Degemiddeldebemestingsnormenvoordezegewassensluitenredelijkaanbijhetadviesvoordegewassenmetdezwaarstebemesting
(aardappelen,mais).Voorbonengeldthetadviesopzand-endalgrond
alleenvoorzoverrijenbemestingwordttoegepast.Denormenvoorde
kalibemestingvandezetuinbouwgewassenkomenovereenmetdievoor
granen(zandgrond)ofvlinderbloemigen (kleigrond);spinazievraagt
opkleigrondechtereenveelruimerebemesting.
Volgenseenonderzoeknaardeinvloedvanbemestingopdesortering
vanpoot-enconsumptieaardappelenblijktkalibemestingdesortering
naardegroverematenteverschuiven,fosfaatbemestingdaarentegen
naardefijnere.
(o) Kalk. Voortgezetonderzoekmetdigitalis,eenvoordefarmaceutischeindustriegeteeldhandelsgewas,toondeaandatdehoogsteopbrengstwerdverkregenbijpH-KCl5,0,eenwaardedieoptimaalis
vooraardappelenmaarsub-optimaalvoorzomergerstensuikerbieten.
(d) Organische meststoffen.

Ineen,gezamenlijkmethetPAGV,PR

enICWuitgevoerde,proefmetsnijmaisopdeoroefboerderijteMaarhezebleekindeafgelopendriewinterseizoenen32tot58%vandena
deoogstinhetbodemprofiel (tot100cm)aanwezigehoeveelheidNmineraal,plusdedaaraantoegevoegdeN-mineraalindevormvanrundveedrijfmestverspreidindewinter,teverdwijnen.Eenbelangrijk
deelhiervanmoetzijnuitgespoeld,getuigedehogenitraatgehalten
dieinhetondiepegrondwater (op1-1,5mbenedenmaaiveld)werden
aangetroffen (fig.9).Ineenanalogeproefmetvarkensdrijfmestwerd
eendergelijkesamenhanggevondenmethetnitraatgehaltevanhet
drainwater.Hoewelmaiszwarebemestingmetdierlijkemestgoedkan
verdragen,komthierduidelijkéénvandenegatievegevolgenvan
overmatigebemestingaanhetlicht,ni.deverrijkingvanhetondiepe
grondwateren/ofhetdrainwatermetstikstof.
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Fig.9.NO-gehaltevanhetondiepe grondwater (1,5-2,0m)inafhankelijkheidvanhetgehalte aanN-mineraalindegrondendedaaraan
toegevoegde rundveedrijfmest.
Fig.9.NO-content oftheshallow ground-water (1,5-2,0m)inrelation
tothecontentofmineralNinthesoilandadded cattle slurry.
Hetverzamelenvangegevens overheteffectvanverschillendeorganischemeststoffenopdeopbrengstvangewassen,deoptimale N-gift
enhetverloopvanhethumusgehaltevandegrondwerd voortgezet.Ter
illustratieeenvoorbeeld (tabel IV):hetveeljarige stalmestproefveldopdeLovinkhoeve,waaropomdetwee jaar (sinds 1946)20ton
stalmestperha(aandehakvruchten)wordt toegediend.Bijgebruikvan
stalmestwordenbijsuikerbieten opbrengsten verkregendiemetkunstmeststikstofalleenniettebehalen zijn.

TABELIV.Suikeropbrengsten (kg/are)ophetveeljarige stalmestproefveldopdeLovinkhoeve.
kgN/ha

geenstalmest
20tonstalmest/ha
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Nadatenkelejarengeledendebelangrijksteobjectenvanhetveeljarigeorganische-stofproefveldteMaarhezenaarhetinstituutzijn
overgebrachtomalsvakkenproeftewordenvoortgezet,isditthans
ookgeschiedmetdehoofdobjectenvanhetovereenkomstigeproefveld
teHeino.Hetbetrefthierzandgrondenwaarophethoofdgewasenstoppelgewaswelofgeenstalmestontvangenenhetlaatstewelofniet
wordtondergeploegd.OverdehoofdobjectenliggennogN-trappen.De
continueringvanhetonderzoekishiermeegewaarborgd.

(2) Grasland
(a) Stikstof.

Hetonderzoeknaarhetjuistetijdstipvanstikstofbe-

mestingopgraslandinhetvroegevoorjaarwerdookditjaarvoortgezet.Deproeven,dieinverschillendedelenvanhetlandwerden
aangelegd,diendeno.m.alsdemonstraties.Hetadviesombijeentemperatuursomrond200Cdeeerstestikstofbemestingtegeven,bleek
ookin1978,metzijnrelatiefnattevoorjaar,juisttezijn.
Inenkeleveeljarigeproevenwordtdeinvloedvankunstmest-N
(giftentot160kg.Npersnede,bij5à6sneden)opgrasopbrengst
enkwaliteitvandezodebestudeerd.Een verhogingvande(totale)
N-bemestingvan360naar480kgNperhaleverdegemiddeldnogeen
opbrengstvermeerderingvan1tbndrogestofop.Opveranderingenin
botanischesamenstelling (relatievetoenamevanEngelsraaigras)en
kwaliteitvandezode(slechterebodembedekking)bijtoenemendeNgiftenisinvoorgaandejaarverslagenreedsgewezen.Eenuitbreiding
onderginghetonderzoekdoorbepalingvandeindegrondgeaccumuleerde
hoeveelheidN-mineraalendenawerkingdaarvan.Datvaneenduidelijkenawerkingsprakeis,blijktuitfig.10:hoemeerstikstofin
hetvoorjaarindegrondaanwezigisdestehogerdegrasopbrengst
(opjaarbasis).Hetverloopvandestikstofophopingindegrondgeeft
tevenseenaanwijzingvoordeverdelingvandeN-bemestingoverhet
seizoen.StijgingvanN-mineraalwijstoptezwareN-giftendiedoor
hetgrasnietwordenopgenomen,eenconstantniveauopeenevenwichtigebemestingdieopdebehoeftevanhetgewasisafgestemd.
Eenoriënterendonderzoekwerdverrichtnaardeinvloedvanberegeningopdestikstofreactis,bijeenéénjarigekunstweidevanEngels
raaigrasopzandgrond.UittabelVblijktdatzowelstikstofalsberegeningdeopbrengstverhoogdenendatdeeffectenelkaarversterkten.

49

ds t / h a j a a r
dm tl ha year
16

O

50
100
150
200
kg m i n N / h a i n g r o n d ( l a a g O - 7 5 c m )
in maart
kg minNIha in soil (0-75cmj in March
Fig. 10.Verband tussenmineraleNindegrond inmaartendegrasopbrengst aandrogestof inhetgroeiseizoen indrie verschillende
jaren.Deobjecten kregeneenonderhoudsbemesting naar40kgNper
snede inhetjaardatdenawerking werd bestudeerd.
Fig. 10.RelationbetweenmineralNinthesoilinMarch anddrymatter yield ofgrass inthegrowing season inthree differentyears.
The treatments received amaintenance applicationof40kgNpercut
intheyear inwhich theresidual effectswere studied.

TABELV.Invloedvanwel(+)engeen (-)beregening opdegrasopbrengst (d.s.100kg/ha)bij3maaltijden (M.M enM) .

N,kg/ha
(N+1/6)

Ml

14/6)

M2 (22/6)

M3 (29/6)

-

+

-

+

-

+

0
50
100
150
200

4,3
5,9
6,2
6,0
5,5

5,5
9,1
9,0
10,3
9,6

9,6
14,9
17,6
18,5
18,5

10,6
17,4
20,8
24,7
24,9

10,8
20,0
24,8
27,3
31,8

12,3
22,6
30,6
31,3
33,0

gemiddeld

5,6

8,7

15,8

19,7

22,9

26,0

(b) Kalk. DevragenronddeoptimalepHvoorgraslandzijnnogniet
alleopgelost.Uithettot dusver verrichteonderzoekblijktdat
devaakverondersteldepositieveinteractietussenpHenN-bemesting
geenalgemenegeldigheidbezit.Hetisdanookdevraagofdeforse
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kalkgiften (tot5à6tonperha),diewelwordengeadviseerdinhet
veenweidegebiedvanFriesland,gerechtvaardigd zijn.Debekalkingvan
veengrasland,medegeziendekwaliteitvandezodeendeminerale
samenstellingvanhetgras,vormtdanookeenonderwerpvanverdere
studie.
(o) Organische meststoffen.

In1973werddoorhetCSVteGorteleen

veeljarigeproefmetstalmestaangelegdterbestuderingvandebemestingswaardevandierlijkemestendeindringinginhetbodemprofiel
vanmestcomponentenalsstikstofenfosfaat.
'$3N

m

A V ^\C^,V.

Fig. 11.Maaienvaneengraslandproefveldmetbemonsteringuithet
zwad.
Fig. 11.Mowingexperimentalgrasslandplotsandsamplingdirectfrom
theswath.
TABELVI.Drogestofopbrengsten (tonperha),totaalvan6snedenin
1978ophetproefveld teGortel.
Stalmest, ton/ha totaalin6jaar

KunstmestN
kg/ha.snede

kg/ha. jaar

0
20
40
80
120

0
120
240
480
720

0
3,4
8,6
12,1
15,3
15,7

120

240

5,9
9,6
12,6
15,4
15,9

6,1
10,7
12,9
15,2
16,1

360
9,0
12,8
14,6
16,2
16,8
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Opdeze grofzandigegrondbleekookbijdehoogstestalmestgift(360
tonperha,gesommeerd over6jaar)hetgrasnogsterkpositiefte
reagerenop (hoge)kunstmest-N-giften (zietabelVI). Nadezezesjarigeproefperiode zijngrondmonsters genomenterbepalingvandegehalten
aanN-totaalenfosfaat;deresultaten zijnnognietbekend.Opeen
naburigproefveldmetsnijmais leidde toedieningvan200tonstalmest
jaarlijksnazesjaartoteenaanzienlijke stijging indegehalten
aanN-totaal,P-ALen^ inhetgrondprofieltot30cm.
Inproevenmetkoperhoudendevarkensdrijfmest (giftentot50ton/ha.
jaar)opzandgrondbleeknazevenjaarhetkopertot30cminhetbodemprofieltezijndoorgedrongen.Volgens voorlopige gegevensmoet
DijeenstijgingvanhetCu-totaalgehalteindelaagvan0-2cmtot
waardenvan60mg/kg grondenhoger,meteenopbrengstreductie rekening
wordengehouden.

(3) Toetsing van

meststoffen

Deresultatenvaneenonderzoekoverdewerkingvanverschillende fosfaatmeststoffenopeenkalkhoudende zavelgrond (Noordoostpolder)bij
snijmaiskunnenalsvolgtwordensamengevat:superfosfaat>monoammoniumfosfaat>diammoniumfosfaat (rijenbemesting).Breedwerpigebemesting (superfosfaat)hadopditproefveldweinigeffect.DeNP-meststoffenlijkeneenschadelijkenevenwerkingtehebben (ammoniak,nitriet?).
Het effectvanverschillende stikstofmeststoffen,alsoverbemesting
gegevenaanwintertarwe,werdnagegaanopeenkalkhoudende kleigrond
bijverschillende vochtregimes.UittabelVIIblijktdathetvochtregimedewerkingvandemeststoffenverschillendheeftbeïnvloed:
kalksalpeter (ks)niet,kalkammonsalpeter (kas)enigszinsendemeststofoplossingvanureumammoniumnitraat (urean)duidelijk.Degeringe
werkingvanurean zonderberegeningmoet grotendeels aanaar-enbladverbrandingwordentoegeschreven.Bijberegeningnadeoverbemesting
werkte ureanevengoedalsdebeide anderemeststoffen.

(4) Veensubstraten
Hetonderzoekoverdegevoeligheidvansierteeltgewassenopveensubstratenvoorspoorelementtekortenwerdvoortgezet.Bijveel gewassen
werdensymptomenvankoper-enijzergebrekwaargenomen indiendeze
elementenniet werdentoegediend,metnamebijhogerepH-waarden.
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TABELVII.Effectvaneenlate (stadium 10.5.1.schaalFeekes)overbemesting(40kgN/ha) opdekorrelopbrengstvanwintertarwe (in100
kgds/ha) inafhankelijkheidvandevochtvoorziening.
Geenoverbemesting Overbemesting
ks
geenberegening
60,9
beregening 1dagvooroverbem. 60,4
beregeningdirectnaoverbem. 60,9

kas urean

63,6 62,8 60,1
63.5 64,7 62,0
63.6 64,2 63,6

Fig.12.HetdoserenvandrijfmestopproefveldenmetdeSCHEPAN
precisiemachine.
Fig.12.Precisionapplicationofslurryinfieldexperiments.
Ditwasookhetgevalbijdeditjaar'instudiegenomengewassen

Berberis oandidula en Calluna vulgaris 'LongWhite.
Deproefmet Chamaecyparis lawsoniana 'alumii'waarindewerking
vanverschillendeijzerchelatenwordtonderzocht,werdditjaar
voortgezet.HetbijpH-KCl5,0,ofhoger,optredendeijzergebrekkon
nietwordenvoorkomenmetFe-EDDHA (6,41Fe),maarwelmetFe-DTPA
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(6,5%Fe)engoeddeelsmetFe-EDTA (13,2°»Fe),opbasisvan2,1mgFe
perlitersubstraat (bolsterveen).OnderzoekindeafdelingScheikundevandegrondtoondeaandathetFe-EDDHAvoor2/3uitonbekende
organischeijzerverbindingenbestond,diemetbehulpvaneenSephadexkolomkondenwordenafgescheiden,enslechtsvoor1/3uithetzuivereprodukt.Hetverschilinwerkingtussendezebeidefractieswerd
nogeensduidelijkaangetoondineenproefmet Chaenomeles

speoiosa

'Nicoline'.Behalveuiteenvisuelebeoordelingvanhetgewasop
ijzergebrek (chlorose),diealtijdenigszinssubjectiefis,konde
werkingvandechelatenookwordenafgeleiduitdezgn.katalase-activiteit,gemetenalsmlzuurstofontwikkelingpergbladmateriaalin
waterigesuspensie.DaarentegenkonbijChamaecyparisgeenrelatie
tussenchlorosecijfersenkatalase-activiteitwordenvastgesteld.

(5) Sportvelden
Inditjaarwerdspeciaalaandachtbesteedaandeverdelingvande
stikstofbemestingoverhetgroeiseizoenenaandewerkingvanmetzwavelgecoateureum.Bemestingdirectnadewinter,indevoorzomeren
indeherfsthadeengunstigeinvloedopresp.hetherstelvande
grasmatinhetvoorjaar,dedroogteresistentieindezomerenderesistentietegenbetreding tijdensdewinter (speelseizoen).Invergelijkingmetkalkammonsalpetergafzwavel-gecoateureum('GoldN')een
gelijkmatigergroeieneenbeterebodembedekking indewinter.Dat
enigevoorzichtigheidmetditlaatsteproduktgebodenis,leerteen
proefopgraslandwaarditjaarkaleplekkenoptraden (alsgevolgvan
aantastingdoordeschimmel Fusarium nivale) opdeveldjesdie2jaar
geleden900ofmeerkg/hazwavel-gecoateureum (30%N)ontvingen.Deze
giftenliggenechterbuitenhetoptimaletrajectvandeN-bemesting
voorgrassportvelden,metnamedoorhetnadeligeeffectopdezodedichtheid.

Onderzoek over de belasting van het milieu
(1) Dierlijke

mest

Dedefinitieveversievanhetrapportbetreffendehetvaststellenvan
maximaperhectarevoormest-engierverspreidingoplandbouwgrond,
eenopdrachtuitgaandevanhetDirectoraat-GeneraalLandbouwvande
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EuropeseGemeenschapteBrussel,kwam gereed.Indestudieworden
normenopgegevenvoordetoelaatbare hoeveelhedendierlijkemestop
basisvanproduktieenkwaliteitvanhetgewas,bodemverontreiniging
engrond-enoppervlaktewaterverontreiniging. Ookkwamdedefinitieve
versietotstandvanhetmethetInstitutfürStrukturforschungte
Braunschweig geschreven rapportoverdekarakteriseringvandiegebiedenindeEuropese Gemeenschapwaardeintensieveveehouderijeenbelangrijkeplaats inneemt.Hetgaathierbijvooralomdeinventarisatie
vandeoverschotgebieden.

Lysimetevs.

Deachtbouwlandlysimeterswerdenditjaarvoordederde

keer ingezaaidmetsuikerbieten.Deuitspoelingvanstikstofbleek
te variëren van7,5kg/haophetO-object,tot90kg/haophetobject
bemestnaar 100tonrundveedrijfmest/ha (ca.250kgwerkzameN)inhet
voorafgaandenajaar;deuitspoelingvanfosfaatlagbijallelysimetersopeenzelfdeniveau (0,7kgP205/ha.jaar).
Uit literatuuronderzoek overN-uitspoelingblijktdatopzandgrasland,
bijeenveebezettingvan2,5stuks grootveeperhaeneenkunstmestgift
van250kgN,het(ondiepe)grondwaternogjuistaandekwaliteitsnorm
voordrinkwater (NO-gehalte)voldoet.Hierbijwordtwelaangenomendat
501vandeuitgespoelde stikstofdoordenitrificatieverlorengaat.
Opkleigrasland ligtdegrensvoorde belastingdoordegroteredenitrificatieverliezen aanmerkelijkhoger,maarhieriskalidelimiterende factor,diebijhogereN-gifteneneengrotereveebezettingtot
mestoverschotten leidt.

(2)

Afvalstoffen

Debelangrijkste beperkingvoordetoepassingvanafvalstoffen inde
landbouwisgelegenindezwaremetalen,aangeziendezedoorhunimmobiliteit inhetmilieuaccumuleren.Bijhavenslibvormtdeaanwezigheidvanpersistentepesticidenwellichteennogernstigerprobleem
dandezwaremetalen.VoorhetinsamenwerkingmetdeafdelingScheikundevandegrondverrichte onderzoek overhavenslibwordt verwezen
naarhetverslagvandezeafdeling.
(a) Zuiveringsslib.

Detoetsingvanzuiveringsslibalsmeststofof

bodemverbeteringsmiddelopverschillende gewassen,inpot(container)-
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proeven,werdvoortgezet.Deresultaten sluitengoed aanbijdievermeld inhetvorigejaarverslag,en zullenhiernietwordenherhaald.
Ditgeldtookvoordeproefoverhetverloopvanhet rijpingsproces
bijenkele slibsoorten:het chemisch zuurstofverbruik (COD)enhet
electrisch geleidingsvermogenvanhetdrainwaterbleken inde loopvan
de tijdverder aftenemen.
InsamenwerkingmethetPAGVwerdenop zesproefboerderijenveldproevenmet zuiveringsslibvanhuishoudelijke herkomst,inhoeveelhedentot
20tondrogestofperha,aangelegd.Deproefgewassen,aardappelenen
suikerbieten,reageerdendeelsniet,deelspositiefop zuiveringsslib.
Degehaltenaande zwaremetalencadmium,koper,mangaan,nikkelen zink
inaardappelknol enbiet ondergingengeen, ofnauwelijks eenverhoging.Hetonderzoekmoetnogeenaantaljarenwordenvoortgezetom
meerdefinitieveuitspraken tekunnendoen.
Vanaf 1972worden gegevensverzameld overdechemische samenstelling
van zuiveringgslib.TabelVIIIvermeldt analyseresultatenvoorruim
500monsters,onderzochtdoorhetBedrijfslaboratoriuminOosterbeek.
Sinds 1974wordt insamenwerkingmethetBosbouwproefstationnagegaanofzuiveringsslib datdoor zijnhoge gehalten aan zwaremetalen
ongeschikt isvoorgebruik inde landbouw,alssubstraatvoorloofhoutkanwordenbenut.Dedesbetreffende vakproefmoestompraktische
redenenwordenafgebroken,maarwerd inenigszins gewijzigdevormals
pot (container)-proefmetnieuwe zaailingenvoortgezet,ditommogelijkeschadelijke effectenvanhet zuiveringsslib opwat langeretermijntekunnenvaststellen.Ophetnikkelrijke zuiveringsslibvan
Leidenblijvendeelsenesdoornthansveel sterker inontwikkeling
achterdan indeeersteproef.
Omdeschadelijkeeffectenvandeafzonderlijkemetaleninzuiveringsslib tekunnenbeoordelen,werd in 1974eenpotproefaangezetmet
zuiveringsslib vanhuishoudelijke herkomst,waaraandemetalenCd,Cr,
Cu,Ni,Pben Znalsacetaat,afzonderlijk ofgezamenlijk, (eenmalig)
werdentoegediend.Detotnu toegevondenresultatenvoordediverse
gewassen zijnsamengevat intabel IX.
Demeestegewassen zijngevoeligvoorovermaatnikkelen,inmindere
mate, zink.Spinazievertoont bovendieneen specifieke gevoeligheid
voorovermaatcadmium enkoper,terwijlmais alleen (zwak)reageert
opovermaat cadmium.Schadedoorovermaat chroomen lood,afzonderlijk toegediend,werd ingeen enkelgewaswaargenomen. Invrijwel
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TABELIX.Relatieveopbrengstent.o.v.decontrole (=zuiveringsslib
zondertoevoegingvanzwaremetalen)bijdehoogstegiftzwaremetalen,
afzonderlijkofals"complex"toegediend.
Cd

Cu

Ni

Zn

"Complex"

(0,30g/ (1,50g/ (0,75g/ (3,0g/
kgslib) kgslib) kgslib) kgslib)
Populier 1974
-x x )
Populier1975
Haver (korrel)1975 Mais(kolf)1976
85
Gras1977
Sla1977
Spinazie 1978
30
Bonen(peul)1978

80

80
30
60

40

70
25
15
10

50
10

80
70
70

-

x)"Complex"(ing/kg slib):0,25Cd+2,5Cr+1,25Cu+0,625Ni+2,5Pb+
2,5Zn
xx)~=N.S.opbrengstreductie
allegevallenwordtdetoxischewerkingvandezwaremetalenaanzienlijkversterktdoorzegezamenlijk("complex")toetedienen.
(b) Stadsvuiloompost.

Deinmiddels18jaaroudeproefmetVAMcompost,

oorspronkelijkopzesproefveldenbegonnenenlatersamengevoegdtot
eenvakproefophetterreinvanhetinstituut,werdvoortgezet.Zoals
werduiteengezetinvorigejaarverslagen,hadjarenlangetoediening
vanstadsvuilcompost (40ton/ha.jaar)opdeheideontginnings-endalgrondeennadeligeffectopgewassenalsspinazie,doperwten,rode
bietenensuikerbieten.Watdechemischesamenstellingvanhetgewas
(spinazie,spercieboon;zieIB-jaarverslag1977)betreft,warende
effectenvan stadsvuilcompostweinigspectaculair:eenstijgingvan
dezinkgehaltenopallegrondsoorten,eneengeringestijgingvande
koper-,nikkel-enchroomgehaltenopdehumusarmezandgronden.

(3) Emissie door

fabrieken

Hetonderzoekoverdefosfaat-enkalkwerkingbijgewassenophet
proefveldte Neerpelt,indeomgevingvaneenzinksmelterij,werd
afgeslotenmethetproefgewasaardappelen.Erisnogsteedseenduidelijkeffectvandejaarlijksgegevenfosfaatbemesting (giftentot
1000kgP0 perha),zowelindebehandelingenmetalszonderkalk.
Denawerkingvandeéénmaaltoegediendefosfaatbemesting (1972)is
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15
0
2
70
30
0
15
0

hetgrootstopdenietbekalkteveldjes.Erisooknogsteedseen
duidelijke,positieve invloedvankalk,bijelke fosfaatbehandeling.
Aangezienmagwordenverwachtdatdeemissievanzinkuitdefabrieksschoorsteen gepaardisgegaanmeteenuitworpvancadmium (hiervoor zijno.m.aanwijzingenverkregendoor gewasanalyse),wordt thans
nagegaaninhoeverredecadmiumgehaltenvangewassenuitdeomgevingvanzinksmelterijenuitgaanbovendenormendiedaaraaninde
humaneendierlijkevoedingwordengesteld.
(4)

Olieverontreiniging

VoordeNAMiseenbuizenproefopgesteldomdepercolatiesnelheid
vanruweaardoliedoor grondkolommen,indiktevariërendvan5tot90
cm,tebestuderen.Hetchemischonderzoekvandeolie (derivaten)in
heteffluentgeschiedtdoordeNAM.
Onderzoek ten behoeve van
(1) Bladanalyse

bij

ontwikkelingslanden

aardappelen

Eenvandebeperkende factorenbijdeuitbreidingvandeaardappelteeltin(sub)tropischeontwikkelingslanden isonvoldoende inzicht
indemeststofbehoefte.Daarchemischonderzoekvandegrondinde
nieuwe teeltgrondenvaak zeerbeperktvoorhanden iseneenlandbouwkundige toetsingvangrondonderzoek bovendienjarenzou duren,
wordtgetrachtdoorbladanalyseeeninzichttekrijgenindemeststofbehoefte.Ineerste instantiewerdenbladanalyses afkomstigvan
bemestingsproeven inNederland gehanteerd.Dekritieke grenzenvoor
metopbrengstdepressies gepaard gaand fosfaat-,resp.kaligebrek blekenteliggenbij0,25-0,30%P,resp.4,0-6,0çoKindedrogestof
vanhetloof.HetN-gehaltekandaarbijwordengebruiktvoor correctie
opdeouderdomvanhetblad:bijouderwordendbladneemtper %N
hetK-gehalte eveneensmetH af.Indetoekomst zalookbladmateriaalvanpraktijk-enproefvelden in diverse (sub)tropischelandeninhetonderzoekwordenbetrokken.

(2) Samenwerking met de "Service

des Sols"

Boven-Volta

Hethoofdvanhetcentraal laboratorium maakte insamenwerkingmet
het InternationaalAgrarischCentrum (IAC)eenzeer gedetailleerde
lijstvanapparatuurenchemicaliënvoorhetinBoven-Voltate
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stichten laboratoriumvoorgrond-engewasonderzoek.MetDirectie
Technische Hulp (DTH) enIACwerdenvelebesprekingengevoerd
overdewervingenuitzendingvanNederlandsedeskundigen.Metgenoemde instantieseneenarchitectenbureauwerdendetekeningenvoor
denieuwbouwuitvoerig besproken.Deverderebegeleidingvanhet
projectvoorziet inéénofmeer consultantsbezoeken,gerichtophet
verstrekkenvanadviezeninzake instrumentenenanalysemethodieken,
onderzoekprogramma,proefveldtechnieketc.

(3) Contacten met het International

Fertilizer

Development Center

MethetIFDC (MuscleShoals,U.S.A.),datzichbezighoudmetdeontwikkelingentoetsingvanmeststoffen speciaalvoorontwikkelingslanden,werden contactengelegd,hetgeen leiddetotwederzijdsebezoekenwaarindemogelijkhedentotsamenwerking,inDLOen/ofDTHverband,werdenbesproken.
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Afdeling Bemesting in de tuinbouw

dr.ir.J.vanderBoon,

afdelingshoofd

Aanproefstationsindetuinbouwzijndriemedewerkersgestationeerd
vooronderzoekindebetreffendetakkenvandetuinbouwteelt,teweten
bloementeelt,groenteteeltonderglasenfruitteelt.
Inde bloembollenteelt

werdhetvoorkomenvanmagnesiumgebrekintul-

penopzandgrondineenproefplekkenonderzoekvastgelegd.
Inde bloementeelt

onder glas werddebehoeftevantrosanjeraanstik-

stofenkaligepeild.Hetzelfdewerdgedaanvoordepotplantvriesea.
Bijbegoniawerddewisselwerkingtussenvoorraadbemesting,begintijdstipenfrequentievanbijbemestingonderzocht.Eenproefwerdaangelegdomdeoorzaakvanbladnecrosebijgerberaoptesporen.Ookwerd
bijdiversegewassengekekennaarschadeaanhetbladdoorfluor-,en
bijbegoniadoorboriumovermaat.Bijrozenwerdgezochtnaareenverbandtussenbloemopbrengstoppraktijkbedrijvenenstikstofanalysecijfersvangrondengewas.Debehoeftevanditgewasaanijzerenmangaanwerdineenproefmetemmersonderzocht.Demogelijkhedenbloemisterijgewassentetelenopsteenwolwerdenvoorgerberanagegaan.Gepoogd
werddepHtijdensdeteelttestabiliseren.Deinvloedvanzouten
bemestingopdehoudbaarheidvancyclamenwerdgetestineenlangdurig
onderzoekvanbloeiendeplanten.
Boomteeltgewassen

inpottenvragenaanpassingvandebemesting.Ter

vermijdingvanbesmettingisteeltopsteenwolmogelijkeenmanierom
eenziektekiemenvrijwortelstelselteverkrijgen.Getrachtwerddeoorzaakvanhetkromgroeienvan Chamaeayparis alsreactieopbemestingte
achterhalen.Nagegaanwerdofhetoverschotaanvarkensdrijfmestinde
boomteeltzondergevaarkanwordengebruikt.Dereactievan Calluna op
zuurgraadentuinturftoedieningmetalofnietmagnesiumwerdonderzocht.
Inde fruitteelt

werdhetonderzoekoverdediverseaspectenvande

bodembehandelingzoalsconcurrentievanhetgrasomstikstofenvocht
voortgezet.Plantdichtheid,stikstofbemesting,bewerkingvandeboom-
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strookenbreedteervanwerdengevarieerd.Eenanderdeelvanhet
fruitteeltonderzoekrichttezichopdeinvloedvandiversefactoren
opdekaliuravoedingvandeboom.Veelaandachtwerdbesteedaande
verbeteringvandebestrijdingvanstipinappels.Doormiddelvan
druppelbevloeiingwerddeinvloedvanwatergevenopproduktieen
kwaliteitbestudeerd.Dereactieopstikstofbemestinginafhankelijkheidvandehoogtevandegrondwaterstandwerdgemetenaanproduktie
enkwaliteit.Deconsequentievanhetverschilinbodemvruchtbaarheid
tussenboom-enrijstrookvoordevoedingvandeboomwerdgeanalyseerd.GezochtwerdnaardeoorzaakvanhetoptredenvandeCox's
ziekte.
Inde groenteteelt

onder glas werdhetonderzoeknaardekwaliteit

vandegroentenmethetoogopmenselijkevoedinguitgebreid.Inhet
centrumvandebelangstellingstondhetnitraatgehalte.Opwatercultuurwerddevervangingvandenitraatvoedingdoordeammoniumvormbestudeerd.Hetverschijnselvanstipinpaprikawerdookoplaatstgenoemdewijzeonderzocht.
Inde groenteteelt

in de vollegrond werdgezochtnaarmaatregelen

diehetoptredenvaninwendigbruininknolselderijkunnenvoorkomen.
Bijwaspeenwerddeconsequentievanhogevarkensdrijfmestgiftenop
produktieenkwaliteitnagegaan.Vaststellingvaneenstikstofbemestingsadviesopbasisvandevoorraadmineralebodemstikstofisook
voorgroentegewassengewenst,temeerdaarnublijktdatvoorlandbouwgewasseneendergelijkemogelijkheidbestaat.

Bloembollenteelt
Gedurendetweejaarwerddeernstvanhetvoorkomenvanmagnesiumgebrekintulpopzandgrondbestudeerddoormiddelvaneenproefplekkenonderzoek.InhettweedeproefjaarwerdtervergelijkingopIJsselmeergrondeneenbescheidenaantalproefplekkenaangelegd.Tijgeringin
hetbladmoes,watindebollenstreekindekopvanNoordhollandwerd
gezienalstekenvanmagnesiumgebrekkwaminde"Noord"inietsgroterematevoordanindebollenstreekrondomHillegomenLisse,de
"Zuid".TussenNoordenZuidwarendegehaltenaanKenMginhet
bladgemiddeldnietverschillend,maarhetK-gehalteendeK/Mg-verhoudingwarenhogerenhetCa-gehaltelagerdandievantulpebladeren
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opdeIJsselmeergronden.Dedooreenenquêtegevondengegevensoverde
bemestingmetkaliwarenhoogendievanmagnesiumlaag,zodatermet
hetoogophetoptredenvanmagnesiumgebrekinhetbladeenongunstig
bemestingsbeleidwas.Debewerkingvanhetverzameldemateriaalmet
behulpvandefactoranalysegafgeenaanwijzingdatdevoorkomende
tijgeringvanhetbladvangrootbelangwas,wanterwasgeenovereenstemmingtussenderesultatenvoordeafzonderlijkegrondsoorten
enproefjaren.Erkwammaareenzwakkenegatievecorrelatienaar
vorentussendebeoordelingscijfersvoordetijgeringenhetmagnesiumgehaltevanhetblad.BijeenMgO-gehaltevan0,30%opdedrogestofen
lagerlijktereenkanstebestaanophetoptredenvanmagnesiumgebrek
inhetblad.DatgeldtevenzobijeenK20/Mg0-verhoudingvan14en
hoger.

Bloementeelt
Opeenmeerjarigbemestingsproefveldonderglasmetvierstikstof-en
vierkalitrappenwerddemeststofbehoeftevandetrosanjergepeild
bijdriecultivars.Naastdekwantiteitaanbloemenwerdookaandacht
besteedaandekwaliteit,daarindeliteratuurgrotewaardewordtgehechtaandegoedeN/K-verhouding,vooralbijdeproduktievande
bloemenindelichtarmewinterperiode.Degegevensvanheteerste
oogstjaarlatenechtermaareengeringeffectvandebehandelingenop
dekwaliteitvandegeoogstebloemenzien.Indeopbrengstaanaantal
bloemtakkenperoppervlakte-eenheid zitwatmeerlijn,dehogerestikstof-enkalitrappengaveneenhogereopbrengst.Hethandhavenvan
hetvoedingsniveautijdensdeteeltoprond3,5meqNper1(1:2volume-extract)en1à2meqKzouoptimaalzijn.
Bijderooswerddebehoefteaanijzerenmangaanbepaaldineen
emmerproef.IJzeroefendeeenduidelijkgunstigeinvloeduitopde
bloemopbrengst,deoptimalegiftwas4,8mgFeperemmerperweek.
Hetmangaangehaltevanhetbladindecontrolewas33dpmendeeerste
mangaantrapwerktealongunstig.
Onderzoekindepraktijkoprozenbedrijvenspeurtnaarhetverband
tussenbloemopbrengstenstikstofcijfersvanresp.bladengrond.
Hierbijwaren34percelenbetrokken.Erwerdeennauweresamenhangtussenbloemopbrengstenbladanalysecijfersgeconstateerddantussen
bloemopbrengstengrondanalysecijfers.
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Fig. 13.Anjersindekas (foto:ProefstationvoordeGroenten-en
Fruitteeltonderglas).
Fig. 13.Carnationsintheglasshouse.
Ineenbemestingsproefmetvijffluortrappenwerddegevoeligheid
vanbladplantenonderzochtvoorfluor.Erkwamenduidelijkeverschilleningevoeligheidvoorfluortussenbladplantennaarvoren.Hetheftigstreageerdechlorophytum,zelfsbijeenF-cijfervan0,1dpm in
hetextract (1:11volumeverhouding)waseralsprakevaneenzekere
schade.Aandeanderekantstonden Ficus benjamina

endieffenbachia,

dieinhettrajecttot20dpmgeenenkelebladnecrosevertoonden.
Inteeltproevenwerdbijsommigebegoniacultivarsbladnecroseaangetroffen.HetB-gehalteinhetbladvanziekeplantenbleekzeerhoog
tezijn,oorzaakwerdgezochtinhetbijmengendoordepotgrondvan
fijnegebakkenkleikorrels.Ineenproefmettoenemendeboriumtrappen
tradduidelijkbladnecroseopbijdehogeregiften,bijcv'Tacora'
eerderdanbij 'Schwabenland'.Toevoegingvankleikorrelsindeze
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proefgafechtergeenbladnecrosezodathetvroegerevermoedenniet
werdbevestigd.
Deinvloedvanstikstof-enkalibemestinginonderlingesamenhang
opdegroeienkwaliteitvan Vviesea splendens werdineenruimtwee
jaardurendeproefnagegaan.Vrieseableekeenrelatiefzeerlagestikstofbehoeftetebezitten.Nietalleengingbijhogerestikstofgiften
hetplantgewichtachteruit,maarookdelengtevandebloeiwijzenam
afenhetaantaldagendatdeplantlaterinbloeikwam,namsterk
toe.Ookdekalibehoeftewasmatig,maardenegatievereactieopeen
tehogekaligiftwasmindersterkdanopeentehogestikstofgift.
Bloeiduurenhoudbaarheidvancyclamenwerdenbeproefdonderdeinvloedvanhetzoutgehaltevanhetgietwater.Natoetsinggedurende19
wekenvandebloeiendeplantenwerdgeenduidelijkeinvloedvanhet
zoutgehalteopsierwaardeenhoudbaarheidgevonden.Ineenandere
proefwerdheteffectvanstikstofenkaliopditaspectvandehandelswaardeonderzocht.Bijdeopkweekwerdeengunstigewerkingvan
stikstofenkalitoteenzekerniveauopdestandgeconstateerd.In
een14 weken durendehoudbaarheidstestbleekdesierwaarde,datis
hetgemiddeldeaantalbloemenperweek,duidelijkbeïnvloeddoorde
indeopkweekperiodetoegediendebemesting.Erwaseengunstigeffect
vanzowelstikstofalsvankali,zijhetnietzouitgesprokenalsin
hetleverbarestadium.Vaneenbemestingseffectopdehoudbaarheidvan
decyclamenplantenwasechtergeensprake.
Eenprobleembijhetgebruikvanuitsluitendnitraatstikstofinde
voedingsoplossingbijdesteenwolteeltisdeneigingvandepHom
tottehogewaardentestijgen.Onderzochtwerdofdoorgedeeltelijke
vervangingvandenitraatstikstofdoorammoniumstikstofdepHbeterin
dehandtehoudenis.Bijpoinsettiakonmetsucceseennitraat/ammoniumstikstofverhoudingvan7/3aangehoudenwordenzonderdathetgewasdaarvanschadeondervond.
DelaatstetijdtredeninhetbloementeeltgebiedrondomAalsmeer
bladnecroseenchloroseingerberaop.Ineenpotproefwerdendrie
grondsoorten,alofnietontsmetenwelofgeenspoorelementtoediening
inhuncombinatiesoptweecultivarsbeproefd.Duidelijkeverschillen
ingroeienbladkleurkondenonderdeenenoemerwordengebrachtvan
variatieindemangaanvoeding.MindergoedegroeioptweegrondsoortenrondomAalsmeerwarenterugtevoerenopmangaangebrek.
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Doer stoom ontsmette grondhad eenverhoogde beschikbaarheid van
mangaanmetbladnecrose totgevolg.Ookdoor tuinturftoedieningkan
demangaanvoorzieningwordenverbeterd enbijdegoedvanmangaan
voorziene grond zelfs leiden totmangaanovermaat inhetgewasmet
achteruitgangvandegroei.Eenrechtstreekse schadedoormethylbromide-ontsmetting werd indeproefniet gevonden.
Voor gerberaop steenwol werd gezochtnaar het optimale gehalte aan
ijzerenmangaan indevoedingsoplossing. Devoor andere gewassen
aambevolenstandaardvoedingsoplossing bleekniet geschikt.Eenbevredigende groeivande gerberawerd pasverkregendoorhet terugbrengen
vandeconcentratie tot tweederde enhetverlagenvandeborium- en
zinkgift.DepHwerd gestabiliseerd doorvan destikstof 10°6inde
vormvan ammonium tegeven.Het toedienenvan ijzer lieteen duidelijk
beterebladkleur zien.Eenconcentratie van 3dpmFewas gewenst.
Demangaantrappenleidden totovermaat,zelfsde laagstewas alte
veel.Eengehaltevan 0,5 dpmMnwerd alalsoptimaal geschat.
Boomteelt
Resultaten vanproevenoverdebemestingsbehoefte vanboomteeltgewassen inpottenwerdenbewerkt.Hierbijwerd zowelheteffectvanbasisbemesting alsdatvanoverbemesting onderzocht.Ookwaren langzaamwerkende meststoffen indeproeven opgenomen.
Voor hetproefjaar werd getracht eenopbemesting ongunstige reactie
van Chamaeoyparis

indevormvankromgroeien teachterhalen. Daartoe

werden stikstoftrappen,stikstofsoorten zuurgraad vandepotgrondgevarieerd,overigens zonderhet gewenste resultaat tebereiken.De
beste groeiwerd verkregenbij eenpH-KClvan 5,0.De laagste stikstofgiftwasvoldoende. Inhet gewas traden aanheteindvanhet seizoen
bruinverkleuringen op,meerbij ammonium- danbij nitraattoediening.
Deverbranding was sterker bij lagerepH alsammoniumstikstofwasgegeven,enminder alsnitraat was toegediend.
Ineen studie of laanbomenkunnenworden opgekweekt in containers
blekenhazelaarsbeduidend achter teblijven inemmersvergeleken bij
teelt invollegrond.
Op zandgrondwerd eenproef aangelegd omdeoptimalepH,de gewenste
hoeveelheid tuinturfende invloed vanmagnesium bijdeteeltvan een
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vijftal Calluna

vulgaris

cultivarsnategaan.Deresultaten in1978

stemdeningrotemateovereenmetdievanhetvoorgaandeproefjaar.De
bestegroeiwerdwaargenomenbijeenpH-KClvan4,0.Geziende sterke
reactieoptuinturftoedieningwarende giftenverhoogd,maarnuook
3

wasdemaximale groeiwaarschijnlijk bijdehoogste giftvan 6m per
arenognietgeheelbereikt.Opmagnesiumreageerdedeplantniet.
Verschillende landenwensengeenboomteeltgewassen te importerenmet
aanhangende grondwegensbesmettingsgevaardoorbodemparasieten.Hierdoor zoude teelt insubstraten zonder grond zoalsinsteenwolperspectievenbieden.Ineenproefmetverschillen inaantalkerenper
week toedienenvanvoedingsoplossing enmetvariatie indeconcentratiebleekdatvakerdruppelenperweek eneenhogere concentratiede
groeivan Acer saoaharinwn

'Fastigiata'geteeld in61steenwolblokken

meerhadden gestimuleerd.
InNoord-BrabantenLimburgwordtveelvarkensdrijfmestaangeboden.
Devraagwerdonderzocht ofboomteeltgewassenvarkensdrijfmest in
hoge giftenverdragen,ook alsdeze laatvoorhetplanten inhetvoorjaarwordt toegediend. Indeeerstetweeproefjarenwerd gevondendat
het aanslaanwerdbenadeeld.Bijhoge giftwasde stand slechter.In
hetderdeproefjaarwasdegroeibijdehogere giftenvarkensdrijfmestdaarentegen zelfsbeter,maardevormvande struikengingkwalitatiefachteruit.

Fruitteelt
Inboomgaarden staatdevraagwelkebodembehandelingdebeste is,nog
steedsvolop indebelangstelling.Veel aandacht istotnutoebesteed
aandemineralenhuishouding. Daar inde laatste jarennogalwatdroge
periodenvoorkwamen,zijnopdroogtegevoelige grondenongunstigeervaringenopgedaanmetdevochtconcurrentievande grasbaan. Inde toekomst zalhiermeeronderzoek op gerichtmoetenworden. Ineenproef
opdroogtegevoeligeplaatgrond teWilhelminadorpkwamde invloed van
deplantdichtheidopdevochtbehoefte totuiting indevruchtgrootte
vande appelSchone vanBoskoop:naarmatedichterwas geplantwerden
kleinerevruchtengeoogst.BovendienbrachtenbijeenzelfdeplantdichtheidT)omeninbredeonkruidvrijeboomstroken,alsgevolgvangrotere
vochtbehoeftedoorsterkeruitgroeienvandebomen indejeugdjaren,
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kleinere vruchtenvoortdanbomen insmalle stroken.
UiteenproefmetdeappelWinstonkwamnaarvoren,datalsdegrasmatin
hetvoorjaarzwaarmetstikstofwordtbemest,deextravochtonttrekking
doordegroteregrasproduktienadelenvoordeboomoplevert.Valleninde
jarenwaarindeaanplantvolgroeidraaktdroogteperioden,dankandeachterblijvendeontwikkelingvandebomenleidentoteenblijvendekleinere
omvang endus lagereproduktie.
Ineenproefmet druppelbevloeiing wordt de invloedvanwater geven
opproduktieenkwaliteitvandeappelsbestudeerd.Erwerdendaarbijextra
waarnemingenverrichtwelkeindirectkunnenbijdragentothetonderbouwen
vanhetberegeningsadviesindefruitteelt.Zowerdvoorlopigvastgelegd,
datdeverdamping1meterbovenhetgewasgelijktestellenisaandieinhet
openveld.Hetwatergevenwerdoverdrieperiodenvanhetgroeiseizoenverdeeld.Hetweglatenindelaatsteperiodevan1augustustot15septemberna
aanvankelijk druppelen gafeen iets lagervruchtgewicht,wat eropwijst
datdruppelbevloeiing debomen droogtegevoeliger maakt.Nabewaring van
deappels vanhet vorige seizoenbleek dat Cox'sOrange Pippinappels
ietsminder stip en zachtvertoonden doorhetwater geven,speciaal inde
laatste periode.
Intweebodembehandelingsproevenwordt mechanische bewerking vande
boomstrook vergeleken metniet bewerken enchemischonkruidvrij houden.
Het afgemaaide graswordt ofnaardeboomstrook gebracht ofblijft op
de grasbaan liggen. Indeeneproefwas er geen reactie,inde andere
deed de grondbewerkingdeopbrengst dalen,terwijl hetmulchen opde
boomstrook wat gunstigerwas.Het in lichtematevoorkomende kaligebrek inhetbladwas het sterkst bijde combinatie grondbewerking en
mulchen opdeboomstrook. Degrondbewerking leverdevoor stipminder
gevoelige appels,maardit ging zoals alvermeldmet eenopbrengstdaling gepaard.
Bijde studie overde invloed vande stikstofvoeding vandewaardplant opdeontwikkeling vanmijtenpopulaties, Panonychus

ulmi

Koch,

isde conclusie datde onderpraktijkomstandigheden te verwachten
verschillen in stikstofgehalte vanhet bladniet zullen samengaanmet
duidelijk aantoonbare variaties inde ontwikkeling vandemijten.
De invloed vandiverse boomgaardfactoren opde stikstofvoeding werd
inenkeleproeven onderzocht. IndebodembehandelingsproefteWilhelminadorp belemmerden toenemende stikstofgiften de groeivandebomen
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Fig. 14.De fruitteelt heeft zich ontwikkeld van een extensieve (onder
200bomenper ha)naar een intensieve teelt (boven 2000ofmeer bomen
per ha). (Foto's Proefstation voor de Fruitteelt.)
Fig. 14.Fruit growing has developed fromanextensive (200treesper
ha) toan intensive system of culture (2000 treesper ha or more).
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inbeddenteelt enbijnauweplantafstand inhetenkele-rijsysteem,en
stimuleerdendezebij ruimereplantdichtheid. Heteffect van stikstof
opdekg-opbrengstwasbijbomen insmalle zwartstrokennihil,ongeacht
deplantdichtheid. Indebeddenteelt gafdebemesting eenwat lagere
opbrengst o.a. doorkleinerevruchten. Bomen inbrede strokenreageerden opbemestingwelmeteenhogereproduktie enduidelijkernaarmatewijderwas geplant.
Ophet grondwaterstandenproefveld in Oostelijk Flevolandwerd
bij hoge zomerwaterstanden eenduidelijkemeeropbrengst verkregendoorverhogingvande stikstofgift,maarbij diepere ontwatering
waser geenofeenveel zwakkere gunstige reactie.De zeer lichte
stipaantasting inCox'sOrange Pippin appelsvan 1977nam enigszins
toemetde stikstofbemesting. Debruinverkleuring inGoldenDelicious
namdoor stikstofaf.Onderzoekwerd ingang gezetnaarde betekenis
vanminerale stikstof inhetprofiel inhetvoorjaarvoordevoeding
vandeboomendebenodigde bemesting. Tussen langejarenniet bemeste
enbemesteboomgaardenwaren inhetvoorjaar geringeverschillenaanwezig inhoeveelheid minerale stikstof.
Inde fruitteeltwordt aljaren lang zeer spaarzaammet kaliumbemest.Vooreendeelkomtditwegensde leveringvankaliuit het
gemulchtegrasopdeboomstrook,maardekansbestaat datde grond,
gemiddeld overhetgehelewortelvolume,testerk aankalium verarmt
endatdit laterdanwenselijk doorhet gebruikelijke grondonderzoek
opdeboomstrook wordt gesignaleerd. Het onderzoek speurtnaardeinvloedvandiverse factorenopde kaliumvoeding vandeboom. Watergeven
indedruppelbevloeiingsproefversterkte de kaliopname inhetblad.
Het kaligehalte indevrucht steegdoordekalibemesting endoorvroeg
water geven.Grondbewerkingvandeboomstrook enmulchendaaropverlaagdenhetkaligehalte.
Veel aandachtwerd besteed aandebestrijding van stip inappels.
Hetoptredenvanmeer stip inhet enejaardan inhet andereheeft
mogelijk temakenmetde snelheidvanuitgroeien vandevruchten.Op
vijfproeftuinen en intweeproeven te IVilhelminadorpwerdenvruchtdoorsnedenbepaald inde loopvanhet seizoen.Vruchtdracht,bladstand
envochtvoorziening leidden totverschillen invruchtgroei. Ineen
potproef zijndiverse factoren aangebracht omgroteverschillen in
scheutontwikkeling envruchtdracht teverkrijgen.Snoei,watervoor-
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zieningophoogniveauinhet geheleseizoenenookenigszins schaduw
indevoorzomerhebbenmeervruchtenmet inwendigstip opgeleverd.
Enkelewekenvóórdepluk tradscheurenvanvruchtenop,meernaarmate
devochtvoorziening lateroppeilwas gebrachtenminder indegesnoeidebomen.Bestrijdingvanstip ismogelijkdoorbespuiting met
oplossingenvankalksalpeter,maarookmetcalciumchloride.Onderzoek
werd gedaannaarhetoptredenvanbladverbranding,watbijnevelenmet
calciumchloride ergerwas danmetcalciumnitraat.Bij toedieningvan
dezelfdehoeveelheidcalciumperboom gafnevelenmet calciumchloride
ookmeerverbrandingvanhetbladdanspuitenmet ditzout.
Ineenveldproefmet twee fruitrassenop zandgrondwordt de invloed
vankalk,gipsenbespuitingmetkalksalpeteroplossingbestudeerdop
hetoptredenvanstip indevruchten.Doelvandeproef isna tegaan
ofeenenkelebemesting inhetwinterseizoen frequentebespuitingmet
kalksalpeteroplossing inhetgroeiseizoenkanvervangen.Ditbleekniet
het gevalte zijn.Bespuitingverminderdehetstippercentage totminderdandehelftenreduceerdehet zacht inJames Grieveappelsnog
meer.Gipstoediening deed zowelstip-als zachtaantastingafnemen.De
bestemanieromstipteonderdrukken iseencombinatievanbeide
laatstgenoemdebehandelingen.
Gedurendevijfjarenwerdengrondanalysecijfersvanboomstrook en
grasbaanverzameld inpraktijkboomgaardenenopproefveldenomverschilleninchemischebodemvruchtbaarheid vast testellen.Overhet
geheelgenomenwarenP-ALenK-HC1indeboomstrookhoger,pH-KClen
MgO-NaClop zanden zwarerivierklei daarlagerenoplichte zeeklei
en zwarerivierklei washetorganischestofgehaltelager,vergelekenmet
degrondanalysecijfersvandegrasbaan.Deverschillen tussenboomenrijstrook indepraktijkboomgaardennamenvoorP,KenMg inde
laagvan0-20 cminde loopvandetijdwat toe,doordatdezegehaltenindeboomstrookstegeneninderijbaandaalden.Indelaag
20-40cmnamenpH enK-HC1 zowel indeboomstrook als inderijbaan
af.DestijgingvandeP-, K-enMg-cijfers inde laagvan0-20 cmvan
deboomstrook liep inde loopvandeproefjarenechternietparallel
metdegeringeveranderingen indebladgehalten,zodathet devraagis
ofhetnemenvangrondmonstersuitdeboomstrookvoorhetbemestingsadvieswel juistis.
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IneenaantalboomgaardenindeNoordoostpolderwerdhetoptreden
vanCox's ziektebestudeerd.Waarnemingenwerdenverrichtopplekken
met gezondeenziekebomenoverontwikkelingvanhetgewasenbodemfysischeenhydrologische toestandvandegrond.Bewerkingvanhet
uitgebreidemateriaal leverdeeenaanwijzing,medeaandehandvan
regencijfersvanvoorgaandejaren,dathetoptredenvanCox's ziekte
eengevolgisvanhetafstervenvanveelwortels doordaarvoor tijdelijk ongunstigebodemomstandigheden.Inhetgelaagdeprofielkomt
de luchthuishouding ondernatteomstandighedenmeerdanwenselijkin
deknel.

Groenteteelt onder glas
Hetonderzoek naardekwaliteitvangroentenmethetoogopdemenselijkevoedingbreidde zichuit.Inhetcentrumvandebelangstelling
stondhetnitraatgehalte,maarvandriebelangrijke groentenonder
glaswerdenookmonstersverzameldvoordebepalingvanhetgehalte
aan zwaremetalen.Zesgroentesoorten,verzameldinmaart,blekenalle
nitraattebevatten.Tussen gangbare andijvierassenwarendeverschilleninnitraatgehalte gering,zodatveredelingbinnenhetbestaande
genenmateriaalweinigperspectief lijkttebieden.Intweeproevenmet
slaindewinterwerd gepoogdhetnitraatgehalteteverlagendoorde
toedieningvanzwavelzure ammoniak,alofnietmeteennitrificatieremmer.Bijtoedieningvan10gewichtsprocenten dicyaandiamideaan
zwavelzure ammoniakwerdbijeenlagemeststofdosishetnitraatgehalte
inhetgewasenigszinsverlaagd.Bijeenzwaardere gift liephetnitraatgehalte sterkerterug,maarookdeopbrengstwassterkgedaald.
Indetweedeproefverlaagdehetverdelenvandebemestingmetzwavelzureammoniakovermeerderekerenhetnitraatgehalte,maarookdeproduktieaansla.Toevoegingvandicyaandiamidegafeennogsterkere
dalinginhetnitraatgehalte;bijeenhogeredoseringgingereen
duidelijkeopbrengstafnamemeegepaard.
Volgens vroegeronderzoek zoustipinpaprikatemakenhebbenmet
decalciumvoeding:meercalciumgeeftmeerstip.Doorinwatercultuur
hetnitraat gedeeltelijktevervangendoorammoniumwerd getrachtde
calciumhuishoudingvandeplanttebeïnvloedenenstipteverlagen.
Paprikableek stikstofindevormvanammonium zeersneloptenemen.
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Hettendelevervangenvannitraatdoorammoniumindevoedingsoplossinghadeengunstigeinvloedophettegengaanvanhetverschijnsel
stip.Ditgingniettenkostevandeproduktie.Inwatercultuurwerd
bovendiendegehelevervangingvannitraatdoorammoniumbestudeerd.
Alleonderzochtegewassengaveneensterkegroeiremmingtezien.Enkelegewassenhieldenhetgeruimetijduit,maaranderegingenbinnen
enkeledagenslaphangenenstiervendaarnaaf.

Groenteteelt

in de vollegrond

Inwendigbruininknolselderijontstaatdooreentijdelijktekortaan
beschikbaarboriumdateengevolgkanzijnvandroogteofongunstige
structuurvandegrond.Ineenproefwerdgetrachtdezekwaaltevoorkomendoorbemestingofbespuitingmetborium.In1978tradgeenlangdurigedroogteop.Tochvertoondendeknollenvandenietmetborium
bemesteveldjesinwendigbruin,eengevolgvaneenabsoluuttelaag
boriumgehaltevandegrond.
Bijhetonderzoeknaardeinvloedvanvarkensdrijfmestopproduktie
enkwaliteitvanwaspeenbleekhetnitraatgehaltevandewortelsterk
testijgen.Bijgeenofeenlagegiftdrijfmestwerdhetnitraatgehalteverhoogddoortoedieningvankalkammonsalpeter.
Hetonderzoeknaardeontwikkelingvaneenstikstofbemestingsadvies
opbasisvandevoorraadmineralebodemstikstofwerdvoortgezet.Op
17percelenmetwitlofopuiteenlopendegrondsoortenwerdenin1977
stikstofcijfersbepaald.Dewitlofwortelsafkomstigvanpercelenmet
hogestikstofcijferswarenmindergoedbewaarbaar.Detrekkwaliteit
toondegeenverbandmetdestikstofleverantievandegrond.Deeerste
gegevensvan1978toondennietaandatdewitlofwortelsopdeveldjes
zonderstikstofbemestingeengrotererijpheidbezaten.Doorstikstofbemestingnamhetaantalwortelsaf,terwijlookhettotalegewichtaan
wortelslageruitviel.Ondankszeeruiteenlopendestikstoftoestanden
vandegrondvertoondedeoptimalestikstofgiftvanuienmaareenbeperktevariatieopzesproefvelden.Dehuidvastheidwerdnergensdoor
hetstikstofniveaubenadeeld.
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Sectie Plantkunde

dr.L.K.Wiersum
Eenvruchtbarebodemiseenbodem,dieeenweligeplantengroeikandragen.Voordesectie Plantkundebetekentdit,datdeaandacht gericht
moet zijnopdestudievandeprocessen,dieeenrolspelenbijhet
voldoenaandebehoeftenvandeplant.Metanderewoorden:hoemoetde
bodem zijnomdatgeneteleverenwatdeplantvereistenwatzijnde
vereistenvandeplantwatbetreftaardensnelheidvandeteleveren
voedingsstoffen?
Vanditenormeonderzoeksgebiedwordenenkeleproblemenonderzocht,
waarbijdekeuzevanonderwerpentendele internbeslistwordt en
tendeleresulteertuitexternebehoeften.Dezeexternebehoeftenbereikenonstendeledoordeveelvuldige contactenmetandereinstantiesencollega's elders.Vandelaatstekunnen genoemdwordendie
metdestafvandeafdelingPlantenfysiologie inUtrecht (vooralprof.
Brouwer)endiemetdeafdelingenPlantenfvsiologie enOecologievan
deRUGroningen.Meergeïnstitutionaliseerd zijndecontactenindiverseorganisatorischeverbanden,b.v.WerkgroepBodemstruktuurGewasreakties,StuurgroepOnderzoek BomeninStadsmilieu,Kontaktgroep
Plantenteelt zonderAardee.a..Ookhetcontactmetbuitenlandseonderzoekers-tendeleopcongressenofsymposia-kanresultereninimpulsenvoorhetonderzoek.
Hetbezoekaancongressen,symposiaofvergaderingen gaatinsommige
gevallensamenmethethoudenvanvoordrachten.Tweewetenschappelijke
lezingenwerdendoorVanNoordwijkinOxfordenReading gehouden.In
onseigenlandverzorgden zowelVanNoordwijkalsWiersumeenaantal
voordrachtenbijdiversegelegenheden,zowelovereigenonderzoek
alsoverwatbredereonderwerpen.Voorhetinbrederverbanduitdragenvankennisoverderelatie bodem/plantwerdmedegewerktaanhet
BezoekerscentrumLandbouwkundigOnderzoekteWageningenenwerden
vooronderwijsdoeleinden tweemaaleenaantalwortelbeeldenuitgeleend.
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Voorhettijdschrift PlantandSoilwerdenveelmanuscriptenbeoordeeldenenigeredactionelearbeidverricht,vooraldoorWiersum.
Depersonelebezettingbleefonveranderdbestaanuit tweestafleden
metvierpersonenterassistentie.Daarnaastwas deHLS-stagiair
P.SchölteAlbers zevenmaandenalsgasteenwelkomeaanvulling.De
biologiestudentP.T.Smitmaakteenigetijdgebruikvandeoutillage
voorhetwortelspoelen.
Hetbeschrijvendewortelonderzoekmetbehulpvanboormonstersen
naaldenplanken,grotendeelsverrichtalsdienstverlening aanderden
-binnenofbuitenhet instituut-gafvolopbedrijvigheid inhet
spoellokaal.TenbehoevevanhetPAGVwerdnagegaan inhoeverresommigeherbicidenookgraswortelskunnenbeïnvloeden.Voor ir.Prins
werdenvelemonstersonderzochtomdeinvloedvan zeerhogeN-bemestingop graswortelsna tegaan.Inextremegevallenwerdeninbeideonderzoekingen geremdewortelgroeiofafwijkingenwaargenomen.Soortgelijkewaarnemingenwerdenverrichtaaneencompost-rijpingsproefvan
RiemVis.DestudentSmit trachttena tegaaninhoeverredevegetatieveranderingbij ontwateringvangraslandmedeverklaardkanworden
doorverschillen inbewortelingvandiverseplantensoorten.Ookwerd
enigeassistentieverleendbij aëratie-metingenindebodem tevelde.
Inhetplantenoecologisch onderzoekkomtsteedsmeerbelangstelling
voorhet gebeurenindegrond,metals gevolgdatmengaarnevanonze
ervaringenopditgebiedvanonderzoekprofiteert.TeneindehetonderzoekvanSissinghoverdebeschikbaarheidvanfosfaat intropische
grondentesteunen,werdeenaantalmonstersoverdebewortelingvan
Amaranthus,ArachisenSoyainpotproevengenomen.Nadat eerderonderzoekreedsaanhet lichthad gebracht,datbijhetwortelonderzoek
vaakaanzienlijke gewichtsverliezen optreden,werd ditnogeensnader
bekeken.Uitgaandevanverse-opwatercultuur gekweekte -wortelstelselswerdendebehandelingendiedewortelsbijbemonsteringondergaan,
nagebootst.Hetbetrefthetdrogen,weken inpyrofosfaat-oplossing en
spoelen.Behandelingen,zoals indepraktijk gebruikelijk,gavenbij
eenjarige,weinigvèrhoute,wortelstelsels 20tot 401 gewichtsverlies.
Voorvergelijkendonderzoekmetbehulpvaneenuniformemethodiekis
ditweinigstorend,daardeverschillenrelatiefblijvenbestaan.Voor
debepalingvanabsolutehoeveelhedenwortelresten,die indebodem
achterblijven,isdekennisvanditgewichtsverlies vanveelbelang.
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Hetkomtvermoedelijk inhoofdzaak tot standdooruitlogingvanoplosbarecel-inhoud.
Ookbleek hetmogelijk hetwortelstelselvan insteenwol gekweekte
plantenvrij temakendoorhet substraat op te lossen inverdund zoutzuur.Ookhierwerdnagegaan inhoeverre hetwortelgewichtafneemtbij
deze behandeling.
Éénvandebelangrijkstefactoren,diedeontwikkelingvanhetwortelstelsel indebodembeïnvloeden, isde zuurstofvoorziening. Vandaar
dat aandeze factorveel aandachtwordt geschonken.Het onderzoekbetreftdrie facetten,nl.metingvande zuurstofbehoefte vanwortels,
onderzoek naar gevoeligheid voor tijdelijke tekortenenregistratie van
de toestand indebodem.Wathet eerste facetbetreftwerden metingen
verricht aan zichontwikkelende wortelstelsels vanopwatercultuur gekweekte lucerne.Tijdens de ontwikkeling enbijhetouderworden daalde
het zuurstofverbruik van 1,6 naar 0,4 mgO2per gdrogewortelmassaper
uur.Dit zijnvrij lagewaarden,maarkomen goedovereenmet deuitkomstenvanmetingen tevelde aan aardappelwortels.Het zuurstofverbruik vandedoorworteldegrondwerd berekend op ongeveer 151O,per m
perdagbij 1,5C,waarbij ongeveer 20°Ó oprekening vandewortels zelf
komt.Dit iseenwaardedie goedmet literatuurgegevens overeenstemt.
Voor heteerstwerd een langdurige continue registratievandesamenstelling vandebodemluchtop 50cmdiepte inbovengenoemd proefvak verricht,nude apparatuur ervoor compleet is.Hierblekende fluctaties
zichtebeperken tot geringe schommelingen tussende 20en ]&%O.
Degegevens,diehet bovenstaande onderzoek oplevert,zijnbedoeld
om alsparameters gebruikt teworden inberekeningen vaneenvereiste bodemstructuur.
Oudere gegevens overeenvergelijkend onderzoek naarde gevoeligheid
voor tijdelijk zuurstofgebrek vanwortels vande tulp endievan aardappel,tomaat,erwt enhaverwerden bewerkt en ineenafsluitendepublikatie samengevat.Hetblijkt dat tulpewortels niet extreem gevoelig
zijneneenmiddenpositie indeze reeks innemen. Dehoogste aëratieeisen stellen erwt en tomaat, dankomentulp enaardappel entenslotte ishaver hetminst gevoelig. Ditbevestigt depraktische ervaring.Watdeopnemingvanvoedingsstoffen betreftwasderemming van
deP-enK- absorptie,mede door ondiepebeworteling,door een slechte
aëratievaak sterkerdandievan CaofNO,.
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Opuitnodigingvandeorganisatorenvaneeninhetvoorjaar1979tehcuden"Conferenceonfruitnutrition"werdeenoverzichtsartikelover
"Theeffectofsoilphysicalconditionsonrootsanduptake"samengesteldenpersklaaringezonden.

Fig. 15.Apparaatvoorhetmetenvandelengtevanplantewortels.
Fig. 15.Apparatusformeasuringlengthofplantroots.
Eenanderfacet,datsterkdeaandachtkrijgt,isdatvande
benuttingvandevoedingsvoorraad indebodemdoorhetwortelstelsel.
Bijhetontwerpenvansimulatie-modellenalsbasisvoorberekeningen
dienenwetebeschikkenovergegevensoverdebewortelingsdichtheid,
behoeftevandeplantenoverdetoeleveringsprocessen.Veelaandacht
wordtaandeeerstetweefactorengeschonken,waarbijoudegegevensen
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de langjarige ervaring inbeschrijvendwortelonderzoek ons zeertestadekomen.
Het zalduidelijk zijn,dateenhomogene endichte doorwortelingvan
debodemde opnemingvanwater enmineralenuitdebeschikbarevoorraad zalvergemakkelijken.Metbehulpvanmodellen ensimulatie-berekeningen koneenrelatie gelegdworden tussende indebouwvoorvereistedoorwortelingsdichtheid ende fosfaatbeschikbaarheid (P-water).
3

Deberekendewaarden,indeordevan 1tot 5cmwortelper cm grond,
komengoed overeenmet tevelde geconstateerde dichtheden.Hetmodel
laatook zien,waarom het P-getal (1:60)voorkarakterisering van
de zeer sterkdoorwortelde endunne(ca.5cm) bovenlaag van grasland
nietvoldoet.Eensoortgelijkeberekeningisuitgevoerd omnategaan
inhoeverre ereen interactie istussenbouwvoordikte,meststofbehoefte aanKenbeworteling. Tenslottewerd eenberekening gemaakt
omeen indruk tekrijgenhoeveelwater ineenprofiel onbenutblijft,
alnaarbewortelingsdichtheid engrondsoort.
Voordezemodelberekeningen gaatmenuitvandebehoeftevande
plant endeelt dezehoeveelheid door het totaalworteloppervlak om
de influx-snelheid teberekenen.Het isgewenst omook dergelijke
intree-snelhedenexperimenteel tetoetsen.Inaansluiting opvoorafgaand onderzoek aanenkele andereplanten isditnunagegaan aanlucerne.Hoewel allenodige gegevensnogniet terbeschikking zijn,blijkende influx-waardensterkuiteen tekunnen lopenalnaarde behoefte
vanhet gewasennaargroeistadium.
Omeen idee tekrijgenvanhet functioneelwerkzame oppervlak van
eenwortelstelselwordtmeteendrukbomonder 1of Satmoverdruk
water ingeperst enopgevangen aandedoorgesneden stengel.Hoewel in
sommigemetingeneenredelijk verband tussen gemetenworteloppervlak
endoorgeperste hoeveelheidwater geconstateerdwordt isde juiste
interpretatie enwaardevandit gegevennogniet geheel duidelijk.
Uiteenseriemetingen aanjongeboompjesvan iepenesbleek,dat
hetdoorlaatvermogenvoorwaterbij droogte sterkkanafnemen omzich
bijhernieuwdwatergevenweerteherstellen.Ditbevestigt oriënterende
gegevensuiteenvorigjaar.
Ditjaarwerd ineenproefmetkomkommersnagegaanhoegrooteenminimaalwortelstelsel zijnkan,wilhetnogdebehoeftenvandeplant
kunnendekken.Het bleek datdebeperking vanhetnetto bewortelbaar
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volumetotminderdan 1liter ingroeiremmingresulteerde.Bij tomaat
ishetkritiekevolume ca.0,5 liter.Dewatervoorziening isdaarbij
hetmeest gevoelig.
Terondersteuning vandenieuwe teeltmethodevaneen aantalgewassen-enwel speciaal komkommer -op steenwol,werden waarnemingen
overdeverdelingvanwortels indemat verricht aanmonsters vande
proeftuin inSappemeer.Daarnaastwerdmetbehulpvande kleurstof
saffraninehetdoorstromingspatroonvandruppeldopnaarde afvoerspleteninhetomhullendeplasticnagegaan (fig.16).De enigszins
onregelmatige verdeling vandewortels indemathangt samenmetoptredendeplekken zondernoemenswaardige doorstroming enophopingvan
zouten.Opbasisvandezewaarnemingen kunnenrichtlijnenvoor een
betere doorstroming uitgewerktworden.Tijdens het onderzoek kwam aan
het lichtdat tot 701vande toegevoerde voedingsoplcssing onbenut
kandoorstromen enverloren gaat inde onderliggende grond.
Denogvanvroeger onderzoek resterende gegevens overregulatie van
hetCa-gehalte inhet floëemwerdenbewerkt enalspublikatie gereed
gemaakt.Onder invloed vanmanipulatie vande K/Caverhouding inde
voedingsoplossing reageert de samenstelling vande Ricinus-plant door
indezelfde richting teverschuiven.Ook hetCa-gehalte inhet zeefvatensap kan iets stijgenbij eenroyaal Ca-aanbod.Deze stijging neemt
nog ietstoe alseendeelvanhetnitraat door chloride vervangenwordt.

79

-30cm

Fig. 16. Verdeling van saffranine in steenwol nadat 1,8 maal devochtcapaciteit ingedruppeld is.Duidelijk zijn de stroombanen inde richtingvan het afvoerpunt te zien en de vele dode (witte)hoeken.
Fig. 16.Safranine distribution in rock wool after an amount of 1.8
times themoisture holding capacity has been applied drop bydrop.
The flowpath in thedirection of the ontlet and themany "dead
corners" (white)are clearly visible.

80

Sectie Wiskunde

ir. J.T.N.Venekamp
DewerkzaamhedenvandesectieWiskunde zijngerichtophetcorrecte
gebruikvandetoegepastewiskundeendestatistiek inhetonderzoek.
Omdewiskundige enstatistische techniekenaandeonderzoekerste
kunnendoorgeven ishetnodigdeontwikkelingenbijtehouden.Dit
gebeurtviapersoonlijke gesprekken,lezingenenliteratuurstudie.
Erwerd contact gehoudenmetIWIS-TNOinDenHaagenerwerden bijeenkomstenbezochtvandeVereniging voor Statistiek,deStudiekringvoor Statistische Techniek,deVakgroep WiskundevandeLandbouwhogeschool envanhetRekencentrumvandeRijksuniversiteitte
Groningen (RUG).
Het congresvandeBernoulli SocietyforMathematical Statistics
and Probability teOslowerd bijgewoond.Deopditcongres behandelde
onderwerpenwarenveelalvanzuiverwetenschappelijke entheoretische
aard.Sommige dingenwarenzonieuwenongewoon,datmengeneigdis
ervraagtekensbijtezetten.Hetaanhorenvandergelijke dingen
prikkelt totverdere studie.Zowerd bijvoorbeeld belangstellinggewekt voorhetbegrip "Bahadur efficiency".
Enkeleonderwerpenwarenopdetoepassing gericht.Erwerdeen
mooie demonstratie gegevenvanhetgebruikvan3-splinesbijhetaanpassenvancurven.
Derekentechniek vraagt thansdeaandacht.Menkanveeldoenmet
eenkleinehandcalculator,maarvaak komthetgebruikvandecomputer
meer inaanmerking. Dankanmenzelfprogrammerenofbestaandeprogramma's gebruiken.ViaIWIS-TNOkregenwehetadviesomvoorons
statistischewerk SPSStegebruiken,zolang GENSTATvooronsnog
niet beschikbaaris.
AanhetrekencentrumvandeRUGwerdeenreeks lezingen gevolgd,
waarineendrietal programmabibliotheken werd

behandeld.Viade

bijbehorende handboeken zijndezeprogramma's toegankelijk. Inde
praktijkkanmenbeter eersteenspecialist raadplegen,voordatmen

eenhandboek terhandneemt.
Aanhet Rekencentrum werd ookdeelgenomen aaneenwerkgroep voor
problemen rond hetbegrip "kleinstekwadratenmethoden".Denietlineairemethodenkwameneerst aandeorde.De theorievande
"splines"werd daarna instudie genomen.
Deopbrengstcurven volgensMitscherlich enGreenwood werdenvergeleken,door zeaantepassen aanproefveldgegevensvan ir.J. Prummel. Erwerd gezochtnaardeovereenstemming tussenanalogeparameters.
Voor scholing inde toegepastewiskundewerd samenmet dr.ir. J.
vander Boonen ir.P.deWilligen een gedeelte doorgewerktvanhet
boek "Advanced Calculus"vanJ.M. Spiegel.
Ookwerddeelgenomen aaneen internewerkgroep terbestudering van
hetboek "Solutemovement inthe soil root-system"van P.K. Nyeen
P.B.Tinker.
Ing.J. Wolfvolgdede PAOcursusVerdelingsvrijetechnieken inde
landbouwwetenschap.
Hetmakenvanproefschema'senhetvoorbereidenvanwerkvoorde
rekenkamer vraagt voortdurend de aandacht.Proevenmet ingewikkelde
rekenschema'swaarvoorwe geenpassendeprogramma's hebbenworden
door ing.J. Wolf zelfbewerkt. Zowerd opderesultatenvaneen lelieproefeen covariantieanalyse uitgevoerd,nadat IWIS-TNOermet
GENSTATeenuitvoerige variantieanalyse vanhad gegeven.

Hetbe-

treffende onderzoekwordtuitgevoerd in samenwerking met J.P. van
Tongerenvanhet Laboratorium voor BloembollenonderzoekteLisse.
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Algemeen

Bestuurs-

en

beheerszaken

Hetbestuurbelegdein1978drievergaderingen:op20april,6septemberen7december (de100stevergaderingop6septemberwerdgecombineerdmeteenexcursienaarhetProefstationvoordeBloemisterijinAalsmeer).Metingangvan1december 1978werdtotlidvanhet
bestuurbenoemddeheer ir.L.J.P.Kupersentotadviserend lidprof.
ir.W.A.SegerenalsvertegenwoordigervanhetD.G.voor Landinrichting.
DeDrieOrganische-Stofbedrijvenwerdenper1januari 1978overgedragenaanhetProefstationvoordeAkkerbouwendeGroenteteeltin
deVollegrond (PAGV)teLelystad.VanhetpersoneelwerdinaanwezigheidvandevoorzittervandeCommissievanBeheer afscheid genomen
op 19januari1978.
DeCommissievanBeheerwerd inaanwezigheidvandesecretarisvan
het bestuurvanhaartaak onthevenop23maart 1978ineengezamenlijkebijeenkomstmetdenieuwe BeheerscommissievanDe DrieOrganische-Stofbedrijven.
Op29maart 1978werdeennieuwe Begeleidingscommissie voordeDr.
H.J. Lovinkhoeve geïnstalleerd,bestaandeuitdeheren: ir. L.J.P.
Kupers,voorzitter, (lector LH),ir.J.A.Grootenhuis,secretaris,
(medewerker IB),P.H.J,àCampo, (VerenigingvoorBedrijfsvoorlichting),ir.J.M.A.J.Heestermans, (ConsulentschapAkkerbouwenRundveehouderij),S.deKlerk, (medewerker Domeinen),J.Koning,(BedrijfsleiderDr.H.J.Lovinkhoeve)enir.R.Reuderink,(adj.
directeurIB).
Algemene

zaken

PersoneeIszaken
Formatiepersoneel.

Depersoneelsformatiebestondper1januariuit

168plaatsen.Tenopzichtevan1977warendit5plaatsenminder.
DeovergangvanDeDrieOrganische-Stofbedrijven te.Nagele-met
5 formatieplaatsen-naarhetProefstationvoordeAkkerbouwende
Groenteteelt indeVollegrond teLelystadwashiervandeoorzaak.
Op 1januariwaren 167plaatsenbezetenwaser1vacature (redacteur).
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Indeloopvanhetjaarvertrokken8personen,t.w.:1aprilJ.Krol
en1novemberE.H.Bruins (ouderdomspensioen),1septembering.H.R.
Bruceenmevr.H.A.Stokla-Groenwold (invaliditeitspensioen),1april
J.M.Kooistra,1meimevr.A.A.M.Mulder-Smit,28oktobermej.S.Geitz
en1novembermej.B.T.Feenstra(anderewerkkring).Indeformatie
werdenaangestelddeherendr.R.G.Gerritse (1april),S.H.deGries
(1april),C.Vinke (19juni)endedamesW.A.Heeres (21augustus)
enJ.C.Bakker (1december).
Op31decemberwaren164plaatsenbezetenwarener4vacatures,t.w.:
eenassistentvandeonderzoeker (Bemestingindelandbouw),eenlaboratoriummedewerker (Bodemfysicaengrondbewerking),eenelectronicus
eneenredacteur.DedamesLukken-KingmaenTuinman-Trapmanhebbenook
ditjaarsamen1formatieplaatsbezetenmevr.G.M.vanDijkheeft
tot1septembergedurende20uurperweekdeplaatsvanderedacteur
bezet.
LangdurigziekwarenB.D.Balraadjsing,A.Jansma,G.vanKersen,
J.NijborgenF.J.Otto.Zijwerdenvervangendoorresp.W.Schuurmans,
J.Brouwer (sinds1oktober),J.L.Robot (sinds24oktober),mevr.
J.S.deJonge-PostmusenP.R.Bolhuis.
IndeZ-formatie(betr.personeeltenbehoevevandoorderdengefinancierde,tijdelijkeprojecten)werdper1juliaangestelddrs.
J.W.M.Koeken(voorhet Oosterscheldeproject).Hetaantalmedewerkers
indezeformatiebedroegper31december3.

Arbeidscontractanten.

Inverbandmetextraseizoenwerkzaamhedenwaren

18personengedurendeeenaantalmaandenbijonsindienst.Per31
decemberwasvandezegroepmedewerkersnog1persoonindienst.In
dezomermaandenwarenenkelevakantiehulpenbijonswerkzaam.
ViadeTijdelijkeArbeidsplaatsenregelingwarenditjaar3personen
bijonswerkzaam.Inverbandmetdedoorhetonderwijsopgelegdeverplichtepraktijktijdwaren28leerlingengedurendeeenaantalmaanden
bijonswerkzaam.Zijwarenafkomstigvandevolgendeonderwijsinstellingen:LH (1),HLS (6),HTbS (4),MLS (2),MTbS (1),analistenschool
HBO (6)enMBO(8).

Gasten. Alsgastenwarentweeonderzoekerswerkzaam,gedetacheerddoor
hetLandbouwkundigBureauderNederlandseStikstofmeststoffenindustrie

86

alsmedetweeonderzoekersenvijflaboratoriummedewerkers,gedetacheerddoorhetWaterloopkundigLaboratorium.Voortswasergedurendeenkelewekeneengastopdebibliotheekwerkzaam.Voorlangere
tijdverblevenaanhetIBdeherenP.KoukoulakisuitGriekenlanden
M.W.PritcharduitNieuwZeeland.Deheerir.A.M.G.FrijtersverbleeftongeveereenmaandophetCentraalLaboratoriumomzichvoor
tebereidenopuitzendingnaarBoven-Volta.
Arribts- en Dienstjubilea.
DeheerM.Potwasop1september25jaar
inoverheidsdienst.Ing.G.H.Arnoldwasop15augustus25jaarin
dienstvanhetinstituut.
Financiële zaken
Per1januari 1978zijndeDrieOrganische-StofbedrijventeNagele
overgegaannaarhetPAGV.
Ditjaarwerdeno.a.aangeschaft:vloeistofchromatografie-apparatuur,uitbreidingautoanalyzer,apparatuurvoor on-linedataverwerkingvananalyse-gegevensendraaibank.
Huisvesting
Gereedkwamenditjaaro.a.verbeteringafzuiginstallatieinde
spuitcabine;eilandtafel laboratoriumafd.Scheikunde;verplaatsingvanzuurkast;verbeteringvanventilatieindeafd.Biologie.
Buitenlandse

bezoekers

Hetaantalbuitenlandsebezoekersbedroeg94.Zewarenafkomstiguit
devolgende landen:Australië (4), België (14),BondsrepubliekDuitsland (13),Canada (5),Denemarken (2), Griekenland (1),Indonesië
(2), Italië (6),Japan (4),Mexico (1),Nieuw Zeeland (1),Nigeria
(1),Pakistan (1), Polen (2), Republiek Zuid-Afrika (1),USA (12),
Verenigd Koninkrijk (21),Zwitserland(3).
Hetinstituutwerdookbezochtdooreenaantalgroepen (tezamen
40personen)uitdiverselanden.
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Buitenlandse

reizen,

congressen,

symposia

Dr.ir.Th.J.FerrariwoondeinRauischholzhausenvan3tot5januarieenbesprekingbijvaneenkleine groepuitdeInternationale
Arbeitsgemeinschaft fürBodenfruchtbarkeit overvoortzettingder
werkzaamhedenenoversamenwerkingmethetCOST-projectno.86van
deEuropeanCooperationinthefieldofScientificandTechnical
Research.Van3tot5januaribrachtir.C.vanOuwerkerkoriënterendebezoekenomtrenthetonderzoekovergrondbewerkingenbodemstructuuraanhetStationFédéraledeRecherchesAgronomiquesde
Changins,hetEidg.Forschungsanstalt fürBetriebswirtschaftund
Landtechnik,Tänikon,enhetEidg.Forschungsanstalt fürLandwirtschaftliche Pflanzenbau,Zürich-Reckenholz.Dr.ir.P.Delverbezochtop8t/m12januariinBolzanoenMerano (Italie)onderzoekers
envoorlichtersenhieldereenlezingvooreenfruitteeltorganisatie.
Op 15februarihieldir.G.J.Kolenbrandereenvoordrachtophet
IIRB-congresinBrussel (België).Van20tot22februarinamdr.ir.
K.DilzdeelaandeJointMeetingvandeSocietyofChemical
IndustryendeFertilizerSocietyinLonden (UK).Ir.R.ReuderinkbezochtdeFertilizerSocietyop21februariinLonden.Van26februaritot4maartwoonde ing.D.J.C.Knottnerus inGent (België)de
WorkshopAssessmentoferosioninUSAandEuropebijenhieldereen
voordracht.
Dr.ir.P.A.C. Raatsbezochtop1en2maart dezelfdeWorkshopin
Gent.Van6tot9maartverbleefdr.W.vanDrielinMünchen(BRD)
ennamdaardeelaandeLUFA-voorjaarsbijeenkomstvandewerkgroep
"Umweltanalitik''-"Bodenkunde".Op28maartbezochtdr.ir.Raats
RothamstedinHarpenden (UK).Van29maarttot1aprilnamendr.ir.
Raatsendrs.M.vanNoordwijk deelaanhetsymposium"theSoil-Root
Interface" inOxford (UK).Drs.VanNoordwijkhieldereenvoordracht.Aansluitendbezocht drs.VanNoordwijkeenviertalonderzoeksinstitutenWellesbourne,Wantage, LittlehamptonenHarpenden
(UK).
Van 10tot14aprilwoonde ir.S.deHaandeconferentiebijover
UtilizationofSewageSludgeonLandenhieldereenvoordracht.Op
27aprilhadir.DeHaaneen bespreking inFrankfort (Main)(BRD)

vanmedewerkersaaneendoorUlmer (Stuttgart)uittegevenboek
oververwerkingenhetlandbouwkundiggebruikvanhuishoudelijke
afvalstoffen.Ir.Reuderinkbezochtop27en28aprilhetCentre
InternationaldesengraischimiquesoverEfficientFertilizerUse
inhighproductiveagricultureinWenen.
Ir.VanOuwerkerkbezochtvan4tot8meiIsraël.Hijbrachter
bezoekenaanhetTechnion-IsraelInstituteofTechnology inHaifa,
theVolcaniCenterinBetDaganentheHebrewUniversityinRehovot.
Op16meinaming.G.H.Arnolddeelaandevergaderingvanonderzoekersenmeststofproducenten overoprichtingvaneen"Groupe
d'étudedumagnesium"voorBelgiëinAth (België).Dr.ir.Ferrari
woondevan21tot29meiinNovi-Sad (Joegoslavië)debijeenkomst
bijvandeInternationaleArbeitsgemeinschaft fürBodenfruchtbarkeitenbrachtbezoekenaanproefveldeninJoegoslavië,Hongarije
enOostenrijk.Van22tot27meinamdr.VanDrieldeelaaneen
IAEA-symposiumNuclearActivationTechnique?inthelifesciencein
Wenen (Oostenrijk).Ir.C.M.J.Sluijsmanswoondeop26meideopeningbijvandenieuwebehuizingvandeLandwirtschaftskammer
WestfalenteMunster (BRD).
Tussen5en12junibezochtening.Arnold,dr.ir.Dilz,ir.De
Haan,ing.J.Lubbersenir.W.H.Prinsde7thGeneralMeetingof
theEuropeanGrasslandFederationteGent (België).Ing.Arnolden
ir.DeHaanhieldenereenvoordracht.Van12tot14junibrachtdr.
ir.K.W.SmildeeenwerkbezoekaanKali-ChemieinHannover(BRD)
enhadereenbesprekingoverP-meststoffen.
Van12tot28junibrachtdr.R.G.Gerritseeenbezoekaan
CanadaendeUSA.InCanadabezochthijhetDept.LandResource
ScienceoftheUniversityofGuelphenhetCenterforInlandWaters
inBurlington.InRiverside (USA)bezochthijhetDept.ofSoiland
EnvironmentalSciencesoftheUniversityofCalifornia.Samenmet
ir.P.BoekeiwoondehijinCanadavan19-27junihetISSS-congres
bij;beidenhieldenereenlezing.Ir.Boekeibezochtaansluitend
(tot10juli)verschillendeinstituteninChicago,West-Lafayette,
Wooster, Ames,Minneapolis,Wisconsin (USA).Op29juninamdr.ir.
Delverdeelaaneenexcursieoverdruppel-bevloeifnginNoord-België
teLeuven.Van29meitot7junibezochtir.L.C.N,delaLande
CremerOostenrijkenZwitserland.InGumpenstein (Oostenrijk)hield
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hijeenlezingophetInternationaleKolloquiuminderBundesversuchsanstaltfürAlpenländischeLandwirtschaftGumpensteinenin
ZwitserlandwoondehijeencolloquiumbijoverbemestingengrondonderzoekinLausanneenNyon.
DevergaderingvandeEEG-Commissie"ConcertedActionTreatment
andUseofSewagesludge", gehoudenop24en25juliteBrussel
werdbijgewoonddoorir.DeHaan.
Dr.VanDijkenir.Lebbinkbezochtenop14en15augustusde
Workshop"Side-effectsofPesticidesanNon-targetMicro-organisms"
inBraunschweig.Aansluitend (van16tot23augustus)bezochtir.
Lebbink,samenmetdrs.G.Jager,hetderdeInternationaalPlantenziektenkundigCongresteMünchen.Indiezelfdeperiode (14tot18
augustus)brachtir.J.T.N.VenekampeenbezoekaandeEuropean
MeetingofStatisticiansvandeBernoulliSocietyforMathematical
StatisticsandProbabilityteOslo.Van29augustustot1september
namdr.ir.Raatsdeelaaneensymposiumovertransportvanwateren
opgelostestoffenvandeEuropeanGeophysicalSocietyinStraatsburg
(Frankrijk).
Ing.A.Dasbestudeerdevan4tot7septemberinHannover(BRD)
deteeltwijzenindeboomkwekerij,waarbijgecombineerdevochtvoorzieningenbemestingwordtuitgevoerd.Van9septembertot4oktober
brachtdr.A.J.deGrooteenbezoekaandeUSAenCanada.HijbezochterdeLouisianaStateUniversityinBatonRouge;hetWaterways
ExperimentStationinVicksburg (Miss.);hetMarineInstituteof
Georgia,Sapelo (Ga.);deStanfordUniversityinStanford(Cal);
hetNationalBureauofStandards,WashingtonDCenhetBedford
InstituteofOceanographyinHalifax (NovaScotia).Tijdenszijn
verblijfindeUSAhielddr.DeGrooteenaantalvoordrachten.Van
4tot8septemberbezochtir.Prummelhet11 IKI-congresvanhet
InternationaalKali-InstituutinBern (Zwitserland).Ing.Riem
Visbrachtvan6tot9septembereenbezoekaanhetInternationale
RasenkolloquiuminGiessen (BRD).Samenmetir.DeHaanenir.De
laLandeCremerwoondeir.Sluijsmansvan18tot21septemberhet
jaarlijksecongresvandeVDLUFAbijinAugsburg (BRD).Van18tot
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22septemberbrachtdrs.VanFaasseneenbezoek aanenkeleinstituten inEngeland dieonderzoek doennaarnevenwerkingenvanbestrijdingsmiddelenopdemicrobiologie endebiochemievandegrond.Ook
ir.Prinswas inhetUK- Hijbezochtvan20tot22september inYork
hetBGSSymposiumon"Swardcompositionandproductivity". Ir.Van
Ouwerkerkbezochtop 18en 19septemberinGembloux (België)diverse
instituten.Van 20tot 23septembernamhij, samenmet ing.Knottnerus,deelaanhet colloquium "Agricultural SoilErosion inTemperate
Non-MediterraneanClimates'inStraatsburg (Frankrijk).Daarnabezochthijvan 24tot 26septemberhet Institut fürPflanzenbauen
het Institut fürAgrartechnikvandeUniversiteitvanHohenheimin
Stuttgart-Hohenheim (BRD).
Ir.Reuderink endr.ir.Dilzbezochten samenop 12oktoberde
bijeenkomstvandeFertilizerSociety inLonden (UK).Ing.Ris en
dr.ir.Dilznamenop 19oktoberdeel aandestudiedagvande
KoninklijkeVlaamse Ingenieursvereniging inLeuven (België).Van 18
tot 20oktoberwoondedr.GerritsedebijeenkomstbijvandeFreshwatercontact groupvandeEEGteMetz (Frankrijk).Op dezebijeenkomsthieldhij een lezing.Op 26en 27oktoberbezocht ir.DeHaan
devergaderingvanwerkgroep 4vande"ConcertedAction Treatment
anduseofSewageSludgeoftheEuropeanCommunities"inBrussel
(België).
Op 19novemberwoonde dr.ir.Smildehetstikstofsymposiumbij in
Leuven (België).Van 23tot 27novemberbezochthij (inopdrachtvan
hetAlgemeenDiakonaal BureauvandeGereformeerde Kerken inNederland)het landbouwontwikkelingsproject teMailao (Tsjaad).Van27
novembertot 2decemberverbleefhij inMuscleShoals (Ala.)USA,
waarhijbesprekingenbijwoonde inhet International Fertilizer
Development Centreoversamenwerking inzake toetsing vanmeststoffen
voorontwikkelingslanden.Van 27tot 30novemberbezocht dr.Van
Dijkeensymposiumover"DeBodemalssubstraatvoorplantenproduktie" ,tergelegenheid vanhet honderdjarig bestaanvandeFak.
derLandbouwwetenschappenvandeKatholiekeUniversiteit teLeuven
(België).
Ir.DeHaanendr.W.vanDrielhaddenop 14december inMunster
(BRD)eenbesprekingmet dedirecteurvandeLUFAoverhet analyserenvangewasmonsters vangemeenschappelijkeproeven.Van 12tot
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14decembernamH.C.Vierveijzerdeelaanhet8 eTechnicon International
CongresteLonden (UK).Tenslotte bezochtdrs.VanNoordwijkvan18
tot21decemberhetSymposiumvandeSocietyforExperimental Biology
inReading (UK)enhieldereenvoordracht.
Centvaal

Laboratorium

Belangrijke aanschaffingenin1978wareno.a.: (a)Uitbreidingvande
auto-analyzermet2analytischeprogramma's, t.w.éénprogrammavoor
fosfaatbepalingenenéénprogrammavooreenureumbepaling. (b) Een
Kjeltecdestillatiesysteem.Vandeonder (a)genoemdeapparatuurwordt
hetfosfaatprogrammagebruiktbijhetsimultaanbepalenvanfosfaaten
stikstofingewasmonstersinééndestruaat.Voorheenwerdvoor beide
bepalingeneenapartedestructieenmeting

uitgevoerdoptweeafde-

lingenvanhetCentraal Laboratorium.
Hetureumprogrammawordt gebruiktvoordebepalingvanureuminextracten,dieonsbereikenvandeafd.Biologievandegrond.Voordeze
afdeling geeftditeennietonbelangrijke tijdsbesparing.
Hetonder (b)genoemdeapparaatdientterondersteuningvandeautoanalyzer.Monstersdieongeschikt zijnvoordeauto-analyzer (troebel,
zeersterkgekleurdofmeteenhoog gehalteaanstikstof),kunnenop
snelleennauwkeurigewijzemetbehulpvanhetnieuweapparaatworden
verwerkt.
Aangeziendeauto-analyzerdagelijksvooréénbepaalde analysetechniek ingesteldwordt,washetnietmogelijkomspoedmonstersvanandere aard,dandiewelkeophetmomentbepaaldwerdenmetdeautoanalyzerinbehandelingte nemen.Nukunnendezemonstersworden
geanalyseerdmethetKjeltec-apparaat.
Hetaantaluittevoerenanalysesvanminerale stikstofnaminbelangrijkematetoe.Ditheeftertoegeleid,dataandachtisgeschonkenaanpassendewerkruimte enverbeteringvanapparatuur.
Hetaantalanalysesvanzwaremetalenbewoog zichophetzelfdeniveau
alsin1977.Verderwerden,naastdeelementenK,Ca,MgenNinhet
gewas,deverschillende fosfaatvormeninvloeistofmonsters bepaald,
t.w. totaal-fosfaat,organisch gebondenfosfaatenortho-fosfaat,alsmedeCl,COD,KenNa.
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Dedeelnameaandeuitwisselingvanstandaardmonstersenpraktijkmonsters tussenhetBedrijfslaboratoriumvoor grond-engewasonderzoek
inOosterbeekenIBvond regelmatigpertweemaandenplaats.Ookwerd
tweemaalperjaardeelgenomenaanhetonderzoekvangrond-engewasmonstersvande"ContactgroepAnalytici".
Enkele mensen,diestage liepen i.v.m.ontwikkelingshulp,werktengeruime tijdophetlaboratorium. Tevenswerden lijstenopgesteldvan
apparatuurenchemicaliën voordeinrichtingvaneenlaboratoriumin
Opper-Volta. Lezingenendemonstraties ophetgebiedvannieuwe
apparatuurwerden bijgewoond inbinnen-enbuitenland.

Statistische
Installatie

techniek
computersysteem

Ruimdriemaandennadatdebestelling voorhetRSTS/E computersysteem
van Digital EquipmentBVwasgeplaatst,ontvingenwijvandetechnischedienstvangenoemdeBVeenpakketvanaanbevelingenmetbetrekking
totdeinrichtingvandecomputerkamer.Ditpakketvanaanbevelingen
was zo ruim gesteld,dathetookophetgrootste computersysteemvan
toepassingkanzijn.Hetheeft enigemoeiteentijd gekostomte
wetentekomenwatvooronsstriktnoodzakelijk wasomeengoedewerking
vanhetcomputersysteem tewaarborgen.
DooromstandighedenheeftdeRijksgebouwendienstpastegenheteind
van 1978eenbegroting voordevoorzieningen aandecomputerkamerbij
onsministerie kunnen indienen.
Inhetverleden haddenwe,meerdaneens,naardenoodzaakvan
specialevoorzieningen voorde computerkamer bijdeleveranciergeïnformeerd. Indienditnoodzakelijk was,haddenwijhiermee rekening
kunnenhoudenbijhetindienenvandebegroting voordecomputer.
Specialevoorzieningen aandecomputerkamer (o.a.airconditioning)
werd doordeleverancier,toenwij noginonderhandeling waren,niet
noodzakelijk geacht.

"Computer sleutel"
Voorhetsnelvindenvanproevendieaanbepaalde criteria voldoen
werddoorenkele IB-ersdebehoefte gevoeldomdeoude "prikkaarten"
dietotnogtoeingebruik zijn,dooreenandermediumtevervangen
envoorhetzoeken gebruik temakenvaneencomputer.Degegevensop
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deprikkaartenvondmen tesummier enhet zoekennaarbepaalde proeven
namteveel tijd inbeslag.Erwerd besloten een"computer sleutel"
samente stellendiemeer gedetailleerde gegevens zoumoeten bevatten
dande"prikkaarten".Op tenminste tweepunten ishetprobleemvande
"computer sleutel"voor onsuniek.
(1)Totnog toehebbenwij slechtsmet cijfermateriaalgewerktwaaroprekenkundige bewerkingenwerden gedaan.De "computer sleutel"bevat
informatie diemenmetbehulpvande computer alleenmaarbehoeft te
kunnenonderzoeken.
(2)Inderegelkrijgen gegevens hunbetekenis doordeplaatsdie
ze innemen ineenbestand (=verzameling vangegevens)en inde computer.Staatbijvoorbeeld ineenprogramma de instructie "READ ',
A,B,C,"dan zullenopdatmomentdrie getallenworden ingelezen.De
eerste zalophet adresA,detweedeopBendederdeopCgeplaatstworden.
Het zalduidelijk zijn,dat opdatmomentde juiste getallen inde
juistevolgorde aanwezigmoeten zijn.Doordegrotehoeveelheidmogelijkegegevenswaarvanperproef slechts ca. 10°saanwezig zullen zijn,
kunnenwij dezemethode nietgebruiken.Wemeneneenoplossing gevondentehebben indemogelijkheid omelk gegevenvaneen label tevoorzien.Degegevenswordendannietherkend aandeplaatswaar zijzich
bevindenmaar aande labelsdie zebij zichhebben.Het gebruikvande
labelsheeftenkelevoordelen:
(a)Omdatdegegevensnietgebondenzijnaaneenbepaaldevorm,nlaats
ofvolgorde ishetmakenvanponsconceptennietnodig.De formulieren
diegebruiktwordenomde gegevensvast te leggenkunnenook gebruikt
wordenomde gegevens inde computer tetypen.
(b)Menkande"computer sleutel"gemakkelijk lezenenmet behulp
van eensysteemprogramma EDITOR (=een systeemprogrammalat zelfsbij
demeest eenvoudige computersystemenwordtmeegeleverd en gebruikt
wordtomgegevens indecomputer tebrengen enreeds ingebrachte gegevensopte zoeken,tecorrigerenof ineenanderbestand optebergen)
gemakkelijk corrigeren eneventueel latermetnieuwe gegevens aanvullen.
Uitbreiding ofverandering vande sleutel ofdegebruikte labels is
ookmogelijk.
(c)Alsvan alleproevende gegevensperproefopeenregelvan 132
tekensgeplaatst kunnenworden,dan zalmenvoorhet terugzoeken van
bepaalde gegevens ofeencombinatie van gegevens invelecomputersystemengebruikkunnenmakenvan deEDITOR, zodathet schrijvenvaneen
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speciaalprogrammawellichtnietnodig zalzijn.
Wehopen inhetbeginvan1979de"computer sleutel"opdecomputer
vandeRijksuniversiteit Groningenuitteproberenomdaarnapasvoor
eenminofmeer definitieve vormtekiezen.

Bibliotheek
Detotaleuitlening bedroeg 2196,waarvan 24aanpersonenofinstellingenbuitenhetIB.Hetaantal aanvragen gerichtaananderebibliothekenwas780,waarvan 702,datis90°s,positief zijn beantwoord.
(Deverwachting isdaternogaanvragen gehonoreerd zullen worden).
Nieuwe aanwinsten alsseparaat

opgenomen

1.135

boek

133
59

rapport
microfiche

0

microfilms

0

betaald tijdschriftenabonnement

7

gratis

4

"

"

15

vervolgwerkenseries

0

Opgezegde tijdschriftenabonnementen

4.780

Het bezitvandebibliotheek isgeworden: boeken
separaten

32.005

rapporten

3.187
25

microfiche series
bestaandeuit:

microfiche kaarten

:

54

tijdschrift-enkrantenabonnementen

: 427

vervolgw. series
(groepen)

: 779

geologische entopografische kaarten (ingedeeltenin
vernieuwing)

:10.000

Het totale aantalnieuwe aanwinstenbedroeg: 1.353.
Hetaantaldienstverleningen aanpersonen (zonderuitlening)was
ca. 6.000.
Debibliotheek (zonder overdrukkenarchief) heeftnuca.776strekkende
metersbezette boekenplank enhetaantalvolumes isnuca.13.409
stuks.Elkedoosisvooréénvolume geteld: onze 32.005separatenvor-
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mendan1240volumes.Hetattenderingsbulletinvannieuwopgenomen
materiaalverscheenachtmaal.Debibliotheekverleende gastvrijheid
aantweestagiairesvandeBibliotheek-enDokumentatieAkademie,
Groningen.
Overdvükkenarchief
De lijstvanpublikaties,door IB-medewerkersgeschreven,werdéénmaalverzonden,waaroptotnu431reacties zijnbinnengekomen,waarbij 3538overdrukkenwerdenopgevraagd.Ditisgemiddeld31perdag.
Aan70adresseninbinnen-enbuitenland werd intwee-maandelijkse
zendingenéénexemplaarvanalle gepubliceerde overdrukkenenrapportenverstuurd.Inhetoverdrukkenarchief ingeschreven,gerouleerde
enverzondenoverdrukken:30.Erzijn20genummerdeen28ongenummerde
rapportenontvangen.Erkwamenintotaal 1987verzoekenomoverdrukkenenrapportenbinnen.Hettotaleaantalverzondenoverdrukkenen
rapportenwas:12.386.Deomzet (verzendingenopname)bedroeg 25112.
Hetaantalverschillendeoverdrukkenisnu2.392;hettotale aantal
verschillenderapportenwerd1008.
Tekenkamer en

fotoatel-ier

Hetaantalkopieën gemaaktophetfotokopieerapparaat,datvorig
jaaraangeschaftwerd,blijftnogstijgen.
Het tekenwerkkonookditjaarnietdooréénmanafgewerktworden,
zodaterwerkwerduitbesteedbijhetBureauGemeenschappelijkeDiensten. Zoalsgebruikelijkwerdveelteken-enfotowerkverrichtt.b.v.
publikatiesenlezingen.DeapparatuurwerduitgebreidmeteenAsahi
Pentaxcamerametzoom-lens.
Voorhetoffset-drukwerkwerdeennieuwontwikkelapparaataangeschaftvoorhetmakenvanoffset-platen.
Het fotowerkwordtthansgrotendeels inkleuruitgevoerd.
Werkplaats
Behalve reparaties,veranderingenenrevisiesvanlaboratoriumapparatuurenonderhoudswerkzaamhedenaangebouwenenkassenwerdenverschillendehulpmiddelenennieuweapparatuurontworpenengemaakt.
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Wevermelden:Hakselmachine,geheel inwendigmetaluminiumplaat
bekleed; zevenmeteendoorlaatvan ff)1mmvantitaanplaat;gewasmolen inwendig bekleedmettitaanplaat en2nieuwe slagkruizenmet
wisselslijtplaatjesvantitaan;gewassnijapparaatvoorderadiochemische afdeling;uitdrukapparaat omgrondmonstersuitroestvrijstalenringen tepersen;roestvrij-stalendrukvatvoor zuurstofmetingen;eenstelroestvrij-stalengrondmonsterboren;eenstalendrukvatvoorwortelonderzoek;eenroestvrij-stalenverdeelstukmet6
aansluitingenvoorhogedrukslangen;eenapparaatvoor hetautomatischvullenvanflesjeswaarvande vulhoeveelhedenoplopenvan
5mltot100ml;eenwagenvoordegrondrolbijdegrondtrog;een
roestvrij-stalenbranderreeksmet13argandsebranders;2wentelapparatenvoor isotopenonderzoek;eencabine voor Fiattrekker;beregeningsapparatuurvoordegrondtrog.

Proeven
Veldproeven
Erwerdendn1978114veldproeven aangelegdmetintotaal 7647veldjes;
hiervanwerden 1921veldjesdoorhetBGDverzorgd.Deverdelingvan
develdproeven naar gewas,aantal veldjesendeverzorgende dienstis
weergegeven intabelX.

TABELX. Proefveldenvan het IB in 1978
Gewas

IB

Gras
Aardappelen
Graan
Mais
Bieten
Knolselderij
Peen
Peulvruchten
Spinazie
Heide
Coniferen
Rozen
Sierheesters
Braak
Totaal

2717
262
1026
186
809
72
256
24
106
268
5726

BGD
608
278
439
72
96
128
92
56
96
40
16
1921
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VoordePlantenziektenkundigeDienstwerdenca.40graanproefveldengeoogstmetdemaaidorser.Intotaalwerdener16133grond-en
watermonstersgenomen,waarvan6879monstersvoorN-mineraalonderzoek.
Hettotaleaantalgewasmonstersvoorchemischonderzoekwas8248.
Hetinventarisatie-onderzoeknaarhetgehalteaanzwaremetalen
inbodemengewaswerdafgerondmetdeverwerkingvan350grondmonstersenca.550gewasmonsters.
Hetonderzoeknaarhetcontaminatie-vrijmakenvandemonster-voorbehandelingsapparatuurwerdafgerond.Hetresultaathiervanwasdat
nudemonstersvooronderzoekopzwaremetalensnelencontaminatievrijverwerktkunnenworden.
Pot- en

vakproeven

Grondaultures.

Intotaalwerdener51potproevengenomenmet13.585

proefpotten.VandezeproevenlageneropdeproeftuinenteBoskoop,
KesterenenHorsteenzestalproevenmettotaal5625proefpotten.
DezeproevenzijngedeeltelijkdoorhetBGDverzorgd.
Watercultures.

Erwerden9proevenopwaterculturesgenomenmetin

totaal651proefpotten.
Vakproeven. Erwerden21vakproevengenomenmetintotaal 1304proefvakken.
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Kennisoverdracht

In 1978kwamen 159publikaties gereedmet IB-medewerkersals auteurs
ofmede-auteurs.Vandezepublikatiesverschenen er 32in internationalewetenschappelijke tijdschriften,boekenencongresverslagen,46
inde land-entuinbouwvakpers en38inrapportvorm.Bovendienverschenener 16nota'sen 19andererapportenenverslagenmet een
beperkt verspreidingsgebied.
Doormedewerkersvanhet IBwerdendit jaar 164voordrachtengehouden,waarvan 20inhet buitenland.
Evenalsinvoorgaande jarengafdr.ir.Th.J. Ferrari collegesin
systeem-dynamicavoordoctoraalstudenten Milieukunde aandeUniversiteitvanAmsterdam.
Ir.C.vanOuwerkerk,secretaris vande International Soil Tillage
ResearchOrganization (ISTRO),schreef inapril ISTRO-INFOno.3,die
verzondenwerd aan355adressen,waarvan 133buitenEuropa.Debelangstellingvoor ISTROgroeitnog steeds:na1aprilhebben zichal
weer 19nieuwe ledengemeld.Erwerden oriënterende besprekingen gevoerdmetElsevier Scientific Publishing Company teAmsterdamoverde
mogelijkheden tekomen totdeoprichting vaneenonderwetenschappelijkeverantwoordelijkheid van ISTROuit tegeven "International
JournalonSoilTillage,FieldTraffic,andCrop Production Interrelationships".
Publikaties

GTîr>A*nold.Bestuderingnoodzaak fosfaatrijenbemestingen eventuele
meststofbesparing daarvaij(Proefboerderij"Kooyenburg",Rolde). Proefboerderijen Borgercompagnre^ Emmercomp^scuumRolde.Jaarversl. 1976
'(1978) 156-158.
\
\
^^"STFTT-AïBOJ.d.BestuderingvanNP-rijehtjemçètingopdevroegheid van
mais (proefboerderij "Kooyenburg", Rold'èi.ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumRolde.Jaarvers^. 1976 (1978)155-156.
\
GtTrr^Atnold.Potassium regime,drymatteryi^éld,andmagnesium content
ofgrass.7thGen.Meeting Europ.Grassl^Fed. Gent,1978,Vol.3(1978)
9.42-9.53.
Three5-yearexperiments^ithaMg-containingN-fertilizer(ammonium
nitratedolomite)at3ratesofKsupply (40,80,and 120kgK0per
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hapercut)were carried outongrassland free fromherbaceousweeds,
on sandy soils.Dressingsof80kgK20perha-i.e.approximatelythe
amount recommendedbytheDutchAdvisory Scheme-gavemaximumDM
yieldsandhypomagnesaemia-safe grass.Thesub-optimum dose (40kg)
gaveamarked increase oftheMgcontent,butdecreasedDMyieldsby
5 to 10%. The,overdose (120kgXLowered theMgcontent belowthe
safetylimit.;
Three 3-year'experimentsonsandy soilstoinvestigate theeffectof
highK supplies-simulating large K applicationsin animalmanure,
inevitablewith,intensive farming-showed that theMgcontentofthe
grassatK excesscanbeincreased byapplicationoftheMg-containing
N-fertilizer Magnesamon althoughnottothe\evel required.Therate
of increasewasonly.slightly affectedbythesrateofK supply.
The presenceof10perXcentofherbaceousweeds\had afavourable effect
ontheMgcontentofthe\herbage.
\
G7R7"ftrneld,.Proevenover fosfaàtwerkingvanstalmestopgrasland.
Buffer 24,5(1978)89-98.

\

"\

!
\
I
*¥T"*ÏÏrTloid--ÊiJL-OokinonderzoekproblemenmetbladchlqiroseinGerbera.
Vakbl. Bloemisterij 33,15(1978)25.

\

\

I

Tn~7ftTt©id-Jiik. Voorlopige richtlijnen voor het'bijmesten van potplanten.
Vakbl. Bloemisterij 33, 18 (1978) 29.
\ /

V
lTr"7nTrtTW-^jJ^ert-i^.-~4^4*_Be^g.Bemestingsproefmet'Ösmocotebij
Poinsettia cv. 'AnetteHegg'.Proefstn.Bloemisterij\Ned.,Bloemisterijonderzoek inNederland over 1977(1978)125.

\

~'RVTXrTroid~*ik,én"TTr"v-r«i-..Jierg.Gietwaterproefmetpotchrysantcv.
'SunnyMandalay'.Proefstn.Bloemisterij Ned.,Bloemisterijonderzoekin
Nederland over 1977(1978) 73-74.
*i~"*RT~f0-H©4<Liij!kenBTv^'fc-Bex.g,.Stikstof-kalitrappénproefbijPoinsettia
cv. 'AnnetteHegg'.Proefstn.Bloemisterij Ned<,Bloemisterijonderzoek
inNederland over 1977(1978) 123-124.

/

//
/

**Tr~ÄrTKrt^UiikrTTrnrTd^^e^enT^T^-StrâVer. Gietwaterproefbijcyclamen
cv. 'Wit'.Proefstn.Bloemisterij Ned.,BloemisterijonderzoekinNederlandover 1977(1978)81.
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RT~S?noidJ2ikvlCj£Tch---ëeïgenN.A. bilTs^er.Stikstof-kalitrappenproefbijVri/esea.Proèfotn. Bloemisterij Ned.,Bloemisterijonderzoek inNederlandover 197\(1978) 164-165.
RTTfrnsid^Bik,Nlp7"''v^ck,^ergen^.A/^Stpsygr. Stikstof-kalitrappenproefbij Cyclam'fencv. 'Wit'.Proefstn. Bloemisterij Ned.,Bloemisterijonderzoek inNederland over 1,977 (1978) 83-84.
RTArRoW-Bik, D.s~T7dS?»BergenN.À>S*çaver. Substraat-bemestingsproefbijCymbidium.Proefstn.Bloemisterij Ned.,Bloemisterijonderzoek
inNederland over 1977 (1978)84.
\
RTTölwitUBik,D.v*.'â»*Jjje.rgen,N.XT*StraVer. IJzer-mangaantrappenproef
bij deroos 'Belinda'.Proefstn.,Bloemisterij Ned.,Bloemisterijonderzoek inNederland over 1977 (1978)147-.148.
'*R>-AcnnlrlBik enTh?!Tn*h--«an__denBerg.Stikstof- enkalibemesting bij
Poinsettia.Valkbl.Bloemisterij 33,22 (1978)35.
R/ÄrTtolsLBikenTh.M.*~v^d^_Krogt.Bladvergelingbij Alstroemeria.
Proefstn. Bloemisterij Ned.,Bloemisterijoriderzoekin Nederland
over 1977 (1978) 18.

/

R.Ärnold^JJikenN.A."Stcayer.Stikstof- énkalibemesting bij
Anthurium

scherzerianum.

Vakbl. Bloemisterij 33,;22 (1978)36.

R.ArïïöidjïikenN.A."Stsgyer.Stikstof^-stadiumpfoefbij Poinsettia
'AnetteHegg' op steenwol.Proefstn. Bloemisterij Ned.,Bloemisterijonderzoek inNederland over 1977 ('1978)125-?127.
R.TCrna^dBik enN.A. Stçaver.Sub'straatvefgelijkingbijbladplanProefstn.Bloemisterij Ned.,Bloemisterijonderzoek in Nederland
over 1977 (1978) 208-209.

/

R.AnïOid^BikenN-.A-r'Strayer.$ubstraatvergelijkingbij Bromelia.
Proefstn.Bloemisterij Ned.,Blpenisterijonderzoek in Nederland
over 1977 (1978)64.
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o
P. Bpéfcel.Debewe^kbaarheidvande groncN^nhetvoorjaar inverband
metdeontwateringendesamenstelling vand&,grond. In:Symposium
"Werkbaarheid enbedrijf",Wageningen,3mei 1977.Rapport IMAG,Wageningen,No. 1,1978.'H-23.
\
Indit artikelwordt eerst ingegaan op debetekenis vandebewerkbaarheid vande grond inMjetvoorjaar voorwerkorganisatie enopbrengst enwordt aangegeveh\hoe deze eigenschapkanworden bepaald.
Daarnawordt een indruk gegebenover dematewaarin debewerkbaarheid inde praktijk kanuiteenlopen enover de;factorendie daarbij
eenrolkunnen spelen.Op de invloed vanontwatering,humusgehalte,
kalktoestand, granulaire samenstelling en structuur isdaarbij nader
ingegaan.
P. Boekei.Theworkability of soils inspiringinrelation todrainage,
texture and structure ofthe soil. 11thCohgr., Int.Soc.Soil Sei.,
Mmonton, Canada, 1978.Volume I:Abstracts\forpaperspresented at
Commission sessions. 50-51.
\
J. vandèc/Boon.Hoge giftenvarkensdrijfmesj/bij coniferen.Spons 30
(1978)3-4.
f
Ineendroogvoorjaar benadeelt varkensdrijfmest, inhet voorjaar
uitgebracht,het aanslaanvânChamaecyparis.Hoge giftenvarkensdrijfmest, invoor-ofnajaar toegepast,geveneen slechtere standvanhet
gewas endevormervankanminder goed worden.Hetzelfde werd ook
geconstateerd bijhoge giften aankalkammonsalpeter.
A. Das.Bemestingsproevenmetboomteeltgewassen inpottenvan 1974
t/m 1976.Spons 30 (1978)12.
H. DasenJ. Rijswijk. De invloed vanstikstofmeststoffen opde groei
vanChamaecyparis.Jaarb. 1977.Proefstn.Boomkwekerij Boskoop (1978)
56-57.
P.Delver. Betekenis_van_ stikstofvoor opbrengst enkwaliteit van
fruitgewassen,proefstn. Fruitteelt,Jaarversl. 1977 (1978) 52-54.
P.Denver.Druppelbevloeirng^indè fruitteelt.Proefstn. Fruitteelt,
JaarWrsl. 1977 (1978)57-58."\/

/ \

Ç

/

\

P. Duiver.Landelijkebodembehandeliiigsproevenindefruitteelt.
Proefstn. Fruitteelt,Jaarversl. 197/ (1978) 51-52.

/
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P. foeiver. NeueErkenntnisse inderObstbaudüngung.Obstbau Weinbau
15,-1 (1978)4-7, 19-29.

\

Ineen lezingvoor Zuid-Tiroolse fruifkwekersmet daaraan verbonden
nabespreking (waarvandit artikel eenVerkorte samenvatting is)is
uiteengezet dat zich in,de stikstof-kaXi- en fosfaatbemesting inde
Nederlandse fruitteelt de afgelopen 20jaar grote veranderingenhebbenvoorgedaan. Debehoefte aanbemesting\bijhet huidige grasstrokensysteem,met chemische onkruidbestrijdihgop de boomstroken is,
zobleek uit talloze proeven,veel geringer\danonder de vroeger
toegepaste omstandighedenvanbodembegroeiinjj(veel gras onder de
bomen,watvocht-en stikstofconcurrentie inhield).
Gewezenwordt op de zowel verticaalalshorizontaal sterk heterogene
verdeling vanvoedingsstoffen ende opneembaarheid daarvan,die ontstaat alsgevolgvanhet strokensysteem. Dit resulteert onder andere
inverbeterde opname door devruchtboom, dus verjninderdemestbehoefte. Zowordendoor hetmulchen enmetmeer bewerkenvande grond op
deboomstroken stikstof,fosfor enkaliümnietallteendichter bij
deboomwortels gebrachtmaar zeworden tevens beter opneembaar.
Omdat grasstroken ook buitenNederland steedsmees toepassing vinden
zijndemogelijke besparingen op de uitgaven aanmeststoffenook
voorbuitenlandse fruitteeltgebieden vanbelahg.

P.Delver.Oorzaken,bestrijding envoorspelling vanjstip. Fruitteelt
68. 7"(1978)212-217.
Erwordt eenoverzicht gegeven van debelangrijkste cultuurmaatregelenengroeifactoren die het optredenvan stip inpppels beïnvloeden.
Besprokenwordeno.a. de calciumvoorzieningvan deivrucht onder invloed vandeblad-envruchtontwikkeling,de invloed op stip van
ziektebestrijding, snoei,vrucht,bladstand,positie vandevrucht,
onderstam,weersomstandigheden,bodembehandeling,/bemesting en
vochtvoorziening. Vande bestrijdingsmaatregelen/wordenbehandeld:
hetbespuiten met calciumzouten,dompelen inoplossingen van calciumchloride en zomersnoei.
Tenslotte wordt ingegaan op devoorspelling van/stip op basis van
boomgaardfactoren enblad-ofvruchtanalyse,of/vervroegde stipont;
wikkeling inmet ethephonbehandelde vruchtmonsters.

P.Denver.Relatie tussenkaliumgehaltevanappelbladengrpnd.
Proefitn.Fruitteelt,Jaarvers1.1977(1978)^4-56.
P. Dalver.Stipinappels.Proefstn.Fruitteelt,Wilhéîminadorp (Goes),
en Inst.Bodemvruchtbaarheid,Haren (Gr1.)Meded,.-'Proe£stn.Fruitteelt,
No. 17,1978.125 pp.
Het doelvan deze publikatie iseenoverzicht te gevenvan dehuidige standvankennis omtrent de achtergronden van hetverschijnsel,
de omstandigheden die de stipgevoeligheid beïnvloeden,demaatregelen teronderdrukking van stip en demethoden waarmee stip endaarmee debewaarbaarheid vanhet fruit tot op zekere hoogte kunnen
worden voorspeld.
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P.Oliver.Veranderingen,indestikstofbemesting (1),(2).Fruitteelt
69 (197^)284-287,324-327:
DehoogtevandestikstofgifteninNederlandse fruitbedrijvenisde
afgelopen 20jaren sterk veraWerd.Gafmeninspilaanplantingen
appelvóór 19608Ó\tot 120kgHperha,inenkele jarenismenovergegaantotgiftenvan180tot26\QkgN (rond 1965),daarna ismen
weer veelminder gaaSjgeven.DeHuidige stikstoftoevoer doorbemesting,eventueel aaVgevuld door\hladbespuitingenmetureumen
kalksalpeter,bedraagtVJO tot100ïtgNwaarbijdehoogtevande
giftenminofmeer isaajigepast aamdenatuurlijke vochtvoorziening.
Erwordteenanalyse gegayenvanfactorendiebijdeveranderingen
eenrolhebben gespeeld.Voornamelijk zijnditdeovergangvan
bodembehandelingenmetveef\concurre
end gras onderdebomennaar
grasstroken.Bijditlaatste\systeem
blijftdedoorhetgrasopgenomen stikstofviamulchen op\de onbegroeid gehouden boomstrook
inomloop.Aandehandvanervaringeno.a.inhetdroge jaar1976,
wordt ingegaanopderisico's diieer
voordebloemaanleg vastzitten
aanhetnietofzeer spaarzaamm>
vooralopgrondenmetnietoptimale vochtvoorziening.

P.D^hTcrei?-&»J.deJong.Invloedvahyestikstofvoedingvande
waardpiantopdeontwikkelingvanmiJtenWpulaties {Panonyahus

ulmi

Koch)enopdeproduktieenkwalit/eitvanappel.Proefstn.Fruit/

teelt,Jaarvers1.1977(1978)57.

/
DenverenA/^POHwgr.Stipinappel.Proefstn.Fruitteelt,Jaarversl.
197711978)56-57.

/

\

K.üilz.Demagnesiumbemesting/vangrasland.PP'Magazine8,4(1978)
57,59.

K.D W z . Stikstofbemesting/vangrasgroenbemesters.PPMagazine8,
8 (19^)13.

K.D M z . Stikstofbemestingsproblemen indeNederlandselandbouw.
Landbouwkd.Tijdschr.90 (1978)82r88.
Tegendeachtergrond vandetoegenomen intensivering zijndemogelijkhedenenbeperkingen van/de stikstofbemesting insamenhangmet
andere cultuurmaatregelenvóórde akkerbouw endegraslandcultuur
beschreven.Nagegaan isof 6ninhoeverre ernogleemten zijnin
onzekennis,dieeenefficiënt gebruikvanstikstof alsregelaar
vandeplantaardigeproduktie indewegstaan.
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1
K. Bilz.Systemsof,/nitrogërtxfertilizationofwinterwheat.J. Sei.
FootTAgric. 29 (19^8)650.
Samenvatting vanSlezing tijdensh\t symposium "Constraints on the
practical achievement ofmaximum yrelds ofwheat grain", 1978,
Fert. Soc.en Soc\Chem. Ind.,LondeSj
K.RilzenljVrk-^Arnolàv Magnesamon innieuwe samenstelling. Stikstof
8,89 (1978) 140-1437"
De samenstelling vanmagnesamon 22-8wordt inhet nieuwebemestingsseizoen gewijzigd ï^22-7.De nieuweimeststof bevat 22%stikstof als ammoniumnitraat eji7%magnesium IMgO)als dolomiet.Veeljarig onderzoek op zandgrakland heeft geleerd dat demagnesiumwerkingvanmagnesamon inoudelennieuwe samenstelling precies dezelfde is.Vervanging vanhetkièserietaandeel inde oude magnesamon
door dolomiet inhet nieuwe priodukt ishierop nietvan invloed.
Bij geregeld gebruik heeftmagnesamonnavijf jaar dezelfde magnesiumwerking alskieseriet.N i e W e magnesamon (22-7)verlaagt het
Ca-gehalte inhet graswatminder'.dankieseriet enoudemagnesamon.
Nieuwemagnesamon (22-7)heeft eenxbasenecuivalentvan +4per 100
kgprodukt.Hierdoor worden de zure\werkirjgvan de stikstof ennatuurlijke kalkverliezen gecompenseerd. Bij een stikstofniveau van
ca. 300kg Nper haper jaar zalmet dezelmeststof depHvan de grond
op peilblijven.Ditmaakt demeststof\inlhet bijzonder geschikt
voor zandgrasland,waar bij geregeld gebruik een onderhoudsbekalking overbodig wordt en een goedemagnesijumvoorziening gewaarborg
is.
'\
K. M l z , MT^fiQtenJ. vTïUBos. Destikstœfbemestingvan grasgroen\
^^
^ v
/
\
bemesVters.3.Het effectvanüebewortelyngop\iestruktuurstabiliteitvande grond. Stikstof 8,88 (1978)/108-112\
De invloed van dewortels van grasgro/enbemesterte op de stabiliteit
vande grond nahet opwintervoor plaegen isop»tweemanierenbepaald:
/
|
a)door inhet laboratorium het grondvasthoudend|vermogen temeten
van dewortels ineenblok grond door ditbloottiestellen aan
deeroderende werking vankunstmatige regenval,
b)doorhetmetenvanhet beloop/van de ruwheid \jande grond na
het ploegenopwintervoor.
/
ƒ
Hieruit isgebleken
/
/
.dat ereennauwverband bestaat tussenwortelpr^duktie en grondvastnoudend vermogen resp.struktuurstabilitei^van de grond,
•dat ditverband door de grassoort niet ofmaar weinig wordtbeinvloed,
•dat grondvasthoudend verbogenenruwheid/per eenheid wortelgewicht
bij Italiaans enEngels/raaigras niet ofnauwelijks,bij inhet
najaar gezaaideWeste^wolds raaigras wel door het stikstofniveau
wordenbeïnvloed,
dat inzijnalgemeenheid stikstof de structuurstabiliteit beïnvloedt
via dewortelproduktie,
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•datvoor hetbevorderenv^nde struktuurstabiliteit door grasgroenbemesters gestreefd ïjnoetwôxdennaar een soortenkeuze ennaar teeltmaatregelendiedep^oduktie\anwortels bevorderen.
\
C -"--.

\

\

Rv,ya«Dijk.Problematiekvanbestrijdingsmiddeleninhetbodemmilieu
i

\

geïllustreerdaandichloorpropeen-dichloorpropaanmengsels.Landb.
Plantenz.,1(1978!1-6.
\
\
\
Milieueisen gesteld aanbàstrijdingsmiddielenénhun afbraakprodukten betreffenvoor watdebodem aangaathun toxiciteit,ookvoor
(defunctie van)non-targetorganismen,hunWrsistentie enhuneventueleemissie buiten hetdoelgebied door u^tspoeling enverdamping.
Ditwordt uitgewerkt en toegelicht aan dehknd vanhet onderzoek
rondomgrondontsmettingmet dichloorpropeenAdichloorpropaanmengsels.
H.yjövDijk.Summary ofresults obtained by thé Institute forSoil

Fertility,Haren,TheNetherlands.ActaHortic

,82,(1978) 199-200.

Cappaert,enM.F.de
Addendum to thepaper of O.F. Verdohck,I.M.
Boodt:Physical characterization ofhorticultural substrates.
ActaH o r t i c ,No 82, (1978). 191-198

H.G.variFaassen.BelüftungvonSchweinegftlle/inFermenternzur
Biomassegewinn.Grundl.Landtech.Bd.28,2 f/1978)84-85, 87.
Het ismogelijk omvarkensdrijfmestvoorbeluchtenom te zetten
ineenactief-slibmengsel datmisschien kfiu worden hergebruikt
als"drinkwater"voorvarkens.Deprocesvoeringverloopt stankvrij.

H.G.vanFaassen.OrientierendeVersuche-zurK^mpostierungvon
Schweiog^ülleundStroh.Grundl.Landtech.Bd.28,2(1978)83-84,87.
Compostering vanvarkensdrijfmestihetstroka^ihoogstens een zeer
beperktebijdrage leveren aande/oplossing vaàhetmestoverschottenprobleem. Bij de composterii^gvrijkomendeankmoniakkanhinder
geven.

H.G.vanPaassen.Invloedvanfungicidenengropdontsmettingsmiddelen
ophetboagmleven. In:Aspectenvanschimmelsénhunbestrijding.
Landb.Plantenz.,Spec./Nummer (1978)52-65.
Op grond van de literatuurwordt beschrevenwelke invloed genoemde
bestrijdingsmiddelenhebben op debiochemische en ecologische
buffering van grinden.Naast een effect op aantallen en soorten
bodemmicroben isvooral het effect op functies van debodemmicrofloravanbelang.Genoemdworden afbraak- enopbouwprocessen van
organische stoffen enbiogeochemische processen.Ecologische aspecten, i.h.b. van toepassing van selectieve fungicidenwordennader
toegelicht.
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E^jL* Elements of^sys^em-dynamics simulation; atextbook with
exercises.Wageningen, PuÙoc,1 9 m . 89pp.
Deopzetvandit studi^boek isde rezer bekend temakenmet deeigenschappenvan terugkoppélingssystemenVenmet debetekenishiervanvoor
de verklaringvanbepaaldeverschijnselen die indewerkelijkheid
voorkomen.Enverderde\vaardigheid bi\ tebrengenom processenomte
zetteninsysteem-dynamische relatiediaVrammeneneenvoudige algebraischevergelijkingen.Metbehulpvandeziçvergelijkingenkanvervolgenshet gedragvandit systeemuitgerekeVidworden.
Deervaring leert,dat ideeënenprincipes,vande systeemdynamicabetrekkelijk gemakkelijk telerenzijn,maar'.datdemoeilijkhedenoptredenbijhet toepassenvandeze ideeënenprincipes oppraktische problemen.Ditboekveronderstelt,datde lezetnietveelkennisvande
wiskundebezit.Daaromwordendebenodigdewiskundigebegrippen stap
voor stapbehandeld.Hetboek"legt denadruk:opeenpraktische toepassingvande systeemdynamica doorhet stellenvanvragenenhetopgevenvanoefeningen.
\
Voorbeeldenenoefeningenwordensontleend aamverschillendewetenschappenzoalsnatuurkunde,chemie,procesku^de,biologie,ecologie,
hydrologie,milieukunde,économie,*,sociologieenz.Deoefeningen zijn
zogeformuleerd,dat lezers uitanderewetenschappen zekunnen
oplossen.Hetvoordeelvandezewerkwijze isl dat de lezerervaart
datovereenkomstige verschijnselen dit uiteenlopende wetenschappen
op analogewijzebeschrevenenverklaardkunnenworden.
Th.j7>,F<rrari.Systeemdynamica.Landbouwkd. /Tijdsehr.90,8 (1978)
241-250.
Inde systeemdynamica ligt_^denadrukophet aanwezig zijnvaneenzg.
kleinsteeenheid ofsubsysteemmet devolgendekenmerken:deeenheid
bestaat uiteen aantal elementen,deeenheid iseengesloten systeem
endeeenheid vormteen terugkoppelingsfeenheid.Met deze eenheidkunnengrotere systemenmet een geslotenstructuur gevormdworden,
waarmeehet gedragvan systemenberekend enverklaard kanworden.
De structuurvaneen systeem beschr/jft dewijzewaarop de elementen
onderling zijn gerelateerd.
Simulatie ishetbouwenvaneenmodel vandjLtsysteemenhetbestuderenvanhet gedragvanhetmode/.Hierbij;isde snelheid vaneen
proceseenbelangrijk element;d^ze snelheid wordtuitgedrukt door
middel vaneendifferentiaalvergelijking. Behandeldwordenopwelke
wijze dezemodellengrafisch em.wiskundig beschrevenkunnenworden.
De oplossing,dieeenbeschr/jvingvanhet gedrag oplevert,wordt
nietwiskundigmaarnumeriek verkregen.Dehierbijbenodigdewerkwijzewordtbehandeld.
R.GXJerritse.Assessmentofaprocedure forfractionating organic
phosphates^-insoil^nd organicmaterials us^ng gel filtration and
h.p.l.c.J. Sei..FoodAgric.29 (1978)577/586.
Amethod for/extracting and fractionating organic phosphates is
described.yin thefractions,inositolhexaphosphate (IHP)was determined
with a-carbondetector afterhighpressure liquid chromatography
(h.p.l.c). Samplepreparationconsisted ofa singlemild extraction
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with O.lMEDTA/trTHL^M-NaOH and apreseparation by gel filtration.
Adenosine-5-t/iphospfia<e (ATP)could also be separated and determined
in thisway. juith anumfe&rof samples,clean-up bygel filtration could
not prevent (jeterioration*of_the anion exchange column,used inthe
h.p.l.c. determination. IHPvtasthendetermined as total P after
isolationbyItwoconsecutive gei filtrations.Limits of detection were
5-50 ug P/g whendetermining IHPNsyh.p.l.c. and 0.05-0.5ug P/g when
determining IHP as total P after isolationby gel filtration. Limits
of detectionwhen determining ATP byXh.p.l.c.were 5-50 ng P/g. Results
of applying the,method to soil and various organic materials are
given and discussed.

R.G.Gôr*4tse.Microbial inorganic polyphosphates:factors influencing
their accumulation inthesoil.Soil Sei. Soc\Am.J.41 (1977)1027.
Een reactie op een artikel van:J.L. Pepper,\R.H.Miller en C.J.
Chonsikar. Soil Sei. Soc',Am.J. 40 (1976)872-874.

Mobilityoforganicphosphorus compounds frompig
slurry inthe'soil. 11thCongr.,Int.Soc. Soil

Sei.,Edmonton,Canada,

1978.Volume I.Abstracts forpapers presented

t Commissions sessions.

375-376.

\

R.G. Gerrït^een11.vàwDijk. Déterminationofphosphatase activitiesof
soilandanimalwastes.Soil Biol. BioShem./o (1976)545-551.
Amethod isdescribed todetermine acid and alkaline phosphatase
activities from the rate of decompositionof p-nitrophenylphosphate
inthe presence of large amounts of organicmatter,such asoccur in
the surface layers of soils or in animal'wastes.Thep-nitrophenol
formed is separated byhigh pressure Liquid chromatography ona
cellulose column fromp-nitrophenylphospha'te and other organic compounds present in the soil orwaste extract. After separation,pnitrophenol ismeasured on-line in a spectrophotometry flowcell
at awavelength of 405nm. In this/way p-niti;ophenol concentrations
down to0.1 IJM can bemeasured,making itpossible towork with
substrate concentrations of 1uMv
The necessity of correcting the/phosphatase activity measured in this
way for adsorption of enzyme,^ubstrate (p-nitrophenylphosphate) and
product (p-nitrophenol) isdfscussed.
j
Acid and alkaline phosphatases are inhibited stjronglyat phosphate
concentrations greater than/0.1mM, consequently substrate concentrations in the range ofO^Ol to 0.1 mM were used.
Themethod was applied tp anumber of sandy soilsand topig slurry.
Air drying or freeze drying ofsoilswas foun«ätodecrease the
phosphatase activity./Freeze drying did not/affect the phosphatase
activity of pig sluj/ry.Michaelis-Menten kaneticswere found to
apply reasonably well. The resulting kineticparameters are compared
with values from/the literature.Phosphatase activities are correlated
with organic P'andorganic matter contents of soils and pig slurry.
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R.G. GePrtfcae^en R. Eks^edn'x Dissolved organic and inorganic
phosphorus ctompounds in pig slurry: effect of drying. J . Agric.
Sei. 90 (1976) 39-46.
\
From gel filtration studies ithasbeen found thatmore than50%
of organic phosphorus dissolved inpig slurry is contained in
compounds ofViighmolecular weight.Various ions,e.g. calcium,
copper,orthophosphate,arebound by\these compounds.From the
purine and pyrii^idinebase compositionand resistance to acid and
alkali treatment\it follows that these*organic compounds probably
are complexes derived frompolydeoxyribonucleotides (DNA).
The effect of dryirigpig slurry atvar/ious temperatures (0-100 C)
on the solubility of\phosphorus,calcium and copper afterredispersionof the dried slurrywas investigated. The solubility of
organic phosphorus was"^notaffected-by drying and redispersion in
water,but theamount of,phosphor-us contained indissolved
organicmolecules of high\molep-ularweight decreased ondrying at
higher temperatures.The s'o.ltibilityof copperwas also not
affectedbyheat treatment.^The solubility of inorganic phosphorus
ismainly related-to the solubility constants ofmineral phosphates.
On theother^Kand the total solubility of the cations involved is
determinsS^by complex formation.

J.A.GrootBrfjuis.Twentyyearsof experiencewith acrop rotation of
winterwheat and springbarley intheNortheast Polder (Lake IJssel
area,The Netherlands). In:3rdMeeting on Pathological factors of
themonoculture ofcereals.A.R.qi/E.P.P.O., 17-18-19June 1975,
Gembloux-Wê'pion,België (1975)9/pp.+ 4pp.9fig.
When inarotation only the tWo cerealswheat andbarley are grown
continuously,under Dutch conditions ofweather and soil, large
annualvariations inyield level ofboth cereals occur.
Cercosporella
herpotriahoides
is themost commonly occurring foot
rot inwheat in theNetherlands.Whenwheat was grown continuously
oncereal rotation field/PrLov 1,the reduction inyield caused by
Cercosporellawas oftenless severe thanwas the case in thefouryear rotation system of/wheat,potatoes,wheat,sugarbeet.By
once replacingwheat in the four-year rotationby oats, thewheat
yield reduction caused by Cercosporella becomes considerably less
severe. It is likely/that greenmanuring may considerably reduce
thedamage caused by/the incidence of Cercosporella. Itwould be
advisible todetermine which types of greenmanure cropswould be
themost effective;in this connection oats should notbe
overlooked as apossible greenmanure crop.
Early spraying in spring ofwheat infectedwith Cercosporella foot
rotmayprevent considerable yield reductions.A sprayed crop
gives ahigher 1000-gr^in weight andmore grains perm than an
untreated crop.
Inarotation of continuousgrain cultivation it isdesirable to
apply 10to 20kgN/ham\>rethan inarotationwhich includes
other crops.When in theilatter casenon-leguminous greenmanure
(Italian rye grass or sugarbeet tops and leaves) isploughed in
before thecerealcrop,thacerealwithout greenmanuremay receive

111

an additional 20 to40kgN/ha.
A study of thenematode populations inrather old grain-rotation
trial fields invarious countries could become an important areaof
research.

S.deHaan.Siedlungsabfälle, insbesondere deren Aufbereitungsprodukte
MüllkompostundKlärschlamm,alsDünge-oder Bodenverbesserungsmittel.
Beitr.Chem. Kommunikation Bio-undÖkosystemen,Lehrstuhl Ökosystemen,
Gesamthochschule Kassel,Witzenhausen, 1978.177-192.
Aan dehand van recente onderzoekresultaten wordt deproblematiek van
het landbouwkundig gebruik van afvalstoffenvan demenselijke samenlevingbehandeld. Geregeld gebruikvan deze afvalstoffen of gebruik
van grote hoeveelheden ineens leidt tot sterkverhoogde gehalten aan
zwaremetalen inde grond.De gehalten inhet gewaswordenveelminder
sterk verhoogd. Toch wordt tervoorkoming van tehoge gehalten aan
zwaremetalen ingrond engewas aangeraden de frequentievan toedieningvan deze afvalstoffen en de groottevan de giften tebeperken.

S.deHaan.Yield andmineral composition ofgrassgrownon soils
treatedwith sewage sludge.7thGen.Meeting Eur.Grassl.Fed.,Gent
1978,Vol.3, (1978) 9.33-9.40.
Results are given for experiments with air-dried sewage sludges as
substrates or soil amendment and liquid sludges asorganic fertilizers
forgrass (English ryegrass). It is concluded that sludges from
domesticwastewaters couldbe applied at amounts equal toabout 10%
of the soilvolume in the course of timewithout negative effects
as toyield ormineral composition of the grass.Sewage sludges with
high heavymetal concentrations may adversely affect both mineral
composition and,under extreme conditions,also yield.
Sewage sludges from domesticwastewaters should contain less than
2000ppmZn,500ppmCu,Pb and Cr, 100ppmNi and 10ppm Cd andHg
in the drymatter.TheDutch Agricultural Advisory Service recommends
forpermanent grassland amaximum application rate of 1tondry
matter of adomestic sludge perhectare per year.On thebasis of
theresults of the experimentsmentioned inthis report this recommendation couldbevalid for at least 100years.

S.deHaan. Zuiveringsslib alsmeststofof grondverbeteringsmiddel voor
grasland (1),(2).Boerderij /Veehouderij 62,22en 25 (1978)resp.
30VE-31VE,en 34VE-35VE,37VE.
Indit artikelwordt de chemische samenstelling van zuiveringsslib
gegeven invergelijking met rundveedrijfmest enworden effecten van
macro- enmicro-elementen in zuiveringsslib inalgemene zinbesproken.
Verderwordt het effect vanvoorgedroogd envloeibaar slib op deopbrengst ende chemische samenstelling van gras behandeld.
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S.deHaan.Zuiveringsslib alsmeststof.Gehalteaanzwaremetalenbeperkthet gebruik.Boerderij/Akkerbouw62.21(1978) 12AK-17AK.
Indit artikelwordt het zuiveringsslib alsmeststof of grondverbeteringsmiddel voor bouwland behandeld. Besprokenworden de chemische
samenstelling van zuiveringsslib invergelijking met rundveedrijfmest ende effectenvan demacro-enmicro-elementen inzuiveringsslib inalgemene zin.Voor degewassen aardappelen, suikerbieten en
snijmaiswordthet effectvanvoorgedroogd envloeibaar slib opde
opbrengst ende gehalten aanmacro-enmicro-elementen gegeven.

S.deHaanenJ. Lubbers.ResultatenvanhetstalmestproefveldIB0061
opdeproefboerderij "GeertVeenhuizenhoeve"teBorgercompagniein
1976.ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumRolde.Jaarversl. 1976 (1978)140-149.
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,Jaarverslag 1977/AnnualReport
1977,Haren-Gr., 1978.151 pp.
G.Jager.Deinvloedvanantagonistenopbodembewonendeplantepathogenemicro-organismen. In:Aspectenvanschimmelsenhunbestrijding.
Landb.Plantenz.,spec,nummer (1978)66-84.
Het gebied waarbinnen de samenstelling van demicroflora van een
bepaalde grond zichkanbewegenwordt bepaald door de chemische en
fysische eigenschappen van diegrond. Biologische factoren,gewas
en onkruiden,grenzen eennauwer gebied af,dat ookbeïnvloed wordt
doormenselijk ingrijpen (bemesting, cultuurmaatregelen).Binnen
dit gebied treden schommelingen op dieveroorzaakt worden door
veranderingen invocht en temperatuur (weersinvloeden).Ineen
ziektewerende grond isde constellatie van factorenvoor eenof
meer antagonisten gunstig envoor het pathogeen meestal minder
gunstig.Toch kan een ziektedragende grond (waar een pathogeen
gunstige condities aantreft)door de activiteit van typische antagonisten (tijdelijk) ziektewerend worden.Demechanismen vanhet antagonisme: concurrentie,antibiose en parasitisme zijn vermeld.
Debiologischebestrijding van eenpathogeen is gedefinieerd ende
methoden die zijn toegepast zijnbesproken.De oorzakenvan het
vaak falenvan eenbepaalde methode zijn vermeld.

G.J. Kolenbrander. Thenitrogen cycle and fertilizer requirements.
Proc.41thWinterCongr.,Int.Inst.SugarBeetRes.,Brussels (1978)
1-11.
The processes in theN-cycle-mineralization of organic matter,
nitrification,denitrification,and leaching - determine the supply
of nitrogen available toplants.Nitrification holds akey position
in theN-cycle as itdirectly affects the losses ofNby
denitrification and leaching.
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The integrated activity of all theseprocesses in the courseof time
canbe estimated by themineral-N content of the soilprofile.The
amountpresent in spring can serve toestimate fertilizerneeds for
the comingseason.

J.K. KouwenhovenenC.vanOuwerkerk.Optimum row spacing forpotatoes.
PotatoRes.21 (1978)195-215.
Inorder tomeet requirements of tractorswith large axlewidths and
wide tyres,the technical feasibility and crop responseof increased
row spacings forpotatoeswere checked in the field and inmodel
experiments.
Newly developed ridgersperformed satisfactorily at arow spacingof
90cm,but at 105cmrow spacing ridgeswere usually toowide and,
consequently,furrows toonarrow toaccomodate the tyresof tractors
with ahigherpower than 45kW(~60H P ) .
The clusterwidth hardly increasedwith larger row spacing.Aridge
sizeof 600-700cm of loose soil incross-sectionappeared tobe
optimal for allrow spacings,allowing shallower springcultivations and easierwideningof the furrows at increased rowspacing.
The effect ofrow spacing onyield depended on theyield level.On
average,yields ofware potatoes decreased by 3-4%and 5-6%
respectively for the90-cmand 105-cmrows comparedwith 75-cm rows.
Yield reductions canbe overcome byhigher nitrogendressings.

L.C.N,de laLande Cremer.De verrijking

vandebodemmet stikstof

bij gebruik van grotehoeveelheden drijfmestopmaisland.Sticht.Onderzoekcentrum Rundveehouderij Limburg,Noord-Brabant,Zeeland "Cranendonck"Maarhceze.Verslagperiode 1977 (1978) 42-52.
Met eenhoeveelheid van 50 t/m 300 t/ha.jr rundveedrijfmest aan snijmais op zandgrondwordt 240t/m 1460kg/ha totaal-N toegediendwaarvandehelft inopneembare vorm (N-min.). Het aanbod overtreftvanaf
giftenhogerdan 50 ton/hamest debehoeftevandemais. Degrond
werd sinds de aanlegvande proef in 1973danookmet stikstofverrijkt tot 1mbenedenhetmaaiveld.Vande restvoorraad N-min inde
herfst 1975vermeerderdmet deN-min.uitdemest toegediend inde
winter 1975/1976 raakte 169 t/m 670kg Nmin/ha zoek,grotendeels
door ammoniakvervluchtiging uit demest ennitraatuitspoeling uit
debodem,d.i.48 t/m 62%van het N-min.-aanbod. Inde zomerperiode
wordt 91 t/m 409kgN-min gemineraliseerd uit bodem +mest,afhankelijkvandejaarlijks toegediendemesthoeveelheid.

H. Loman. Invloed vanmeststoffen ondekalktoestand vande grond;het
effect vande N'-component.Buffer 24,1en 2 (1978)23-27,29.

S.D. Merrill,P.A.C.^a;itsen C.Dirksen. Laterally confined flow from
apoint source at the surface ofan inhomoaeneous soil column.Soil Sei.
Soc.Am.J. 42 (1978)851-857.
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Solutionofalinearized flowequation forsteady,axisynimetric,
laterally confined infiltration fromapoint source located atthe
soil surface iscompared with pressure head patterns measured inan
undisturbed columnof sandy loam.Thegeometry approximates an
array oftrickle irrigation emitters.Thehydraulic conductivity
couldberepresented asanexponential function ofboth thepressure
head andthedepth inthecolumn. This implies that steady,multidimensional flowinthecolumn isdescribed bya linear flowequation.
Measured andpredicted distributions ofpressure head agreed most
closely atanapplication rate of0.5 cm/day. Increase inthesizeof
a saturated zone about thepoint source atapplication rates higher
than0.5 cm/day caused isolines ofpressure head tobedistorted from
thepredicted shape.Flowpatterns forhomogeneous and heterogeneous
soilarecompared.
Trickle irrigation systems areusually operated intermittently.
Measured distributions ofpressure heads under intermittent application
were compared with steady infiltration patterns.A steady flow solution
will giveanapproximate prediction of intermittent pressure head
patterns forcontinuously repeated application cycles overpart ofthe
flowregionandduring part ofthetime.

H. Niers.Debehoefte aanmeststofenwatervaninpotten geteelde
boomkwekerijgewassen. Bedrijfsontwikkeling 9 (1978)91-98.
Inditartikel zijnderesultatenweergegeven vaneendrietal IBproevendiewerden opgezetom inzicht tekrijgen indebehoefteaan
water endenoodzakelijke hoogtevanhetoverbemestingsniveaubij
tweeboomkwekerijgewassen geteeld op 1,61venig substraat inronde
plastic potten.Deuitkomsten werden,watdemeststofgiftenbetreft,
omgerekend naar g.m-2. week - 1 , omdat deze eenheid indepraktijk
wordt gebruikt omdehoogtevanmeststofgiften,dieviaderegenleidingworden toegediend,aantegeven.Deomrekening werd enerzijds gedaan onder deveronderstelling datergeen verliezen optredenbijtoediening (d.w.z. aaneensluitende vierkante potten)en
daarnaast voorhetgeval daterronde potten (zoals inde IB-proeven)worden gebruikt (getallen tussen haakjes).
Bij gebruikvangoed gietwater enonder omstandigheden diedeverdampingwaarschijnlijk sterkhebben bevorderd groeide éénjarig beworteld stekvan Chamaecyparis
lawsoniana 'Silver Queen'hetbestebij
8,8 (12,1)tot 17,6 (24,2)g.m -2 .week - 1 . Degeconstateerde voedingsbehoefte vandeChamaecyparis wordt gesteund door gegevensuit
de literatuur.Welkemethode vanwatergevenhetbestewaskonniet
éénduidigwordenvastgesteld,maarwelwerd duidelijk darereens
pervier dagenofvakerwater moet worden gegeven.
Beworteld stekvan Cotoneaster
dammeri 'Skogholm'bleek eenveel
groteremeststofbehoefte tehebbendanChamaecyparis. Gedurende
ongeveer 2maand waren giften nodigvan 13,2(18,2)tot22,0 (30,3)
g.m -2•week - 1 ,daarnavan30,8(42,4)tot (54,5)g.m -2 . week -1 .De
voor vierkante potten genoemde hoeveelheden liggen iets,dievoorde
ronde veel hoger dandehoeveelheden dietegenwoordig inBoskoop
voor demeeste heestersworden geadviseerd.
Het dagelijks ofbijsterke verdamping tweemaal perdagwater geven
aanCotoneaster, tot85of 100%vandehoeveelheid water dieaanwezig istussenpF2,0enpF4,2 bleek veelal gunstig voordegroei.
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H. M e r s . De invloed van tuinturf,pHenmagnesiumbijde teeltvan
Calluna

vulgaris

op zandgrond. Groen 34,10 (1978)401-403.

De invloed van tuinturfgiften,pHen eenMg-gift opde groeivan
Calluna vulgaris
cultivars,geteeld op eenhumusarme zandgrond,
werd bestudeerd. Uitgaande van beworteld stekwerd met 3 m tuinturfper are het optimum vande groeiniet bereikt,maar bijplantgoed alsuitgangsmateriaal was de invloed van tuinturfgiftentot
2m'per are gering.
Debeste groeivond plaats bij eenpH-KCl-waardevan ongeveer 3,7.
Naarmate depH hoger was,werd het resultaat slechter enwel des
temeer naarmate minder tuinturf was verstrekt.
DeMg-behoefte van struikheide bleek gering tezijn.

H.Niers.Teeltvan laanbomenop steenwolblokken.Spons 30 (1978)14.

F.vander Paauw.Die Stellung der P-Wassermethode zurErfassung des
P-Angebotesdes Bodens.Landw.Forsch.Sonderh.34/11 (1978)109-120.
Die Frage wird diskutiert,auswelchen Gründen derWert derWasserextraktionsmethode nach Van der Paauw-Sissingh fürdie Bestimmung
desP-Angebotes des Bodens (Pw-Methode) inDeutschland umstritten ist,
obwohl diese nach niederländischen Ergebnissen aus Gefäss-und Feldversuchen und Erfahrungen aus derPraxis denmit schwach sauren
Lösungsmitteln arbeitenden Methoden (u.A.Laktatmethoden) deutlich
überlegen ist.
Die inBezug auf Umfang und Schwere der Frage immernoch unzureichende
Prüfung der Methoden und die unterschiedlichen Versuchsbedingungen
(Boden,Klima,Pflanze)kann zuUnterschieden inder Beurteilung
Anlass geben.Der wichtigste Grund wird jedoch inder Anwendung verschiedener Prüfungsmethoden und Beurteilungsnormen inbeiden Ländern
gesucht. InHinsicht aufdaswirtschaftliche Ziel der Aufgabe (Feststellung der Aussagefähigkeit) istdie Versuchsdurchfuhrung beider
Verwertung der Methoden inDeutschland auf Repräsentativität der
Versuchsflächen für die landwirtschaftlichePraxis eingestellt.
Nach der niederländischen Auffassung handelt es sich bei demMethodenvergleich umdie Feststellung der direkten Beziehung zwischen P-Angebot desBodens,bestimmtnach den zuvergleichendenMethoden,und der
Reaktion der Pflanze.Die Versuche müssen sogeplant werden,dass
sie geeignet sind zur Losung dieser naturwissenschaftlichenFrage
beizutragen. Eine Anzahl von Bedingungen,welche inder deutschen
Arbeitsweise wenig beachtet wurden,muss erfüllt sein (vergleiche die
genannten 7Punkte vonAnforderungen). IndenNiederlanden oftbenutzte Gefässversuche passen ebenfalls indenRahmen einer naturwissenschaftlichen Versuchsdurchführung,weil dabei einige,für dieBeurteilung unwesentliche Faktoren,eliminiert sind.
InGefässversuchen mit Böden,die einer Serie einjähriger Versuchsflächen entnommenwurden undwobei Pw-und AL-Methode fastentgegengesetzteAussagenüber dasP-Angebot des Bodens lieferten,ergab die
Pw-Methode eine sehr hohe,dieAL-Methode dagegeneine sehr niedrige
Korrelation mit der Reaktion der Pflanze.Die Feldversuche bestätigen
dieses Resultat,obwohl hier die Streuung der Enderträge wegen
stärkerer Abhängigkeit von derWitterung grösser war.Mit ausländischen Böden stark unterschiedlicher Art und Herkunft wurde ähnliches
gefunden.
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EinehoheKorrelationmit der Reaktion der Pflanze wurde mit anderen
Extraktionsmethoden nur gefunden,wenn die Korrelation derP-Werte
nachdiesenMethodenmit derpW-Zahlhochwar. Im entgegengesetzten
Fallwerdenmit diesenMethodenbeträchtliche systematische Fehler
gemacht.
DiePw-Methode zeigt sich für die individuelle Beratung am besten
geeignet,weil die Beziehung zwischen Pw-Zahl und Reaktion der
Pflanzeweitgehend von Bodenart und -zustand unabhängig ist.

J. Postmus.Destikstofbemesting van grasland. 16.Resultaten proeven
1978betreffende hetverband tussenhet tijdstipvan stikstofbemesting
inhetvoorjaar ende temperatuursom.Stikstof 8,90 (1978) 177-179.
Inhetvoorjaar van 1978 zijn inhet noorden,midden en zuiden van
het land vier proeven aangelegd omhet verband na tegaan tussen
het tijdstip vande eerste stikstofbemesting ende temperatuursom. Het
temperatuursomtraject,waarbijwerd bemest,lag tussen 100en 480C.
Datwas in 1978 indeperiode februari/eind april.Het beginvan 1978
werd gekenmerkt door een snelle stijging van de temperatuursom in
januari,waarna infebruari eenvorstperiode vandrie weken intrad.
Strooien inhet T-somtraject van 200-300 Cgaf op deklei teDenHam,
en opdedrogere zandgronden te Sevenum enHolten dehoogste drogestofopbrengsten. Op denattere zandgrond inHeeschwerden de hoogste
opbrengstenbereikt inhet traject 250-350 C.DeT-som200Cwerd
beginmaart bereikt. Inde tweede helft vanmaart iserg veel regen
gevallen,waardoor het land onberijdbaar werd.Hierdoor kon indepraktijk pasbegin april weer stikstof worden gestrooid. Het effect van
deze laat gestrooide stikstof was inalle gevallen duidelijk kleiner
danvande op tijd gestrooide stikstof.Het advies om bij temperatuursom 200C stikstof te strooien was,ondanks devele regen die er
in 1978na dit tijdstip isgevallen,weer een goed advies.

W.H. Prins.Aspekten vandebruto-opbrengst van grasland. PPMagazine
8,7 (1978)17.
Ineen seizoen produceert het grasland een bepaalde hoeveelheid gras.
Debruto-opbrengst wordt o.a. bepaald door de factoren temperatuur,
vocht en stikstof.Deze factoren worden inhet artikel nader bekeken.

W.H. Prins.Grassland productivity asaffected by an intensive nitrogen
and cutting regimeinpreceding years.Apreliminary study. 7thGen.
Meeting Eur.Grassl.Ted.,Gent 1978,Vol.3, (1978)10.23-10.28.
Inexperiments with very high nitrogen fertilizer applications in
combinationwith frequent cuttingthe sward often becomesmore open.
The experiments reported here investigated whether such an alteration
on the sward affects the productivity in the following season.
In three long-term trials withcutting at grazing stage the
productivity of swards-which had received excessive applications of
600-840kg Nper ha and had been cut 5 to 7times annually for the
last twoor three years -wascompared with that of swards,previously
fertilized with only 160-200kg N and cut 4 to5 times peryear.
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To investigate theproductivityboth types of sward received asame
applicationof 720kg Nperha in theexperimental season,in1977.
Intwo trials,oneonpermanent and one on six-year-old grassland,
theswardswith theveryhigh nitrogen and frequent cuttingpretreatment produced respectively 2.2 and 1.3 tDMperha less thanthe
swardswith the lownitrogen and lessfrequent cutting pretreatment.
In the third trial,on three-year-cld grassland, therewas little
difference inproductivity between the two types ofsward pretreatments.
Theproductivity of swardswith different pretreatmentswasassociatedwith differences in leaf area cover andnumber oftillers.
It isemphasized that resultswere obtained after thevery dry
year 1976.

W.H. Prins.Stikstofbemesting vangrasland enminerale stikstof inde
grond. Buffer 24,3 (1978) 67-74.

W.H.Prins.Wanneer deeerste stikstofophet grasland?Als temperatuursom de 200°Cheeft bereikt.PPMagazine 8,2 (1978)11.
Onderzoekheeft uitgewezen dat de eerste stikstofbij eentemperatuursom rond 200Cgestrooid kanworden.Indit artikelwordtnader
ingegaanop enkele factoren rond devoorjaarsbemesting: temperatuur
van de grond,risico'svanvorst en sneeuw,berijdbaarheidvanhet
land,kans opverliezen aanstikstof.

W.H.Prins enG.J.G.Rauw. Dewederzijdse beïnvloeding vanpHenkunstmeststikstofbij grasland. Buffer 24,3 (1978)63-66.

J. Prummel.Rhekaphos-gloeifosfaatbij voorkeur inherfst ofwinter
geven. Boerderij/Akkerbouw62,18(1978) 20AK-21AK.
Besprokenwordende resultatenvan enkele proefnemingenmetRhenaniaenRhekaphos-gloeifosfaat invergelijkingmet andere fosfaatmeststoffen.De gloeifosfatenwerkten op een zandgrond vrijwel evengoed als
superfosfaat,Thomasmeel enThomaskali,op eenkleigrond soms iets
minder dan superfosfaat.Eenvroegtijdige toediening indeherfst
of indewinterverdientbij dezemeststoffen devoorkeur.Inhet
artikelwordtbehalve aan fosfaat ook aandacht geschonken aanhet
kalk-,kali-, natrium-enmagnesiumbestanddeelvan dezemeststoffen.

P.A.C.Raats.Convective transport ofsolutes by steady flows. I.
General theory. II.Specific flowproblems.Agric.WaterManagement1
(1978)201-218,219-232.
A comprehensive theory describing convective transport of solutes
ispresented inpart I.The time required for aparcel ofwater to
move from onepoint toanother along astreamline isdetermined,and
thisbasic information is thenused todescribe collectionsof
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parcels ofwater forming asurface.Input/output relationships are
determined in terms of thedistribution of the solute over the
inflow and outflow surfaces.A simple geometric transformation is
used toextend the theory toanisotropicmedia.
Inpart II thegeneral theory is applied tospecific flowproblems.
The relatively simple problem of leaching todrains and ditches
induced by an input distributed uniformly over the surface is
discussed indetail.It is shown that if the ratio of thehalfspacing
between thedrainor ditches and thedepth to the impermeable layer is
larger thanabout five,then the system approximates an apparently
well-mixed system, i.e., then the transit time density distribution is
approximately exponential.The general theory is alsoused to
evaluate the literature onmany otherproblems.

F. RiemVis.Verteilung derStickstoffdüngung zuSportrasen über die
Wachstumsperiode unddieWirkungvonStickstoff ausSchwefelumhülltem
Harnstoff,Z.Vegetationstechn. Landsch.Sportstättenbau 1 (1978)
69-71.
Ineinem Stickstoffdüngungsversuch auf Sportrasenwurden dieEinzelgaben inunterschiedlicher Weise über dieWachtumsperiodeverteilt.
Eine gute Stickstoffversorgung desRasens sofort nach demWinter,
imFrühsommer vor demAnfang einer Trockenperiode und imHerbsthat
sich alserforderlich erwiesen.
ImVergleich zuKalkammonsalpeter ergab schwefelumhüllterHarnstoff,
Gold-N,eingleichmässigeres Wachstum,eine erhöhten Bodendekkung
imWinter und eine dauerhaftere Wirkung.
Auf Grund der Stickstoffnachlieferung dieses Harnstoffs kann seine
Wirkung vom zweiten Gebrauchsjähr ander desKalkammonsalpeters
gleichgestellt werden.

J. Ris.Stikstofbemestingsadviezenopbasisvan grondonderzoek.
Landbouwkd.Tijdschr.90 (1978)148-151.
Onderzoek datvanaf 1967gericht isgeweest op een tijdigevaststellingvande stikstofbehoeftevanwintertarwe,aardappelen ensuikerbieten,heeft enkele positieve resultaten opgeleverd. Gebleken is
dat chemisch grondonderzoek als eenbelangrijk hulpmiddel kandienen.
Eenbepalingvan dehoeveelheid minerale bodemstikstof dievlak na
dewinter inhetbewortelbare profiel aanwezig is,geeft namelijk
een indrukvan devoorhet gewasbenodigde hoeveelheid kunstmest-N.
Een tweedebepaling,uitgevoerd vlakvóór de groeivan aardappelen
en suikerbieten,kan een inlichting geven overhet nutvan een
overbemesting.Voor suikerbieten geldt op dit tijdstip eengrenswaardewaarboven deverwerkingskwaliteit van debiet schade kan
ondervindenvan een teruimaanbodvan stikstof.

J.P.N.L. RoordavanEysinga.Debemestingvanchrysant.Een literatuurstudie.Proefstn.GroentenFruitteelt,Naaldwijk,BloementeeltinformatieNo. 13 (1978)88pp., (waarvan 13pp. lit. lijst).
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J.P.N.L. Roordavan Eysinga. Boriumgebrekbijkomkommer. Tuinderij
18, 21(1978)39, afb.
J.P.N.L. RoordavanEysinga, P.A.vanDijkenS.S.deBes.The
availablemanganese contentofsoilsintheNetherlandsdeterminedby
variousmethods.Commun.Soil Sei.PlantAnal.9 (1978)141-151.
102soil samples collected fromarable soilsintheNetherlandswere
analysed formanganesebyvarious extractionmethods.Twocropsviz.
oats (Avena sativa L.) andfreesias (Vreesia hybr.) weregrownon
thesamples inpotsandalso analysed formanganese.
Soilmanganese determined inwaterwiththe1:2volumemethod
showed thebest correlationwith themanganese contentofthe
crops.Morgan'smanganese showed abadcorrelation that couldbe
improvedbyintroducing thesoilpHvalueasconcomitantvariable.
Activemanganese showednorelationship.Thecontentofmanganeseof
thecrops strongly depended onthepHofthesoil.
J.P.N.L. Roordavan Eysinga, P.A.vanDijkenS.S.deBes.The
extractable zinccontentofsoilsin theNetherlandsdeterminedby
variousmethods.Commun.SoilSei.Plant.Anal.9 (1978) 153-167.
102soil samples collected fromarable soilsintheNetherlands were
analysed forzincbyvarious extractionmethods.Twocrops, viz.
oats (Avena sativa L.) andfreesias (Fveesia hybr.) weregrownon
thesamplesinpotsandalsoanalysedforzinc.Zincinsoil
extracted with 1NNH^AcofpH7gave thebest correlationwiththe
zinc contentofthecrops.Comparedwith datainliterature more
zincwasfound insoilsintheNetherlands thaninsomeother
countries.Theaverage zincvalue forglasshouse soilswashigher
thanforoutdoor soils.
J.P.N.L. Roordavan Eysinga enH.Koot.Debemestendewaardevanversnipperdkomkommergewas.Tuinderij 18,9 (1978)21.
J.P.N.L. RoordavanEysingaenW.A.C.Nederpel.Nutritionwith
macro elements:nutritionofstrawberries,ofchrysanthemums.GlasshouseCropsRes.Experiment.Stn.Naaldwijk,AnnualRep.1976(1977)22-23.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga enW.A.C.Nederpel.Nutritionwith
traceelements:Bromide.Glasshouse CropsRes.Experiment.Stn.Naaldwijk.AnnualRep.1976(1977)25.
W.Salomons,M.deBruin,R.P.W. Duin,enW.G.Mook.Mixingofmarine
andfluvial sedimentsinestuaries.16thCoastal Engineering Conf.,
Hamburg, 1978.Abstracts. (1978).199.
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W.Salomons,A.GoudrieenW.G.Mook. Isotopic compositionofcalcrete
deposits fromEurope,Africaand India.EarthSurface Processes3(1978)
43-57.
The fourmodelspostulated for the formationof calcrete layers all
involve the three-stage process:provision of a carbonate-rich
solution, themovement of that solution and theprecipitation of
solid carbonate. The last step originates fromeither or bothof two
main alternatives:lossof C0 2 out of the solution increasing thepH
and consequently the CO* - concentration,or evaporation of thewater
effecting an increase in the ionic concentration.Thispaper presents
theoretical calculations for the isotopic composition of the carbonate
resulting from these two alternative processes.The isotopic
composition of calcrete deposits fromFrance,Spain,Italy,Libya,
Cyprus,Kenya,Morocco, SouthAfrica and India are compared with the
theoretical models.The calcrete samples from Spain,Cyprus and India
areprobably the result ofevaporationprocesses.

W.Salomons,A.GoudrieenW.G.Mook.Theisotopic compositionofsoil
carbonatesand calcrete.10thInt.Congr.onSedimentology,Jerusalem,
Israel,1978.Abstractsoflectures.VolumeII(1978) 568.
W.SalomonsenA.J.deGroot.Pollutionhistoryoftracemetalsin
sediments,as affectedbytheriverRhine.In:Environmental
biogeochemistryandgeomicrobiology.Ed.W.Krumbein.VolumeI,Ann
Arbor,AnnArborScience,1978.149-162.
Dit isde originele publikatie vandezelfde publikatie die ineenanderevorm reeds inIB-Jaarverslag 1977 (117)isopgenomen;voor
samenvatting zie aldaar.

W.SalomonsenW.G.Mook.Tracemetal concentrationsinestuarine
sediments:mobilization,mixingorprecipitation.Neth.J.SeaRes.
11 (1977)-119-129.Publ.WLDelft,no. 199.
A decrease isobserved in the tracemetal concentrations of bottom
sediments inthe seaward direction in the estuaries of the rivers
Rhine and Ems.
Natural tracers,primarily stable isotopes,used for distinguishing
betweenmarine and fluvial sediments show that thisdecrease is
caused by themixing ofmarine (lowmetal concentrations) and
fluvial (highmetal concentrations)sediments.Evidence isfound for
a limited occurrence of precipitation-adsorption processes.

W. SalomonsenW.G.Mook.Processes affecting tracemetalsinlake
IJssel. 10thInt.Congr.onSedimentology,Jerusalem, Israel,1978.
Abstractsoflectures.VolumeII(1978)569-570.
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J.H. Schepers. Invloedvanhet stikstofniveau endelingvande stikstofgiftenmet en zonderbestrijding vande afrijpingsziektenopde
korrelopbrengstenvan zomertarwe. ProefboerderijenBorpercompagnie,
Emmercompascuum Rolde,Jaarversl. 1976 (1978)190-191.

J.H. Schepers,G.J.G. RauwenK.A l z . Vergelijking vandewerking van
ureanmetkalksalpeter enkalkammonsalpeter als lateoverbemesting op
wintertarwe.Buffer 24,3 (1978) 57-62.

C.M.J.Sluijsmans.Kalkwertder Düngemittel. In:Fachtagung am 14./15.
Dezember 1977.Fachverband Stickstoffindustrie e.V. Düsseldorf.
Dtsch. Stickstoff (1978).
Het artikel indeweergave van devoordracht voor een gezelschap
Duitsevoorlichters,dieveelvuldig gebruik makenvan een door
auteur gepubliceerde formule voor berekening vanhet basenequivalentvanmeststoffen. Over dewijzewaarop dat gebeurt,bestaat in
Duitsland verschil vanmening.
Inhet artikel wordt ingegaan op de achtergrond van de formule.
Voorts wordt aangegeven doorwelke oorzaken tevelde andereresultatenverkregenkunnenworden danberekening volgens de formule doet
verwachten. Gewaarschuwd wordt tegendewijzewaarop de berekening
inDuitsland somsvoorprijsvergelijkingenvanmeststoffen wordt
gehanteerd envermeld wordtwat voor dit doel wel geoorloofd is.

C.M.J.Sluijsmans,T.A. van Dijk,G.J. Kolenbrander,L.C.N,de laLande
Cremer,K.W. SmildeenC.H.E.Werkhoven. Demest-en gierverspreiding
op landbouwgrond indeEG. I.Wetenschappelijke basisvoor hetbeperkenvandeverspreiding enkriteriavoor regulerende maatregelen.
Luxemburg,BureauOfficiële Publikaties Europ.Gemeenschappen, 1978.
154 PP-, 30tab.,11fig.Commissie vande Europese Gemeenschappen,
Informatie over landbouw,No.47.
Deze studie vormt het eerste deel van een ruimer onderzoek (no's
47 t/m 51 uit de serie Informatie over Landbouwvande Commissie
Europese Gemeenschappen teBrussel)naar demogelijke invloed op
hetmilieuvan demest-en gierverspreiding op landbouwgrond in
deverschillende gebieden van de E.G..Dit eerste deel is inhet
Nederlands,Frans enEngels verschenen.Het bevat een analyse van de
meststofwaarde vandeverschillende soortendierlijkemest ende
gebruikswaarde hiervanvoor de gewassen.Uit een oogpunt van optimaal landbouwkundig gebruik en aan dehand van normen inzake de
kwaliteitvanbodem envanwaterwordendrempelwaarden berekend voor
toelaatbare hoeveelheden dierlijke mest opbouwland en grasland.
Voortswordeneenaantalmogelijkhedenbesprokenvoorregulerendemaatregelen,inverbandwaarmeedeverkregendrempelwaardenwordenomgerekend
inkengetallenvoordeveebezetting. Voortswordeneenaantalrichtlijnen
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gegevenm.b.t. deopslag enverspreiding vandierlijke mest.De no's
48 t/m 50,verzorgd doorhet Institut für Strukturforschung vande
Bundesforschungsanstalt fürLandwirtschaft teBraunschweig Völkenrodekarakteriseert en classificeertmet behulp van statistische gegevensde gebieden indeEuropese Gemeenschappenmet groteveebezettingen.No.51 -verschijnt in 1979-geeft een gezamenlijke samenvattingvanhetverrichteonderzoek door IB-HarenenIS-Braunschweig
alsmedede doorbeide instellingen opgestelde conclusies enaanbevelingen.

L.vanderVeen.Veeljarigeproefmetvarkensdrijfmestopveenkoloniale
grond,verslagproefjaar 1976.ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumRolde.Jaarversl.1976(1978)115-131.
G.Wijnen.DebetekenisvanN-grondonderzoekvooraardappelenensuikerbieten.Cons.schapakkerbouw,Sticht.Proefboerderijennoordelijke
akkerbouw.DeakkerbouwinnoordGroningen1977 (1978)43-45.
Dematevan samenhang tussenN-mineraalbepalingenenoptimale N-giften
bepaalt demogelijkheid vanN-adviesgeving opbasisvan grondonderzoek.
Deresultatenvan proeven op deFeddemaheerd in 1977geven eenbijdrageaandeuitkomstenvanhet landelijk uitgevoerde onderzoek.

G.Wijnen.DebetekenisvanN-grondonderzoekvooraardappelenensuikerbieten.ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumRolde.Jaarversl.1976(1978)111-114.
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R.ArnoldBik
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Komst ermagnesiumgebrek in tulp op zandgrond voor? (Bijeenkomst
assistenten CTHoornvoorbloembollenteelt,Haren,26 april.)
Establishment of fertilizer recommendations on thebasis of soil
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(Commissie opbouw Bezoekerscentrum DLO,Wageningen, 24 november.)

/er
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Aspecten stikstofbemesting granen. (Ver.voor Bedrijfsvoorlichting
Flakkee,Dirksland,Flakkee, 12 september.)
Wijzevan stikstofbemestingop tarwe. (Vergadering afdeling Bemesting indelandbouw, IB,Haren, 17oktober.)

W.VEb^lViel
Laffdbauwkundigeaspectenvanhet zware-metalenonderzoek. (Bezoekers
VOMIt-r^IB» Haren,22maart.)
Landbouwkundige aspectenvanhet zware-metalenonderzoek. (Bezoekers
vanhet Proefstation Bokrijk (België), IB,Haren, 10mei.)
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T.A. van Dijk
Normen enberekeningswijzevoor het aanduiden van gebiedenmetmestoverschotten. (Vergadering afdeling Bemesting inde landbouw,IB,
Haren, 24 januari.)

H.G.vän-j^aassen
Invloed vatïïungicidenen grondontsmettingsmiddelenop het bodemleven.'(Specialistenplantenziekten landbouw en tuinbouw,Wageningen,
15februari.
Nevenwerkingen van bestrijdingsmiddelen op demicrobilologie ende
biochemie van de grond. (PAO-cursus Bodemverontreiniging enbodembescherming,Wageningen, 9en 16november.)
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Th.J.Ferrari
Inleiding totde systeemdynamica. (Doctoraalstudenten indeMilieukunde,Universiteit vanAmsterdam,Amsterdam, 6, 8, 10,13,15,17,
20en 24 februari.)
Inleiding totde systeemdynamica. (Deelnemers cursus Onderzoekstechniek,vanhetMinisterie van Landbouw enVisserij,Wageningen, 25januari, 1 , 8 , 15en 22februari, 1,8, 15,22en 29maart.)
N-Düngerberatungnach der N-Min-Methode. (namensJ. Ris).(Tagung
der Internationale Arbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeit, 24mei.)

R.G.Gerritse
Bepalingvan fosfataseactiviteit. (Werkgroep "Transport enAccumulatie indebodem,Wageningen, 11 januari.)
Mobility of organicphosphorus compounds frompig slurry in the soil.
(ISSScongres,Edmonton, (Canada), 26juni.)
Heavymetal speciation in sewage sludge.Possible effects on
mobility of heavymetals in sludge amended soils. (Freshwater contact
groupvandeEEG,Metz, 18,19en 20oktober.)

B.J.vanGoor
Gefractioneerde extractie van calcium inappelblad envruchtweefsel
inverbandmet devoorspelling vande stipgevoeligheid (doorP. van
Lune). (Vergadering afdeling Scheikundevande grond,IB,Haren,
27 oktober.)

A.J.deGroot
Heavymetals inaquatic ecosystems. (International Course in
Hydrology (T.H.Delft)teHaren (Gr.), 3 augustus.)
Heavy metals in theDutch delta. (BatonRouge (Louisiana State
University),Vicksburg (Mississippi,Waterways Experiment Station),
Sapelo (Georgia,Marine Institute of Georgia),Halifax (Nova
Scotia,Bedford Institute of Oceanography), 11 september-3 oktober.)
Zwaremetalen indeNederlandse delta. (ChemischLaboratorium,Ru
Groningen,27 oktober.)
Perspectievenvan geochemischonderzoekvoor IBenWL. (Lustrumviering samenwerkingIB-WL,Groningen, 16november.)
Zwaremetalen indeNederlandse delta. (Lab.voorMetaalkunde,T.H.
Delft,24november.)
Zwaremetalen indeNederlandse delta. (Symposium: Zwaremetalen en
hetmilieu.KIVI,KNCV enNIRIA teRotterdam, 28 november.)

S.deHaan
Zuiveringsslib alsmeststof inde landbouw. (Landbouwvereniging
"Overschild",Overschild, 5 januari.)
Afvalstoffenvan demenselijke samenleving alsmeststof of grondverbeteringsmiddel (Voorlichtingsdag Verenigde Kunstmesthandelsmaatschappij "Vulcaan",Apeldoorn, 16 januari.)
Zuiveringsslib enhuisvuilcompost alsmeststof of grondverbeteringsmiddel inverband met dedaarinvoorkomende schadelijke bestanddelen.
("JongeBoerenOost-Groningen",Beerta,30maart.)
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Utilization of sewage sludge on land in theNetherlands. (Conference
Utilizationof Sewage Sludge onLand,Oxford, 12april.)
Yield andmineral composition of grass grownon land treated with
sewage sludge. (CongressEuropean Grassland Federation,Gent,9juni.)
Landbouwkundigewaardevan zuiveringsslib. (Cursus Slibverwerking
Stichting FostakademialeVorming Gezondheidstechniek, Delft,26
oktober.)
Value and Valorization of Sewage Sludge in theNetherlands. (Werkgroep 4vande "Concerted Action Treatment and Use of Sewage Sludge
of theEuropean Communities,Parijs,27 oktober.)
Invloed vanstadsvuilcomposten zuiveringsslib op de gehalten aan
zwaremetalen ingroentegewassen. (Tuinbouwconsulenten,Haren,
29november.)

. Jager
De invloed van antagonisten op bodembewonende plantepathogene microorganismen. (Specialistenplanteziekten vande consulentschappen,
IAC,Wageningen, 15 februari.)
Antagonistenvan Rhizoctonia
solani.
(Stafvergadering,IB, 16februari.)

D.J.C. Knottnerus
Effect of therelative humidity of the air onerodibility ofsoils.
Criticalwind velocity. (Workshop Assessment of erosion inUSA and
Europe,Gent,2maart.)

G.J. Kolenbrander
Thenitrogen cycle and fertilizer requirements. (4Iewintercongres
Institut International derecherches Betteravières,Brussel,
15februari.)
Stikstof-en fosfaatuitspoeling inde landbouw. (MavoklasHaren,IB,
Haren,8 februari.)
Stikstof-enfosfaatuitspoeling inde landbouw. (Vergadering van
Rijkslandbouwconsulenten, IB,Haren,21 maart.)
Stikstof alspotentiële verontreinigingsbron. (PAO-cursus:Bescherming enverontreiniging vanbodem engrondwater,7en 15november.)
De stikstofbalans vandeNederlandse landbouw in 1970. (Colloquium
voor vakgroep landbouwplantenteelt,grasland enonkruidkunde,Wageningen, 16november.)

L.C.N,de laLande Cremer
Dierlijkemeststoffen. (Personeel buitendienst enpottenafdeling IB,
Haren,23 februari.)
Bewertung derWirtschaftsdünger indenNiederlanden. (Int.Kolloquium
i.d.Bundesversuchsanstalt fürAlpenlandischeLandwirtschaftGumpenstein,Irdning,Oostenrijk, 1juni.)
Stro alsmeststof enbodemverbeteringsmiddel. (CBTBafd.deWoldstreek te Siddeburen, 7november.)
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Alternatieve landbouw. (Afd.Oldehovevande GroningerMij.van
Landbouw,9november.)
Gebruikswaarde enmogelijkheden vandierlijkemest. (8th International
Courseonvegetable growing, 16,Haren,8en 11november.)
Stroalsmeststof enbodemverbeteringsmiddel. (Afd.Termunterzijl
vandeGroninger Mij. vanLandbouw,23november.)

G.Lebbink
Bestrijdingsmiddelen enbodemademhaling. (Stafvergadering,IB,
Haren, 16 februari.)
Grondontsmetting. (Assistentenvande tuinbouwvoorlichtingsdienst
(bloembollen),Haren,26 april.)
Neveneffectenvangrondontsmetting. (Bedrijfstakdeskundigenakkerbouw
envollegrondsgroenten, 11 oktober.)

H.Loman
Invloedvanmeststoffen opdekalktoestand vande grond;het effect
vandeN-component. (Specialisten Bodem-enBemestingvande RLVD,
Wageningen,26 januari.)
Het effectvanN-meststoffenop depHvande grond. (Vergadering
afdeling Bemesting indelandbouw, I B , Haren,8maart.)

J. Lubbers
Bemesting met stalmest,stro engroenbemesting. (CBTB,afdeling
Wagenborgen, 7maart.)
Organische bemesting inhet algemeen. (Coöp.Landbouw Vereniging
"Farmsum-DeOosterhoek", 14november.)

M.vanNoordwijk
Berekeningen over fosfaattransport en fosfaatopname. (Vergadering afdeling Bemesting inde landbouw,8maart.)
Beworteling en zoutophoping bij tomatenteeltop steenwol (Vergadering afdeling Bemesting inde tuinbouw, IB,Haren, 16maart.)
Calculation of theroot density required for growth in soilsof
different P-status. (Soil-root Interface Symposium,Oxford,31maart.)
Drogestofverliezen bij hetverwerkenvanwortelmonsters.(Stafvergadering,IB, Haren, 19oktober.)
Beworteling enefficiëntie van fosfaatopname. (Tuinbouwconsulenten,
29november.)
Rooting density required foravoidingwater stress. (Soc. for
Experimental Biology, 19december.)

H.Niers
Optimale groeivanheideop zandgrond door toevoegingvan tuinturf
enverlaging van depH. (Bodemkundige specialisten tuinbouw,Wageningen, 18januari.)
Opkweek van laanbomen in steenwolblokken. (Bodemkundige specialisten
tuinbouw,Wageningen, 18januari.)
InvloedvanpH,tuinturf enmagnesium op Callima vulgaris.
(Vergade-
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ring afdeling Bemesting inde tuinbouw,IB,Haren,19januari.)

W.H.Prins
De stikstofbehoeftevanzandgrasland bijvier jaren stalmesttoediening. (Specialisten Bodemaangelegenhedenindelandbouw,Wageningen,27januari.)
Resultaten 1977opveeljarige graslandproefvelden. (LandbouwcombinatieFinsterwolde,Finsterwolde,3 februari.)
Stikstofbemesting vankunstweiden. (Veeteeltstudieclub ligboxstalhouders,Onstwedde,7 februari.)
Stikstofbemesting inhetvoorjaar. (N-proefbedrijfhouders,Holten,
Vaassen,21 april.)
Wederzijdse beïnvloedingvanpHenstikstofmeststoffen bijgrasland,
(specialistenvanhetConsulentschap Bodemaangelegenheden, Vaassen,
4 oktober.)
De invloed vanverschillende niveausvankunstmeststikstof ophet
nitraatgehalte inhetgrasenopdehoeveelheid minerale stikstof
indegrond. (SpecialistenvanhetConsulentschap Bodemaangelegenheden,Vaassen,4 oktober.)
Resultaten lopendeveeljarige proevenmetstikstofbemestingopgrasland.Groep onderzoekers vanLH,CABO,ICW,IB,PR,Finsterwolde,
7 november.)
Minerale Ningrondbijverschillende graslandproeven. (Vergadering
afdeling Bemesting inde landbouw,IB,Haren,20november.)
Grassland productivity asaffected byanintensive nitrogen cutting
regime inpreceding years. 1978Progress Report. (Posterpresentatie). (BGSSymposium,York (UK),21en22november.)

J. Prummel
Bemestingsonderzoek. (StudentenTropische Landbouwschool Deventer,
Haren,21 november.)

P.A.C. Raats
Verloop vande samenstelling vanvoedingsoplossingen. (Vergadering
afdeling Bemesting inde tuinbouw, IB,Haren, 16februari.)
Modellenvoortransportingestructureerde grondenmet stagnant
water. (Werkgroep transport enaccumulatieverschijnselen i.v.m.
bodemverontreiniging,Wageningen, 28 februari.)
Simultaneous transport ofwater and solutes across series arrays
ofmembranes. (Soil-root interface symposium,Oxford, 28maart.)
Convective transport ofsolutes todrainsandditches (Symposium
on solute transport,European Geophysical Society,31 augustus.)
Beregening enstikstofbemestingop eenlemige zandgrond in
Wisconsin. (Vergadering afdeling Bemesting indelandbouw,IB,
Haren,31augustus.
Convectief transportvanopgeloste stoffennaardrainsensloten.
(Stafvergadering, IB,Haren,oktober.)
Convectief transportvanopgeloste stoffenvanhet grondoppervlak
naar sloten,drainsenputten. (Werkgroep transport-enaccumulatieverschijnselen i.v.m.bodemverontreiniging, 29november.)
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Hetverband tussenkrachten envervormingenvan gronden (Werkgroep
gronddynamicaen werktuigeffecten, 13december.)

F.RiemVis
Mogelijkhedenvangebruikvan compost uit gesorteerd huisvuil in
land-of tuinbouw. (CDAbestuursvereniging N.Holland, Haarlem,
14januari.)
Mogelijkheden voor gebruik vancompost uit gesorteerd huisvuil in
land-of tuinbouw. (LedenProvinciale StatenNoord-Brabant,Haarlem,9 februari.)
Mogelijkheden voor gebruik van compost uit gesorteerd huisvuil in
land-of tuinbouw. (Vergadering afdeling Bemesting indetuinbouw,
IB, Haren, 16 februari.)
Invloedmaaifrequentieopvegetatie'op talud langs IBvijver. (Koffiebijeenkomst,IB,Haren,5 juni.)
Stickstoffverteilung gegenüber Stickstofwirkung von SchwefelumhülltemHarnstoff. (Int.Rasenkolloquium, Giessen, 7 september.)
Estimating theeffect of nutrients fromorganic manure. (8th.Int.
Course onVegetableGrowing, Haren,8en 10november.)

J.Kis
N-bemestingsadviezenvoor suikerbieten. (Specialisten bodem enbemesting,Wageningen, 3maart.)
Possibilities of N-soiltesting. (Engelse landbouwers enICI-medewerkers,Westerbroek, 13juni.)
Sugarbeet production. (ICI,IB,Haren,21 september.)
Toetsing N-mineraalbepalingen in grond aanreactiesvan aardappelen
en suikerbieten. (Begeleidingscommissie Stikstofonderzoek op
Standaardbedrijven,Wageningen, 28 september.)
N-bemestingvan suikerbieten, gebaseerd op resultatenvan grondonderzoek. (Vergadering afdeling Bemesting inde landbouw,IB,Haren,
17oktober.)
N-recommendationson thebasis of soil-testing analysis. (UKF,IB,
Haren, 2november.)
Graphical fitting. (Deelnemers cursus "Vegetable growing",IB,Haren,
10november.)
Stikstofbemestingsadviesbij landbouwgewassen op basisvan grondonderzoek. (Tuinbouwconsulenten, IB,Haren,29 november.)
MSc-cursus. (Studentenuit ontwikkelingslanden, IB,Haren,4t/m
22 december.)
N-bemesting van aardappelen,gebaseerd op resultaten van grondonderzoek. (Aardappelonderzoekers, IPO,Wageningen, 12december.)

J.P.N.L.RoordavanEysinga
Grond-of gewasonderzoek. (landelijke glasassistentenvergadering
o.a.v.C.A.D. Groenten-enFruitteelt onder Glas,Naaldwijk, 20
september.)
Stikstofbemestingvan groenten onder glas. (Radiovraaggesprek,UitzendingvandeOverheid, 3november.)
Bemesting inde glastuinbouw. (Cursus uitgaandevanhet Proefstation
teNaaldwijk, 13oktober tot 22 december.)
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H.A. Sissingh
Pw-getal bij fosfaatonderzoek van tropische gronden.(Vergadering afdeling Scheikunde van de grond,IB,Haren,7april.)
Betekenis vanhet Pw-getal inkasproevenmet tropische gronden en
gewassen. (Cursisten IAC.)

C.M.J.Sluijsmans
Nieuwjaarstoespraak. (Personeel IB,Haren,2januari.)
De stikstofwerking vandierlijkemest. (Medewerkers PAGV,Haren,
25 januari.)
Deontwikkeling vanhet onderzoek aanhet IB. (ConsulentenAkkerbouw,Haren,21 maart.)
De ontwikkeling van het onderzoek aanhet IB. (Personeel Tuinbouwconsulentschap Hoorn,Haren, 26 april.)
De stikstoflevering uit aande grond toegevoegde organischemeststoffen. (Genodigdenvanhet Instituut voor Rationele Suikerproduktie,Bunnik,3mei.)
Jubileum-speech. (Bedrijfslaboratoriumvoor Grond-en Gewasonderzoek
Oosterbeek bij gelegenheid vanhet 50-jarig bestaan daarvan,Oosterbeek,8 september.)
Het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. (Deelnemers aan de International Course onVegetable Growing,Haren,8 november.)
Deontwikkeling vanhet onderzoek aanhet IB. (Rijkstuinbouwconsulenten,Haren,29 november.)

K.W. Smilde
Zwaremetalen ingrond en gewas. (Landbouwconsulenten,IB,Haren,
21 maart.)
Ontwikkelingssamenwerking, toegespitst ophet laboratoriumproject
inBoven-Volta. (Stafvergadering, IB,Haren,20april.)
1.Soil organic matter and manuring.
2. Fertilizer formulations. (Cursisten International PotatoCourse,
IAC,Wageningen, 19mei.)
Bodemverontreiniging door zwaremetalen. (PAO-cursus Wageningen,
9 en 16november.)

L.K. Wiersum
Watercultures envoedingsoplossingen. (Stafvergadering, IB,Haren,
19januari.)
De gangbare boer en zijn relatie totmilieukritiek en alternatieve
opvattingen. (Afdeling Beertavande Groninger Mij. vanLandbouw,
Beerta, 2 februari.)
Alternatieve landbouw. (Stichting het Groninger Landschap,27
februari.)
De relatie tussen IB-onderzoek enhet bedrijfsleven. (Dagvoor Bedrijfsleven opBezoekerscentrum,Wageningen, 28 september.)
Bodem enbodemvruchtbaarheid. (Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld,Arnhem,6 oktober.)
Produktiebeheersing via alternatieve landbouw? (Landbouwkundige
Kring,Groningen, 10oktober.)
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Inleiding (2x)overNutrient culture techniques inpotexperiments
andmini-plots. (Cursisten International CourseonVegetable
Growing (IAC),8en9november.)
Haalbaarheid vandealternatieve landbouw. (Afdeling Hornhuizenvan
deGroninger Mij. vanLandbouw, 19november.)

P.deWilligen
Fosfaattransportnaardeplantewortel. (Kunstmest colloquium,Wageningen,11januari.)
Fosfaatadsorptie en-transport indebodem. (Vergaderingvande
afdeling Bemesting inde landbouw,IB,Haren,8maart.)
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Summary annual report 1978

Inthelastdecade,increasingemphasiswasplacedonthestudyof
problemsrelatingtoconservationandmanagementofnaturalresources,
withaconcomitantdecreaseinresearcheffortspentonproblems
concerningplantproduction.In1978,about 50%of all expenseswas
directedtowardsmanagementofnaturalresources,andtheother501
almostcompletelytoplantproduction.Nogreatchangesinthisdistributionare expectedorplanneduntil1981.
In1978,researchonplantproductionconsistedfor421of
investigationsofageneralnature,241relatedtofieldcrops,181to
horticulturalcrops,and161tograssland.Thismeansthataslight
shifttookplacefromfieldcropstograsslandcomparedwith1977.
Theeffortsconcerningcooperationwith third-worldcountries
increasedfromabout 11in1977toalmost31in1978.Allthese
activitieswererelatedtoplantproduction.
Inthefollowingparagraphsasummaryofthemostimportant results
isgiven.
Conservation and managementof natural resouraes and environment
Equationsofstateofsoilsgiverelationshipsbetweenthevolumetric
distributionofthephasesontheonehandandthepressureofthe
waterandtheexternalpressuresontheotherhand.Ratherdiverging
approachestotheserelationships,ashavebeenusedinsoilphysics
andinsoilmechanics,havebeenunifiedandfurtherdeveloped.
Asaresultofsystematicobservationsonthesoil-physical
conditionofourarable land,itcouldbeconcludedthatinthe
periodbetween1961and1978soilstructureingeneralhasshowna
slighttendencyofimprovement,although' mechanizationincreasedand
supplyoforganicmatterdecreased.
Applicationof nitrogenimmediatelyafterwinterimprovesthe
recoveryofsportsturfsinspring. Fertilizer applicationsin
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earlysummerandautumnenhance resistanceagainstdroughtand
againstwearinwinter,respectively.

Effects of agricultural

and -industrial production on the environment

Astoproblemsassociatedwithmanure,liquidmanureandstench,
researchwasperformed ontheconsequencesofapplicationsoflarge
dosesofanimalmanuretocrop,soilandwater.Alsoinvestigations
on biotechnological treatmentofmanurewereperformed.
AnEEC-sponsoredstudyconcerningmaximumamountsofanimalmanure
tobeappliedtoagriculturallandwasconcluded.Itincluded
suggestionsforregulationoftheseapplications.Inaddition,an
inventoryandcharacterizationoftheregionshavingmanuresurpluses
withintheEECwasestablished.
Alargepartoftheamountofmineralnitrogenpresentinthesoil
inautumndisappearsduringwinter.Inthreewinters,thislossvaried
between30and60%onanexperimentalfieldwithsilagemaize,which
receivedheavyapplicationsofcattleslurry.Alargepartofthis
lossmustbeattributedtoleaching,inviewofthehighnitrate
contentsintheshallow(1-1,5m) groundwater. In lysimeters,on
whichduringthreesuccessiveyears100tonsofcattleslurrywas
applied,leachingofphosphatewasfoundtobeofthesameorderof
magnitudeascanbeexpectedwithnormalapplicationsofphosphate,
sufficienttomeetcropneed.
Inthecaseofintermittentirrigationwithwaste (sewage)water,
nitrificationmayleadtolargerfluctuationsinconcentrationof
nitrate.Thedegreeofdampingandofretardationofthese
fluctuations duringtransportfrominfiltrationbasinstowells,and
toeitherdrainsorditcheswascalculated.
Ifalleasilysolubleorganicphosphatecontainedinpigslurry
3
wouldleachout,applicationsof10-100m perhawoulddoublethe
phosphateloadofthesubsoilincomparisonwithsoilnotreceiving
slurry.However,thisdegreeofleachingwasneverobtainedin
experimentswithsoilcolumnswithsuchslurryapplicationsandwith
normalrainfall.Itthusseemsprobablethat,duringasomewhat
extendedresidenceperiodoftheorganicphosphateinthetopsoil,
mineralizationandsubsequentlyimmobilizationoftheinorganic
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phosphateoccurs.
Thequestionwhethertreecropscantoleratelargeapplicationsof
pigslurrywasinvestigated.Contrarytothetwoprecedingyears,the
establishmentofnewlyplantedtreesshortlyafterapplicationwas
notunfavourablyaffectedthisyear.Latergrowthwasevenbetter,but
theshrubsdeterioratedinshape.Heavyapplicationsofpigslurry
increased thenitrogencontentofcarrots.
Biotechnologicalresearchonpigslurryconsistedofacomparison
oftheresultsofashortresidencetimeoftheslurryinaheavily
loadedactivated-sludgesystemwiththoseofalongerresidencetime
inalightlyloadedsystem.Eventhoughthegaininproteinthrough
formationofmicrobialbiomassislargerinthefirstsystem,breakdownofnitrogencompoundsstillexceedsformationofnewones.In
addition,theheavilyloadedsystemismuchmoreconrolicated,andas
suchofferseven lessperspectivesforrecyclingpurposesthanthe
lightlyloadedsystem.Toachieveaminimalaerationsystemofthe
slurry,agoverningdevicebasedonmeasurement oftheredox-potential
wasdeveloped.Asaresult,energyconsumptioncouldbereduced.
Theinvestigationsonsludgefromsewagetreatmentplantsconcerned
itschemicalcomposition,theeffectofitsheavy-metalcontenton
cropsandtheirmobilityinthesoil.Comparable aspectswere
investigatedinriversediments.
Since 1972datahavebeencollectedonthechemicalcompositionof
sewagesludge.Basedontheanalysesofabout500samples,wenowhave
areasonableknowledgeofthemeanlevels,andvariationtherein,of
thevaluablenutrientsandoftheheavymetalscontainedinthe
sludgesfromvarioussources.
Notallspeciesofdeciduoustreesgrowwellinsewagesludgeasa
substrate.Growthofseedlingsof Fraxinus and Aoer wasstrongly
retardedonsludgewithahighnickelcontent.
Tobeabletojudgethedeleteriouseffectsoftheseparatemetalsin
sewagesludge,anumberofheavymetals,bothseparatelyandin
combination,wereaddedtosludgeofdomesticoriginandthesemixtures
wereusedinapotexperiment.Mostofthecropstestedweresensitive
toanexcessofnickelandzinc;spinachdemonstratedaspecific
sensitivitytoexcesscadmiumandcopperaswell.Maizewasonly
affectedbyanexcessofcadmium.Damagebyexcesschromiumorlead
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wasnotdetectedinanyofthecrops.Innearlyallcasesthetoxic
effectoftheheavymetalswasnotablyenhancedbysimultaneous
application.
Forapotexperiment,increasinglevelsofheavymetalsinsoilwere
obtainedbymixingharbourdredgespoilswithanon-contaminatedriver
clay.Thecontentofheavymetalsincropsgrownonthesemixtures
increasedwithincreasinglevels inthemedium.AsregardsCuandPb,
therisewasnotdisturbing.Lettuce,wheatandgrassalreadyaccumulatedtoomuchoftheelementCdonthereferencesoilwith0.5ppm
ofthiselement.Carrotsattainedthemaximumpermissiblecontent
(Germannorm)at2.2ppminthesoil;forpotatoesthismaximumwas
notevenattainedatthehighestlevelofcontamination (5.1ppmCd).
Somerecentlyreclaimedpoldersofthe"Biesbosch"areusedfor
growingcrops.Observationsonthecropsconcerningheavy-metal
contentsagreewithcomparabledataoncropsgrownonharbourdredge
spoils.
Onaccountofthedecompositionoforganicmatterinsewagesludge,
anincreaseinthechemicallymeasuredavailabilityofheavymetals
canoccur.Thisphenomenondoesnot,however,alwaysindicatea
correspondinggreateravailabilitytothecrops.
AninvestigationconcerningthemobilityofCd,ZnandPbinsoilwatersystemsandsludge-watersystemshasshownthatthefirsttwo
elementsarefarmoremobilethanlead.Theirmobilityisalsomuch
moreaffectedbypHandionicstrengthofthesolutionthanthatof
lead.Changesinionicstrengthbyadditionofsaltsorsalt-containing
materialsasmanureandsewagesludgeenhancethe solubility.Aeration
ofsludgealsoresultsinraisedsolubilityofcadmiumandzinc
especially,probablyalsoasaresultofoxidationoftheirsulphides
andpH-decreasecausedbynitrification.
After8yearsofexistenceofafly-ashpitofanelectricityplant,
nocontaminationofthesoilwithheavymetalscouldbedetectedin
thesoiladjoiningtothesides.Beneaththepit,however,penetration
couldbedetectedbymeansofanalysisofthepore-water.Butthis
didnotextendtothelowestlayersoftheprofileinvestigated
(6mdepth).Thecontentsinthepore-waterremainedbelowthe
permissiblelimitsforpreparationofdrinkingwater,exceptforAs
intheuppermostlayerofclay.
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Thecombination IB-WL-TNO (Institute forSoilFertility,Delft
Hydraulic Laboratory,Organization forApplied Scientific Research)
gavemuchattentiontotheoccurrence,thechemicalprocessesand
theeffectofheavymetalson livingorganisms insomeoftheDutch
fresh-waterbasins.
Inthefresh-waterbasinsHollandsDiep-Haringvlietandthatof
Lake IJssel (IJsselmeer),thecontentsofheavymetals inthe
sedimentdecreasegoing towardstheEnclosureDam (Afsluitdijk).
Thesameholds forthecontaminationof suspendedmatter inLake
IJssel,contrarytothebehaviour intheHaringvliet.Theconcentrationgradients inthesurfacewatersaresimilarforCu,Cr,Znand
Cd,butnot forNiandPb. Inthisdifferentbehaviour theeffectof
pHonadsorptionprocessesplaysan importantrole.Thepore-water
inthesediments containshigher concentrationsofseveralelements
thanthesurfacewaters.
Intheaccumulation ofheavymetals infresh-waterbasinsalgae
canoerformafunction.Ithasbeenestablished thattheycanaccount
foraboutone thirdoftheamountofCu,whichaccumulates inLake
IJsseleachyear.ForCd,Crand Znthisamount islessthan 10$.As
regardsthecontaminationofriversandbasinswithCd,CuandZn,
this isreflected intheheavy-metalcontentoftheir zooplankton
andsomespeciesofmussels.The levelsofAsandHg,however,remain
rather lowintheorganisms.
Increasingattentionwasdirected tothesideeffectsofbiocides.
Inordertoobtain informationontheireffectonthebiological
activityofthe soil,itisworthwhile toperformadetermination
ofthebiomassandameasurementofthebiologicaloxygen consumption
inadditiontoameasurement suchastheureaseactivity.Fromthe
resultsofsuch measurements itwas found thattheinfluenceof
soildisinfestationwithmetham-sodiumcanstillbe detected after
sevenmonths.Itseemsthattheurease activity ismore sensitive
todisinfestation thanthebiologicaloxygenconsumption.Determination
ofthedehydrogenase activity isnot suitable forthistest.
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Raising agricultural

production, both in quality and quantity

Afterafewyearsofexperimentation,ithasnowbecomeevident
thatsoilanalysisonnitrogenisausefultoolin determining
the optimumnitrogenapplicationforthemostimportantarable
crops.Thisstatement,however,isnotvalidforreclaimedcut-over
peatsoils,theprofileofwhichhasbeentreatedwithamixing
rooter.Thisyearitwasdecidedthattherecommendationfornitrogen
fertilization,basedonsoilanalysis,wouldbeputintopracticefor
sugarbeetstartingin1979.Theperspectivesfortheuseofsoil
nitrogenanalysisarealsobeingstudiedinrelationtotheextensive
formofvegetablegrowing.Researchwasperformedononionsand
witloofchicory.Plotswithhighnitrogencontentsyieldedchicory
rootsofreducedstoragequality.
Itappearsthat,ongrassland,theseasonalcourseofthecontents
ofmineralnitrogeninthesoilmaybeusedasaguideforthe
distributionofnitrogenapplicationsovertheseason.Arisein
contentindicatestooheavydressings,whicharenotabsorbedby
thegrass.Aconstantlevelindicatesabalancedapplicationin
equilibriumwithcroprequirement.
Attemptstodescribethecourseofthedistributionofnitrogenin
theprofileintheperiod March1toJune1bymeansofsimulation
techniquesmet withvariedsuccess.Asyetreliableforecasting
hasnotbeenachieved.Notmuchcanbesaid,therefore,aboutthe
possibilitiesofpredictingnitrogenrequirementsonthebasisof
soilnitrogendeterminationsinautumn.
Inthepastmanyinvestigatorshavesearchedforanintrinsic
organic-matterfactor,whichcouldindicatethepotentialnitrogen
mineralizationintheforthcominggrowingseason.Researchcarried
outattheIBinthelastfewyearshasshownthatroughly501of
thevariationinnitrogenrequirementcanbeaccountedforby
differencesintheamountofmineralnitrogenintheprofileatthe
beginningofthegrowingseason.Theremainingpartofthevariation
wilundoubtedlyberelatedinparttofactorsotherthanthe
mineralizationoftheorganicmatter.Thustheconclusionmustbe
thatthepracticalvalueoftheinvestigationoforganicmatteras
abasisforN-recommendationshasstronglydeclinedinvalue.
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Astheresultoftheratherrestrictedmobility ofsomeofthe
plantnutrients itcanbeexpected thatthefertility levelrequired
for sufficientnutritionofthecrop isdependentondensity of
rooting.Calculationswithregard tophosphate indicatearequired
rootdensityof 1-5 cmrootpercm of soil.Themodelused inthese
calculationsalsoshowswhytheP-value isnot suitable for
'

w

grassland.
Inthecommonlyusedpracticalmethodsofdeterminingplantroot
weight,weight lossesof20to 401areencountered,probablymainly
duetoleachingofsoluble cellcontents.
Heavyapplicationsofanimalmanure ongrassland diminishthe
effectofadditionally appliedmineral fertilizer,butdonotnullify
itintheshortterm. Itwas found that applicationof 120kgmineral
nitrogenpercut inadditiontoanannualdressing of60tonsof
farmyardmanure onacoarse sandy soil stillresulted inan increase
of 8tonsofdrymatterperhaafter6years.Without farmyardmanure
application,theeffectwas an increaseof 12tonsperyear inthis
period.
Itisoftensurmised thatahigherpHofthesoilhasafavourable
effectontheefficiency ofnitrogen fertilization ofgrassland. This
effect,however,certainly isnotalways evident.So itseems
questionablewhether theheavy limeapplications,which are sometimes
recommended intheFriesianpeat grassland area,arewarranted.
Forthefield-grownhorticultural cropsBrussels sprouts,spinach,
canningpeas,Frenchbeansandbroadbeans,the recommendations
withregardtophosphate applicationhavebeen incorporated inthe
existing schemeforarable land.The averageamountsrecommended are
similartothosefor thefield cropswith ahighrequirement.
Inglasshouse floriculture,attentionwaspaid to fertilization
problemsofcarnations,Vriesea,Begonia,Gerbera,rosesandcyclamen.
Vriesiawas conspicuousbecauseofits lowrequirement fornitrogen
andpotassium. Boththesenutrientshad lesseffectonflower quality
ofcarnations thanissuggested inthe literature.The salinityof
irrigationwaterdidnothaveacleareffecton lengthofflowering
andkeepingqualityofcyclamen inbloom;neitherdid fertilization
withnitrogen andpotassiumduring thenurseryperiod,althoughit
acted favourablywithrespect todecorativevalue.Indicationswere
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obtainedthatleafnecrosisandchlorosisinGerbera,intheregion
surroundingAalsmeer,areattributabletoadeficiencyoranexcess
ofmanganese.
Infruitculture,therestillisconsiderableinterestinthe
questionastowhichsoilcultivationmethodisbest.Inrecent
years,mucheffortwasdirectedtothestudyofthemineralbalance
asinfluencedbyvariationsinfactorsaswidthofthetree strip
and/orthegrassedalley.Therecentdryyearshaveswitchedthe
attentiontoproblemsofcompetitionforwater.Ithasbecome
evidentthatdifferences,whichappearasaresultofvariationsin
soilcultivation,can inmanycasesbe attributedtothecommon
factorofwatersupply.
Incommercialorchards,differencesinnitrogencontentofapple
leavescanbeexpectedasaconsequenceofvariationsinnitrogen
fertilization;researchdata,however,indicatethatthesedifferences
willnotcoincidewithdistinctvariationsinthedevelopmentof
spidermitepopulations.
Researchconcerningthequalityofvegetablesinrelationto
humanconsumptionwasextended.Specialattentionwasdirectedto
nitrate.Sixspeciesofvegetables,whichweresampledinMarch,all
containednitrate.Among thecommonendivecultivarstherewere
onlysmalldifferencesinthisrespect.Usingammoniumsulfatewith
anitrificationinhibitorresultedinalowerednitratecontentof
lettucebutalsoreducedtheyield.Split-applicationsofammonium
sulfatehadthesameadvantageanddisadvantage.
Theoccurrenceof"stip"insweetpepperscanbepreventedby
partlyreplacingnitrateinthenutrientsolutionbyammonium.Asa
resultproductionneednotdecrease.Totalreplacementofnitrateis
unacceptableforallofthecropsinvestigated.
Intheinvestigationofbitterpitinapplesattentionisnowbeing
directedtotheimportanceoftherateofgrowthinsizeofthefruits.
Measurementsofthisprocesswereperformedinseveralexperimental
orchards.Inapotexperiment,pruningandcopiousirrigation
resultedinmorefruitswithinternalpitting.Inbitterpitcontrol,
notonlycalciumnitrate,butalsocalciumchloridecanbeused.
Inapplyingthelatter,however,moreleafscorchwasnoted.Liming
cannotreplacespraying.Applicationofgypsumwasfavourableand
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canberecommendedincombinationwithspraying.
Thefactor causingcrookedgrowthofChamaecyparisafter
fertilization,has notyetbeendetectedaftertwoyearsof
experimentation.
Forcalculationsconcerningtherequired soilstructure,dataon
theoxygenrequirementsofplantrootsareneeded.Duringdevelopment
andageing, consumptiondeclines.Inthecaseoflucerne,adecrease
from1.6to0.4mg0 2pergramofdry rootmassperhourwasfound.
Suchlowconsumptionrateshavealsobeenfoundinpotatoes.Oxygen
consumptionofasoilwithrootswascalculatedtobe15liters 0 2
2

perm perday,201ofwhichcanbeattributedtotherootsthemselves.
Peasandtomatoeshaverelativelyhighrequirementswithrespectto
soilaeration;tulipsandpotatoesareintermediateintheir
requirementandoatsaretheleastsensitive.Inclaysoilsthe
percentageofpores,whichdonotcontributetodiffusionofoxygen
becausethegasesinthemareoccluded,isontheaveragelessthan
thatinhomogeneoussandysoils.
Providedthatthetop5cmofthesoilisinaconditionsuitable
fortillage,thepresenceofafairlywet substratumdoesnothaveto
causeadelayinspringtillageoperations.Seriouscompactionofthe
soildoesnotoccurundertheseconditions.
Inthecourseoftimewehavebecomemoreandmoreconvincedthat
thequalityoftheseedbedisdecisiveintheemergenceandearly
growthofthecrop.Itsimportanceisevidentwhentwocropsare
growninoneseason,forinstancepeas-beans.Damagetosoil
structureastheresult ofharvestingthefirstcropunderwet
conditionsisdifficulttorepairbytillage.Itmayresultintoo
coarseaseedbed,whichwillallowgoodemergenceandearlygrowth
onlyifsprinkler irrigationisapplied.
Whenrowwidthofpotatoesisincreased from75to90cm,both
shapeandsizeoftheridgeshavetostaythesame.Thisnecessitates
shallowertillageinpreparingtheseedbed.
Fertilizers,

potting soils,

eta.

Manyornamentalcropsexhibit symptomsofcopperandirondeficiency
whentheyaregrownonpeatsubstrates,unlesstheseelementshave
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beenadded.Nowrecommendationscanbemadeconcerningthe
effectivenessofdifferent ironchelates.Themethodofanalysis,
whichhasbeendevelopedtodeterminethedifferentchelatespresent
inmixturesofironcompounds,wasfoundtobesuccessfulin
distinguishingbetweenplant-availableand-unavailableiron
components.
Inthecultureofcropsoninertsubstratessuchasrockwool,the
problemofafluctuatingpHcanoccur.Useofonlynitratenitrogen
increasesthepHtoomuch.Replacementofapartofthenitratewith
ammoniumhasbeenfoundtoalleviatetheprobleminthecases
investigated.
Basedonobservationsonthedistributionofrootsinrockwool
andthecauseofthesepatterns,itisnowpossibletodevelop
guidelinesforobtainingabetterperfusionofthissubstrate.Inthe
investigationitbecameevidentthat70%ofthenutrientsolution
appliedtocucumbersonrockwoolflowsthroughunutilizedandis
lostinthesoilbeneath.
Inthemoderncultureofcropsonrecirculatingnutrientsolutions,
thequestionariseshowchangesdevelopinthecompositionofthe
nutrientsolutionatdifferentlocations,asaffectedbyvolumeand
rateofflowofthenutrientsolution,absorptionbytheplants,and
thecompositionofthestocksolutionusedforreplenishment.The
modeldevelopedforthiscase, inprincipleoffersabasisfor
comparingandregulatingthecourseofthecompositionofthenutrient
solutionintechnicallydiversesystems.
Foranadequatedevelopmentoftheshootitisnecessarytohavea
minimalvolumeavailabletoaccomodatetheroots.Inhydroponic
experimentsonsandthiswasfoundtobeabout \ literfortomatoes
andabout1literfor cucumbers.Itappearsthatthemostsensitive
factoristhesupplyofwaterandnotthesupplyofnutrients.
Notallspeciesoftreesaresuitableforcultivationincontainers.
Corylus (hazel)wasnoticeablyrestrictedindevelopmentincomparison
withcultureinfreesoil.
Theconclusion,mentionedearlier,concerningthedecreased
importanceofthestudyoforganicmatterinthesoilasproducerof
nitrogendoesnotholdfororganicfertilizers.Theirpatternof
mineralizationisbeingstudied.Inthecaseofcattleandpigfaeces
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andtheirmixtureswith straw,itisclearlydependentontheC/N
ratio.Ahigherratioisaccompaniedbyretardedmineralization.
World food

supply

Attentionwaspaidtomatters concerningtheconstruction,
instrumentationandpersonnelofalaboratorytobeestablishedin
UpperVolta.
Anumberofdiscussions was heldwiththeInternational Fertilizer
DevelopmentCenterintheUSAconcerning futurecooperation inbehalf
ofdevelopingcountries.
Themerits ofleafanalysisasarapidmethodtocharacterizethe
fertilizerrequirementofpotatoes indeveloping countrieswere
studied.Asastarttheresultsoffertilizer experimentsinthe
Netherlandshavebeenused.Critical levels,belowwhichdeficiency
canbesaidtoexist,havebeendeterminedforphosphateand
potassium.
Toestablishrecommendationsforphosphorus fertilizationoftropical
soils,itseems important thatameasureofthefixationcapacityof
thesoilisdetermined inadditiontocharacterizationofthe
phosphorus level.Extractionwithwater showsperspectives asa
methodofdeterminingthesoilphosphorusstatus.
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