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Ontwikkelingenfunctionerenvanpiantewortels
Om een aanvaardbare groeienopbrengstteverkrijgen moetendewortels
van onze cultuurgewassen zich goed kunnen ontwikkelenengoed kunnen
functioneren,üokin1985werd veel aandachtaanditonderwerpbesteed.
De penetratie vanwortels ingrondkontheoretisch worden beschreven
endedaarbij optredende plastische vervormingen vandegrond konden
ineenfysisch-mathematische formulering worden weergegeven. Daarbij
werdookaandacht besteedaandebeschrijvingvangroei envervorming
van kiemplanten bij aanwezigheid vankorstenaanhetgrondoppervlak.
In samenwerkingmetdeSuikerunie werd onderzocht inhoeverrede
beworteling vangezaaideengeplante (paper-pot)suikerbieten verschillend was.Inhetvoorjaarenindevoorzomer wasdebeworteling
bijdegeplante bieten intensieverendieper.Later verdwenen deze
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verschillen,maar de uiteindelijke bietopbrengst was het hoogst bijde
geplante bieten, üok bleven deze langer doorgaan met de vorming van
nieuwe bladeren.
In het kader van het onderzoek naar bouwplanverruiming opveenkoloniale gronden,waarbij o.a. ook belangstelling voor de aardpeerbestaat,werd bij een proef van de Suikerunie opeen zandgrond te
Bronneger het bewortelingsbeeld van dit gewas opgenomen (foto 1 ) .Het
wortelstelsel lijkt qua vorm op dat van de aardappel,maar de wortels
gaan dieper (zekertot 1m)en bovenin isde beworteling intensiever.

Foto 1. Het wortelstelsel van de aardpeer.
Plate 1.The root system ofHelianthustuberosus.

Detheorie omtrent het transport en de opname van nutriënten door
plantewortels kon worden uitgebreid. Naast deeerder ontwikkeldetheorie vooreen situatiemet uniform evenwijdigewortels kon nu ook een
theorie over demogelijkheden van een adequate voorziening van het
gewasmet nutriënten door een verzameling niet regelmatig verdeelde
wortelsworden ontwikkeld. Bijeen gemetenwortelverdeling in het veld
kan daarbij de opdeling van de grond over dewortels worden gegeven
(figuur 1)en kanmet de grootte van het uitte putten gebied ende
positie van de wortel daarin de opname door de wortel worden nagegaan.
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Figuur 1.üpdeliny van de grond over dewortels.
Figure 1.Distribution of roots through thesoil.

Lengtetransport van zuurstof door de wortel is belangrijk om ongunstige omstandigheden t.a.v. aératie het hoofd te kunnen bieden. Voor dat
lengtetransport blijkt vooral de porositeit van de wortel (het luchtgevuld poriënvolume)een belangrijke parameter te zijn.De porositeit
kan worden vastgesteld doormet een Pyknometer de soortelijkemassa
van wortels voor en na homogenisatie (resp.met en zonder luchtholtes)
te bepalen.
Erwerden aanwijzingen verkregen dat voor de fosfaatopname door
graswortels demate van uitdroging van de fosfaatrijke laag van grote
betekenis is.De fosfaatopname bleek op een klassiek profiel (rijk in
de laag Ü-b cm, arm daaronder)weinig beter te zijn dan op een omgekeerd profiel (fosfaatrijk inde laag 15-2Ü cm, fosfaatarm daarboven),
ondanks het feit dat in het eerste geval in de fosfaatrijke laag veel
meer wortels voorkwamen.
Als onderdeel van een onderzoekprogramma betreffende de gevolgen van
de zgn.zure regen voor de vitaliteit van bomen en bossen werden voorbereidingen getroffen voor het onderzoek naar de pH van de rhizosfeer,
waarbij de invloed van de wortel op de pH van zijn directe omgeving
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zal worden bestudeerd.
Door middel van een theoretische benadering kon worden afgeleid dat
ophoping van zouten in en rondom wortels grote invloed kan uitoefenen
op de opname van water.
Stedelijk groen
In 1984werd begonnen met het onderzoek naarde aanslag en groei van
solitaire bomen in relatie met minerale voeding. Ineen door het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiene
gesubsidieerde proef opde proefboerderijte Haren werd enerzijds de
behoefte aan voedingsstoffen van alleenstaande bomen in een stadsmilieu nagegaan en werd anderzijds onderzocht of zuiveringsslibcompost
bruikbaar is als bestanddeel van bomengrond in stedelijk groen.
Uit de in 1985 verrichte waarnemingen bleek op het object zonder
zuiveringsslibcompost,waar door een regelmatige bemesting devoorziening met voedingsstoffen optimaal was,de groei nog steeds het beste
te zijn,hoewel het verschil met de objecten met zuiveringsslibcompost
sinds het voorgaande jaar kleiner was geworden. Toch waren deverschillen in gehalte aan N,Pen K van het blad in 1984 gering enopvallend constant gedurende het gehele seizoen.
Een aardig resultaat van de groeianalysewas het feit dat de verhouding tussen bladoppervlak en worteloppervlak rond de 1lag,een waarde
die ook bijjonge boompjes normaal is.
Gebleken isdat bij toepassing van zuiveringsslibcompost de aëratietoestand afneemt met de diepte,waardoor het aandeel van NH indeto4
tale hoeveelheid minerale Ntoeneemt (bij anaè'robie komt uitsluitend
NH voor).
4
In de loop van 1985werd in de beplanting een aantasting doorVerticillium albo-atrutngeconstateerd en omdat bekend is dat die ziekte
meestal een fataal verloop heeft,moest de oorspronkelijke proefopzet
worden gewijzigd, hetgeen het rooien van de bomen en herinplant met
resistente boomsoorten inhoudt.
Gewasreacties

De structuurtoestand van de grond wordt algemeen als belangrijk voor
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de beworteling en de groeimogelijkheden van het gewas beschouwd. Voor
de beworteling zal een goede zuurstofvoorziening van de grond belangrijk zijn en een ruime verplaatsingsmogelijkheid van 0r via dediffusieprocessen noodzakelijk zijn.Samen met onderzoekers van ICW enLH
werd voortgegaan met depogingen om het inzicht inde betekenis van de
door grondbewerking te veranderen factoren voor het 0 -transport inde
grond te vergroten.
Voor groei en opbrengst van het gewas is niet alleen een goedebeworteling nodig,maar vooral ook een voldoende opnamemogelijkheid van
de voedingsstoffen. De vochtvoorziening speelt daarbij een belangrijke
rol. Uit onderzoek op aardappelpercelen indeVeenkoloniën in 1983en
1984bleek vooral de vochtvoorziening een sterk bepalende factor voor
de opbrengst.Het luchtgehalteonderin de bouwvoor,dat in velegevallen beneden de door ons tot nutoe gehanteerde grenswaarden kwam,
bleek niet van invloed op de groei van hetgewas.
üok bij het onderzoek op het bouwplannenproefveld op de Schreef
werden aanwijzingen verkregen dat bij het zich al of niet manifesteren
van een invloed van de bodemstructuur de vochtvoorziening een belangrijke rol speelt,maar opandere wijze dan eerder werd aangenomen.Op
enkele objecten met een slechte,kluitige structuur is vooral in relatief drogejaren de opbrengst aan aardappelen achtergebleven en was
tegelijkertijd het P-gehalte in loofen knol lager dan normaal.Dat
wijst inde richting van een geringere opnamemogelijkheid van P bij
een kluitige structuur indrogezomers.
Variabiliteit in de grond
Aandacht werd besteed aan de reactie van gewassen op variabele toestanden inde bodem. Dergelijke reacties worden in eerste instantie
bepaald door de relatieve grootte van de lengteschalen van respectievelijk de variaties inde bodem (Lbodem)ende invloedssfeer van individuele planten (Lplantj. Wanneer Lbodem kleiner isdan Lplant,dan
kan een ongunstige bodemtoestand in een deel van de invloedsfeer van
de plantworden gecompenseerd dooreen gunstigetoestand ineen ander
deel. Wanneer Lbodem groter is dan Lplant,dan kan de plant deongelijkmatigheid van de grond niet compenseren. Indergelijke situaties
zal de boer de compenserende rol van de plant kunnen overnemen door
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plaatselijk meer van het ontbrekende element (bv.water of stikstof)
toe te dienen of een andere corrigerende maatregel te treffen.
Met behulp van geostatistische methoden is het in principe mogelijk
geworden variaties in de bodemvruchtbaarheid en de daarmee samenhangende varaties in gewasopbrengsten meer systematisch en diepgaand te
analyseren.
De bodemstructuur inde praktijk
In voorgaande jaarverslagen is reeds melding gemaakt van een in de
praktijk teruglopende structuur van de bouwvoor,waarbij toenemende
mechanisatie, het nauwer worden van de bouwplannen en de veranderde
teelttechnieken als oorzaken werden genoemd. De in 1985 verkregen
gegevens hebben dat beeld bevestigd. Bijde beoordeling van de structuur op een aantal percelen inNoord-üroningen bleek nl. op ruim 50%
van de percelen de structuur onvoldoende te zijn en aangenomen mag
worden dat daar in de natte zomer van 1985 bij gewassen als graan en
suikerbieten opbrengstverliezen zijn geleden.
Het onderzoek over de invloed van organische bemesting op de
structuur,waarvan de uitkomsten in enkele rapporten en publikaties
werden samengevat, is gebleken dat de genoemde teruggang in bodemstructuur door een betere organische-stofvoorziening niet iste voorkomen.Alleen op daarvoor gevoelige gronden kon door verhoging van het
gehalte aan organische stof de verslemping worden verminderd.
De kalktoestand is voor verschillende aspecten van de bodemstructuur
een belangrijke factor gebleken. Om een indat opzicht zo gunstig mogelijke toestand te verkrijgen, is een kalktoestand gewenst die gekenmerkt isdoor een pH-KCI van + 7,5 in combinatie met een hoog gehalte
aan oplosbare Ca-ionen. Dat isechter een toestand die voor een maximale groei en opbrengst, vooral bij een gewas als aardappelen, niet
gewenst is.Ten behoeve van de advisering op het gebied van de kalktoestand werd hierover gerapporteerd. Dat heeft ertoe geleid dat het
bestaande advies werd gehandhaafd met de nadrukkelijke vermelding dat
in verband met de bodemstructuur soms een hogere kalktoestand gewenst
kan zijn.
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Bodemverdichting
Het is duidelijk dat door de steeds toenemende mechanisatie de grond
onder steeds zwaardere druk komt te staan,wat resulteert in een
slechtere bouwvoorstructuur (zie 'De bodemstructuur in de praktijk')
en soms ook in een dichtere ondergrond. De vraag komt daarbij naar
voren opwelke wijze de schade aan de grond kan worden beperkt.
üp het proefveld met verschillende berijdingssystemen op de
üostwaardhoeve (EEG-project)wordt nagegaan of verdichting van de
grond door berijden met zware trekkers en zwaremachines kan worden
voorkomen door gebruik temaken van bandenmet een lage spanning. In
de voorzomer, dus na een aantal voorjaarsbewerkingen, werd hier de
kwaliteit van het zaaibed en de structuur van de bouwvoor beoordeeld.
Dat laatste gebeurde aan de hand van een door het PAGV vastgesteld
berijdingspatroon. Daarbij kwamen de rijsporen van zaaien en spuiten
nadrukkelijk in de structuur naar voren, die van kunstmest strooien en
zaaibedbereiding veel minder (figuur 2). Verschil in berijdingsintensiteit en bandenspanning had geen invloed op de kwaliteit van het
zaaibed van uien en suikerbieten en op de gemiddelde structuur van de
bouwvoor.
Grondbewerking
Om de bodem op peil te houden en bij de onkruidbestrijding het gebruik
van chemische middelen zo veel mogelijk te kunnen beperken, is het van
groot belang de mechanische grondbewerking, inclusief het daarmee verbonden rijden over de akker,te rationaliseren. Het IB-onderzoek is
erop gericht daartoe een bijdrage te leveren. Dat onderzoek is in
1985,evenals in voorgaande jaren, vooral gericht geweest op de kwaliteit van het zaaibed en het pootbed als resultaat van de hoofdgrondbewerking,de verwering gedurende de winter en de zaaibedbereiding.
Het onderzoek op de proefvelden op de Dr. Lovinkhoeve (IB 0007, IB
0011 en IB0019) liet dit jaar zien dat gecultivaterde grond een
minder grof en wat vochtiger zaaibed opleverde dan geploegde grond
wat, zeker in een droog voorjaar, als voordeel kan worden beschouwd.
Uit dagelijkse metingen van de vochtspanning kwam naar voren dat in
droge perioden de vochtvoorziening op de objecten met minimale grond-
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bewerking (5cmploegen) beterisdanopdeobjecten met rationele
grondbewerking (2U-25cmploegen).Hetisniet onmogelijkdatdeze
verschillen vanbetekenis zijn voor groeienopbrengst vandegewassen.
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Figuur 2. Sporenstructuurenbodemstructuur.
Figure 2.Tracksandsoil structure.

Geïntegreerde akkerbouw
Ten behoevevanhetonderzoek naar het functioneren vanbodemecosystemen bij vormenvangangbareengeïntegreerdeakkerbouw werd een bodemfysischenwortelecologisch onderzoekschema opgesteld.Hetdoelvan
het onderzoek ishetkarakteriseren van:
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1. het fysisch/chemischmilieu in relatie tot de plant en de
bodemflora en -fauna,
2. de groei en de activiteit van het wortelstelsel,en
3. de invloed van het teeltsysteem op het fysisch/chemisch milieu.
Vooral met betrekking tot detoe te passen grondbewerking werd meegewerkt aan een schema voor de voor beide systemen toe te passen teelttechnieken.
Ter afsluiting van het oude proefveld IB0006 en als start van het
nieuwe proefveld IB0029,waarop het bovengenoemde onderzoek zal
plaatsvinden,werd nog onderzoek naar de structuur,de vochtspanning
en de beworteling verricht.Opvallend daarbijwas dat op het zgn.wisselweideobject,met een ruime organische-stofvoorziening, de structuur
iets slechter en de beworteling minder ontwikkeld was dan op het
kunstmestobject,waar geen extra organische stof werd toegediend.
Verstuiving van zandgronden
Het verstuivingsprobleem op zand- en dalgronden blijft de aandacht
vragen. Ook in het begin van 1985,toen de vorst nog in de grond zat,
heeft het in de Veenkoloniën weer behoorlijk gestoven. Bij beoordeling
van een aantal percelen van de serie 'Factoranalyse Fabrieksaardappelen' bleek demate van verstuiving van perceel tot perceel sterk uiteen te lopen. Ernstige verstuiving werd vooral aangetroffen op percelen waarop in 1984 suikerbieten werden verbouwd en die in de herfst
tegen aardappelmoeheid waren ontsmet. Blijkbaar werken het verfijnen
en vlak maken van detoplaag verstuiving in de hand. Van industriële
zijde worden steeds weer hernieuwde pogingen ondernomen om tot een
effectiefen betaalbaar anti-stuifmiddel te komen en het IB wordt
nogal eens gevraagd om een oordeel te geven over de effectiviteit van
nieuwe middelen. Tot nutoe werd daarvoor tijdrovend en duur windtunnelonderzoek noodzakelijk geacht.Om daar verandering in te brengen
werd een eenvoudige laboratoriummethode ontwikkeld, waarbij het opgeloste middel met gestandaardiseerde spuitapparatuur op een klein zandoppervlak wordt verspoten,waarna demate van korstvorming wordt
beoordeeld.
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Grassportvelden
Hoewel dekwaliteit van grassportvelden de laatstetientallen jaren
sterk is verbeterd,vooral door een betere kennis van de factoren die
daarop van invloed zijn,worden nog steeds velden aangetroffen waarop
innatte perioden water blijft staan en die een te zachte toplaag
hebben.De oorzaak wordt dan vaak gezocht indeaanwezigheid van een
dichte,ondoorlatende laag in het profiel ende oplossing in een diepe
grondbewerking met Vertidrän ofDiepbeluchtingsschudfrees.Het effect
van een dergelijke maatregel,op velden in Elsloo,Groningen en
Hoogezand toegepast,bleek echter zeer gering te zijn.Ook een dichte
grond werd niet noemenswaard losgemaakt.Soms bleken de problemen een
heel andere oorzaak te hebben,enmoest de oplossing meer gezocht
worden in bezanding en betere ontwatering. De conclusie isdat een
goed vooronderzoek moet plaatsvinden alvorens te beslissen over dete
nemen maatregelen.
Meettechnieken
Vooral voor het goed karakteriseren van omvang en functioneren van
wortelstelsels wordt geregeld aan verbetering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe technieken gewerkt. Zowordt bijdewortelfotografie
met de endoscooptechniek geëxperimenteerd met een opblaasbare rubberen
buis ineen vast frame omde geconstateerde holtes tussen de buisen
de grond tegen te gaan.
Nader onderzoek naar de bruikbaarheid van de fluorescentietechniek
voor het registreren vanwortelpatronen heeft tot negatieve resultaten
geleid.
De computerverwerking vanwortelpatronen vorderde en programmatuur
werd opgesteld.
Voor het bepalen van de continuïteit van luchtholtes in dewortel,
met name bijde overgang van hoofd- naar zijwortel,wordt onderzocht
of autoradiografie vanwortel na behandeling met radioactief gasmoge1ijkis.
De laatste jaren wordt gewerkt aan experimentele toetsing van de
betekenis vanmycorrhiza voorde plant.Daarbijworden planten met en
zondermycorrhiza vergeleken,üm die twee situaties te krijgen lijkt
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openten van onbehandelde grond de bestemanier en verdient de voorkeur
boven het uitschakelen vanmycorrhiza door grondontsmetting.
De door het IB ontwikkelde electronische penetrometer kon,na
correctie op enkele tekortkomingen, in gebruik worden genomen.
Transport vanwater en opgeloste stoffen endiverse andere zaken
Erwerden analytische oplossingen van stromingsproblemen betreffende
deeffecten van korsten op infiltratie onder verschillende omstandigheden aangedragen.
Erwerd vordering gemaakt met het formuleren van een fysisch-mathematische beschrijving vantransport en condensatie van stoom en deinvloed daarvan op de verdeling van hetwatergehalte en op detemperatuur inde bodem.
Het simulatiemodel voor dewarmte- en gashuishouding van een composthoop werd zodanig gewijzigd,dat nu ook rekening kanworden gehoudenmet het optreden van convectiestromen.
Erwerden berekeningen gemaakt over transport door en adsorptie van
bepaalde bindingsvormen vanmetalen aanmembranen van dialysecellen.
Veranderingen van de volumiekemassa van grond als gevolg van vervorming en afbraak van organisch materiaal,konden kinematisch worden
beschreven. Die beschrijving kon in verband worden gebracht met een
groot aantal begrippen enmeetmethoden die gebruikt worden bijontginning en ontwatering vanmengsels van organische en anorganische materialen.
Voor het onderzoeksplan van de NRL0-C00C Bodem werd een bijdrage
geschreven over het bodemfysisch onderzoek. Daarin wordt uitvoerig
aandacht besteed aan gewenst onderzoek t.a.v.dewater-,lucht-en
warmtehuishouding (o.a.in relatie tot bodemchemie en bodembiologie)
en aan hetmechanische gedrag van de grond.
Voor onderzoek op het gebied van ammoniakemissiewordt verwezen naar
het verslag van deafdeling Biologie van de grond.
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Ontwikkelingssamenwerking
üp grond van aan het IBverrichte modelberekeningen over N-uitspoe1ing,die duidelijk het belang van de bewortelingsdiepte lieten zien,
is inNigeria onderzoek naar beworteling op gang gekomen.Daarbij is
gebleken dat daar de beworteling van gewassen aanzienlijk dieper kan
zijn dan werd verondersteld en dat wellicht niet de bodem-pH,maar
veel meer de indringingsweerstand het belangrijkste obstakel vormt.De
beworteling inde ondergrond bleek in hoofdzaak beperkt tot kanalen
gevormd door oude boomwortels,die opgevuld zijn met losse grond.
Diepe beworteling lijkt daarom vooral samen te hangen met de landontginningstechniek en het al of niet bereikbaar zijn van oudewortelgangen door degewaswortels.
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Het aquatisch onderzoek over zwaremetalen betrofdeverandering inde
loopvanhetseizoenvandecomplexering vanmetaleninoppervlaktewater,
de bruikbaarheid vanmodelsystemen (mesocosms)voordeNederlandse
situatieendeopname door organismen vancontaminantenuitverschillende
korrelgroottefracties. Verder werdhetsedimentindeWesterschelde
opnieuw bemonsterdenwerd een databestand opgezet betreffendedekwaliteitvandeonderwaterbodems inNederland.
Het uitlooggedragvancontaminantenwerd bestudeerd inverband metde
mogelijke bruikbaarheid vanuitvliegasenfosforzuur samengestelde
granulaten als ophoogmateriaal entenbehoevevanhetlange-termijn gedrag
van zwaremetalenindegrond.
Het onderzoek naardeagrarische aspectenvanzwaremetalen betrof
vooral deopnameuitverontreinigde riviersedimenten endebijdrage vanuit
de luchtinvergelijking metdeopnameuitdebodem;devoorbereidingvan
een landelijk meetnet voor xenobiotische stoffen werd vrijwel afgerond.
Onderzoek vanorganische microverontreinigingen was vooral gerichtop
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analytisch-chemischeaspecten;daarnaast werd aandacht besteed aan de
uitspoeling naar het grondwater en aan de opname door hetgewas.
Het onderzoek van kunstmeststoffen betrof vooral langzaamwerkendeen
chelaatmeststoffen. De analytische chemie en de speciatie van metalen
werden verder onderzocht.
1.Zwaremetalen indeaquatische biosfeer
Het aquatisch onderzoek over zwaremetalen werd in samenwerking met het
Waterloopkundig Laboratorium uitgevoerd.
a. Bindingsvormen vanmetalen en biologische beschikbaarheid
Het nieuwe veld- en laboratoriumonderzoek, inopdracht van het RIZA (Rijks
Instituut voor Zuivering van Afvalwater), naar de bruikbaarheid van
dialysecellen als omgevingsmonitor voor zwaremetalen in oppervlaktewater
is van start gegaan.Verderwordt aandacht besteed aan hetmetaalcomplexerend vermogen van oppervlaktewater en aan demeettechniek om dit tebepalen.Aan dit laatste is,ondanks een overvloed aan beschikbare literatuur
over dit onderwerp,onvoldoende aandacht besteed. Het onderzoek sluit aan
op de studie uit 1982 (Zware Metalen inAquatische Systemen)en isditmaal
langer van duur en uitsluitend op de chemie gericht,en niet opmonitororganismen.
Als voorlopig resultaat kanworden genoemd datten aanzien van het complexerend gedrag van gefiltreerd oppervlaktewater voor koper het reeds
bekende beeld werd verkregen van samenhang met de optredende algenbloei.
De invloed vanmineralisatie kon ditmaal uitvoeriger worden bestudeerd.
Globaal kan worden gesteld dat de complexeringscapaciteit vanaf het vroege
voorjaar een stijgende lijn vertoont.De afbraakprodukten van dealgenbloei verhogen deze capaciteit,demineralisatie verlaagt decapaciteit.
Dit is inovereenstemmingmet onafhankelijk onderzoek waarbij andere
technieken werden toegepast om de complexeringscapaciteit te bepalen
(kopersolubilisering).
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b.Gebruik van«odelsysteaen (mesocosms)vooraquatisch onderzoek
De fysische,chemische en biologische processen die zich in aquatisch
milieu afspelen worden in het algemeen optweemanieren onderzocht,te
weten in het veld en in het laboratorium. In het laatste geval kunnen
alleen deelprocessen worden bestudeerd,bijvoorbeeld de adsorptie van
componenten inafhankelijkheid vanmeerdere factoren enaccumulatie/
eliminatie door organismen.De som van de delen levert echter onvoldoende
inzicht in het geheel van,en de samenhang tussen,de processen. Inhet
veld kan alleen de resultante van alle processen worden gemeten;dit
levert vaak geen inzicht op inoorzaak en gevolg.Mesocosms vormen de brug
tussen veld- en laboratoriumstudies.Met behulp hiervan kan bijvoorbeeld
het effect vanmicroverontreinigingen op hetecosysteem worden onderzocht.
Eenmesocosm bestaat in het algemeen uit een grote tank met een inhoud
variërend van 1tot 15m ,waarin zich een laag sediment bevindt,met
daarboven water,al of niet met een bepaalde doorstroming.Met succes
kunnen hierin onder andereworden bestudeerd: de uitwisseling vancontaminanten tussen water en bodem,het voorkomen van populaties vanorganismen,en de reactie van organismen op verschillende concentraties van
verontreinigingen.Mesocosms worden met name indeVerenigde Staten toegepast. Erwerd een literatuurstudie uitgevoerd diemoet aantonen dat ook
voordeNederlandse situatiemesocosms een belangrijk instrument kunnen
vormen omprocessen integraal te bestuderen ente begrijpen.
c. Inventarisatievan kwaliteit van onderwaterbodems
Ca. 15%van het totale oppervlak van Nederland ligt onderwater.Op basis
van bestaande gegevens iseen inventarisatie gemaakt van de kwaliteit van
de onderwaterbodems in zowel rijks-als inprovinciale wateren.Demeeste
gegevens hadden betrekking op het voorkomen van zwaremetalen.Met namein
de provinciale wateren isweinig onderzoek gedaan naar het voorkomen van
organischemicroverontreinigingen. Gegevens waren met name afkomstig van
die afzettingen waarvan t.b.v.een vergunning voor de berging van baggerspecie gegevens nodig waren.Een systematisch onderzoek heeft inveel
gebieden niet plaatsgevonden. Voor de grote rivieren en de benedenstroomse
sedimentatiebekkens was reeds lang bekend dat de onderwaterbodem vervuild
is,met nameals gevolg van de grensoverschrijdende belasting. Plaatselijk
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zijn deafzettingen beïnvloed door lozingen van industrieën en lokale
storting van afval. Intotaal zijn 3500monsters opgenomen ineen
databestand en verwerkt.Per gebied, bijvoorbeeld Rijn en Rijntakken,
Rotterdamse havens,Noordzeekanaal,kanalen inGroningen,zijn gemiddelden
enmedianen berekend en zijn frequentieverdelingen gemaakt.Op basis van
de richtlijnen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening enMilieubeheer en de gemeten gehalten zijn demonsters ingedeeld
ineen viertal klassen. Een andere klasse-indeling, gebaseerd op het voorkomen van verontreinigingen in het Rotterdamse havengebied,werd
gehanteerd voor de voor het slibgehalte gecorrigeerde gehalten.Deze
correctiewordt uitgevoerd ommonsters met een verschillend gehalteaan
fijne bestanddelen met elkaarte kunnen vergelijken.Op deze wijze werd
een indruk verkregen waar en hoeveel afzetting met een bepaald
concentratieniveau aanwezig is.
d. Contaminanten in het sediment van deWesterschelde
Na inventarisaties in 1974en 1979 is in 1984/85 opnieuw de belasting van
het sediment indeWesterscheldemet zwaremetalen vastgesteld. Tevens
zijn de concentraties aan organochloorpesticiden, polychloorbifenylen
(PCB's)en polyaromatische koolwaterstoffen (PAH's)gemeten. Intotaal
zijn acht lokaties bemonsterd.De gehalten aan zwaremetalen en organische
microverontreinigingen nemen af in zeewaartse richting,hetgeen detoename
in het aandeel relatief weinig belast zeeslib inhet totale sediment weerspiegelt. In puur rivierslib zijn de gehalten aan Cu,Cr en Ni tussen 1979
en 1984toegenomen en die aan Hg enAs gedaald. In zeeslib zijn degehalten aan Zn,Pb,As,en vooral Hg lager dan in 1979.Het onderzoek heeft
geen duidelijkheid gebracht in het gedrag van de verontreinigingen
(adsorptie/precipitatie,desorptie). In1979werd aan de hand van metingen
van gehalten in oplossing en die gebonden aan het zwevend materiaal wel
inzicht verkregen in het gedrag van zwaremetalen.
Mede vanwege een internationaal na te streven standaardisatie van bemonstering en analyse van sedimenten zijn vanmonsters van een drietal
lokaties de fracties <63um afgescheiden en geanalyseerd. Wanneer de
gehalten in deze fractie worden vergeleken met gehalten bij 50%<16urn,
dan ontstaat voor de verschillende lokaties en tussen stoffen onderling
geen gemakkelijk te interpreteren beeld.Worden zowel de gehalten in het
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totalemonster als die inde fractie <63um gedeeld door het gehalte aan
organische koolstof,dan zijn de resultaten betermet elkaar tevergelijken.
e. Invloed hydrocyclonagevan sediment opde opname van contaminanten
door organismen
In Nederland,enmet name indeRotterdamse havens,moeten jaarlijks grote
hoeveelheden baggerspecie worden verwijderd. De berging hiervan levert,
vanwege de sterke belasting met verontreinigingen, grote problemen op.
Reeds geruime tijd isonderzoek gaande naar alternatieven. Sediment bestaat uit fijne en grovere deeltjes,waarbij de verontreinigingen met name
aan de fijnere deeltjes zijn gebonden. Doormiddel van hydrocyclonagekan
een scheiding worden bewerkstelligd in een groveen een fijne fractie,
waarbij de scheiding op ca.20urnligt.Omdat de grove fractieminderbelast ismet contaminanten is hetwellichtmogelijk om deze fractie nade
behandeling terug te storten in het water.
In samenwerking met het Laboratorium voor Toegepast Marien Onderzoek TNÜ
wordt het verschil onderzocht tussen de opname van contaminanten door
organismen die inde grove of inde fijne fractie leven.Daartoe zijn
bakken gevuld met respectievelijk het uitgangsmateriaal,de grove en de
fijne fractie.Gedurende 6Ü dagen zijn organismen in hetmateriaal losgelaten. De vaste stof,het poriënwater en de organismen worden geanalyseerd
op verontreinigingen. Als nevenexperiment wordt de invloed van omwoeling
en opwerveling door organismen (bioturbatie)opde uitwisseling vanstoffen tussen water en bodem bestudeerd door zowel bakken met als zonderorganismen in beschouwing te nemen.
2. Berging vanmet zwaremetalen verontreinigd sliben verwerking van
verontreinigde afvalstoffen
a.Toepassing afvalstoffen als ophoog- of verondiepingsmateriaal
In dejaarverslagen over 1983en 1984werd melding gemaakt van hetuit1ooggedrag van detot granulaten verwerkte combinatie fosforzuurgips en
vliegas. In1985iseen studie verricht naardetoepassing van deze granulaten als ophoog- of als verondiepingsmateriaal.Daarbij ismet namegeke-
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ken naar die stoffen die in het uitloogonderzoek als hetmeest mobiel naar
voren kwamen,teweten sulfaat,fluoride enmolybdeen. Het stoftransport
kan opgesplitst worden ineen diffuse eneen convectieve flux,welke de
eerste tijd na het opbrengen van granulaten op land van dezelfde orde van
grootte zijn;na verloop van tijd wordt het convectieve transport groter
dan het diffusieve.Uetoepassing van granulaten als ophoogmateriaal zal
bij voorkeurmoeten gebeuren op lokaties met een verwaarloosbare grondwaterstroming,terwijl afsluiten aan de bovenzijde aanbeveling verdient om
percolatie van regenwaterte verhinderen.Detoepassing van het granulaat
als verondiepingsmateriaal kan door dete verwachten waterkwaliteit
slechtstot een geringe laagdikte plaatsvinden.
b. Lange-termijn gedrag van zwaremetalen in grond
In navolging van het onderzoek naar het lange-termijn gedrag van zware
metalen in vliegas en hiervan afgeleide produkten bij percolatie met zuur
regenwater,wordt aanverwant onderzoek verricht aan sterk met metalen
gecontamineerde gronden.Voor het testen van het uitlooggedrag uitgranulaten en vliegas isdoor het Energie Centrum Nederland een procedure
ontwikkeld waarbij het tijdseffect wordt gesimuleerd door een combinatie
toe tepassen van kolom- en schudproeven ineen reeks verhoudingen tussen
vloeistof en vaste stof.Uemetalen zullen bijdeze produkten als
anorganische verbindingen worden uitgespoeld.
In grond zal echter een belangrijk deel van demetalen gemobiliseerd
worden door ontledingsprodukten van organische stof,onder vorming van
metaalchelaten. Deze ontledingsprodukten ontstaan doormicrobiële
processen en de hoeveelheid gevormdemetaalchelaten zal dan ook van de
snelheid van deze processen afhangen.De bovengenoemde procedure voor
granulaten kan dan ook niet op gronden worden toegepast,omdat voorde
uitspoeling van organischemetaalverbindingen ineerste instantie deaard
en de snelheid van demicrobiële processen bepalend isen niet de hoeveelheid water (regenval).
Om inzicht te krijgen inde grootte van de uitspoeling vanmetalen door
organische verbindingen op langetermijn werden uit de literatuur gegevens
verzameld overde natuurlijke uitspoeling van ijzer uit gronden. Indit
verband werd voor ijzer gekozen,omdat dit uitsluitend doormiddel van
organische verbindingen wordt gemobiliseerd. Intwee veengebieden,waar
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jaarlijks via de afwatering de ijzerverliezen worden gemeten, blijken deze
over een periode van 1Ü0jaar respectievelijk 0,24% en 0,68%te bedragen,
uitgedrukt als percentage van de vrije Fe(dithioniet)-gehalten van de
grond. Eenzelfde orde van grootte werd voor podzolprofielen gevonden.
Op basis van deze gegevens werd met een chelaatoplossing een extractiemethode ontwikkeld, welke de natuurlijke uitspoeling op langere termijn
simuleert. Het meest geschikte chelaat voor dit doel isDTPA, omdat deze
stof over een groot pH-traject stabiele metaalchelaten vormt. Bij het percoleren van een aantal buitendijkse bodemmonsters blijkt dat een 0,001 M
DTPA-oplossing van pH 7,0 globaal dezelfde percentages ijzer onttrekt als
de in depraktijk gemeten uitspoeling van ijzer.Demethode laat verder
zien dat van alle onderzochte zware metalen de uitspoeling van Cd het
grootst is.
3. Zwaremetalen in de agrarische biosfeer
a. Grenswaarden voor zwaremetalen in de grond
In een vakkenproef,waarin Cd(NÜ ) aan de grond werd toegediend, wordt
nagegaan bijwelk gehalte in de grond de ontwerpnorm voor het cadmiumgehalte in het gewas wordt overschreden. Oit de voorlopige resultaten
blijkt dat een aan de grond te stellen grenswaarde van 1mg/kg voldoende
is vooreen zavelgrond met een hoge pH;daarentegen wordt bij een gehalte
in de bodem van 0,S mg/kg de ontwerpnorm voor gewas overschreden op een
zandgrond met een laag humusgehalte.
b. Zwaremetalen in rivierslib
In eerder onderzoek bleek een afdeklaag van 70 cm schone grond op gecontamineerd havenslib niet voldoende te zijn om de invloed van de ondergrond
af te schermen. Het blijkt nu dat zelfs bijeen afdeklaag van 160 cm dikte
in korrel en stro van wintertarwe de Cd-,Cu-en Zn-gehalten met 15tot
400% verhoogd zijn t.o.v.een niet gecontamineerde ondergrond. Het effect
van de ondergrond vertoonde verschillen met eerdere proeven; deze zijn
mogelijk veroorzaakt door verschillen in de grondwaterstand.

30

c. Relatie zwaremetalen in bodem en gewas
In samenwerking met deConsulentschappen inRoermond, ProvincialeWaterstaat Limburg,RIKILT en Stiboka is een uitgebreid onderzoek gestart naar
de invloed van bodemeigenschappen op de opname van zware metalen door
gewassen,op percelen welke onder invloed staan van verontreinigd
rivierslib van deMaas en enkele zijrivieren in Limburg. Hierbij zijn
plekken geselecteerd met een grote variatie in contaminatiegraad enmet
uiteenlopende bodemsamenstelling. Bijde evaluatie van het in het kader
van het FAO 'European Cooperative Network onTrace Elements' uitgevoerde
plekkenonderzoék bleek dat er nauwelijks significante relaties gevonden
werden tussen metaalgehalten in het gewas en bodemkenmerken,waaronder het
totaalgehalte van het betreffende metaal.Wanneer daarentegen rekening
gehouden werd met de extraheerbare fractie van hetmetaal,dan werd alleen
bijeen CaCl -extractie een groter deel van de variantie verklaard.
2
d. Inventarisatieonderzoek naar zwaremetalen inde Nederlandse land- en
tuinbouw
De inventarisatie van cadmium-, lood-,kwik- en arseengehalten inNederlandse gronden en indaarop groeiende gewassen werd afgesloten met een
samenvattende publikatie.
Ineen industriegebied,waar normaal geen gewassen geteeld worden,zijn
op tien proefplaatsen achtereenvolgens spinazie en boerenkool geteeld. In
vier spinazie- en twee boerenkoolmonsters werd een overschrijding van de
ontwerpnorm voor Cd gevonden.De loodgehalten lagen hoger dan normaal,
maar zewaren lager dan de ontwerpnorm.
e. Luchtverontreiniging met cadmium en lood
Uit metingen met behulp van isotopenverdunningsanalyse blijkt dat de
bijdrage van luchtverontreiniging aan het loodgehalte van het gewas groot
is; het lood is niet afwasbaar. Tijdens dewinterperiode,met stagnerende
groei',is het lood geheel afkomstig van depositie.Ook onder 'stofvrije'
condities blijkt echter een bijdrage vanuit de lucht teworden gevonden.
De bijdrage van luchtverontreiniging aan het cadmiumgehalte inde plant
is geringer;de specifieke activiteit van het cadmium in de plant is van
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dezelfde orde van grootte als die van het inde grond extraheerbare
cadmium. Erwordt gewerkt aan een opstelling waarin de beoogde informatie
kan worden verkregen zonder gebruik temaken van radioactief gemerkte
grond.
f. Bodenmeetnet xenobiotische stoffen
Voor het bodemmeetnet,waarin door periodieke bemonstering veranderingen
in zwaremetaalgehalten inde loop van detijd gevolgd kunnen worden,werd
een vooronderzoek uitgevoerd. Üe uitkomsten hiervan geven deCCRX (Coördinatie Commissie voor demetingen van Radioactieve en Xenobiotische stoffen)aanleiding om verder toetewerken naar het tot stand komen van dit
meetnet.Deministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,en Landbouw en Visserij bezinnen zich nu op de financiering
en de verdeling van de werkzaamheden.
4.Organische microverontreinigingen
a.Analytisch chemisch onderzoek betreffende organischemicroverontreinigingen
Het analytisch chemisch onderzoek op het gebied van de organischemicroverontreinigingen gebeurt in samenwerking met het WaterloopkundigLaboratorium.
Bij het optimaliseren van deanalysemethoden werd met name aandacht
besteed aan de extractie en de voorzuivering van het extract.
De opditmoment gebruikte extractiemethode met aceton/hexaan resulteerde inhet geval van sedimentmatrices ineen slechte terugwinning van
een aantal in het analyseschema opgenomen gechloreerde pesticiden.Voorlopig wordt de volgende procedure gevolgd: naeen anorganische ontsluiting
van de kalkmatrixmet behulp van een zwak zuur (mierezuur)wordt deontsloten matrix gemengd met adsorberend materiaal (silica); na een groot
aantal (mengsels van)oplosmiddelen te hebben getest,werd gekozen voor
benzeen/hexaan als extractievloeistof. Gezocht wordt naar een mogelijkheid
om benzeen te vervangen door een minder toxische vloeistof.
Het organische extract dient gezuiverd teworden van storende componenten,welke -in het geval van grond en sediment - voornamelijk bestaan uit
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hoogmoleculair organisch materiaal enelementaire zwavel.Demethode voor
de eliminatievanhumusmateriaal (adsorptieaanopAlgeadsorbeerd NaüH)
voldoet goed,maardeindeliteratuur gebruikelijke ontzwavelingsmethode
is tijdrovendengevoelig voor fouten.Deeliminatievanzwavel blijkt
eenvoudig, snel enbetrouwbaartekunnen worden gerealiseerd doorhet
extractteleiden overeenkolommetopAlgeadsorbeerd NaSO.
23
De bepalingvanchloorfenolen kanmoeilijk worden ingepastinbestaande
analyseschema's; bestaande mogelijkheden,welke gebruik makenvanstoomdestillatieeneen twee-fasen derivatisering, zijnergtijdrovend.Een
oplossing voorditprobleem lijkttezijn gevonden doordevoordebepalingviaGCnoodzakelijke derivatiseringineenlangzame reactieopeen
kolomtelaten plaatsvinden.Detotnutoe gevonden resultaten zijnerg
bemoedigendenlijkeneenaanzienlijke tijdsbesparingopteleveren.
b. Inventarisatieonderzoek naar organischemicroverontreinigingeninde
Nederlandse land-entuinbouw
In samenwerking methetRIKILTwerdeeninventarisatie voortgezetvangehaltenaanPAH'sinlandbouwgewassen.Uittabel 1blijktdatdegevonden
gehalten inboerenkool aanzienlijk hoger zijndaninspinazie.Inmonsters
van boerenkool welkeopeenvliegveld werden genomen werd geen verhoging
gevondentenopzichte van elders genomen monsters.

TABEL1.Gehaltenaanbenzo(a)pyreen inhetconsumeerbare gedeeltevan
spinazieenboerenkool,gevonden bijeenlandelijke inventarisatiein
land-entuinbouw.
TABLE1.Benzo(a)pyrene contentsintheedible partsofspinach (Spinacia
oleracea)andcurly kale (Brassica oleracea var. laciniata).
Gehalte (ug/kg versgewicht)
Aantal
Gewas

monsters

spreiding

gemiddelde

mediaan

Spinazie

25

0,1-0,5

0,1

0,1

Boerenkool

25

0,9-3,7

1,4

1,4
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c. Relatie organischemicroverontreinigingen in bodem en gewas
De in het jaarverslag van 1984beschreven bepalingsmethode voor PAH'smet
behulp van een aceton-hexaanextractie (gewas :methanol-KOH),enna
kolomzuivering meten via GCMS,werd verder getest op grond- en gewasmonsters,üe spreiding rond de gemiddelde waarde varieerde voor een grond
met een laag gehalte aan PAH's van 1-50%en voor een sterk verontreinigde
grond van 1-20%. Benzeen wordt bepaald door het na een stoomdestillatie op
te vangen in hexaan,entemeten via GCmet vlamionisatiedetectie.
De opname door het gewas en uitspoeling van benzeen en benzo(a)pyreen
worden in lysimeterbuizen gevolgd door getraptetoediening.Als voorlopige
conclusie kan gelden dat benzeen vrij snel lijkt te verdwijnen uit de
bovenste 50cm van de grond.
5.Meststoffenonderzoek
a.Aangelegenheden in verbandmet hetmeststoffenbesluit
Adviezen werden uitgebracht betreffende deaanvragen om ontheffing van
meststoffen.Dit betrof o.a. enkelvoudige metaalchelaten enmengsels daarvan,samengestelde meststoffen met metaalchelaten enmengsels vananorganische spoorelementverbindingen. Daar het aanbod en de diversiteit van
metaalchelaatprodukten steeds meer toenemen werd met het RIKILT besloten
om de analysemethodiek kritisch te evalueren.
Aan het Consulentschap voor de Tuinbouw voor Noordoost-Nederland werden
adviezen verstrekt inzake de beïnvloeding van debloemkleur bij hortensia'smet behulp van Al-verbindingen.Het is somsmogelijk om de kleur van
rose inblauw te veranderen door grote hoeveelheden Al aan de grond toete
dienen. De verandering komt tot stand door de vorming van een blauwgekleurd complex van delphinidine-glycoside met Al.Een primaire voorwaarde
voor een beïnvloeding van de kleur isde aanwezigheid van voldoende delphinidine-glycoside in de plant.Het gehalte aan deze verbinding lijkt
echter afhankelijk te zijn van deNPK-voeding van de plant.Voor de opzet
van teeltproeven werd omdeze reden een bemestingsschema aangeraden,waarbij zowel deAl-chelaten als NPKworden gevarieerd.
Voor de beoordeling van aanvragen om ontheffingen werd het nodig geacht
de Mn-werking vanNn-chelaten ineen potproef te onderzoeken. Ineenpot-
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proef op veensubstraatmet zomertarwe en sla alstweede gewas werd de Mnwerking van MnSO ,Mn-EUTAen Mn-DTPA indrie doseringen bijtwee kalkniveaus (pH-KCI 5,1en6,2na de oogst)vergeleken.Op het controle-object
werd bij geen van beide gewassen Mn-gebrek waargenomen. De slaplanten met
de hogeredoseringen Mn-EDTA bleven zowel bij het lage als bij het hoge
kalkniveau duidelijk in groei achter.Uit deMn-analyse van de zomertarwe
blijkt dat de Mn-werking afneemt inde volgorde :Mn-DTPA >Mn-EUTA>
MnSO .Bij sla was de volgorde :Mn-DTPA >MnSO >Mn-EUTA.
4
4
Onderzoek werd gedaan aan delangzaamwerkende NPK-meststofmet spoorelementen 'Osmocote-plus'.Uit schudproeven inwater is gebleken dat slechts
een klein deel van het Cu en Feuit demeststof in oplossing gaat.Om deze
reden werd besloten om de Fe-en Cu-werking van demeststof ineenpotproef tetesten.Het opgestelde proefplan werd door Sierra Chemical goedgekeurd en zal worden uitgevoerd in1986.
Ineen potproef met Chamaecyparis op veensubstraat werd de Fe-werking
van oplosbaar Fe-silicaat alsmeststof getest.Dewerking werd vergeleken
met die van Fe-EOUHA bijtwee kalkniveaus.Uit visuele waarnemingen bleek
dat het Fe-silicaat bij beide pH-trappen een slechte Fe-werking gaf.Chemisch onderzoek wees uit dat de grote stabiliteit,van de verbinding demogelijke oorzaak is.
b. Onderzoek naarmeststofafgiftedoor de langzaamwerkende meststof
Osmocote
In langdurige schudproeven wordt het vrijkomen van NPK uit de gecoate
meststof Osmocote bestudeerd. Dezemeststof bezit een inerte coating,via
welke demeststof door diffusie kan vrijkomen. Een vijftal verschillende
meststoffen werd in korrelgroottefracties gescheiden,waarvan het gedrag
wordt vergeleken. Het vrijkomen gedurende de eerste weken lijkt aanzienlijk snellerte verlopen dan na dezetijd,wat een beoordeling vandergelijkemeststoffen in het laboratorium, in het kader van het Meststoffenbesluit,bemoeilijkt.
Een simulatiemodel werd ontwikkeld waarmee het vrijkomingsgedrag wordt
voorspeld op grond van een aantal factoren,zoals korrelgrootteverdeling,
korrelvorm, coatingdikte,milieu waarin de korrel zich bevindt en de chemische samenstelling van demeststof.
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6. Gedrag van fosfaat inde bodem
Gezien de zeer grote hoeveelheid beschikbare literatuur welke het bodemchemisch gedrag van fosfaat beschrijft werd het van belang geacht deze via
de computermet trefwoorden toegankelijk temaken. Hiertoe werd debenodigde programmatuur geschreven en een begin gemaakt met de invoer van
1iteratuur.
7.Analytisch chemisch onderzoek
a. Zwaremetalen in gewas
De ontwikkeling van een directe,gevoelige meetmethode (vlamlozeAAS) voor
lage gehalten aan Cd enPb in gewas is ineen vergevorderd stadium. Bij
het onderzoek bleek dat verschillende gewassoorten niet opeven gunstige
wijze reageren op de toevoeging van de 'modifiers',welke dienen om het
atomisatiegedrag van het onderhavige metaal te verbeteren. Door een juiste
keuze van chemicaliën en het gebruik van het zogenaamde L'vov-platform
kan een verbetering van de analytische resultaten ten opzichte vanmeer
conventionele werkwijzen worden verwacht.Onderzocht wordt of dezetechniek tevens bruikbaar is voor het analyseren van grondmonsters.
b. Zwaremetalen inwater
De bepaling vanmono-en dimethylarseen in oppervlaktewatermet behulp van
vloeistofchromatografie in combinatie met AAS-hydride-detectie is ineen
operationeel stadium gekomen.
Gewerkt werd met de toepassing van heroplossingsvoltammetrie voor de
bepaling van totaal opgelostmetaal.Voor de voltammetrisehemeting van
zeer lage gehalten aan Zn,Cd,Pben Cu in bijvoorbeeld binnen-en
zeewater,isdestructie van stoffen in hetwater essentieel.Het isvan
belang dit te realiseren onder toevoeging van zoweinig mogelijk chemicaliën omcontaminatie te voorkomen. Voorheen zijn destructies met UV/H0,
in kwartsbuizen (4uur)en zure0 -destructies inteflonbuizen (1uur)
toegepast,welke bruikbare resultaten opleverden. Om het probleem vancontaminatie nog meer te beperken en dus nog lagere gehalten betrouwbaar te
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kunnenmeten,wordt op het ogenblik de combinatie UV/0 /H 0 inkwartsbuizen (1uur)onderzocht.Het lijkt erop dat het gewenste resultaat is
bereikt.
c.Analytische toepassingen
Het NTA-onderzoek (Biologisch Centrum RUG),waarin demogelijke afbraak
onderanaërobe condities wordt bestudeerd,heeft tot dusver geen omstandigheden opgeleverd waaronder afbraak van deze stof optreedt.De bepaling
van NTAmet differentiële pulspolarografie (reductiestroom van het Bi-NTAcomplex)bleek goed toepasbaar te zijn voor dezemonsters.
d. Normalisatie
Inhet kader van het NNIwerd een ringonderzoek uitgewerkt naar de analyse
van zwaremetalen in slibhoudend water ten einde de bruikbaarheid vanbestaande en nieuwe methoden tetesten.
Voorts werd deelgenomen aan eentweetal nieuw opgerichte werkgroepen:
* dewerkgroep 'Ontsluiting enmeting van anorganische parameters inde
bodem',welke als taak heeft normvoorschriften te ontwikkelen voor de
bepaling van bodem- en grondwaterkwaliteit,en
* dewerkgroep 'Bodemkenmerken',welke als taak heeft normvoorschriften te
ontwikkelen voor bepalingen zoals pH,organisch koolstof,CEC enderge1ijke.
8. Overige activiteiten
Ten behoeve van dier-toxicologisch onderzoek van CIVO-TNO werden enkele kg
(ds)spinazie gekweekt met een cadmiumgehalte van 82mg per kg drogestof.
üe groei opeen humusarme zandgrond (pH-KCl 5,2)was sterk geremd,maar er
traden geen specifieke symptomen vanmetaalovermaat op.
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Vergelijkende analysevanhetfunctioneren van bodemecosystemen bijeen
vorm van 'gangbare'en'geïntegreerde'akkerbouw
Onder dezetitel isin1985een projectvanstart gegaandat wordt uitgevoerd doordeProjectgroep Bodemecosystemen (NRLO/BION).Aanhetproject
wordt meegewerkt door ca.30onderzoekersvanIB,ITAL,StibokaenLH.
Beoogd wordtommet behulpvanbudget-ensimulatiemodellenvankoolstof
en stikstof inzichtteverwerveninhetfunctionerenvanbodem/plantecosystemen bijeengangbare bedrijfsvoeringenbijeenbedrijfsvoering
waarbijminder wordt bemest (ennaar verhouding meer organisch),minder
chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast (ennaar verhouding meer
biologische)enminder intensieve grondbewerking wordt uitgevoerd.
Het onderzoekiseropgerichtomopbasisvanverkregen inzichtinhet
functionerenvanhetbodem/plant-ecosysteem,dituiteindelijk zodanigte
kunnen manipulerendatrealiseringvandevolgende lange-termijndoelen
dichterbij komt:synchronisatievandeleveringvannutriënten vanuitde
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bodem en behoeften aan nutriënten van de plant, 'ecologische' bestrijding
van ziekten en plagen, en optimalisering van het aandeel van de bodemfauna
in de vorming van een goede bodemstructuur.
In de verslagperiode werd tussen de onderzoekers overeenstemming bereikt
over:
* de tekst van het raamproject;
* de lokatie voor het onderzoek: proefveld IB 0006 op de Lovinkhoeve, dat
in de toekomst het nummer IB 0029 zal dragen;
* de aan te leggen vruchtopvolging: wintertarwe - suikerbiet - zomergerst
aardappel;
* de gewassen waarop het onderzoek zich vooreerst zal concentreren: de
deelcyclus wintertarwe - suikerbiet;
* het in het aanloopjaar 1985 te verrichten onderzoek: bodembiologische en
bodemfysische karakterisering van het proefveld;
* de instelling van een projectteam dat verantwoordelijk is voor coördinatie en voortgang van het project. Het projectteam bestaat uit: dr. L.
Brussaard (IB; projectleider, coördinator populatiebiologie),dr. J.A.
van Veen (ITAL; coördinator modellen), mw.dr. M.d. Kooistra (Stiboka;
coördinator bodemfysica), ir. G. Lebbink (IB; coördinator veldwerk).
Het projectteam heeft in de verslagperiode verscheidene malen met een
ad-hoc groep van deskundigen in wisselende samenstelling overlegd over de
wenselijke en technisch mogelijk aan te brengen verschillen in bedrijfsvoering tussen 'gangbaar' en 'geïntegreerd'.
Het proefveld ligt op de IB-proefboerderij Lovinkhoeve te Marknesse en
wel op de "drie miniatuur organische-stofbedrijven", die in 1985 voor het
laatst werden beheerd zoals in de afgelopen 30 jaar. De omschakeling naar
de nieuwe bedrijfsvoering is in het najaar ingezet. In 1985 werd vooronderzoek verricht op twee akkers met suikerbiet, n.l. akker 16A op het
'organische stof-vriendelijk' beheerde blok genaamd 'wisselweide' en akker
12B op het blok waar in het verleden uitsluitend kunstmest werd gegeven,
genaamd 'kunstmestakker'. Beide akkers hadden als voorvrucht pootaardappelen en waren dienaangaande dus goed vergelijkbaar.
Akker 16A ligt met ingang van de nieuwe bedrijfsvoering op 'geïntegreerd', akker 12B op 'gangbaar'.
Het vooronderzoek betrof het vastleggen van de fysische toestand van de
bodem en enkele bodemfysische eigenschappen van het proefveld, bepaling
van (potentiële) microbiologische activiteit en bepaling van de aanwezig-
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heidenaantalsniveausvangroepen vanbodemorganismen.
De profielopbouw,devochtkarakteristiekenendewaterdoorlatendheid
bleken opbeide akkers buitengewoon goed overeentekomen (onderzoek
Stiboka). Beide profielen zijntotgrote diepte goed bewortelbaar.De
verschillen inbeworteling tussen 16Aen12B waren midden juni eneind
augustus slechts gering. Andersdanverwacht bleekdestructuur vande
bouwvoor van 16A wat minder goedtezijndandievan12B.
Op16Aishetorganische-stofgehalte indebouwvoor, dankzij hetbeheer
vandelaatste30jaar, ongeveer 0,5% hogerdanop12B. Hiermeeinovereenstemming wasdemicrobiologische activiteit (N-mineralisatie)en
urease-activiteit op16Ahogerdanop12B, vooral indebovengrond (tabel
2).

TABEL 2.Organische-stofgehalteenbodem-microbiologische activiteit.
TABLE 2.Organic-matter content andsoil microbiological activity.
Kunstmestakker (12)
laag

ur.act.,* org.st.**

0-20

2,6

2,29

20- 40

1,9
0,6

2,00

1,1
1,0

2,32

40- 60
60-80
80-100

1,96
1,90

Wisselweide (16)
N-min.***

7
6
5
4
5

ur.act.*

org.st**

N-min.***

5,2
3,3

2,86

19
7
4
3
5

1.2
1,2
0,9

2,36
1,83
2,05
1,90

* ur.act.=urease activiteit inugpergramperuurbij29C
** org.st.=organische-stofgehalte in %
***N-min. =hoeveelheid stikstof (inmgperkg) gemineraliseerd tijdens
o
6 weken incubatie bij 20 C.
Ook deademhalingsactiviteit inmonsters, gestoken inhetnajaar, bleek
wat hoger ingrond van16Adanvan12B.Hetniveauwasechter inbeide
gevallen laag als gevolg vangeringe substraatbeschikbaarheid. Wordthet
aanwezige substraat beter toegankelijk gemaakt door drogen enherbevochtigen,danblijkt, zoalsteverwachten was,depotentiële denitrificatie
op16Agroterdanop12B(tabel3 ) .
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TABEL 3. Potentiële denitrificatie.
TABLE 3. Potential denitrification.
Denitrificatiesnelheid*
Grondmonsters van
Gestoken ringmonsters
Ingevulde ringmonsters (deels ingedroogd
en herbevochtigd)
Veldvochtige mengmonsters
Na luchtdrogen herbevochtigdemengmonsters
Mengmonsters met toegevoegd pepton of
luzernemeel

akker 12B (KA)

akker 16A (WW)

1,5

1,5

2
3,5
5-8

4
3,5
14

5-11

10-17

* denitrificatiesnelheid bij ca.20 C inug N2Ü-N per ggrond (drogestof;
perdag
Inovereenstemming met het beeld ten aanzien vanmicrobiologische processen bleek demicrobiële biomassa in de bovengrond op 16A groterte zijn
dan op 12B.Een uitzondering waseind augustus (drogeperiode!) (tabel 4;
onderzoek ITAL).

TABEL 4.Biomassa C (ugCper gdroge grond,vgl Chaussod-Nicolardot)
TABLE 4.BiomassC (ugC per gdry soil,according to ChaussodNicolardot).
Diepte

Datum

9/5

27/8

23/10

Perceel 12B
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

497
460
423
430
597

737
-

346
328
317
392
419

9/5

27/8

Perceel 16A
583
725

538
414
417
461

Van de nematoden bleken wortelzuigendeen bacterie-etende vertegenwoordigers verreweg hetmeest talrijk.Op 16A lagen deaantallen hoger dan op
12B. Behalve de bietenakkers werden ook tweeakkersmet zomertarwebemonsterd.Dedichtheden lagen daar gemiddeld tweemaal zo hoog.
Mijten en springstaarten werden eveneens bemonsterd op 16A en 12B.Resultaten van die bemonstering zijn nog niet beschikbaar. Wel beschikbaar

23/10

474
474
340
451
425
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zijn de resultaten van een experiment dat ten behoeve van het project op
een ander proefveld (IB 0019)werd aangelegd. Hier werden bieten gezaaid
op gecultivaterd of geploegd land en er werd al dan niet ondergrondse
klaver tussen de bieten gezaaid. Zoals verwacht, werden op de gecultivaterde percelen meer mijten en springstaarten in de bovengrond aangetroffen. Anders dan verwacht bleek tussenzaai van de klaver niet te leiden tot
minder schade aan bietezaailingen als gevolg van vraat door springstaarten
en bietekevertjes.
Het voornemen om op 'geïntegreerd' zomogelijk te cultivateren in plaats
van te ploegen wordt door dit resultaat ondersteund, maar tussenzaai van
ondergrondse klaver blijkt geen reële optie.
Potwormen bleken, behalve in de laag 0-10 cm, ook zeer talrijk te zijn
in de laag 10-30 cm. Aantallen en biomassa waren op 16A en 12B niet verschillend (onderzoek LH-Bodemkunde en Geologie).
Bemonstering van regenwormen werd niet uitgevoerd. Uit waarnemingen van
excrementhoopjes op de oppervlakte en met behulp van de trillingsmethode
werd de indruk verkregen dat op 12B geen regenwormen aanwezig waren en op
16A nauwelijks.
In het laboratorium zijn als aanvulling op de veldbemonsteringen waarnemingen verricht aan grondmonsters en gewasresten, uitgelegd op agar en aan
ringmonsters waaraan pepton of luzernemeel was toegevoegd. Behalve protozoën bleken vooral ook aaltjes een rappe opbloei te vertonen, terwijl
daarna(ast)ook potwormen, mijten en springstaarten optraden.
Resumerend kan worden vastgesteld dat op de akkers 16A (wisselweide,
toekomstig 'geïntegreerd')en 12B (kunstmestakker, toekomstig 'gangbaar')
de bodemfysische toestand, de gemeten bodemfysische processen en de
bewortelbaarheid sterk overeenkomen. Overeenkomstig de verschillen in
organische-stofgehalte zijn er (aanzienlijke) verschillen in microbiële
biomassa en (potentiële)microbiologische activiteit en in aantallen van
enkele andere groepen bodemorganismen.
Het proefveld lijkt dan ook zonder meer geschikt voor het voorgenomen
vergelijkend onderzoek.
Uit het EEG-programma 'Legume nitrogen fixation and strategies for
nitrogen fertilizer use' werd onder het deelthema 'Strategies for nitrogen
fertilizer use' een subsidie adƒ 250.000,- toegezegd voor de periode
midden 1986-1989,te verdelen tussen IB, ITAL en Stiboka.
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Biologische en chemische bestrijding van Rhizoctonia solani bij aardappelen
In samenwerking met het PAüV en het Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten werden tien veldproeven genomen met biologische en chemische bestrijding vanRhizoctonia solani inde aardappelteelt. Voor de biologischebestrijding werd Vertici1lium biguttatum aangebracht opde poters.Voorde
chemische bestrijding werd aan de grond pencycuron (Moncereen)oftolclofos-methyl (Rizolex)toegediend in hoeveelheden van 1/8 tot 1/1 van de
aanbevolen dosering.
Deze 'geïntegreerde' bestrijding gaf op alle velden een positiefresultaat, niet alleen wat betreft de gewasaantasting,maar ook wat betreft de
sclerotiumbezetting van de oogst.Het laatste leidt tot een geringersorteerverlies als het om pootaardappels gaat. Indeze gecombineerde behandeling bleek de halvedosis Rizolex en een kwart dosisMoncereen reeds voldoende.
De nematiciden aldicarb (Temik)en oxamyl (Vydate)bleken tot een concentratie van 50mg per kg inagar-voedingsbodems de groei van V.
biguttatum niet nadelig te beïnvloeden,evenmin als die van R.solani.
De resultaten van dejaren 1981-1983werden samenvattend bewerkt,hetgeen leiddetot de volgendeconclusies:
* Het beënten van voorgekiemde,deels lichtmet lakschurft bezette poters
met een sporesuspensie van V. biguttatum issignificant beter dan een
chemische ontsmetting (met formaline)van poters wat betreft:
- de sclerotiumindex (lakschurftindex)van de oogst,en
- het sorteerverlies bijpootgoed.
* Er is geen duidelijk effect gevonden van beënten van poters met V.
biguttatum of van chemisch ontsmetten op dekg-opbrengst.
Oecologie van Verticillium biguttatum, een belangrijke hyperparasiet van
Rhizoctonia solani
De resultaten van enkele laboratorium-experimenten leverden nieuwe aanwijzingen voor het oecologisch obligate karakter van V. biguttatum. Eendergelijkemycoparasiet bezit in het plant-bodem ecosysteem bij afwezigheid
van een geschikte waard geen competitief saprofytisch noch epifytisch
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vermogen.Vanuit deze optiek moet verondersteld worden dat R.solani het
meest verantwoordelijk agens is voor de dynamiek van V. biguttatum inde
grond en op de plant.Het optreden van Rhizoctonia-haarden zal wellicht
worden gevolgd door ophoping vanV. biguttatum en een uiteindelijke reductie van de haard,üm deze hypothese te toetsen zijn waarnemingen gedaan in
kleine objecten met verschillende dichtheden aan R. solani en V.biguttatum en in vruchtwisselingssystemen op praktijkschaal,waarbij regelmatig
zowel degrond als de ondergrondse plant geanalyseerd werden op voorkomen
van beideschimmels.
De resultaten van deze,deels over verscheidene jaren lopende,proeven
leverden het volgende beeld.Ue ontwikkeling vanV. biguttatum opde plant
was sterk gecorreleerd aan die van R. solani.Op Rhizoctonia-vrijeaardappelplanten en op niet-waardplanten (o.a.tarwe)kon geen toename van V.
biguttatum worden waargenomen.Terugdringing van R.solani (relatieve
afname van het besmettingsniveau op de plant)beperkte zich tot de afrijpingsfase van sterk met R. solani besmetteplanten.
In de plantvrije grond kon geen dynamiek worden aangetoond. V.biguttatum bleek in staat,ook samen met diasporen van R. solani,vreedzaam te
coëxisteren zonder dat verjonging van de populatie noodzakelijk was
(passieve overleving). Hierbij zijn overlevingswaarden van meer dan twee
jaarwaargenomen.
Indoorwortelde grond daarentegen kon alleen bijde aardappelplant
duidelijke toename van V. biguttatum worden gemeten. Hierin werden direct
na het oogsten van het aardappelgewas ook veel diasporen van R. solani
aangetroffen,die overigens weinig persistent bleken.Behalve V.biguttatum kunnen echter ook andere factoren voor deze afname verantwoordelijk
zijn. InV. biguttatum-vrije grond werd n.l. een vergelijkbare afname
geconstateerd.
Geconcludeerd wordt dat het populatie-dynamische proces zich afspeelt op
het grensvlak van plant en grond,waar de groeiende waardschimmel en
indirect de plant -als specifiek substraat voor R. solani -deoecologische niche van V. biguttatum bepalen. Het aandeel van V. biguttatum in
de regulatie van Rhizoctonia-haarden zal beperkt zijn tot deaardappelplant gedurende deteeltervan.
In samenwerking met H. Reinartz,student biologie inAken,werd het
waardspectrum van V.biguttatum bestudeerd.De resultaten wijzen opde
hogemate van specificiteit t.o.v. R. solani. Invitroevenwel blijken ook
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enkele nauw verwante basidiomyceten geparasiteerd teworden.Eenopmerkelijk gegeven vormdedeselectieve uitsluiting vanfusariumsoortenop potersalsgevolg vanbeëntingmetconidiën vanV.biguttatum.Hetmechanisme hiervan isniet direct terug tevoerenopparasitisme. Indienook
pathogène fusariumsoorten selectief worden uitgesloten zoudetoepasbaarheid vanV.biguttatumalsbiologisch knolontsmettingsmiddel verruimd
worden.
Een begin isgemaaktmetdestudie naardevariabiliteit binnendesoort
V. biguttatum insamenwerking metTh.Saat,student biologie RUG. Hierbij
zijn aanwijzingen verkregen over verschillen inagressiviteit tussenisolaten t.a.v.R.solani enverschillen ingroeisnelheid bijsuboptimale
temperatuursomstandigheden.
Biologische bestrijding vanbietecysteaaltjes
Inhetvorig jaarverslag ismelding gemaakt vandestart vaneensamenwerkingsproject metInstituut voor Rationele Suikerproduktie,LH,vakgroep
NematologieenPlanteziektenkundige Dienst, gericht opdeinteracties
weergegeven infiguur3,waarbijhetIBzich vooral richt opderolvan
springstaarten enmijten.
suikerbieten

*
(vrijlevende larven
^
van)bietecysteaaltjes

i
T

V
schimmels
~*

roofmijten

Figuur3.Schematische weergave vaninteracties bijbietenteelt.
Figure3.Schematic presentation ofinteractions insugar beet
cultivation.

Tijdensdebijeenkomst vandeIntegrated Control ofSoil Pests Working
GroupvandeInternational Organization forBiological Control (IOBC)te
Wageningen in1985werden voorlopige resultaten gepresenteerd vaneen vakkenproef waarin continu en1:3bieten werden geteeld (ziejaarverslag
1984).Tenbehoevevandeverdere identificatie vandein1984verzamelde

45

mijten en springstaarten uit deze proef werd subsidie verkregen uit het
Wageningen-fonds van de LH.Dit werk wordt uitgevoerd doormw. ir.E.
Miedema.Bij demonsterneming en -verwerking in 1985werd tijdelijk geassisteerd door drs.W. Didden teWageningen. Een subsidieaanvraag bij de
ProgrammacommissieOnderzoek Bodemecologie is vooralsnog niet gehonoreerd.
Indien geen additionele steun wordt verworven zal het IBzichwaarschijnlijk uit dit project moeten terugtrekken.
Ammoniak-emmissie uit en vanaf de grond natoedienen van dierlijkemest
Bij dit onderzoek,dat in 1985werd gestart in het kader van het 'Nationaal Onderzoekprogramma Zure Regen',staat de ontwikkeling van eenoverdrachtsmodel voor NH van bemeste grond naar deatmosfeer centraal.Ten
behoeve van dit onderzoek is ir.J. van derMolen sinds half november aan
het IBverbonden. Indeaanloopperiode ging het vooral om het operationeel
maken vanmeetmethoden enmicrometeorologischeapparatuur voor veldmetingen, op basiswaarvan eenmassabalans kan worden opgemaakt.Het eigenlijke
meetprogramma start in1986.
Mineralisatiesnelheid van organische stikstof (en fosfaat)uitmest inde
grond
Over bovengenoemd onderzoek in potproeven met twee grondsoorten en diverse
mestsoorten werd afsluitend gerapporteerd. De resultaten kunnen als volgt
worden samengevat.
De nettomineralisatiesnelheid van organische stikstof uit dierlijke
mest bleek zowel afhankelijk vanmest-herkomst (o.a.diersoort en dierleeftijd)als van grondsoort.Globaal werden de verse kippemesten het
snelst gemineraliseerd,gevolgd door de varkensmesten en de rundermesten.
De versemesten van jonge dieren werden sneller gemineraliseerd dan de
versemesten van oudere dieren.Anaëroob bewaardemesten gaven deels weer
andere percentages netto gemineraliseerde Nte zien dan de onderzochte
versemesten.
De niet-gedroogde kippemesten werden zeer snel en al voor 70-100% inde
eerste 6maanden (voorjaar t/m herfst)gemineraliseerd.De N-mineralisatiesnelheid bijde oudedeep-pitmest kwam ongeveer overeen met die bijde
verse varkensfaeces.Bijde zandgrond werd, gemiddeld over alle runder-en
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varkensfaeces, in het eerste seizoen 38%van de toegevoegde organische
stikstof netto gemineraliseerd en in het tweede jaar kwam daar gemiddeld
nog 15%bij.
Ue overeenkomstige cijfers bij de zavelgrond waren 25%en 9%.
Afgezien van urinezuur in de kippemesten, dat zeer snel werd gemineraliseerd, werd er geen verband gevonden tussen de chemische samenstelling van
de mesten en de N-mineralisatiesnelheden in de twee grondsoorten. Met 6N
zoutzuur hydrolyseerbare stikstoffracties in de bemeste gronden waren niet
direct in verband te brengen met de netto N-mineralisatie in de tijd.
Hooguit vormde een zekere toename vana-amino-N een weerspiegeling van Nh
immobilisatie inmicrobiele biomassa.
Karakterisering van stikstofverbindingen inmest en grond m.b.v. pyrolysemassaspectrometrie leverde wel uiteenlopende fingerprints op voor de
verschillende mestsoorten en voor de gronden, maar er viel geen verband te
leggen met N-mineralisatiesnelheden.
Er bleek een rechtlijnig verband te bestaan tussen de verhouding C/Norg. van een mest en van mest-stromengsels en het percentage netto gemineraliseerde N ervan een half jaar na de toevoeging aan de grond (figuur4 ) .
Dit verband werd vooral bepaald door de sterke N-immobilisatie door het
stro (C/N-org. = ca.8 0 ) .üok 1,5 jaar na de toevoeging van mest met en
zonder stro werd een dergelijk verband gevonden, waarbij de lijnen wat
hoger begonnen en vaak wat steiler liepen.
Vaak wordt aangenomen dat bij organische stof met C/N-org. < 25de mineralisatie altijd overweegt op de immobilisatie, m.a.w. dat er vanaf het
begin een netto N-mineralisatie is. Hier bleek echter, met name bij de
rundermesten in de zavelgrond, netto een N-immobilisatie op te treden gedurende 1-bmaanden zelfs bij C/N-org. <16.
Het verschil in samenstelling van de bodemmicroflora kan een verklaring
vormen voor de sterkere N-immobilisatie in de zavelgrond dan in de zandgrond. In de kalkhoudende zavel hebben bacteriën (met C/N ca. 4) de overhand, in de zandgrond zijn dit de schimmels (met C/N ca.10).
Zodra er sprake was van netto N-mineralisatie verliep deze in het begin
ongeveer lineair in de tijd. In de winterperiode lag de N-mineralisatie
vrijwel stil.
Ue toevoeging van ureum aan de mesten en de mest-stromengsels had geen
eenduidig effect op de snelheden van (netto) N-mineralisatie. Omdat ureum
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zavel

• runderfeces,cattle feces
o idem+stro .id.* straw
• varkensfeces,pig feces
vtdem + stro .id.* straw
kippemest .chicken manure
a idem+stro , id.* straw

Figuur 4. Netto-N-mineralisatie aan het eind van het eerste seizoen ("N " ,
van mesten en mest-stromengsels als f u n c t i e van C/N
(IB 6299 en 6328^.
Figure 4. Nett Nmineralization of organic N from animal manures, with or
without added straw, at the end of the year of application ("N " ) ; A:
sandy s o i l , B: sandy loam s o i l . X-axis: r a t i o of C t o organic § of the
manures and manure-straw mixtures.

s t o f , veranderde d i t de verhouding C/N-org. van de mesten en mest-stromengsels n i e t en daarmee de snelheid van de netto N-mineralisatie dus
n i e t . Wel werd voorkomen dat de N-immobilisatie werd beperkt door een
absoluut gebrek aan minerale N. De N-immobilisatie door stro was langdurig
en van dezelfde orde van grootte b i j stro-mestmengsels als b i j s t r o met
ammoniumsulfaat.
Zowel i n de zandgrond als i n de zavelgrond was er sprake van mineralisa-
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tie van organisch fosfaat uit detoegevoegdemesten.Het zag ernaar uit
dat dezeP-mineralisatie na verloop van tijd werd gevolgd door een P-immobilisatie. Gezien de beperkte verhoging van het fosfaatgehalte van de
gronden door demesttoevoegingen en de spreiding van de bepalingen zijn de
resultaten van de P-mineralisatie veel minder betrouwbaar dan die van de
N-mineralisatie. Daar komt nog bij dat in beide gronden fosfaat voormeer
dan 5U%als anorganisch (mineraal)fosfaat voorkomt,waardoor detoename
van anorganisch fosfaat minder goed is vastte stellen dan detoename van
minerale stikstof.
Extrapolatie van de resultaten van deze potproeven naar de praktijk is
niet zonder meer mogelijk. Zowas er indeze proeven geen kans opuitspoeling vanminerale Nenwaren gasvormige verliezen door NH -vervluchtiging
en denitrificatiemeestal beperkt,zoals bleek uit balansberekeningen van
N .üepotten volgden wel de buitentemperatuur en ondergingen uitdroging
en herbevochtiging van de grond. Een gewas ontbrak echter,waardoorminerale Nsterk kon ophopen,enmet het gewas ontbrak een stimulering van de
microflora in de rhizosfeer.Deze potproeven gaven wel een goed inzicht in
de aanzienlijke spreiding van N-mineralisatiesnelheden die ook indepraktijk worden verwacht,afhankelijk vanmestsoort (diersoort,dierleeftijd),
bewaring van demest engrondsoort.
Versnelde biologische afbraak van bestrijdingsmiddelen door adaptatie van
de bodemmierof1ora?
Bouwplanvernauwing brengt vaak mee dat dezelfde bestrijdingsmiddelen
frequenter worden toegepast.Meer dan eens is aangetoond dat dit kan leiden tot een versnelde afbraak van dezemiddelen.Vanuit de praktijk zijn
er signalen dat dit bij 1,3-dichloorpropeen en ethoprofos,beide gebruikt
voor debestrijding van het aardappelcystenaaltje,optreedt.De studenten
A. Nipshagen (RUG)en H.üirven (KUN)hebben op het IBhiernaar onderzoek
gedaan. Eerstgenoemde isoleerde uit grond vanjaarlijks ontsmette proefvelden op zandgrond een Pseudomonas-speciesdie in staat bleek op
dichloorpropeen als enige koolstof- en energiebron te kunnen groeien.Tot
een overeenkomstige bevinding kwam üirven voorwat betreft ethoprofos.Dit
bevestigt het beeld van Pseudomonas als een bacteriegroep met een zeergevarieerdemetabolischecapaciteit.
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hoofd; zware metalen inmest-en
afvalstoffen, regulering; ontwikke1ingssamenwerking.
toetsing vanmeststoffen, stikstofbemestingvanbouwlandgewassen.
stikstofenfosfaat indierlijke
mest; nitraatuitspoeling.
fosfaat-,kali-enmagnesiumbemesting, verloop chemische bodemvruchtbaarheid.
toepassing vanrioolslibencompost
(zware-metalenaspect).
ontwikkelingssamenwerking,toegespitstopN-onderzoek.
verwerking van mestoverschotten;
mestbalansen.
magnesium-enkalkbemesting,
verloop kalktoestandvandegrond
i.v.m. "zure" regen,cursus bewerking proefresultaten.
spoorelementenbemesting,zwaremetaalverontreiniging.
zware-metaalverontreinigingin
volkstuinen inrelatie tot gezondheidvandeconsument,
stikstofreactie vanakkerbouwgewassenengrasland i.v.m.stikstofgehalte vangrond, betekenis
van vruchtopvolging,
stikstofengrasland, stikstofbemesting inhetvroege voorjaar,
stikstofbemestingvangrasland,
toetsing van meststoffen voorde
tropen.
stikstofengrasland,pHenstikstofreactie; stikstofbemestingvan
aardappelen.
stikstofbemestingvangranen;toediening van meststoffen,
grond-gewasrelatie grasland,
stikstofenorganische-stofhuishoudingvandegrond, groenbemesting,
stikstofbehoeftevanakkerbouwgewassen onder invloed vanhet weer.

50

Enkele belangrijke trends in het onderzoek worden hieronder vermeld.
Het onderzoek over de werking van mestsoorten en -hoeveelheden op de
chemische samenstelling van gewas,grond en grondwater (samenwerking met
NM1, CABO, ICW,PAGV en PR)onderging een zekere afronding. Daarentegen
zal indetoekomst meer aandacht worden besteed aan de N-fluxen op (beweid) grasland, te weten mineralisatie/immobilisatie,nitrificatie, denitrificatie, ammoniakvervluchtiging,uitspoeling en runoff,zulks in samenwerking met NMI, LH,CABO en ICW.Hetzelfde geldt voor de N-,P- en K-werking van geïnjecteerde drijfmest.
Optimalisering van de N-bemesting, zowel op bouw- als op grasland, is
nog steeds een onderwerp dat in het centrum van de belangstelling staat.
De nitraat(snel)test (grond/gewas)wordt op zijn waarde getoetst als indicator voor aanvullende N-bemestingen.
Het sportveldonderzoek werd afgesloten. De opvolger van de betreffende
onderzoeker zal zich vooral met de compostering van rest-en afvalstoffen
bezighouden.
De studie over de bodemfactoren die de opname van zware metalen door het
gewas bepalen,zal meer accent krijgen. Werkzaamheden samenhangend met de
regulering van het gebruik vanmeststoffen vanuit het oogpunt van bodembelasting zullen veel tijd gaan vergen.
Wat het onderzoek voor ontwikkelingslanden betreft zal,naast het lopende onderzoek, de ureuminjector uitvoerig worden getest in 1986.
I.BEMESTINGSÜNDERZOEK
1. Bouwland
Blijkens veeljarig onderzoek op de Lovinkhoeve (IB0004) verhogen groenbemestingsgewassen,geteeld als hoofdgewas,duidelijk de opbrengsten van
akkerbouwgewassen die daarna worden verbouwd. Het met alleen kunstmeststikstof te behalen opbrengstniveau was echter aanmerkelijk hoger.Wel kon
na groenbemesting vrij veel kunstmeststikstof worden bespaard. Groenbemesting gecombineerd met een optimale gift kunstmeststikstof bracht nauwelijks meer op dan alleen kunstmeststikstof. Deze waarneming sluit aan bij
de resultaten van een statistisch model,waarmee voor veeljarige veldproeven de specifieke effecten ("resteffecten")en N-besparingen, als
gevolg van groenbemesting,werden beschreven. De resteffecten varieerden
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van -2,4tot +11,7% van demaximale opbrengst en de N-besparingen van 12
tot 70 kg per ha,afhankelijk van het gewas,de grondsoort en deweersomstandigheden (verschillen tussen de jaren). Een negatieve werking kan
optreden wanneer de groenbemester te diep ofonder ongunstige omstandigheden wordt ingewerkt.
Het onderzoek naar verdere verfijning van de richtlijnen voor deNbemesting van granen (wintertarwe)werd voortgezet. Het nitraatgehalte van
het xyleemsap,met als kritische grens 1000mg per 1, lijkt geen goed
criterium te zijn voor de voedingstoestand van het gewas.Het gehalte kan
tijdens perioden van maximale drogestofproduktie, zelfs ondanks eenaanvullende N-bemesting,tot zeer lage waarden (figuur 5)dalen,terwijl toch
korrelopbrengsten van 9â 10ton worden behaald. Het lijkt vooralsnog
beter de voorraad minerale stikstof inde grond,middels een (snelle)
nitraattest,alsmaatstaf voor een aanvullende N-bemesting te nemen.Ook
bij fabrieksaardappelen wordt nagegaan of de reactie van het gewas opeen
aanvullende N-bemesting kanworden afgeleid uit de resultaten vaneen
sneltest,danwel een chemische analyse van het gewas (bladsteeltjes).In
dit onderzoek bleek deling van de N-gift een duidelijke opbrengstverhoging
te geven.Een aanvullende bemesting was eind juli effectiever dan eind
juni. Als het gewas goed van stikstof is voorzien,kan inde periode van
20 september tot 1U oktober nog een aanzienlijke knolproduktie optreden.
Van een in 1984op het instituut gehouden symposium werden de
proceedings geredigeerd. Zij geven een overzicht over de betekenis van
grond- en gewasonderzoek voor N-bemestingsadviezen in Noordwest-Europa en
bundelen de kennis over de N-huishouding van de grond en de N-opname door
het gewas (simulatiemodellen).In 1985werd opnieuw een symposium georganiseerd ("N metabolism in higher plants"),nu in samenwerking met de RUte
Groningen.Wederom werd veel tijd besteed aan deproceedings.
2. Grasland
Het N-onderzoek was erop gericht een nauwkeuriger bemestingsadvies,afgestemd op de behoefte van het gras bij verschillende exploitatie, variërend
van (vrijwel)alleen weiden tot alleen maaien,te ontwikkelen. Met behulp
van de nitraat-sneltest werd nagegaan of de N-behoefte per snede kan
worden afgeleid uit de nitraatgehalten van gras en grond.
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Figuur 5. Verloop van het nitraatgehalte in het xyleemsap van wintertarwe
t i j d e n s het groeiseizoen en de invloed van een N-bemesting ( i n kg N/ha)
daarop.

Figure5.Courseofthe nitrate contentofthe xylem sapofwinter wheat
during the growing seasonasaffectedbynitrogen application (inkg
N/ha).

Upeendesbetreffend proefveld werd aan het eindvanhetseizoen,bij een
zeer uiteenlopend graslandgebruik,vrijwel evenveel N-mineraal inhetprofiel (0-60cm)gevonden:60kg/ha,bij eenbeginvoorraadvan80kg/ha. Van
ophoping vanminerale N,alsgevolgvanbeweiding bijeen totale N-gift
van 420kg/ha,isindeze proef geen sprake geweest.
Reeds eerderisgeblekendatdeP-reactie van gras,gemetenaanhet
P-gehalte,hetbeste voorspeldkan wordenopbasisvanhetP-AL-getalin
de laag 0-20 cm.Watdegrasopbrengst betreft,lijkt voorspellingopbasis
vanhetP-AL-getal indelaag0-5cmiets efficiënter.Inditverband
verdient vermelding datookdepHindelaagvan5-20cmeen duidelijke
invloed heeftopopbrengstenCa-gehalte.
Een belangrijk deel vandedoordeNederlandse veestapel geproduceerde
mest moetopgrasland worden uitgereden.Oplichte grond wordt injecteren
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gepropageerd,üit heeft duidelijke voordelen, zoals minder N-verliezen,
minder stank,minder bevuiling van het gras etc.Van deP- en K-werking
van geïnjecteerde mest isweinig bekend. Bijeen weinig mobiele voedingsstof als fosfaat zal het zijdelings transport uit de injectiesleuf gering
zijn. Het optimale P-effect wordt pas bereikt als ook de stroken gras
tussen de injectiesleuven van (kunstmest)-Pworden voorzien. Daarom mag
worden verwacht dat de P-werking van geïnjecteerdemest laag is.Volgens
tabel 5verhoogde geïnjecteerde mest de opbrengsten op zandgrond (IB3035
en 3036),maar niet op veengrond (IB 3034), ondanks royale giften kunstmest-N en -P.Hetzelfde geldt voor deP-onttrekking,althans bijde laagste giften kunstmest-P. Analoge resultaten werden gevonden voor kali.
Ineen studie over de voorspellendewaarde van chemisch grondonderzoek
voor hetMg-gehalte van gras bleek slechts 25%van de variantie te worden
verklaard door K-gehalte van de grond en pH,terwijl hetMg-gehalte nauwelijks invloed had. Eveneens 25%van de variantie kwam op rekening van het
N-gehalte van het gras.
3.Toetsing van meststoffen
In verband met aanvragen om ontheffing werd dewerking van dechelaten
MnEDTA enMnDTPA vergeleken met MnSO .De proeven werden uitgevoerd op
veensubstraat bijpH-KCI 5,1 resp.6,2,met sla en zomertarwe als toetsgewassen.Te oordelen naar hetMn-gehalte isbij sla dewerking als volgt:
MnDTPA =MnSO >MnEDTA (lagepH);MnDTPA >MnSO =MnEDTA (hoge pH).Bij
de hogere doses MnEDTA trad een significante groeiremming op.Bijzomertarwe wasMnDTPA effectiever dan MnSO ,terwijl MnEDTA een tussenpositie
innam, bij beide pH-niveaus.
In het kader van dewerkzaamheden voor het Meststoffenbesluit zijn weer
veel adviezen uitgebracht aan het RIKILT over ontheffingsaanvragen.Het
betreft o.a. chelaten,afvalstoffen, kalkmeststoffen van verschillende
fijnheid,bodemverbeterendemiddelen (zoals boomschors),NPK-meststoffen
in staaf-oftabletvorm,N-meststoffenmet dicyaandiamide,Polyacrylamide
als vochtregulatoretc.De nieuwe Meststoffenwet vraagt aandacht t.a.v. de
kwaliteitseisen,zowel van erkende meststoffen als van meststoffen die in
de officiële lijstmoeten worden opgenomen.
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TABEL 5.Urogestofopbrengsten (ton/ha)en fosfaatonttrekkingscijfers
(kgP 2 U 5 /ha)van drie fosfaatproefvelden (IB3034, IB3035en IB 3036);
som vandeeerste viersneden.
TABLE 5. tiry matteryields (t/ha)and Puptake (kg PJJJha) inthreeP
experiments; sum ofthe first four cuts.
Mest- Kunstm.,Drogestofopbrengst
Fosfaatonttrekking
injectie,kg P0.
25
t/ha
perha
IB3034 IB3035 IB3036 IB3034 IB3035 IB3036
P-AL: 24P-AL: 12 P-AL: 10 P-AL: 24 P-AL: 12P-AL: 10
0

0
100
200
300

8,3
8,4
8,6
8,8

8,9
9,7
9,8
9,7

8,5
9,3
9,7
9,6

76
91
100
112

67
107
128
136

63
89
108
117

40*

0
100
200
300

8,3
8,6
8,7
8,4

9,6

9,3

10,2

10,2

10,5

10,0

10,3

10,2

78
90
102
102

95
118
131
132

77
102
111
122

* detoegediendemest bevatte resp.108,82en86kg P0.op de drie
proefvelden

II.ONDERZOEK OVER DEBELASTING VAN HETMILIEU
1.Dierlijkemest
Inhet begin van dezeventiger jaren werd door IB,ICW,PAGV enPReen
aantal veeljarige proefvelden met grote hoeveelheden runderdrijfmestaangelegd.Enkele resultaten van dit onderzoek worden hier vermeld.Bij snijmais werden de hoogste opbrengsten verkregen bij200-300ton drijfmest per
ha. Zelfs bijgiften van 100-200ton drijfmest perha had kunstmest nog
een positief effect.Het niet aan stikstof toete schrijven resteffect van
de drijfmest bedroeg 0,5 ton drogestof per haop kleigrond en 1,5 tondrogestof perhaop zandgrond. Het overschot aanminerale stikstof ging verloren door uitspoeling (vooral indewinter)en denitrificatie (voorjaar
en zomer).
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Bij giften vanaf 5ü ton runderdrijfmest per ha bereikte het nitraatgehalte van het ondiepe grondwater waarden boven de voor drinkwater aanvaardbare norm. Als gevolg van het overschot aan fosfaat werd het bodemprofiel van kleigrond tot 40 cm, en dat van zandgrond tot meer dan 40 cm
verrijkt met fosfaat. Het overschot aan kali leidde eveneens tot verrijking van het bodemprofiel en het ondiepe grondwater met dit element. Het
is duidelijk dat het beleid inzake de maximaal toelaatbare drijfmestgiften
niet alleen op opbrengst en kwaliteit van het gewas moet worden gebaseerd,
maar vooral ook op de belasting van het milieu en de consequenties daarvan.
Een hierop aansluitend onderzoek betreft een lysimeterproef,met als
toetsgewassen suikerbieten en snijmais op zandgrond, waaraan gedurende
acht jaren grote hoeveelheden runderdrijfmest werden toegediend. De
'apparent recovery' voor stikstof was 65 tot 87%in de kunstmestobjecten
en 46 tot 60%, resp. 26% in de drijfmestobjecten, bij resp. voor- en
najaarstoediening. De N-uitspoeling was afhankelijk van de grootte van de
N-gift en het tijdstip van toediening (drijfmest). Boven 250 kg minerale N
per ha bleek de uitspoeling sterk te stijgen en werd de drinkwaternorm van
50mg NO /l in het ondiepe grondwater overschreden. De mineralenbalans
bleek in de kunstmestobjecten voor de onderzochte elementen N, P en K negatief, en voor Cl positief te zijn. In de drijfmestobjecten was de mineralenbalans vrijwel steeds positief, des te meer naarmate meer drijfmest
werd toegediend.
Door de nitrificatie met behulp van nitrificatieremmers als dicyaandiamide (DCü)af te remmen, kunnen stikstofverliezen, bijv. door uitspoeling
in de winter, in belangrijke mate worden voorkomen. Het ligt daarom voor
de hand dergelijke middelen in combinatie met dierlijke mest toe te passen. Ue resultaten van dergelijk onderzoek tonen aan dat de werking
varieert met het gewas en de grondsoort. De beste resultaten werden verkregen op lichte gronden bij rooivruchten, de slechtste op grasland. Bij
toepassing laat in het najaar, of in het voorjaar, kan een belangrijk deel
van de geconserveerde minerale stikstof na de oogst, dus ongeveer een jaar
na de behandeling, alsnog verloren gaan.
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2. Zuiveringssliben (huisvuil)compost
Om nate gaan of zuiveringsslib op verantwoordewijze in de landbouw kan
worden toegepast,werden indezeventiger jaren enkele proefveldenaangelegd,waarop zuiveringsslib uit afvalwater van huishoudelijke herkomst,in
hoeveelheden tot tien maal detoegestane,werd toegediend. Zuiveringsslib
verhoogde het stikstofgehalte van het gewas,maar verlaagde het suikergehalte en dewinbaarheid van de suiker bijsuikerbieten en het zetmeelgehalte van aardappelen.Zuiveringsslib had een positief resteffect opde
knolopbrengst van aardappelen en,inminderemate,ook op de opbrengst aan
suikerbieten. Het P-gehalte van het gewaswerdweinig,het gehalte aan in
water oplosbaar fosfaat van de grond daarentegen duidelijk verhoogd door
zuiveringsslib.Wat de gehalten aan zwaremetalen van het gewas betreft,
werden alleen de zinkgehalten duidelijk verhoogd,en bijaardappelen ook
•het kopergehalte.Van de gehalten aan zwaremetalen inde grond nam het
kopergehalte relatief hetmeest toe doortoediening van zuiveringsslib,de
gehalten aan zink,kwik en cadmium minder.
Het onderzoek over dewerking van zuiveringsslib en huisvuilcompost,als
meststof,bodemverbeterend middel of substraat,opde opbrengst enkwaliteit van gewassen en de chemische samenstelling van de grond en hetdrainwater werd voortgezet.De rapportering van de resultaten ondervond enige
vertraging door de pensionering van de betreffende onderzoeker.
Voormaterialen die vrijkomen bij hetmaaien en afplaggen van (vergraste)heidevelden worden afzetmogelijkheden gezocht indetuinbouw. Inhet
algemeen isdaarvoor voorafgaande compostering noodzakelijk,maartoevoeging van kalk of stikstof isdaarbij niet nodig en zelfs ongewenst,omdat
dit de stikstofverliezen door vervluchtiging (ammoniak)of uitspoeling
(nitraat)vergroot.Composten van heideprodukten zijn arm aanvoedingsstoffen,hebben een laag geleidingsvermogen en een vrij lage pH (pH-KCl
4-5). Ze zijn te gebruiken als aanvulgrond in de boomkwekerij,ofalsbestanddeel van potgronden,waarbij naar behoeftemeststoffen kunnen worden
toegediend.
3. Emissie van cadmium en lood
De bekalkingsproefvelden indeBrabantse Kempen (Cd-totaal 0,5-1,8mg/kg)
werden voortgezet.Bij sla was bekalking tot pH-KCl 6,0 voldoende omhet
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Cd-yehalte van het gewas te reduceren t o t beneden de norm van 0,2 mg/kg
verse stof'. Uit was b i j a n d i j v i e en spinazie niet het geval. B i j grondbewerking en bekalking van de laag van Ü-5Ü cm werd wel de norm van 0,2
mg/kg verse stof bereikt b i j deze gewassen (figuur 6 ) .
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Figuur6.EffectvanbekalkingophetCd-gehaltevanandijvie;A=grondbewerkingenbekalkingvandelaag 0-25 cm;B=grondbewerkingen
bekalkingindelaagvan0-50 cm;Cd-totaalgehaltenvanproefveld1-4
resp.0,54;0,96; 1,48en1,80 mg/kg.
Figure6.EffectoflimingontheCdcontentofendive;A=mixingand
limingofthe 0-25cmlayer;B=mixingandlimingofthe0-50cmlayer.
TotalCdcontentsofexperimental fields 1-4:0.54,0.96, 148and1.80
mg/kg, respectively.

Op25percelenmetschorseneren,variërendinpH-KCI, organische stofen
Zn-totaal bij eenCd-totaalgehalte vanminder dan0,9mg/kg,bleekhetgemiddeldeCd-gehaltevanschorseneerwortel 0,18 mg/kg verse stoftebedragen. Gehalten hoger dan 0,30 mg/kg werden niet gevondenen36%vandemonstershadeen Cd-gehalte tussen 0,20en0,30 mg/kg. Cd-gewas was positief
gecorreleerd met Cd(totaal)-grond,ennegatiefmet pH-KCIenorganische
stof.
In76grond-engewasmonsters (sla),diein1980/1981 genomen werdenin
de Brabantse Kempen,isaanvullend onderzoek verrichtoplood.DePb-totaal gehaltenvandegrond varieerdenvan15-108mg/kg meteengemiddelde
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waarde van 51 (ret.waarde zandgronden 30mg/kg)en die van het gewas van
0,0-0,22mg/kg vers produkt (kritische norm 0,50 mg/kg). Pb(totaal)-grond,
pH-KCl en organische stofwaren niet noemenswaard gecorreleerd met Pb-gewas. Duidelijker verbanden tussen deze bodemfactoren en het Pb-gehaltevan
het gewaswerden gevonden ineen proefplekkenonderzoek in Stein (L.), waar
bij overslag van looderts inde haven door stuiven plaatselijk
verontreiniging van de grond is opgetreden.
Het onderzoek naar de belasting van volkstuinen met cadmium en loodwerd
voortgezet. Ineen industriegebied werden duidelijk verhoogde gehalten aan
deze elementen indetoetsgewassen, spinazie en boerenkool,aangetroffen.
De norm voor cadmium, resp.0,2 en 0,1 mg/kg vers produkt,werd ineen
aantal gevallen overschreden.Ditwas niet het geval voor lood.
4. "Zure" regen
Het onderzoek in de afdeling omvat het toetsen van de zgn. kalktoestandsformule van Sluijsmans voor natuurterreinen die aan atmosferischedepositie ("zure" regen)zijn blootgesteld. Daartoe ismeer kennis nodig over
het effect van de N-component indeze formule.Deze N-component,die van
essentieel belang is voor de duiding van de bodemverzuring, zal worden
afgeleid uit de huidige kennis over denitrificatie,opname van Nen andere
nutriënten door cultuurgewassen,heide,bos (hout,loof,ondergroei),en
uit relevanteanalyses.
III.ONDERZOEK ENACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN ONTWIKKELINGSLANDEN
De proceedings van het symposium "Nitrogen management in farming systems
in humid and subhumid tropics",als gezamenlijke publikatie van U T A en
IB,kwamen gereed.Met het symposium werd de eerste fase van het project
over deN-huishouding van de grond bijdiverse teeltsystemen inde humide
tropen afgesloten. Het project ging inmiddels zijn tweede fase inen
ondervond een uitbreiding in Indonesië,alwaar het onderzoek in handen
werd gelegd van stafleden van de Brawijaya Universiteit van Malang.Het
onderzoek vindt plaats in Lampung (Zuid-Sumatra),alwaar een teeltsystemenproefmet stikstoftrappen isaangelegd. Ineen "alley-cropping"proef wordt het effect van in schermen geplante houtige gewassen (o.a.
leguminozen)opde N-huishouding van daartussen verbouwde voedingsgewassen
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(mais)nagegaan. Een eenvoudig veldlaboratorium zal worden gebouwd en een
lysimeter aangelegd.
Het onderzoek in samenwerking met U T A te Onne (Nigeria)werd voortgezet. Het accent komt te liggen op het praktijkonderzoek ("on-farm
research") bij de boer, en voorts op "alley-cropping". Een medewerker van
de Brawijaya Universiteit verrichtte wortelstudies In Nigeria en werd
daartoe ondersteund vanuit de afdeling Bodemfysica en Grondbewerking.
De bewortelingsdiepte speelt een belangrijke rol in "alley-cropping",
waar de dieper wortelende houtige gewassen de stikstof voor uitspoeling
behoeden, waardoor deze ten goede kan komen aan de voedingsgewassen. Er
zijn aanwijzingen dat de beworteling van gewassen aanzienlijk dieper kan
zijn dan werd verondersteld en dat niet de pH,maar de indringingsweerstand deworteldiepte limiteert. Beworteling in de ondergrond is in hoofdzaak beperkt tot de oude wortelgangen, voor zover deze niet zijn verstoord
door de toegepaste landontginningstechniek.
Oe inrichting van het laboratorium voor grond-, gewas- en wateranalyse en
voor gewasbescherming in de Jordaanvallei kwam gereed. Intussen is een
aanvullende zending glaswerk, onderdelen voor apparatuur en chemicaliën
verscheept. Het laboratorium legt zich toe op het testen van analysetechnieken en op verbetering van de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
van de analyses. De afdeling gewasbescherming is ondergebracht bij het
ministerie van landbouw, dat eveneens als taak heeft bemestingsadviezen
voor de boeren/tuinders te ontwikkelen. Het laboratorium staat in de
eerste plaats ten dienste van de bodemkartering en de bodemgeschiktheidsclassificatie. Er wordt geëxperimenteerd met de zgn. dubbele-potmethoden om tekorten aan de belangrijkste voedingsstoffen in de verschillende grondsoorten te kunnen vaststellen. Uitgezonden Jordaniers namen
deel aan een cursus gewasbescherming of drainage, of liepen stage op de LH
(vakgroep Nematologie) of het IB (Centraal laboratorium, Bodemfysisch
laboratorium).
Bij breedwerpige ureumbemesting in sawah rijst kunnen zeer grote N-verliezen optreden. Het NMI heeft daarom in samenwerking met de vakgroep Landbouwtechniek van de LH en de firma Homeco BV een ureuminjector ontwikkeld,
om ureum op diepte te plaatsen. Bij DüIS is een projectvoorstel ingediend
om de injector in de praktijk te testen op ergonomische en teeltkundige
aspecten. Dit onderzoek zal worden gecoördineerd door het IB.
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De resultatenvanstikstofbemestingsproeven bijtulpenleliewerden nader
geanalyseerd.
Indebloementeelt werddebetekenisvancalciumindevoedingsoplossing
voordekwaliteitvan Gerbera onderzocht.Demeststofbehoeftevan Bouvardia werd vastgesteld.
Bijboomteeltgewasseninpotwerddemogelijkheid tot hergebruikvanhet
lekwater uitdepot nagegaanomdegebruikelijkemeststofgiftentedrukken
en uitspoelingvannutriënten tegentegaan.
Instedelijk groen werden eiken uitgeplantdiegedurendeeenjaarin
potten waren opgekweekt voordevormingvaneengoedewortelkluit.
Bijeenhoog stikstofleverend vermogenvandegrondisweglatenvande
stikstofbemesting bij fruit niet zondermeer geoorloofd. Het effectvan
druppelbevloeiing met toevoeging vanmeststoffen werdindiverse proeven
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onderzocht.
Bijdegroenteteelt onder glaswerd het onderzoek voortgezet omhet
nitraatgehalte te verlagen,onder andere doorteelt op voedingsfilm.Het
effect van stomen op het vrijkomen van bromidewerd verder nagegaan,terwijl het onderzoek naar verontreinigingmet cadmium weer werd opgenomen.
Ook in degroenteteelt indevollegrondwerd veel aandacht besteed aan
het voorkomen van hoge nitraatgehalten.
Bloembollenteelt
De stikstofopname van detulpwerd bestudeerd aan dehand vandeliteratuur en resultaten van oude proefnemingen. Volgens de literatuur neemt de
tulp na het planten inde herfst geen ofmaarweinig stikstof op inde
wintermaanden. Ineigen onderzoek werd wel een geringe stikstofopnamegeconstateerd,vooral als inde herfst was bemest.Het lijkt voor degroei
weinig uit temaken hoe de stikstofbemesting wordt verdeeld over herfst en
februari,al iseen herfstbemesting alleen hetminst aanbevelenswaard.
De resultaten van stikstofbemestingsproevenmet de lelie 'Enchantment'
op een zandgrond en een lichte zavel gedurende 1979-1983werden samenvattend bewerkt.Het effect van de basisbemestingmet stikstof bij hetplanten werd op zandgrond duidelijk bepaald door de hoeveelheid regen inde
periodemaart totmei.Deze sterke invloed iseen gevolg van de ondiepe
beworteling van de lelie,hoofdzakelijk inde laag van 0-20 cm.Alsbemestingsadvies werd afgeleid om 75kg N per haals basisbemesting tegeven en
7b kg per haals bijbemesting,verdeeld overdrie giften in de periode
midden mei tot begin juli. Op lichte zeeklei wasde reactie op destikstofbemesting zwak,soms negatief.Nader onderzoek is gewenst omdit te
verklaren.Bij het forceren bleek de bemesting van depotgrond zeerbelangrijk,ook voor bollen van planten die optimaal met stikstof waren
bemest. Inde houdbaarheid van de bloemen op devaaswas de invloed van de
potgrondbemesting nogwaarneembaar.
Bloementeelt
Demeststofbehoefte van Bouvardia wordt onderzocht op eenmeerjarig stikstof- en kalibemestingsproefveld.Bijde oogst in het voorjaarwas de
reactie van het gewas op deaangebrachte voedingsniveausminder duidelijk
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dan bijde oogst injuli-augustus. Inde eerste periode gaf geen stikstofbemesting een wat lagere bloemproduktie,maarwel waren de gesneden takken
het zwaarst. Inde zomerwaren zowel het achterwege laten van de N-en Kmeststofgift als de zwaarste gift voor de produktie nadelig.
BijGerbera 'Appelbloem' op steenwol werd een proef opgezet om teonderzoeken ofmeer calcium inde voedingsoplossing een steviger bloemsteel
geeft en daardoor een beterehoudbaarheid opde vaas. Erwerden drieverschillende Ca/K-verhoudingen gebruikt.De opbrengst van het eersteproefjaar van voorjaar tot november liet geen verschillen zien,noch inaantal
bloemen,noch in het gewicht ervan.Tweemaal werden houdbaarheidsproeven
gedaan.Erwerd echter geen beterehoudbaarheid gevonden voorde bloemen
afkomstig van de voedingsoplossing met het hoogste calciumgehalte.
Boomteelt en stedelijk groen
Als laanbomen in stedelijk groen zonder kluitworden uitgeplant,kanveel
uitval optreden.Onderzocht werd of een jaar telen in potten met veenhoudende potgrond de overgang minder abrupt kanmaken. Eiken werden opgekweekt indrie soorten potgrond enmet de langzaamwerkendemengmeststof
Osmocote,die doorde potgrond werd gemengd ofna het planten van de bomen
bovenop de potgrond werd aangebracht.Deeiken sloegen slecht aan,maar de
uitval was geringer als de potgrond bijde aanvang van de teelt minder
voedingszouten bevatte,ofdeze verlaging nuwerd bereikt door bijmengen
van polyurethaan of boomschors,of door deOsmocote bovenop de potgrond
toetedienen.Bij de in dewinter van 1983 in stedelijk groen uitgeplante
eiken vielen in 198b nog bomen uit;evenals in 1984was datmeer het geval
na uitplanten in dewegberm en in het plantsoen dan in het trottoir.Als
oorzaak van de uitval wordt gedacht aan onvoldoende nazorg.De bomen
gingen aan vochttekort ten onder,mede door vochtconcurrentie vanonderbegroeiing en onkruid. Bij uitplant van eiken optwee plaatsen viel van de
bomen zonder kluit 62%uit,terwijl slechts 4%van de eiken die gedurende
een jaar in potten waren gekweekt voor het vormen van een potgrondkluit
afstierven.Als het aantal inmindering wordt gebracht dat tijdens deze
opkweek uitviel of achterbleef inontwikkeling,dan is het aandeel voor de
aangeslagen en levende bomen resp.38en72%.
Uit proeven die enkele jaren geleden werden uitgevoerd in samenwerking
met hetProefstation voor de Boomkwekerij inBoskoop is gebleken dat bij
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een voorde groei optimale bemesting van boomteeltgewassen in potten 40
tot 60%van detoegediende NPKmet het lekwater uit de pot verdwijnt.Een
proef werd opgezet met Pyracantha voor hergebruik van het lekwater omeen
betere benutting van detoegediende meststoffen te bereiken,medemet het
oog op het voorkomen vanmilieubelasting. Bij bepaalde NPK-giften was de
stand van het gewas midden augustus weinig slechter dan de beste groei die
zonder hergebruik van het drainwater werd verkregen. Een halvering van de
meststofdosering lijkt mogelijk (figuur7 ) .
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Figuur 7.Ue stand van Pyracantha op 13augustus 1985bij verschillende
meststofgiften en al dan niet hergebruik van het lekwater.
Figure 7.Crop development of Pyracantha on 13August 1985at different
fertilizer rates and with oorwithout •the reuse of leaching water.

Fruitteelt
In 1964werd door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders een grondwaterstanden-stikstoftrappenproefveld aangelegd inOostelijk-Flevoland om inzicht te krijgen indeontwateringseisen van appelbomen op nog niet gerijpte klei- en zavelgronden. Van 1977 tot 1980werd het onderzoek voort-
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gezet door het Proefstation voor de Fruitteelt. De in deze periode gevonden resultaten wijken niet sterk af van de conclusies die voor de periode
1964-1976 werden getrokken door Visser: naarmate de ontwatering beter was
en daarbij de beworteling ook dieper ging profiteerde het gewas meer van
het eigen stikstofleverende vermogen van de grond en was de behoefte aan
stikstofbemesting kleiner. In de tweede onderzoekperiode werd echter aangetoond dat bij het aanhouden van een lage stikstoftoestand in het gewas
door geen of weinig stikstofbemesting in jaren met nachtvorst tijdens de
bloei extra schade kan optreden. De verrijking met kali van de met herbiciden onbegroeid gehouden boomstrook werd in afhankelijkheid van stikstofbemesting en ontwateringsdiepte uitgebreid bestudeerd.
In een druppelbevloeiingsproef bij appels in Wilhelminadorp, gecombineerd met kalitrappen, werden bij het watergeven drie perioden in het
groeiseizoen aangehouden. Uit de opbrengsten aan appels, gesommeerd over
negen proefjaren, blijkt dat de combinatie van kalibemesting met watergeven in de laatste twee perioden, liggend tussen 15 juni en 15 september,
bij Cox's Orange Pippin een opbrengstverhoging van 19% heeft gegeven en
bij Schone van Boskoop 13% in vergelijking met onbehandeld (geen watergeven en geen kali).
In 1985 werden in Wilhelminadorp drie nieuwe proeven gestart over fertigatie (= druppelbevloeiing met water en meststof) bij goed geveerde eenjarige boompjes Cox's Orange Pippin en Jonagold op M9. Bij normaal bemeste
bomen was er bij druppelen van schoon water een sterkere scheutgroei, maar
tevens een lichtere bladkleur door stikstofgebrek. Fertigatie had een nog
betere scheutgroei tot gevolg, met een goede bladstand. Fertigatie geeft
dus een vroege ontwikkeling van het 'boomvolume', van belang voor de toekomstige produktie. Vergroting van de gift boven 2 1 per dag per boom gaf
wel wat extra groei,maar ging gepaard met lichtere bladkleur, zodat dan
meer meststof per boom nodig is.Voor de praktijk zou het eenvoudiger en
goedkoper kunnen zijn als na een dag met fertigatie volstaan kon worden
met dagen met alleen watergeven via het druppelsysteem. Uit bladkleurmetingen in een proef bleek dat onregelmatig fertigeren, mits niet minder
frequent dan ongeveer eenmaal per week, volstrekt bevredigende resultaten
kan geven. Wel neemt de efficiëntie van de fertigatiegift af naarmate de
periode tussen het fertigeren langer wordt.
Begin 1985 trad in de fruitteelt ernstige vorstschade op. In de fertigatieproef in Numansdorp kwam de meeste schade voor bij de bomen die het
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sterkste gegroeid waren. Dit isdus een argument tegen een te sterke
groeibevordering door fertigatie. In verder onderzoek zal hiervoor eenoplossing gevonden moeten worden,al waren deomstandigheden injanuarifebruari 1985wel erg extreem.
Groenteteelt onder glas
Onderzocht werd ofmeloenen met succes zijn tetelen op recirculerende
voedingsoplossing. Dit bleek het geval te zijn,maar het was niet mogelijk
door een hogere zoutconcentratie de groei zote beheersen dat het suikergehalte van de vrucht op een hoog niveau zou komen.De verhoging ging
zelfs gepaard met achteruitgang in de kwaliteit.
De proeven om op voedingsfilm sla te telen met een laag nitraatgehalte
werden voortgezet.Door de voedingsoplossing te verwarmen met een gelijktijdige verlaging van de kastemperatuurwordt energiebesparing nagestreefd. Ditmag niet gaan ten koste van de verkregen verlaging van het
nitraatgehalte van desla.
In acht proeven werd gewerkt met twee vaste ammonium/nitraatverhoudingen
(0ên 20%van detotale stikstof van 10meq/1 als NH )en twee gedurende
de teelt veranderende voedingsoplossingen,de ene van een hoge (20%NH -N)
naar een lage (0NH - N ) , deandere van een lage naar een hoge ammonium/ni4
traatverhouding.Door een ammoniumaandeel of eenwisselend ammoniumgehalte
werd de opbrengst aan sla verhoogd ten opzichte van een oplossing met uitsluitend nitraat als stikstofbron. Het nitraatgehalte van de sla werd het
meest verlaagd door een continue 20%NH -N-oplossing.Gemiddeld leverde de
behandeling met toenemend nitraataandeel niets op.Teelt met een toenemend
ammoniumaandeel gaf ook een lager nitraatgehalte van de sla.Twee weken en
een week voor de oogst werd een gedeelte van de oplossingen vervangen door
een oplossing met een hogere ammonium/nitraatverhouding (50of 80% NH-N;
10meq N/l). Dit gaf een daling van het nitraatgehalte van resp.22en
32%.
In vier proeven tijdens de herfst en winterwerd al of niet tabletverwarming toegepast met een opbrengstvermeerdering door de verwarming van de
o
voedingsoplossing van 11%bij een kastemperatuur van 8 C 'snachts en van
o
24,5%bijeen kastemperatuur van 4 C. De verwarming verhoogde echterwel
weer het nitraatgehalte van de sla,al werd de gunstige werking van een
hogere ammonium/nitraatverhouding inde voedingsoplossing niet geheel te-
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niet gedaan.
Rassenproeven van anderen werden begeleid met nitraatanalyse van hetgewas. Integenstelling tot enkele jaren geledenwerd een relatief grote
spreiding in het nitraatgehalte van de slarassen gevonden.Dat houdt in
datmen door veredeling en selectie erin slaagt nieuwe rassen tetelen die
onder lichtarme omstandigheden in dewinter een lager nitraatgehalte hebben.
Het onderzoek naar het effect van stomen op het voorde plant beschikbaarmaken van broom,een ongewenst verschijnsel,werd voortgezet.In
grondmonsters van tien bedrijven bleek door stomen gemiddeld 29%van het
totaal aanwezige broom vrijte komen.
Analyseresultaten kwamen beschikbaar over decadmiumgehalten inslarassen,die in dewinter 1983-1984 groeiden in rassenproeven op zes bedrijven. Erwaren statistisch betrouwbare verschillen in de cadmiumgehalten
tussen bedrijven en rassen,üp gronden met een verhoogd cadmiumgehalte zou
het dusmogelijk zijn door de keuze van het slaras sla te telen met een
voldoend laag cadmiumgehalte.
Groenteteelt
Het onderzoek in de groenteteelt richtte zich opde vermindering van het
nitraatgehalte in het gewas.Erwerden vergelijkende proeven genomen met
organische en anorganische stikstofbemesting.Bij de laatste vorm werd de
stikstofgift ineens gegeven of overmeerdere keren gedeeld. Ook werd Uuits
onderzoek naar eenmogelijke verlaging van het nitraatgehalte in degroente doortoediening van chloride geverifieerd. Inalle proeven werdgetracht het stikstofaanbod uit grond en bemesting zodanig vast te stellen
dat een hoge opbrengst samenging met een redelijk nitraatgehalte van de
groente.
Het voorlopig bemestingsadvies voor andijvie,een stikstofaanbod van de
grond inde laag Ü-60cm aangevuld met bemesting tot 200 kg N/ha,werd in
twee proeven op de proeftuin inBreda bevestigd,maar intwee proeven in
Horstmoest om het gehalte inandijvie bijdeze gift op 2200mg nitraat
per kg vers produkt te houdenmet een opbrengst genoegen worden genomen
die 6% beneden demaximaal bereikbare opbrengst lag.
De serie stikstofbemestingsproevenmet krootwerd afgesloten.Erwerd
onderzoek gedaan bij vroege en late kroten.Het werd duidelijk dat het
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nitraatgehalte in kroten bij hoge stikstofgiften hoog kan oplopen. Het is
de vraag of uit de proeven een duidelijk advies ter voorkoming ervan ontwikkeld kan worden.
In de stikstofbemestingsproeven met spinazie in 1984 werden hoge nitraatgehalten in het gewas aangetroffen bij hoge meststofgiften,maar in
tegenstelling tot het jaar ervoor speelde de verdeling van de stikstofgift
over de groeiperiode geen rol.
Op de proefboerderij in Haren werden grote varkensdrijfmestgiften gecombineerd met kunstmeststikstofgiften. Hoge produkties werden bij drie
groentegewassen verkregen, maar dit ging gepaard met hoge niveaus aan minerale stikstof in de grond, tot meer dan 30Ü kg N/ha in het najaar na de
oogst aan andijvie.
Op de proefboerderij "Vredepeel"werd aan de varkensdrijfmest al dan
niet de nitriticatieremmer Uidin toegevoegd ter voorkoming van uitspoeling
van stikstof in de vorm van nitraat tijdens de winter of het voorjaar. In
midden april was na toediening van Didin het ammoniumaandeel van de in de
grond aanwezige minerale stikstof hoger, evenals in de proef van het voorgaande jaar. Toen bleek de toediening van Didin aan de varkensdrijfmest
het nitraatgehalte van het eerste gewas spinazie enigszins te verhogen,
maar niet van het volgende gewas sla.
Het onderzoek werd uitgebreid ter bepaling van het stikstofbemestingsadvies voor winterpeen en ijsbergsla. In de eerste proeven met het laatste
nieuwe groentegewas was er over het algemeen maar een zwakke reactie op de
stikstofbemesting. Het nitraatgehalte was laag.
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SectieWiskunde

Ir. H.J.C. Zwetsloot

wiskundigeenstatistische
techniek; proefschema's;adviserint
bij proefopzetenverwerkenvan
resultaten.

De werkzaamheden onder dit project hebben tot doel hetgebruik vantoegepaste wiskundeenstatistiek inhetonderzoektebevorderen. Hierbij ligt
de klemtoonopefficiente proefopzetten encorrecte verwerking vande
proefveldresultaten.Omdestatistische methodenaandeonderzoekerste
kunnen doorgeven ishetnoodzakelijk deontwikkelingen bijtehouden
d.m.v. literatuurstudie, lezingenenpersoonlijke gesprekken, Doorde
grote toenamevanhetaantal adviesaanvragen konhieraanteweinig aan.dachtworden geschonken.DebijeenkomstenvandeStudiekring voor Statistische Techniek endeStatistischeDagvandeVVS werden bezocht.De
PAO-cursus "Technisch-Wetenschappelijk Computergebruik" werd gevolgd.
Het GENSTAT-programmapakket maakt vlot verwerkenvanvariantie-en
regressie-analyses mogelijk.Welblijktdatdetendens naar kleinere
proefopzetten (bv.minder herhalingen) proefschema's levertmetconfoundingenonbalans,hetgeenookbijGENSTAT moeilijkheden geeft. Niet-lineaire regressiemodellen wordennumetbehulpvanoptimaliseringstechnieken aangepakt. Onderzoekprojecten waarbijdegegevensals tellingenin
kruistabellen worden genoteerd, kunnennumet log-lineairemodellen worden
verwerkt.
Ineenvergelijkend onderzoek vananalysemethoden bij verschillendelaboratoria werdenderepeatability endereproducibility als toetsingsgrootheden berekend.
Regelmatig worden vragen gesteld over het aantal steken per monster;
kennisvandeheterogeniteit vandeteonderzoeken grond isdanweleen
vereiste.
Een bemestingsproefmet rijstvanhetNMIwerdinsamenwerking metdeLH
uitgewerkt.
De uitkomsten vanhetruisonderzoek t.b.v.eenoptezetten Bodemmeetnet
(accumulatievanzwaremetalenindebovengrond)werd methetRIVM doorgesproken.
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Algemeen

73

Bestuurs-en beheerszaken
Het bestuur belegde in 1985vier vergaderingen: op 19april,6 september,
18november en 13december.
Inde vergadering van 19april werd afscheid genomen van de heer ir.M.
Miedema i.v.m.diens benoeming tot Consulent voorde Kwaliteit en deBewaring t.b.v. deAkker-en Tuinbouw. In de ontstane vacature werd benoemd
mw. drs.C.b.M.Klitsie,opvolgster van de heerMiedema bijde Directie
Akkerbouw en Tuinbouw. Indezelfde bestuursvergadering werd welkom geheten
de heer ing.H.E.Takens die de heer Dillingh opvolgde.De benoeming vond
plaats op voordracht van het Landbouwschap.Laatstgenoemde beëindigde zijn
lidmaatschap per 31december 1984.I.v.m.zijn benoeming tot secretaris
Markt en Structuur van het Produktschap voor Vee en Vlees zag de heerir.
B.J. üdink zich genoodzaakt per 1november 1985terug te treden als adviserend lid.De heerüdink vertegenwoordigde het Landbouwschap vanuit het
Veehouderij-secretariaat.Als gevolg van de gekozen sectorgewijzeopstelling bijde reorganisatie van deCentrale Directie LandbouwkundigOnderzoek zal het sectorhoofd van de sector Natuurlijke Hulpbronnen als adviseur zitting hebben in het bestuur.Dit zal tot uitvoering komen bijde
voorgenomen wijziging van destatuten.
De Begeleidingscommissie voor de Dr. H.J. Lovinkhoeve kwam bijeen op 13
februari,15mei,20 september en 29november.
Overlegvergaderingen tussen dienstcommissie endienstleiding vonden plaats
op 1februari,4 april,30mei,20 september en 29november.Dedienstcommissie vergaderde op 21januari,18februari,18maart,22april,20
mei, 24juni,9 september,21oktober en 20november.
De heer ir.C.M.d. Sluijsmans maakte op4maart officieel bekend afte
treden als directeur van het IBper 1augustus 1985.De officiëleafscheidsbijeenkomst vond op27 september plaats.De heer Sluijsmans blijft
verbonden aan het instituut als onderzoeker met speciale opdrachten bijde
afdeling Bemesting inde landbouw.De heerdr.P.J. Lont,adjunct-directeur,neemt -zolang er nog geen nieuwe directeur benoemd is -waar.
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Algemene zaken
Personeelszaken
Mutaties.Vanwege pensionering vertrokken inde loop van het jaar de heren
G.J. Appelhof, ir.S.de Haan en J.J. Klinkhamer. Door gebruik te maken
van deVUT-regeling vertrokken de heren J.ü. Bolhuis,L. Hidding, ing. J.
Lubbers,H.Meijer, L. van der Veen,J. Harmanny en ing. F. Riem Vis.De
heren H. Timmerman en R. Uitslager vertrokken i.v.m.het aanvaarden van
een betrekking elders.
Indienst zijn getreden dedames ing.M.C.Hanegraaf (ü,8,extra vac.)
en A.Ordelman-de Graauw (0,8,vac. Uitslager)en de heren C.Beljaars
(0,8,extra v a c ) ,dr.ir.W.J.Chardon (0,8,vac. Sissingh), ir. P.J. van
Erp (0,8,vac.De Haan), E.Hummelink (vac.Timmerman),dr.J. Japenga
(0,8,vac.Gerritse),J.H. Matthijs (vac.J.G. Bolhuis), ir.J. van der
Molen (0,8,extra form, plaats), H. van Rein (0,8,vac. Hidding),H.B.
Roossien (0,8,vac.Robot), I.S.Wittenberg (vac.Becker)en ir.H.J.C.
Zwetsloot (0,8,vac.Venekamp). Bovendien is dewerktijd van mw. T.
Siagter-Offringa met 0,2 form,plaats uitgebreid.
Z-formatie. Voor het doen uitvoeren van opdrachten met gelden afkomstig
van derden geeft het Ministerie van Landbouw en Visserij toestemming extra
personeel op tijdelijke,zgn.Z-formatieplaatsen aan te stellen. Hetgehele jaar is ir.H.E. Verweij werkzaam geweest op een Z-formatieplaats.
Vervanging langdurig zieken.Mw.J. Beereboom en de heren J.J. Algra en
J.J. deKloe vervingen medewerkers die langdurig ziek waren.
Arbeidscontractanten. Inverband met extra seizoenwerk waren 17 personen
gedurende enkele maanden in onze dienst.Voorts waren er in de zomermaanden enkele vakantiehulpen bij onswerkzaam. Erwaren dit jaar alspraktikanten intotaal 21 leerlingen enige tijd bij het instituut werkzaam. Zij
waren van de volgende scholen afkomstig: LH (1),HTuS (2),HLS (12),RU
(1)en Analistenschool HBO (2),MBO(3).
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Gedetacheerden.Twee onderzoekers zijn bij onswerkzaam die gedetacheerd
zijn door het Nederlands Meststoffen Instituut,alsmede twee onderzoekers
en vijf laboratoriummedewerkers,gedetacheerd door het Waterloopkundig
Laboratorium.
Vanuit het instituut zijn reeds vele jaren viermedewerkers elders
gedetacheerd. Het betreft onderzoekers bijdeproefstations te Aalsmeer,
Naaldwijk en Wilhelminadorp en het Consulentschap inAlgemene Dienst voor
Bodem-,Water- en Bemestingszaken in de Akker-en Tuinbouw.
Ambts- endienstjubilea.Uit jaar waren 25jaar in overheidsdienst de
heren C.Bolhuis en dr.ir.K.W.Smilde.Vijfentwintig jaar in dienst van
het instituut waren de heren ing. P.A. von Barnau Sijthoff,J. Brink en A.
van der Haest.Veertig jaar in overheidsdienst was de heer R. Boxma.
Sociaal jaarverslag
In 1985werd door deafd. Personeelszaken voor het eerst een 'Sociaal
Jaarverslag' samengesteld. Daarin wordt meer-uitgebreide informatie
verschaft over zaken die het personeel bertreffen.
Financiële Zaken
Dit jaar werden o.a. aangeschaft: een weegsysteem voor registratie en
transmissie t.b.v. drogestofbepaling,digitaal meetsysteem t.b.v. een
draaibank,destructors,microscoop,personal computer,terminals,vrachtautomet aanhanger voor vervoer drijfmestdoseermachineen (naaimachine met
frees (t.b.v. de Lovinkhoeve).
Huisvesting
In de kassen werd een CO -doseersysteem geïnstalleerd. Een ophangconstructi.et.b.v. de Laminar Flow Module kwam gereed. Verder werd de demi-installatie,evenals de daarvoor bestemde chemicaliënopslag,vernieuwd. Inhet
verslagjaar vond ook renovatie van de dienstwoning aan de Kerklaan 41
plaats.
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Buitenlandse bezoekers
In 1985 bezochten 57buitenlandse bezoekers individueel het instituut. Zij
kwamen uit de volgende 25 landen:Australië (3),België (5),Bourkina Faso
(2), Brazilië (1),Canada (1),Frankrijk (4), Griekenland (1),Hongarije
(i), Ierland (1),India (1),Jordanië (4),Nepal (1), Nieuw-Zeeland (1),
Nigeria (2), Noorwegen (1),Philippijnen (1),Polen (1),Roemenië(1),
Soedan (1), Tanzania (1),Uganda (1),Verenigd Koninkrijk (9),Verenigde
Staten (5),West-Duitsland (6)en Zweden(2).
Daarnaast bezochten verschillende groepen buitenlanders het instituut.
Voor de 15th Intern.Course on Vegetable Growing kwamen cursisten uit
diverse landen.
üok de gedetacheerde IB-onderzoekers ontvingen weer buitenlandse gasten.
Ze kwamen uit Brazilië,Finland,Japan en Zuid-Afrika.
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Buitenlandse reizen,congressen, symposia
Inhetvolgende overzicht betekenteen(v)achter het symposiumofcongres
dat doordebetreffende IB-onderzoekereenvoordracht werd gehouden.
J.vander Boon
Internationaal 'Symposium on f o l i a r f e r t i l i z a t i o n ' . ( B e r l i j n (D), 11-14
maart.)
Symposium on n u t r i t i o n , growing techniques and plant substrates ( v ) .
(Aas (N), 23-28 j u n i . )
L. Brussaard

European courseinacarology. (SchoolofAgriculture,Universityof
Nottingham, Sutton Bonington (GB),1-14 september.)SamenmetC.N.
Beljaars.
Workshop 'Nitrogeninagricultural soils'.(UniversityofReading,
Reading (GB), 16-17 december.)
Internationaal overlegopRothamsted Experimental Station. (Rothamsted
(GB),18december.)
W.J. Chardon
Symposium 'Phosphorusinsoilsandplants'. (Soc.ofChemical Industry
and Fertiliser Society,London (GB),15oktober.)
A.Das
Werkbezoek boomteeltenstedelijk groen. (Krefeld,Dortmund,Hannover,
Hamburg,Bremen (U),2-6september.)
K.DiIz
Internationaal 'Symposium on f o l i a r f e r t i l i z a t i o n ' . ( B e r l i j n (D), 11-14
maart.)

Hoorzitting Milieucommissie Europees Parlement. (Brussel (B), 16
september.)
Fertilizer Society (v).(London (GB),28-29 september.)
CEA (v).(Zürich (Ch),6-7november.)
H.vanDijk
Deelname EEG-werkgroep over compostering. (Brussel (B), 11-12 f e b r u a r i . )
I n t e r n . Workshop 'Side effects of pesticides on s o i l m i c r o f l o r a ' ( v ) .
(Cambridge (GB), 29 september-2 oktober.)
T.A. van Dijk
Vergadering 'NPK-working group on environmental aspects of f e r t i l i z e r
use ( v ) . (Bracknell (GB), 4-6 j u n i . )
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W. van Driel
Tweejaarlijkse bijeenkomst 'FAO-Cooperative European trace element
network'. (Clermont-Ferrand ( F ) , 16-20 september.)
A . J . de Groot
Bijeenkomst werkgroep 'Verontreinigingvanmariene sedimenten, ICES.
(Kopenhagen (Dk),5-9mei.)
Symposium over zoetwaterafzettingen (v).(Rostock (DDR),2-6december.)
EG-bijeenkomst overdesamenstelling vanreferentiemonsterstenbehoeve
van speciatieonderzoek vanzwaremetalen. (Brussel (B),11-12december.)
S.deHaan
Bijeenkomst VüLUFA-Arbeitskreis 'Siedlungsabfälle' ( v ) . (Speyer ( ü ) ,
25-27 f e b r u a r i . )
EG-Round-table ' E f f i c i e n t land use of sludge and manure' (2v). (Askov
(Uk), 24-28 j u n i . )
J . van der Heide
Werkbezoek s t i k s t o f p r o j e c t . (Malang en Ketapang (Indonesië), 12-28
j a n u a r i .)
Evaluatiemissie project DIAR. (Colombia, 2-25 maart.)
Werkbezoek CIAT en Yrimaguas. (Colombia en Peru, 26 maart-7 a p r i l . )
IB SRAM-Workshop on t r o p i c a l land clearing f o r sustainable a g r i c u l t u r e .
(Jakarta en B u k i t t i n g i (Indonesië), 27 augustus-2 september.)
FAÜ - Septième reunion du sous-comite Ouest et Centre A f r i c a i n de
c o r r e l a t i o n des sols. (Ouagadougou (Bourkina Faso), 10-17 november.)
C. de K r e i j
Studiekring 'Plantenteelt zonder aarde'. (Mechelen (B),6maart.)
L.C.N,delaLande Cremer
Eü-Round-table 'Efficient landuseofsludgeandmanure' (3v).(Askov
(Dk), 24-27juni.)
G. Lebbink
Bijwonen symposium 'Microbial communities insoil', georganiseerd door
de Federation ofEuropean Microbial Societies. (Kopenhagen (Uk),4-8
augustus.)
J.J. Neeteson
Vergadering EG-Programmacomite 'Energie indelandbouw'. (Brussel(B),
2-3 maart.)
M.vanNoordwijk
SEB-symposium 'Rootdevelopment andfunction' (v).(Bangor (GB),25-29
maart.)
Bezoek U T A , adviseringenuitvoering bewortelingsonderzoek. (Nigeria,
2-21 apriI.)
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C. van Ouwerkerk
Oriëntatie over grondbewerkingswerktuigen t . b . v . geïntegreerde akkerbouw
en bezoek aan Lautenbacher Hof. (Stuttgart (Heinigen, Heilbrunn) (D),
14-1/ mei.)

lüth Conference ISTRO. (Guelph (Can),5-9juli.)
Bijeenkomst over 'Land conservationanddevelopment' (EG)-4. (Brussel
(B),25-26 november.)
W.H. Prins
Symposium t . g . v . 17b jaar Humboldt-Universität ( v ) . ( B e r l i j n (DDR),
21-25 oktober.)
J o i n t meeting van de B r i t i s h Grassland Society, Sir George Stapledon
Memorial Trust ( v ) . (London (GB), 3-4 december.)
P.A.C. Raats

ColloquiumontheEnergy fluxatthesoil-atmosphere interface(v).
(Triest (i),5-11mei.)
Intern,symp.ontheAssessmentofsoil surface sealingandcrusting
(v). (Gent (B),23-27 september.)
Bezoek DepartmentofSoil Science,UniversityofWisconsinand1985
Annual MeetingoftheAmerican SocietyofAgronomy,theSoil Science
SocietyofAmericaandthe Crop Science SocietyofAmerica (v).(Madison
Wise,andChicago, 111. (USA),28november-7 december.)
J.P.N.L.RoordavanEysinga
Bespreking overnitraatenbromideingroentegewassen. (St.KatelijneWaver (B),31januari.)
K.W. Smilde
Projectbezoek. (Amman (Jordanië), 15-23januari.)
Reis Pakistan,Lahore (v)enJordanië,Amman,Jordaan vallei.(Projectbezoek) (5-15oktober.)
H.C. Vierveijzer
Werkbezoek,training personeel,grond/gewasanalyses. (Amman (Jordanië)i
6-24 mei.)
W.P. Wadman
Internationale Werkgroep Bodemvruchtbaarheid. (Rauischholzhausen(D),
11-13 februari.)

80

Centraal Laboratorium
Het aantal zware-metaalanalyseslagophetzelfde niveaualsin1984.De
bepalingvankwikenarseenkonalsroutinebepalingaanhetpakket analysesvanhetCentraal Laboratorium worden toegevoegd.DebepalingvanSeis
in ontwikkelingenzal begin 1986 gereed komen.Hetaantal bepalingenvan
Nenmacro-elementeningrondengewaswas ongeveer gelijkaandatvan
1984. BijdeN-mineraal-bepalingeninde(verse)grond washetaanbodaanmerkelijk lager.Hetaantal vloeistofmonsters,waarin voornamelijkN,
P-totaal,Cl,SO enKwerden bepaald,toonde een stijgende lijn.
4
Aanhetuitwisselingsonderzoek vangrond-engewasmonstersvande
"Contactgroep Analitici"isdeelgenomen,evenalsaanhettweemaandelijkse
onderzoek vannitraatininternationale gewas-uitwisselmonsterst.b.v.de
contactgroep "NitraatgehalteninGroentegewassen".
InhetkadervanhetIB-project "Inrichtingenuitrustingvanlaboratoriat.b.v.deJordan Valley Authority" bezocht H.C.Vierveijzer van1tot
22mei Jordanië als vervolgopdemissiesvan augustusenoktober1984.
Het accentvandezemissielagophetgebiedvandeuitvoeringvananalysemethodiekenvangrondengewas,zoalsdiebijhetIBplaatsvinden. Mr.
Fuad Hanna,werkzaamopdegewasafdelingvanhetlaboratoriuminJordanië,
volgde een stagevan tweemaandenophetCentraal Laboratorium.
Uit Bourkina Faso volgden twee personeneenstagevan acht wekenophet
Centraal Laboratorium.
Ook werdaanandere bezoekersuitbinnen-enbuitenland informatie ver^
strekt.
Rekencentrum
In het afgelopen jaar z i j n er van het bedrijfssysteem en de CSMP-compiler
nieuwe versies geïnstalleerd.
Het systeem werd met acht terminalpoorten en negen terminals u i t g e b r e i d .
Voorts kwamen er ca. t w i n t i g gebruikers b i j , zodat het t o t a a l aantal gebruikers op ca. v i j f t i g kwam.
Naar verhouding werd veel t i j d besteed aan hulpverlening, o.a. aan de
administratie met betrekking t o t APL, r e i s d e c l a r a t i e s , inventarisadminis t r a t i e en PA (Project A d m i n i s t r a t i e ) .
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Voordeafdeling Personeelszaken werd enige tijd besteedaanhet opzettenvaneenreiskosten (woon-werkverkeer)-administratieprogramma.
Ookdetypekamer deed regelmatigeenberoepopdedienstenvanhetRekencentrum.Hetbetrof niet alleendeondersteuning vanDatatext,maarook
problemen met apparatuur.
Bibliotheek
De totale uitlening bedroeg 1047.Door personenofinstellingen buitenhet
IBwerd 489maal vandedienstenvandebibliotheek (uitleningentoezendingvangefotocopieerdmateriaal) gebruik gemaakt.Erwerden_+62.500
fotocopieënindebibliotheek gemaakt.
Het aantal aanvragen gerichtaanandere bibliotheken (interbibliothecair
leenverkeer)was818,waarvan 766,ditis94%,positief zijn beantwoord.
(Deverwachting isdaternogaanvragen gehonoreerd zullen worden).
Een overzicht vandeuitbreiding vandebibliotheek wordt gegevenin
tabel6.Debibliotheek (zonder overdrukkenarchief)heeftnuca. 822
strekkende meters boekenplank bezetenomvat 15.658 volumes.Elke doos
wordt als é«n volume geteld: onze 32.679 separaten vormendan1290volumes.
Het attenderingsbulletinvannieuw opgenomen materiaal verscheen zeven
maal.

TABEL6.Aanwinsten gedurende 1985enbezitvandebibliotheek op31
december.
TABLE6.Acquisitions during 1985andcurrent collectionofthe library.
aanwinsten bezit
boeken
separaten
rapporten
microfiches (kaarten)
microfilms
tijdschriftabonnementen*
vervolgwerkseries (groepen)
geologischeentopografische kaarten

130
218
24
0
0
9
0

* erwerden16tijdschriftabonnementen opgezegd.Vanhettotaal aantal
zijn51meervoudige abonnementen.Hetaantal titelsis342.
**ingedeelteninvernieuwing

5564
32679
3382

54
151
393
846
10000**
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Overdrukkenarchief
Elke tweemaanden werd aan 80adressen in binnen-en buitenland van alle
gepubliceerde overdrukken en genummerde rapporten een exemplaar verzonden.
De lijst van publikaties geschreven door IB-medewerkers werd aan ca.500
adressen in binnen-en buitenland verzonden. Hierop kwamen 402 reacties
binnen.
Inhet overdrukkenarchief werden 36overdrukken ingeschreven, gerouleerd
en verzonden. Erzijn 6genummerde en 15ongenummerde rapporten ontvangen.
Het aantal verschillende overdrukken is nu 2676;het totaal aantal verschillende rapporten werd 1241.
Tekenkamer en fotoatelier
Evenals in 1984 is het aanbod van tekenwerk voor rapporten en publikaties
toegenomen.Voor presentaties tijdens symposia en congressen werd ook dit
jaar een aantal posters samengesteld. Voor diverse projecten werd een
groot aantal kleuren- of zwart/wit-foto's,alsmede dia's afgeleverd.
De beide Oce-fotocopieermachines, zowel voor individueel gebruik door
IB-medewerkers als die voor het vermenigvuldigen van rapporten,overdrukken, plattegronden e.d., voldoen nog steeds.Ten behoeve van het vele
jaarlijks te verwerken bindwerk, is gezocht naar een beter systeem dan het
huidige. Spoedige invoering daarvan isgewenst.
Door het streven naar betere houdbaarheid en goede kwaliteit vande
reeds bekende blauwe dia's,ter illustratie bij lezingen enwetenschappelijke bijeenkomsten,wordt thans voor vervaardiging hiervan gebruik gemaakt van een nieuwe produktie-vriendelijkemethode.
Werkplaats
In 1985 liep het aantal beschikbare mandagen,evenals in voorgaande jaren,
terug.Dit blijkt uit onderstaand schema.

Effectieve dagen (bezetting -absentie)
Hulp van derden
Totaal geleverde dagen

1983
1984
1985
1608
1532
1464
214
140
119
1822

1672

1583
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Het aanbod van werk blijft echter hoog, zodat het steeds moeilijker wordt
alle opdrachten binnen de gewenste termijnen uit te voeren. Gevolg is dat
men steeds kritischer moet zijn met het aannemen van opdrachten, resp.
meer uitbesteden, verbetering machines en gereedschappen, of zo mogelijk
meer delegeren naar RGD of TFüL voor wat betreft onderhoud aan gebouwen en
installaties.
Van de in het verslagjaar gemaakte apparatuur en hulpmiddelen t.b.v. het
onderzoek en buitendiensten noemen we:
- automatisering van de drijfmestinjecteur
- opbergkist + aanpassingen aan de penetrometer
- 2U0 gedeelde bemonsteringsbuizen
- 2 naaldenplanken
- 2 sets wind-meetmasten
- 6teflon dialysecellen
- 6teflon destructievaatjes
- 1extractor t.b.v.mesofauna-onderzoek
- een airsampler-unit
- 520 bemonsteringsringen + kisten + grondboren
- een verrijdbare stortbak t.b.v. grondtransporteurs
- vier pottenvul- en werktafels
- 8 pvc grondkolombuizen
- diverse hulpmiddelen voor pF-bepaling
- in samenwerking met de bedrijfsdienst is een opklapbare rijenspuit met
unieke onafhankelijke balanceerinrichting ontworpen en gebouwd voor een
optimale bespuiting van de proeven.
Verder werden vele kleine hulpmiddelen gemaakt, zoals draagbakken, trechters, rekjes, houders voor kolven e.d., steuntjes, div. grondboren, div.
glaswerk, etc. etc.
Veel tijd werd, evenals in voorgaande jaren, besteed aan het onderhoud,
de reparatie en het beheer van land- en tuinbouwmachines, laboratoriumapparatuur, gebouwen en technische installaties. Van de werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van RGD of TFÜL en begeleid door de werkplaats, kunnen
worden genoemd: het vervangen van vijf zuurkasten door z.g. perchloorzuurkasten, het plaatsen van een verfspuitwand, het plaatsen van een laminarflowkast, het vervangen van verlichtingsarmaturen, het vervangen van de
buitenverlichting, het plaatsen van een zandopvangbak t.b.v.het Centraal
Laboratorium en verder diverse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan
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gebouwen en installaties,alsmede het aanleggen van diverse lijnen van
computers naargebruikers.
Elektronika
De penetrometer,waarvan deelektronische besturing al eerderwasgemaakt,
is door demechanischewerkplaats in 1985afgebouwd. Daarna kon deelektronika op het complete apparaat worden uitgetest,waarbij diversewijzigingenmoesten worden aangebracht.Daarna is het apparaat aan deafdeling
Bodemfysica en grondbewerking overgedragen.
Het pottendoseerapparaat isvoorzien van een extra,draaibaar fluorescerend display om beter opafstand en van verschillende kanten het aan de
beurt zijnde potnummer te kunnen zien.
In het kader van een spoedopdracht voor het zure-regenproject moesten
tweemasten met windmeters en eenwindvaan inhet vrije veld worden
opgesteld. Voor de verwerking van de signalen van de opnemers zijn twee
kastenmet de benodigde instrumentatie gebouwd. Het is de bedoeling om in
1986de registratie verderte gaan automatiseren.
Demengmestwagen is voorzien van een zelfgebouwd met eenmicro-processor
gestuurd meet-en regelsysteem voor automatische aanpassing van de hoeveelheid aan o.a. de rijsnelheid. Na de inbouwmoest nog een aantal moeilijkheden worden opgelost.Daarna is ertot volletevredenheid meegewerkt,waarbij sneller en nauwkeuriger konworden bemest, üok hetverwerken van de resultaten is vereenvoudigd.
Ondanks toezeggingen van Indal isook dit jaar geen onderhoud aan de
klimaatcomputer gepleegd.Wel hebben wij op verzoek van Indal de reservevoorraad teruggestuurd. Als compensatie voor deteruggestuurde reservevoorraad iseen uitgangsprint nagebouwd. Daarmee kan demeest voorkomende
storing worden gerepareerd.
Er iseen begin gemaaktmet de nieuwe interface voor de VAX,om behalve
gegevens van audiocassettebandjes ook gegevens van digitale cassettebandjes van deMDCR-recorder indeVAX te kunnen inlezen. Het zal dan ookmogelijk zijn de bemestingsgegevens van demengmestwagen en,in detoekomst,
weegschaalgegevens van de natte-en drogestofbepaling in de VAX inte
lezen.
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Proeven
Veldproeven
In 1985werden lül proefvelden met 7176 veldjes aangelegd en verzorgd. Van
10van deze proefvelden waren de veldjes over een bepaald gebied verspreid
(proefplekkenonderzoek). DeGezamenlijke Proefveldendienst (GPD)verzorgde
vanuit de vestiging inHedel 43veldproeven met intotaal 2527veldjes.
Voor 9 veldproeven was dit een proefplekkenonderzoek,zoals inde Kempen
en uiterwaarden langs deMaas (zware metalen),Europoort en rond Schiphol
(polycyclische aromaten),de gemeenten Amsterdam,Arnhem,Dieren,Ede,
Wayeningen (aanslag en groei van op proeven gekweekte laanbomen instede1ijk milieu).
Intabel 7 iseen overzicht gegeven van de aantallen veldjes per gewas
per verzorgende dienst.
Voor dePlantenziektenkundige Dienst werden 24proefvelden geoogst met
demaaidorser.Uoor slecht weer gedurende vrijwel de gehele oogstperiode
leed het gewas zodanig dat een flink aantal van de voor de oogstaangemelde proeven niet geoogst behoefde teworden.
Met demestdoseermachine werden,behalve deeigen proeven,31 proeven
van derden (CABü,PK,PAGV,Regionale Proefboerderijen en Lab. voor Bodemziekten)met verschillende soorten mest zowel geïnjecteerd als oppervlakkig bemest.
Voor deRijks Universiteit Groningen werden periodiek (eens per twee
weken)met de neutronensonde vochtmetingen gedaan op een lysimeterproef
met eikenboste Castricum.
Pot-en vakproeven
Intotaal werden 29potproeven,met 8247 proefpotten, genomen. Eénvan
deze proeven stond op de proeftuin "DeBoutenburg"te Lienden. Deze proef
is verzorgd door deGPD vanuit de standplaats Hedel.
Erwerden 20 vakproeven aangelegd en verzorgd met 1087 proefvakken.
Omdat verschillende van deze vakkenproeven een nieuwe bestemming kregen,
was er veel werk met het uithalen van de oude grond uit de vakken en het
opnieuw invullen met andere grond. Ook werd een geheel nieuwe vakkenproef
aangelegd en verzorgd.
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TABEL 7. Veldproeven van het IB in 1985.
TABLE 7. Field t r i a l s of the I n s t i t u t e in 1985.
Gewas

Aantal veldjes verzorgd door:
IB-Haren

GPD

aardappelen
graan
suikerbieten
gras
snijmais
spinazie
andijvie
sla
schorseneer
kroot
laanbomen
peen
diversen

1319
382
315
945
246
372
324
324
306
86

48
196
209
114
39
432
194
311
72
96
538
153
155

totaal

4619

2557

Hatercultures
Erwerden24proevenopwatercultures genomen.Slechtseenklein deelvan
deze proeven werd gedaan opnormale proefpotten (4proevenmet87potten).
Twintig proeven werden gedaanopzgn.gootcultures,metintotaal960
goten.Pergootwerden 14planten (sla)geteeld. Insommige gevallen werd
bij deze proevendevoedingsoplossing indezomer gekoeld en'swinters
verwarmd.
Monsters
Erwerden intotaal 25.297monsters genomen voor chemische analyse.In
7500vandezemonsterswerdhetN-mineraalgehalte bepaald,terwijl hiernaast in215monstersdeN-mineralisatie bepaald werd.Voor ander chemisch
grondonderzoek werden 6855monsters genomenendegehalten vandiverse
elementen bepaald. Voor chemisch gewasonderzoek werden 7404monsters genomen enonderzocht.Voormestenmeststoffen warendit229monsters.Er
werden 3094vloeistofmonsters genomenenonderzocht.
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Kennisoverdracht
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In 1985 kwamen 126 publikaties gereed met IB-medewerkers als auteurs
of mede-auteurs. Van deze publikaties verschenen er 4b in internationale wetenschappelijketijdschriften, boeken of congresverslagen, 36
in de land- en tuinbouwvakpers en 35 in rapportvorm. Verder verschenen
er 9nota's en 1ander rapport met een beperkt verspreidingsgebied.
Met ingang van dit jaarverslag worden de B-verslagen van het
Nederlands Meststoffen Instituut niet meer opgenomen. Daardoor lijkt
het totaal aantal publikaties wat lager dan in voorgaande jaren.
Door IB-medewerkerswerden 143 voordrachten gehouden,waarvan 46in
het buitenland.
De hoofdredactie van Soil &Tillage Research,die door C. van
Ouwerkerk werd gevoerd,werd overgedragen.
Tijdschriften
Plant and Soil (hoofdredacteur ing.G.H. Arnold). Er hebben zich geen
grote veranderingen voltrokken. In 1985werden 474manuscripten ter
publikatie aangeboden; dat iseen stijging van 10%.In 1985 zijn weer
zeven volumes (+3000 pagina's)met 284artikelen verschenen. Van deze
artikelen waren er 63afkomstig van symposia of congressen. Tweeafleveringen met ieder ruim 200pagina's bevatten geselecteerde artikelen
van resp.het Tweede Symposium over EUF (Electro-ultrafiltration)en
van het internationale symposium over "Franckia and Actinorhizal
Plants". Een compleet volumewerd gewijd aan de 'Proceedings of the
3rd International Workshop' on 'Biosalinity in action: bioproduction
with saline water'.
Netherlands Journal of Agricultural Science (managing editor dr. L.K.
Wiersum). In volume 33 (1985)verschenen 30artikelen,25 synopsissen
en 2besprekingen. Nummer 2was een speciaal aan bosbouw gewijd nummer
en nummer 4was samengesteld uit bijdragen ten behoeve van hetafscheid van prof.Dirven. Er was dit jaar een ruim aanbod van kopij.
De rubricering van de geplaatste artikelen levert de volgende aantallen op:plantenteelt 10,bosbouw 9, tuinbouw 1,veeteelt 9en
plantevoeding 1. Inde synopsissen kwamen ook onderwerpen als bodemkunde,klimatologie,natuurbeheer enmicrobiologie aan de orde.
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Cursussen
Voor verschillende cursussen werden weer voordrachten verzorgd,o.a.
de lbth Intern.Course on Vegetable Growing en de Intern.Potato
GrowingCourse.
IB-medewerkers hielden voordrachten en verzorgden lessen voordiverse cursussen van onderwijsinstellingen en organisaties in land-en
tuinbouw.
Een van demedewerkers trad op als gecommitteerde bij de eindexamens
van deHogere Tuinbouw Scholen in 'sHertogenbosch enUtrecht.
Symposia -Proceedings
In de loop van 1985verschenen onder de titel 'Assessment of nitrogen
fertilizer requirement' de proceedings van de 'Secondmeeting ofthe
NW-European Study Group for theAssessment of Nitrogen FertilizerRequirement',gehouden te Haren van 14-16mei 1984.Dit iseen gezamenlijke uitgave van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en het NederlandsMeststoffen Instituut.De samenstellers waren J.J. Neeteson en
K. Uilz.
Ook verschenen de proceedings van het symposium 'Nitrogen management
in farming systems in humid and subhumid tropics',dat werd gehouden
op het International InstituteofTropical Agriculture ( U T A ) in
Abadan (Nigeria)van 23-26 oktober 1984.Dit boek werd samengesteld
door B.T.Kang en J. van der Heide en heeft als titel:Nitrogenmanagement in farming systems in humid and subhumidtropics.
Samen met de Vakgroep Plantenfysiologie van deRijksuniversiteit
Groningen heeft het instituut het internationale symposium "Nitrogen
metabolism in higher plants;fundamental,ecological and agricultural
aspects" georganiseerd. Het symposium vond van 9-12 april plaats in
Haren enwerd bijgewoond door 150deelnemers uit 17 landen. Ir.P.de
Willigen was een van de invited speakers en dr.ir. K.Uilz verving ir.
C.M.J. Sluijsmans als voorzitter van een van de sessies.Door diverse
anderemedewerkers van het instituut werden posters gepresenteerd. De
proceedings van het symposium zullen in 1986verschijnen onder deredactie van prof.dr. H. Lambers, ir.J.J. Neeteson en dr. I.Stulen.
Een aantal bijdragen zal ook verschijnen ineen speciaal nummer van
Plant en Soil.
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Publikaties
P. Boekei.Discussie. Themadag 'Effecten van diepe grondbewerking in
de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. PAGV,Lelystad, Verslag nr.
42 (1985)83-85.
De verschillende punten die tijdens dealgemene forumdiscussieop
deze themadag aan de orde kwamen,werden indeze bijdrage systematisch weergegeven. Die punten hadden betrekking op bodemkundige,
technische enmechanische aspecten van diepe grondbewerking, alsmede
op aspecten dietemaken hebben met groei en opbrengst van degewassen.
J.van der Boon.Gebrek- enovermaatverschijnselen. In:Gewasbeschermingsgids 1985,CAD Gewasbescherming en Plantenziektenkundige Dienst,
Wageningen (1985)178-181.
Beschrijving, plaats van optreden en bestrijding van gebrek- en
overmaatverschijnselen van voedingselementen en van overmaatverschijnselen van chloride en fluoride.
J. van der Boon en E.Jongman. Gebreks-en overmaatverschijnselen bij
Euphorbia pulcherrima. Vakbl. Bloemisterij 40, no.9 (1985)44-46.
Beschrijving en illustratiemet 10kleurenfoto's van gebrek- en
overmaatverschijnselen bijEuphorbia pulcherrima 'Annette Hegg
Diva'. De verschijnselen zijn verkregen intwee proeven opwatercultuur,waarbij naast een volledige voedingsoplossing $en van de
hoofd- of spoorelementen ontbrak of een overmaat aan de spoorelementen aanwezig was.Ommolybdeengebrek optewekken werden de planten
geteeld op bolsterveen.
J. van der Boon and H. Niers.Use of bark,and of sod and cuttings
from moorland vegetation in potting mixtures.Acta Hortic. 172 (1985)
55-65.
Gecomposteerdeen niet gecomposteerde boomschors en plaggen en heidesnijdsel werden in combinatie met stikstoftrappen vergeleken als
plantsubstraten met standaard-potgrond. Uit deheidematerialen kwam
een kleine hoeveelheid stikstof vrij. Tussen gecomposteerde en niet
gecomposteerde boomschors was geen verschil. Zonder kunstmeststikstofwas de groei van de boomkwekerijgewassen slecht.Bijdeoptimale stikstofgift was er weinig verschil in groei van het gewas opde
diverse substraten.
Voor het vrijkomen van de stikstof uit de gebruikte materialen was
de C/N-verhouding volgens demethode vanWalkley en Black een goede
maatstaf.De groei op de substraten was geringer als het materiaal
een beperkt vochthoudend vermogen bezat.
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J. van der Boon enJ.P.N.L. Roorda van Eysinga. Bijdragen: Bemesting
algemeen,Voedingsziekten, Interne kwaliteit groentegewassen,Fysiogene ziekten bij groenten onder glas. In:Bemesting en grondonderzoek in
detuinbouw.Proefstn. voor Tuinbouw onder Glas, Informatiereeks no.
87 (1985)175pp.
Inhet kader van een cursus:Bemesting en grondonderzoek in de glastuinbouw,als inwerkprogramma van jonge bedrijfsvoorlichters,werden
doortwee IB-medewerkers diverse onderwerpen behandeld.
J. van der Boon enJ.W. Steenhuizen. Proevenmet verschillende stikstofbronnen. Tuinderij 6b, no.2 (1985)28-29.
In vijf zich overeen jaar uitstrekkende proeven werd sla geteeld op
voedingsfilmmet als doel een laag nitraatgehalte te verkrijgen.
Door nitraat inde voedingsoplossing gedeeltelijk tot 20%van de
stikstof te vervangen door ammonium,werd vooral inde lichtarme
wintermaanden een duidelijke daling van het nitraatgehalte van de
sla bereikt.Door gedurende een korte periode voor de oogst het
ammoniumaandeel tot 50%van de stikstof te verhogen werd nog een
iets sterkere daling verkregen.De verlagingen in nitraatgehalte
gingen gepaard met een geringe opbrengstdaling enmet een beperkte
kwaliteitsachteruitgang. Een voedingsoplossing zonder stikstof kan
slechts korte tijdworden toegepast gezien de kwaliteitsvermindering
die er het gevolg van is.De vraag isdan ofeen voldoende daling
van het nitraatgehalte wordt bereikt.
L. Brussaard. A pedobiological study ofthedung beetle Typhaeus
typhoeus (Coleoptera,Geotrupidae). Thesis,Agricultural University,
Wageningen (1985)168pp.
Uit een onderzoek naar het voortplantingsgedrag van demestkever
Typhaeus typhoeus wordt geconcludeerd dat cilindervormige structuren
die voorkomen in zandgronden en die zijn opgevuld met bodemmateriaal
het resultaat zijn van hetweer opvullen van zelf gegraven gangen
doormestkeverachtigen.
Klaarblijkelijk oude structuren van een dergelijk type werden gedateerd met behulp van gegevens over fossiele keverresten en over
klei-inspoeling.Demacrostructuur van hetmateriaal waarmee gangen
waren opgevuld en van de onverstoorde matrix werd vergeleken.
Om de bijdrage van de kevers aan de bodemvorming in zandgronden
uiteindelijk te kunnen voorspellen,werd de habitatselectie van T.
typhoeus bestudeerd,die beïnvloed wordt door bodemtemperatuur,bodemdichtheid, bodemvochtigheid en de beschikbaarheid vanmest.
L. Brussaard. Back-filling of burrows bythe scarab beetles Lethrus
apterus and Typhaeus typhoeus (Coleoptera,Geotrupidae). Pedobiologia
28 U985)327-332.
De keverswaarnaar onderzoek werd verricht,vullen hun gangen inde
grond terug met zand.Dit gedrag bevestigt de hypothese datoude,
weer opgevulde gangen dieer hetzelfde uitzien door dergelijkeke-
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vers zijn gemaakt.
L. Brussaard.Coördinatie van het bodembiologisch onderzoek inNederland:eerste onderzoeksplan bodembiologie. Vakbl. Biologen 65 (1985)
65-66. (Ook verschenen inLandbouw en Onderzoek 1 (1985)6-7).
Door een ad hoc commissie uit deNRLO-CoördinatiecommissieBodembiologie,dietevens als BION-Discussiegroep fungeert,is een planopgesteld dat de hoofdlijnen van het onderzoek aangeeft vooreenperiode van vijf jaar.Het plan beoogt tevens een doelmatige samenwerking entaakverdeling van de bij het bodembiologisch onderzoek betrokken instellingen te bevorderen.
P. del Castilho,R. van der Werff,w. Salomons and H.P. van Leeuwen.
Voltammetric speciation of copper in systems with APDC,cystine and
natural colloids. In:Proc. Intern.Conf.on Heavy metals inthe
environment,Athens,September 1985 (1985)vol.2,pp.463-465.
One oftheways to obtain information on the biologically available
metal fraction inwater,specifically on ligand concentration and
complex stability,istheÜPASV coppertitration.Reported isa
different change inapparent complex stability forCu with pyrrolidine dithiocarbamate and cystine affected by reaction with natural
water components,attributed to adifference inaverage diffusion
velocity of reduciblemetal overthe diffusion layer at the hanging
mercury drop.The respective decrease and increase ofelectrochemical lability istentatively ascribed to differences in degree of
association with water components.These findings shed new lighton
voltammetric speciation.
A. Das.Aanslagproblemen bijeiken in stedelijk groen.De Plantenbeurs
97, no.33 (1985)1.Ook verschenen in:Tuin en Landschap 7,no.13
(1985) 18-19.
Eiken zonder goedewortelkluit slaan in stedelijk groen soms moeilijk aan.Door zegedurende $en jaar op de boomkwekerij in potten te
telen werd een goedewortelkluit verkregen,beterdan bijteelt in
de vollegrond. Eiken met een op deze wijze gevormde wortelkluit
sloegen in stedelijk groen goed aan,maar dergelijke bomen kunnen
ook aan vochtgebrek lijden.Dedroogteschade werd in de hand gewerkt
door om vocht concurrerende onkruidvegetatie.Door water te geven
werd verdere achteruitgang voorkomen.Veel aandacht moet daarom
worden besteed aan een goedewatervoorziening van pas geplante bomen
instedelijk groen.
A. Das.Proeven in samenwerking met het Instituut voorBodemvruchtbaarheid teHaren (Gr.). Voorlopige resultaten van 1984.Verslag van
de boomteeltproeftuin 'DeBoutenburg'te Lienden over 1984 (1985)
27-32.
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P. Delver.De 'N-mineraal-methode' van grondonderzoek in fruitaanplantingen. De Fruitteelt 75 (1985)207-210.
In 1978-1980 is,in samenwerking met het Consulentschap voor Bodemaangelegenheden in de Tuinbouw,een proefpiekkenonderzoek uitgevoerd
in aanplantingen Golden Delicious.De vraag was welke waarde debepaling van het gehalte aan nitraat- plus ammoniumstikstof ('N-mineraal')indewortelzone in boomstroken rond 1maart heeft voor het
vaststellen van de stikstofbehoefte.Deze behoefte kon alleen kwalitatief worden vastgesteld aan de hand van het N-gehalte in het blad,
bemonsterd rond 1augustus.Geconcludeerd werd dat ereen toenemende
behoefte aan voorjaarsbemesting begint te bestaan naarmate N-min lagerewaarden bereikt dan 50kg N per ha boomstrookoppervlakte.Erg
betrouwbaar lijkt demethode niet,maar voorgesteld wordt voor grote
mestbehoefte (hoog produktieniveau,ondiepe beworteling,matige
groeikracht) deN-gift te berekenen uit: 140kg N per ha -N-min.
Voor een lagemestbehoefte (jonge aanplant,grote groeikracht)uit:
80 kg N per ha -N-min.
P. Delver.Effets phytocides des traitements du chloride de calcium
effectuas pour provenir les points liegeux et la pourriture. Le Fruit
Belge 43,409 (1985) 17-27. (Ook gepubliceerd inde Belgische Fruitrevue 37, 7 (1985)271-276,in het Nederlands onder de titel 'Fytocide
werking van calciumchloridebespuitingen tegen stip en zacht')
Ineen proefmet de appel Cox's Orange Pippin zijn vroege en late
bladbespuitingen uitgevoerd met 0,7,1,0en 1,3-procentige calciumchlorideoplossingen, ter vaststelling van eventuele schade door
bladverbranding en van het stip- en zachtonderdrukkende effect.
Vroege bespuitinyen,tussen 21juni en 2augustus, (in de praktijk
niet toegepast)gaven veel ernstiger bladverbranding, vooral bijde
hoge concentraties,dan late bespuitingeh tussen 30juli en 10september,en bovendien met deCaCl?.2H„0-concentratie toenemende
vruchtrui.
Naarmate met hogere concentratie dan 0,7%was gespoten,nam echter
ook het calciumgehalte inde vruchten toe en stip plus zacht nabewaring van de vruchten af.Vruchtmetingen toonden aan dat zelfs bij
vrij ernstige bladverbranding,mits relatief laat in het seizoen optredend,geen achterblijven van de vruchtgroei kon worden aangetoond. Lichte bladverbranding behoeft geen aanleiding te zijn debespuitingen stop te zetten.
P. Delver.Op ontdooiende grond geen stikstof strooien. De Fruitteelt
75 (1985) 72-73.
De strenge winter van 1985,die tot in detweede helft van februari
duurde,heeft de vraag doen rijzen of fruittelers nuttig gebruik
zouden kunnen maken van inzichten die inde eveneens strenge winter
van 1962-1963 werden verkregen uit onderzoek over stikstofverliezen.
Het ging daarbij over de vraag wat ermet nitraat- of ammoniumstikstof gebeurt als er in verband met de nog goede berijdbaarheid van
het terrein stikstofmeststoffen worden uitgereden op nog bevroren of
nogmaar net iets ontdooide,kalkrijke grond.De resultaten van het
daarover uitgevoerde onderzoek zijn daarom nog eens kort besproken.
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Als bij de dooi sprake is van vrij veel smeltwater (sneeuwlaag)
zijn de verliezen vooral groot bij bemesten tijdens het begin van de
dooi. Bij nitraat door diepe in- en uitspoeling door het dooiwater,
bij ammoniak door vervluchtiging omdat de meststof dan in contact
komt met een kalkrijk modderlaagje. Minder groot waren de verliezen
als eerder, nog tijdens de vorst, werd gestrooid.
K. Dilz. Ways to compare the effectiveness of different systems for
the assessment of the nitrogen fertilizer requirement. In: J.J.
Neeteson and K. Dilz (Eds.), Assessment of nitrogen fertilizer requirement. Institute for Soil Fertility, Haren (Gr.) (1985) 11-14.
De doeltreffendheid van een stikstofadviessysteem kan worden gemeten
aan de kleinste gemiddelde opbrengstderving (LAYD). In een serie
stikstofhoeveelheden-proeven kan deze LAYD worden vergeleken met de
opbrengstderving voor de optimale gemiddelde stikstofgift. Deze
laatste kan uit elke serie N-hoeveelheden-proeven worden berekend en
kan dienen als vergelijkingsobject om adviseringssystemen te toetsen. Uit een serie proefvelden is achteraf berekend dat de kleinste
gemiddelde opbrengstderving optrad bij een N-gift van 120 kg N per
ha. De LAYD bij toepassing van de zogenaamde N-min-methode bleek ongeveer even groot. Werd de gemiddelde optimale N-gift van 120 kgN
achteraf gecorrigeerd met.+40 kg N per ha voor zeer natte winters en
met -4U kg N voor zeer droge winters, dan was de kleinste gemiddelde
opbrengstderving (LAYD) veel kleiner.
K. Dilz and (a.D. van Brakel. Effects of uneven fertiliser spreading on
crop yield and quality. Part I. Effects of uneven fertiliser spreading
- a literature review. The Fertiliser Society, London, Proceedings no.
240 (1985) 1-19.
Inmodern agriculture fertilisers have to be applied as quickly and
evenly as possible over increasingly wider bout widths.
This paper reviews the literature on the effects of spreading
pattern on crop yield as dependent on fertiliser yield response and
gives examples of conditions under which marked yield losses may
occur due to uneven fertiliser distribution.
C. Dirksen and P.A.C. Raats. Water uptake and release by alfalfa
roots. Agron. J. 77 (1985) 621-626.
Water release to dry upper soil by alfalfa roots amply supplied with
water in the bottom of the rootzone could not be measured by gammaray attenuation. After having been nearly inactive with respect to
water uptake in dry soil for more than 50 days,the upper roots took
up water at a high rate immediately after rewetting. If metabolic
influences of the plants are negligible, such polarity between water
uptake and release must depend on the location and relative magnitudes of the main resistances in the two types of flow.
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W. vanUriel.ürond-gewasrelaties voor zwaremetalen. De Buffer 31
(1985) 68-73.
Een kort overzicht wordt gegeven over de belangrijkste factoren die
een rol spelen bijdemetaalopname door gewassen. Voor enkele grondsoorten en ruwvoedergewassen worden zware-metalenniveaus gegeven,
die inons landworden gevonden.
H.ü. van Faassen and K.W. Smilde. Organicmatter and nitrogen turnover
in soils. In:B.T.Kang and J. van der Heide (Eds.), Nitrogenmanagement in farming systems in humid and subhumid tropics,IB/ITTA (1985)
39-55.
The concepts used to describe the turnover of organicmatterand
nitrogen in soils,based on experimental data, are reviewed. Improved models developed recently are discussed. Limitations and
inadequacies ofthe older but still widely used equations areindicated.
The long-term 'equilibrium' level of soil organicmatter can bean
important determinant for sustained agricultural use of thesoil.
Soil fertility depends more on'the level of 'young soil organic
matter' formed bymicrobial transformation ofcrop residues during
the previous 2byears than onthe total soil organicmatter level.
Besides,a large fraction ofold soil organicmattermay be present
that releases little or noplant nutrients.
Rapid biodégradation of crop residues andmanures takes place
during the firstyear,followed bymuch slowerdegradation ofturnover products formed from these organicmaterials.The role ofthe
soil microbial biomass inthe simultaneously occurring mineralization and immobilization processes is stressed.Model calculations
are illustrated for a resistant plant residuewith aC/N ratioof
about 10U,and for amore easily degradable plant residue with a C/N
ratio of 31.Themodel used is based on growth ofmicrobial biomass
on added substrates with simultaneous evolution of carbon dioxide
and production of 'young soil organicmatter'.The contribution of
various fractions tonitrogenmineralization and immobilization is
shown.
D.J. Greenwood,J.J. Neeteson and A. Draycott.Response of potatoes to
N fertilizer: Quantitative relations forcomponents of growth. Plant
Soil 85 (1985)163-183.
Quantitative relationships for key processes influencing N response
were derived frommeasurements of inorganic Nin soil,the weights
and Ncontents of foliage and tubers made at intervals during growth
ofmain-crop potatoes in 11 Nfertilizerexperiments.
Apparent mineralization rates (calculated frommeasurements ofN
uptakeand inorganic N inthe topmetreand averaged over the growth
period)were remarkably similar from siteto site despite wide
differences inthe textures,water contents and organicmattercontents ofthe soils. They weremostly about Ü.78 kg N ha~ m" d" .
Inorganic N inthetop 50cm of soil was rapidly removed bythe
crop until it fell on all sites to a low value (about 4 pg N cm-3)
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which wasmaintained f or the remainder ofthe growth period.
When N fertilizer was applied, growth rate until at.least theend of
July was always well defined by a single coefficient in a previously
derived equation.Average values ofthis coefficient for each ofthe
soil types and for each oftheyears inwhich the experiments were
carried out were within 20% of each other.
Theminimum %N inthe drymatter needed to permit maximum growth
rate declined with increase in plant weight ina similarmanner to
that previously found for othercrops.
Equations were found forthe partition of assimilate and ofnitrogen between the foliage and tubers.The coefficients inthem were
little affected bywhether or not N fertilizer was applied.
According tothese relationshipsthemaximum potential dry weight
yield oftubers is,20t ha" and requires the crop to contain at
least 290 kg N h a .
Û.J. Greenwood,J.J. Neeteson andA. Draycott.Response of potatoes to
N fertilizer: Dynamicmodel.Plant Soil 85 (1985)185-203.
A simulation model isdescribed to interpret Nfertilizerexperiments on potatoes. Itcalculates the total growth of dry matter,the
N uptake,the partition ofdry matter and of Nbetween tuber and
foliage and the distribution of inorganic N inthe profile for each
day during the growing season.
The validity ofthemodel was tested against measurements of these
parameters made atapproximately fortnightly intervals on plots that
received N fertilizer and thosethat received none in 4 experiments
on a sand,4 on asandy loam and 3on a clay soil.
Simulated values were in reasonably good agreement with themeasured values in all experiments.Overall,the sums of squares ofthe
differences between the simulated andmeasured values of the%N in
the total plant,and thetotal amount of inorganic N inthetop
metre of soil and the logarithms ofthetotal weight of drymatter,
tuber dry weight,Nuptake inthe entire plant and N uptake inthe
tubers were each lessthan 25%ofthe sum of squares ofthemeasured
valuesabout themean.
Only 9 inputs were required forthemodel. Itwas found essential
to takeaccount ofdifferences in spring and summer leaching but not
of inter-site differences inmineralization rate.
Ü.J. Greenwood,J.J. Neeteson andA. Draycott.Simulation of growth
and nitrogen response of potatoes. In:J.J. Neeteson and K. Dilz
(Eds.), Assessment of nitrogen fertilizer requirement. Institute for
Soil Fertility,Haren (Gn) (1985)pp.159-168.
Deze publikatie toont de belangrijkste resultaten van het werk dat
door dezelfde auteurs beschreven is inPlant and Soil 85 (1985),
163-183en185-203.
A.J. deGroot en H.A. van der Sloot.Milieu-onderzoek aan granulaten
op basis van fosforzuurgips,vliegas en bindmiddel.Publikatiereeks
Milieubeheer,Ministerie VR0M,Staatsdrukkerijen Uitgeversbedrijf,
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'sGravenhage (1985)26 pp.
Van fosforzuurgips (dubbelhydraat en halfhydraat)werden met vliegas
en bindmiddel granulaten samengesteld, bestaande uit 75%gips. Deze
granulaten kunnen in de civiele techniek als ophoog- of vulmateriaal
worden gebruikt.
Het doel van het onderzoek was om na te gaan in hoeverre detoegepaste combinaties en bewerkingen hebben geleid tot een vermindering
van demobiliteit van een aantal in de afvalstoffen aanwezige en
voor hetmilieu minder gewenste elementen.
In de uitgangsstoffen werd een groot aantal elementen geanalyseerd. Van een beperkt deel hiervan (As,Cd,Cu,Pb,Zn,B,Tl,Mo,
Se, U,V, F, Sb,W, benevens PO.en SO.)werd in de granulaten de
uitloogbaarheid op korte en lange termijn door zure regen (met HN0 3
aangezuurd water)onderzocht. De grootste mobiliteit werd toegekend
aan SO.", Mo en F. Inde publikatie wordt verder besproken welke
restricties dit inhoudt voor de toepassingen van de granulaten op
het land, in oppervlaktewater en in zeewater.
S. de Haan.Results of large-scale field experiments with sewage
sludge as an organic fertilizer for arable soils in different regions
of the Netherlands. In:Williams,J.H., G. Guidi and P. L'Hermite
(Eds.), Long-term effects of sewage sludge and farm slurries applications. London etc., Elsevier (1985) 57-72.
Dit artikel isde gedrukte vorm van een voordracht gehouden in
september 1984 inPisa vooreen door de EG georganiseerde bijeenkomstmet als thema: 'Efficiency of land use of sludge andmanure'.
Het geeft in beknopte vorm de inhoud weer van de hierna vermelde
publikatie.
S. deHaan,J. Lubbers en A. deJong. Zuiveringsslib in de akkerbouw.
PAGV,Lelystad, Publikatie no.29 (1985) 111pp.
Deze publikatie behandelt de uitvoering en resultaten van zes proefvelden met zuiveringsslib op bouwlandpercelen in verschillende delen
van ons land in de periode 1977-1982.Zuiveringsslib werd, als regel
in voorgedroogde vorm, in hoeveelheden van 0, 10en 20ton drogestof
per ha gegeven aan hakvruchten (aardappelen en suikerbieten),die
als regel om de twee jaar,maar soms vaker verbouwd werden.
De werkingscoëfficiënt van de stikstof in het slib was gemiddeld
ca. 20% bij suikerbieten en ca.30%bij aardappelen. Bij granen als
nagewas was er een vrij duidelijke nawerking. Het opbrengstniveau
werd bij aardappelen en granen door slibtoediening vrij duidelijk
verhoogd. Bij suikerbieten was dit ook het geval met de bietopbrengst,maar niet met de suikeropbrengst. De gehalten aan zwaremetalen (Cd,Cu,Ni,Zn)werden in de grond vrij duidelijk verhoogd,
maar in het gewas niet noemenswaard.
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L.L. Hammond, R.fci.Menon and H.A. Sissingh.Determination of plantavailable P with the P soil test.Agronomy Abstracts,1985 Annual
Meetings (190b; 1/3.
A new approach to soil testing for plant-available phosphorus was
evaluated in laboratory and greenhouse tests. The procedure was
originally conceived by Dr.H.A. Sissingh and utilizes an ironimpregnated paper strip (P.)as a collector of P from a soil suspension. The P. strips are prepared by submerging hardened, ash-free
filter paper in an acidified K e C U solution. Following drying,the
P. paper is submerged in a b%NH^OH solution, redried, and cut into
strips measuring iU cm x 2cm. The P- strip ismounted onto a frame
designed to center the paper in a lUO-ml widemouthed shaking bottle.
P retained by the P- paper trom a 1-g soil sample in 4Uml ofU.ulM
Caül^ solution during a 16-hour shaking period ismeasured by extraction from the paperwith 4Uml of U.Z NH^S0„ for 1 hour. Quantities of P extracted from five soils ranging in pH from 4.5to ti.Z
were correlated with plant response to P supplied from two fertilizer sources at two rates of application.A highly significant correlation coefficient of U.872was observed.
J. van der Heide,A.C.B.M van der Kruijs, B.T.Kang and P.L.ü. Vlek.
Nitrogen management inmultiple cropping systems. In: B.T. Kang and J.
van der Heide (Eds.;,Nitrogen management in farming systems in humid
and subhumiü tropics, IB/1TTA (1985) 291-3U6.
Het artikel geeft een samenvatting van de resultaten van drie jaren
veldonderzoek aan de stikstofhuishouding van verschillende teeltsystemen inUnne in Z.U.-Nigeria. De opbrengsten van mais, welke vanaf
het eerste jaar na ontbossing snel dalen,konden op een aanvaardbaar
niveau worden gehandhaafd door de opname van leguminozen in degewascyclus en een lage dosis kunstmest.
De opname van kunstmest wordt besproken,o.m. aan de hand van resultaten met N-onderzoek.
H.d. Houtman,J.J. Neeteson, T. Rozenveld en ü. Wijnen.Onderzoek naar
de stikstotwerking van pluimveedrijfmest,al dan niet bij gebruik van
een nitrificatieremmer,toegediend voor fabrieksaardappelen. In:Onderzoek 1984,Stichting Interprovinciaal Underzoekcentrum voor de
Akkerbouw,Assen (1985; 49-53.

Instituut voor bodemvruchtbaarheid, Jaarverslag 1984/Annual Report
1984, Haren (ünj (1985) 154pp.
G.Jager and H. Velvis.Biological control of Rhizoctonia solani on
potatoes by antagonists.4. Inoculation of seed tubers with Verticil
M u m biguttatum and other antagonists in field experiments. Neth. J.
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Inoculation ofpre-germinated seed tubers with spores andhyphal
fragments ofV.biyuttatum ledinfield experiments to-onaverage -reduced disease indices,toa reduced percentage ofstolon
pieces with living R.solani,toanhigher average amount ofV.
biguttatumonstolon pieces anda reduced amount ofsclerotia onnew
tubers.Thevariations intheresults ofeach field arevery large
duetotheheterogeneous distribution ofR.solani inthefield.
Inoculation always ledtoreduced Sclerotium indices. Inslightly
acid sandy soilsthereduction amounted to22-26%, inmarine sandy
loams 15-42%in1981andto51-68%inslightly andto4-43% in
rather heavily infected soils.
A.deJager. Response ofplants toalocalized nutrient supply. Proefschrift,Utrecht ^1985)137pp.
Planten komen indegrond vaak slechtsmeteendeel vanhunwortelstelsel incontact metvoedingsstoffen. Toch zijn groei vandeplant
en opname vanvoedingsstoffen inzo'nsituatie nauwelijks minderdan
ineensituatie waarin alle wortels over deze voedingsstoffenbeschikken. Uitmodelproeven opvoedingsoplossing blijkt datditberust opaanpassing (d.w.z. vergroting;vanzowel desnelheidvan
wortelgroei alsvandeopnamesnelheid,dSSr waar devoedingsstoffen
aanwezig zijn. Deze aanpassingen treden opmetbetrekking totalle
belangrijke voedingsstoffenenzijn waarschijnlijk algemeen inhet
plantenrijk.
Ue informatie opgrond waarvan wortelgroei enopnamesnelheid worden yereguleerd (d.w.z. aangepast aandebehoefte vandeplant) ligt
waarschijnlijk opgesloten inderedistributiestroom vandebetreffende voedingsstof vandebovengrondse delen vandeplant naarhet
wortelsteisel,welke opzijn beurt samenhangt methetgehaltevan
deze voedingsstof indeplant.
E. Jungman enJ.vanderBoon. üebreks- enovermaatverschijnselenbij
gerbera. Vakbl. Bloemisterij 4Ü,no.9 (1985) 26-28.
Symptomen vangebrek enovermaat inüerbera jamesonii 'Mandarin'en
'Pimpernel' werden opgewekt opwatercuUuur. Deplanten ontvingen
een volledige voedingsoplossing ofeenoplossing waarinéén vande
hoofdvoedingselementen oféén vandespoorelementen ontbrak oféén
van laatstgenoemde inovermaat aanwezig was.Ook werd terbevestigingmeteenaantal elementen deproef herhaald metgerberaop
steenwolblokken. Ueverkregen verschijnselen worden beschreven. In
elf kleurenafbeeldingen worden deze gei1lustreerd.
B.T. Kang andd.vanderHeide (Eds.). Nitrogen management infarming
systems inhumid andsubhumid tropics. Joint 1B-ITTA publication
(1985;362pp.
C. deKreij, Th.J.M.vandenBerg,R.Arnold BikenP,vanLeeuwen.
Meststoftrappen bij Euphorbia fulgens. Proefstn. bloemisterijNed.,
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Bloemisterijonderzoek in Nederland over 1984 (1985) 191.
C. de Kreij, Th.J.M. van den Berg en M. Warmenhoven. Optimaal boriumen zinkgehalte bij 'Motrea' in steenwol. Vakbl. Bloemisterij 40, no.
27 (1985)34.
De resultaten van onderzoek gedurende de periode juli 1984-mei 1985
worden gepresenteerd. Het blijkt dat de roos 'Motrea' erg gevoelig
is voor boriumovermaat. Uit uit zich dan in bladrandverbranding van
het oudere blad. Ondanks de duidelijk aanwezige overmaatverschijnselen was de produktie bij hoge B-giften niet lager. Zn-overmaat- en
gebreksverschijnselen kwamen niet voor. Ook werd de produktie niet
beinvloed bij de gebruikte zinkconcenties in de voedingsoplossing.
A.C.B.M. van der Kruijs, J. van der Heide and B.T. Kang. Nitrogen
management in various cropping systems. ITTA Annual Report 1983,
Ibadan, Nigeria (1985) pp. 163-169.
L.C.N, de la Lande Cremer. Long-term effects of sewage sludge and farm
slurries applications. In:Williams, J.H., G. Guidi and P. L'Hermite
(Eds.), Long-term effects of sewage sludge and farm slurries applications. London etc., Elsevier (1985)84-90.
Dierlijke meststoffen zijn uitstekende meststoffen voor het verbeteren en onderhouden van de bodemvruchtbaarheid. De te gebruiken
hoeveelheden zijn echter afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid, de
grondsoort, de kwaliteit van het gewas en de eisen van het milieu.
Het winnen van biogas uit mest levert weliswaar een andere gebruiksmogelijkheid voor mest op,maar ruimt geen mineralen op die
ten grondslag liggen aan de mestoverschottenproblematiek. Overdoseringen met mest zijn ongewenst uit milieu-oogpunt. De overschottenproblematiek zal toenemen naarmate de niet-grondgebonden veestapel,
ook in de rundveehouderij, toeneemt.
L.C.N, de la Lande Cremer. N-meting in mest kan snel,maar ook goed?
Boerderij 70, no.34 (1985)34-35.
Bespreking van de Agrosmeter, een sneltestmethode voor het bepalen
van de ammoniumfractie van de stikstof in dierlijke mest.
A. Maris en H. Niers. Bij niet aanslaan jonge beplanting vele oorzaken
aan te wijzen. Onderzoek probleemgevallen uit praktijk. Tuin en Landschap 7, no. 14 (1985) 16-17, 19.Oorzaken niet aanslaan bomen opgesomd. Tuin en Landschap 7, no. 15 (1985) 6.
Om inzicht te krijgen in de frequentie van voorkomen van de verschillende oorzaken die leiden tot het uitvallen van bomen als ze
worden overgeplant, is in 1984 een onderzoek gedaan. Hierbij zijn 55
objecten met uitval geanalyseerd. Als gegevens voor een eerste ver-
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werking dienden de antwoorden op enquêtevragen, waarnemingen enmetingen.
Gesteld kan worden dat uit de inventarisatie van aanslagproblemen
met bomen onder meer isgebleken dat ermeer aandacht moet worden
geschonken aan de plantdiepte,met name op de nattere gronden.
Plantgatvullingenmoeten niet worden verrijkt met organische meststoffen, hooguit dienen deze meststoffen ondiep teworden ingewerkt.
Voordat wordt geplant,dient er inzicht te zijn in de hoogte en de
fluctuaties van het grondwater. Uit kan door het plaatsen van peilbuizen. Üp droogtegevoelige gronden krijgen bomen al snel te maken
met vochttekort; vroeg in het jaar moet water worden gegeven. Ten
slotte worden op alle gronden de aanslagkansen verlaagd door
vochtconcurrentie van de onderbegroeiing. Het onbegroeid houden van
een ruime plantspiegel is daarom de eerste 2â 3jaar gewenst.
D. van der Meent,J.W.de Leeuw,P.A. Schenck and W. Salomons.Geochemistry of suspended particulate matter intwo natural sedimentation
basins of the river Rhine.Water Kes. 19 (198b) 1333-1340.
J.J. Neeteson. Effectiveness of the assessment of nitrogen fertilizer
requirement for potatoes on the basis of soil mineral nitrogen. In:
J.J. Neeteson and K. Uilz (Eds.), Assessment of nitrogen fertilizer
requirement. Institute for Soil Fertility, Haren (Gn) (1985)pp.
15-24.
In this paper twomethods of evaluating the optimum N-fertilizer
rate for potatoes on Dutch clay and loam soils were compared. The
first method, known as the N .-method, takes the amount of mineral
N already present inthe soiT into consideration. The second method
involves application of 245 kg N/ha. Nodifference in financial
benefits for the farmer between the twomethods was found. An
important advantage of the N .-method, however, is saving ofN
fertilizer. The use of the N.-method thus contributes to a saving
in energy and to protection ofthe environment.
J.J. Neeteson. Stikstofbemesting en stikstofverliezen in de landbouw.
Meststoffen no.2 (1985)8-13.
Bij een verstandig gebruik van stikstofmeststof kunnen eventueel
alleen op zandgronden verliezen door uitspoeling optreden. Wanneer
echter veel meer stikstof wordt gegeven dan geadviseerd wordt,
kunnen zowel op bouwland als op grasland grote verliezen optreden.
Hetzelfde is het geval met stikstof uit drijfmest die in de herfst
en winter op bouwland en grasland wordt uitgereden. Stikstof die in
de faeces en (vooral) in de urine door weidend veewordt uitgescheiden is bijzonder onderhevig aan verlies.
J.J. Neeteson and K. Dilz (Eds.). Assessment of nitrogen fertilizer
requirement. Institute for Soil Fertility, Haren (Gn) (1985) 168pp.
In dit boek zijn de bijdragen opgenomen die gepresenteerd zijn op de
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tweede bijeenkomst van de 'NW-European Study Group for theAssessment of Nitrogen Fertilizer Requirement'. De bijeenkomst werd georganiseerd door het instituut voor Bodemvruchtbaarheid en het Nederlands Meststoffen Instituut en is van 14tot enmet 16mei 1984te
Haren gehouden. Ue 16 papers handelen over vier onderwerpen diemet
stikstofbemesting van akkerbouwgewassen temaken hebben: N-bemesting
gebaseerd op grondonderzoek,N-bemesting gebaseerd op gewasonderzoek,het lot van deminerale bodemstikstof en de ontwikkeling van
simulatiemodellen ter beschrijving van de N-huishouding in grond en
gewas.
H. Niers.Tuinturf geeft een betere groei bij heidecultivars. Teelt op
zandgrond. Tuin en Landschap 7,no.2 (1985)17.
Inde periode 1977-1981 isjaarlijks een proef met tuinturftrappen
aangelegd op zandgrond met 4,6% organische stof.Van verschillende
cultivars is,voor elk proefjaar opnieuw, in het voorjaar beworteld
stek uitgeplant.
Ue groei van heide op zandgrond wordt verbeterd als voor het uit*
planten tuinturf wordt toegediend. Het is niet zinvol meer dan 4m
per arete geven.Bij het toedienen moet rekening worden gehouden
met de verzurende werking, üaar kan op grond met een voor heide te
hoge pH een nuttig gebruik vanworden gemaakt,maar bij een optimale
of te lage pH moet detuinturf voor het toedienen worden opgekalkt.
H. Niers.Tuinturfgift en pH bij heide op zandgrond. Groen 41,no. 7/8
(198b) 32-35.
3
Door het toedienen van tuinturf (tot 4m per are)aan de grond,kan
de groei en kwaliteit van heide belangrijk verbeterd worden,ookal
is de zuurgraad van de grond optimaal voor heide.Detuinturf kan
worden ingewerkt -in de proeven gebeurde dat tot 2U cm diep -of
als laag aangebracht.
Gerekend over $$n teelt kan in het laatste geval met iets minder
materiaal worden volstaan. Up grond die een voor deteelt van heide
te hoge pH heeft,kan gebruik worden gemaakt van de verzurende werking van tuinturf,maar bij optimale ofte lage pHmoet de tuinturf
voor het toedienen worden opgekalkt.
Als optimale pH-KCI voor cultivars van Calluna vulgaris,Erica
tetralix en E. cinerea kan 4,2 worden aangehouden. Bij daling van de
pH-KCI tot 3,8 of stijging tot 4,7 blijft de groeireductie beperkt.
E. carnea 'King George' reageert minder ongunstig op pH-waarden hoger dan optimaal dan de rassen van de andere genoemde soorten.
Ook bij voor andere gewassen zeer lagemagnesiumgehalten van de
grond is het niet zinvol omCalluna vulgaris te bemesten met
magnesium.
H. Niers.Zuurgraad van zandgrond beïnvloedt groei van heidecultivars.
Tuin en Landschap 7,no. 1 (1985)23.
In de periode 1976-1980 is erjaarlijks een proefmet pH-trappen
uitgevoerd op zandgrond met 4,6% organische stof. In het voorjaar
van elk proefjaar is beworteld stek van verschillende heidecultivars
uitgeplant. Indrie proefjaren was,bijCalluna vulgaris,ook detegenstelling al dan niet een Mg-bemesting aanwezig.
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Voor cultivars van Calluna vulgaris,Erica tetralix en Erica
cinerea lag de optimale pH-KCl tijdens deteelt tussen 3,6 en 4,6.
Gemiddeld was pH-KCl 4,2 optimaal.Voor de optimale pH-H„0varieerden dewaarden van 4,3 tot 5,3 met een gemiddelde van 4,9. Er zijn
aanwijzingen dat de optimale pH-KCl bijeen hoge tuinturfgift enkele
tienden lager ligt dan bij grond waaraan geen tuinturf istoegediend. De groei van Calluna vulgaris werd maar weinig beïnvloed door
het toedienen van 150 tot 200 kgMgO per ha,hoewel het Mg-gehalte
van de grond, gezien vanuit boomteeltkundig oogpunt, laagwas.
M. van Noordwijk,J. Floris and A. deJager. Sampling schemes for
estimating root density distribution in cropped fields. Neth. J.
Agric. Sei. 33 (1985) 241-262.
In discussions on root research methods,sofarthe choice of
sampling schemes seems to have been a neglected topic. Inthis paper
sampling schemes are discussed for various situations. It is shown
that the schemes used traditionally for row crops such as cereals
may give a bias of about 30%in total root dry weight.More reliable
sampling schemes are presented, aswell as possibilities for correction of data from traditional sampling.
Available data on variation in rootmass per auger sample are
summarized to calculate the number of replicate samples required to
detect differences (of givenmagnitude) between twomeans. The
coefficient of variation of root weight per auger sample seems to be
fairly constant at around 40% in grassland,with slightly higher
values for deeper layers of soil.
A method is described by which slices of a root system, obtained
by the pinboard method, can be used to estimate the total size of
the root system of asingle plant.As an example results are discussed for a potato experiment.
A related technique is presented for calculations on profile wall
observations.
M. van Noordwijk,A. deJager and J. Floris.A new dimension to observations inminirhizotrons,a stereoscopic view on root photographs.
Plant Soil 86 (1985)447-453.
With a stereoscope,as used for the inspection of aerial photographs, sequential photographs of roots obtained by the endoscope
method from 'minirhizotrons' canyield much more information than
hitherto.A series of photographs shows thatmost of the roots seen
in aminirhizotron in grassland grew on the surface of the lexan
tube,while there was agap between the roots and the soil. Decay of
the extensive root hair zones around the rootsmay make new root
growth in the gap between rhizotron wall and soil invisible. Some
consequences of these observations for the endoscope method are
discussed.
C. vanOuwerkerk (Editor). Reduced tillage -Rational use in sustained
production. Proc. 10th Conf. ISTR0,b-12July 1985,Guelph,Ont.,
Canada,Part I. Soil &Tillage Research, 5 (1985) no.2 (special
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issue; 103-222.
De lue Internationale Conferentie van de International Soil Tillage
Research Organization (ISTRO)werd bijgewoond door 179 onderzoekers
uit 32 landen. De Proceedings,Part I,bevatten een historisch
verslag van de eerste internationale grondbewerkingsconferentie
(Uppsala,Zweden, 1955), een analyse van de voortgang van het internationale grondbewerkingsonderzoek,uitmondend in suggesties voor
toekomstig onderzoek,en voorts de integrale tekst van de inleidende
voordrachten die deproblematiek van het thema van de lüe Conferentie 'Reduced Tillage -Rational Use in Sustained Production' voor
geografisch-klimatologisch zeer verschillende gebieden (NoordwestEuropa,West-Afrika en de USA) behandelen.
C. van Ouwerkerk. Soil &Tillage Research and 1STRÜ: a firm bond.
Soil STillage Research 5 (1985) 1-4.
Tussen november 1980 (Vol.1,1) en december 1984 (Vol. 1,6) verschenen 18afleveringen van elk ca. 100 pagina's.0e inhoud bestond voor
ca. 80% uit wetenschappelijke artikelen over het brede terrein van
de grondbewerking (in ruime zin)en de invloed daarvan op het bodemecosysteem, het landgebruik en de gewasproduktie. In genoemde periode lag het accent op grond en gewas,terwijl artikelen over grondbewerkingswerktuigen en hun gebruik aanvankelijk niet zeer talrijk
waren. Geleidelijk isde inhoud van het tijdschrift echter evenwichtiger geworden.
De belangstelling voor het tijdschrift, zowel van auteurs als van
lezers, is in de loop van de behandelde periode in verheugende mate
toegenomen.
C. vanOuwerkerk. The first conference of ISTRO,at Uppsala,Sweden,
1955. Soil &Tillage Research 5 (1985)105-115.
Dit artikel (deEngelse vertaling van een historisch Zweeds artikel)
geeft de essentie van de voordrachten die gehouden werden tijdens de
eerste internationale grondbewerkingsconferentie in 1955 in Uppsala,
Zweden. Sinds haar oprichting in 1973 heeft de International Soil
Tillage Research Organization (ISTRO)deze conferentie ook als haar
eerste beschouwd.
De in 1955 gehouden voordrachten hadden betrekking op grondbewerkingsproblemen in Engeland, vergelijkend onderzoek m.b.t. ploegen,
eggen, frezen en cultivateren in West-Duitsland, grondbewerking en
bodembescherming in de Verenigde Staten en verschillende systemen
van ploegen in Zweden.
W.H. Prins and D.J. den Boer.Aspects of nitrogen and phosphate fertilization on grassland. Fertilizers and Agriculture 39,no.90 (1985)
27-36.
Het artikel geeft een overzicht van recente resultaten op het gebied
van N-en P-bemesting van grasland in Nederland. Het betreft deoptimale jaargift van N,de groeiversnelling van gras door Nen P,de
P-toestand van de grond, het P-gehalte van het gras en de N- en Pwerking van dierlijke mest bij injectie.
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W.H. Prins,G.D. van Brakel and T. van der Sar.Pneumatic injector for
deep placement of urea inwetland rice soils. In:Development of the
agricultural machinery industry in developing countries. Proc. 2nd
Intern. Congr.,Amsterdam,January 1984.Pudoc,Wageningen (1984)
384-390.
For deep placement of urea in wetland rice soils a pneumatic injector has been developed. The injector is constructed from strong synthetic materials and is hand-carried and hand-operated. The injector
is about 1m long and weighs about 2.5 kg when empty, and about 4 kg
when filled with fertilizer. Accurate quantities of prills and
granules,up to 8mm diameter, can be deep-placed. The success of
injection was demonstrated in a field trial,where injected urea resulted in higher riceyields than broadcast urea. The time has come
to gain more field experience and to test the farmers' acceptance.
P.A.C. Raats. Responses of agricultural systems to changes in water
quantity and quality. In:Relation of groundwater quantity and quality
(Proc. of the Hamburg Symposium, August 1983). IAHS Publ. no. 146
(1985)pp.3-12.
To link inputs and outputs of linear,time-invariant, and causal
systems, only the unit impulse response (UIR)needs to be known.
Thus recharge and discharge of water are linked by the instantaneous
unit hydrograph (IUH),while the input and output of solutes are
linked by the travel time density distribution (TTUD). Ideally the
IUH and TTDD should be derived from the equations describing the
flow of the water and solutes,but inmany cases onemust be satisfied with fits of empirical equations to input/output data. Examples
of both approaches are discussed in this paper. Direct comparison of
the responses to changes ofwater quantity and quality can be made
if, for particular systems,both the IUH and the TTDD are known. The
response to changes in quantity is,inmany cases, found to be swifter than the response to changes in quality,even in the absence of
adsorption, fixation,and decay of solutes.
P.A.C.Raats. Review of 'Agricultural soil mechanics' by A.J. Kooien
and H. Kuipers. Soil &Tillage Research 5 (1985) 71-73.
F. Riem Vis.Pflege und Restauration von Heideflächen. Z. Vegetationstechn.8 (1985) 19-22.
Heideflächen können durch sachgerechte Pflege instand gehalten
werden. Bei erhöhtem Nährstoffangebot durch Anhäufung und Mineralisation organischer Substanz und durch atmosphärische Stickstoffdeposition,wird Heidekraut von Gräsern verdrängt.
In einer Reihe von Untersuchungen, woran mehrere Versuchsanstalten
beteiligt waren,wurde festgestellt, dass:
* Heideflächen wiederhergestellt werden können durch Entfernung der
Vegetations- und Streuschicht bis auf den Ah-Horizont,
* Vertikalfräse und Fräse geeignete Maschinen zum 'Plaggen' der
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Grasheide sind,
* Kompostieren der entfernten Materialien erforderlich undmöglich
ist,
* die Komposte wertvolle Quellen organischer Substanzfür Acker- und
Pflanzenbau sind.

N.M. de Rooij,J. Bril, H.N. Kerdijk andW. Salomons.Geochernical processes ina large scale disposal of contaminated sludge. Heavy metals
in theenvironment. Proc. Intern. Conf.Heavy Metals inthe Environment,Athens,Greece, 1985.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga.Devoedingselementen; Calcium; Magnesium;
Zwavel; IJzer;Mangaan; Zink; Borium; Koper;Molybdeen. Groenten Fruit
4U (1985)no.28,pp.30-31; no.30,pp. 36-37; no.36,pp. 36-37;no.
36, pp.48-49; no.38,pp.69-61; no.39,pp.34-35; no.40, pp.
38-39; no.41,pp.40-41; no.45,pp.42-43.
Serie artikelen over voedingselementen,waarmee al in 1984werd begonnen.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga.Nitraat en glasgroenten. Groenten Fruit
40, no.41 (1985) Inleg 'Nitraat',p.4.
Bladgroente bevat relatief veel,vruchtgroente weinig nitraat.Het
nitraatgehalte van kassla is vooral afhankelijk van de straling,en
isdus indewinter relatief hoog, inde zomer laag.üe maatregelen
die kunnen worden getroffen om het gehalte inhet gewas te verlagen:
zoweinig mogelijk stikstof geven,gebruik van nitrificatieremmers,
telen op voedingsoplossing met een deel van de stikstof inammoniumvorm,worden besproken. Selectie op rassen met laag nitraatgehalte
lijkt demeest aantrekkelijke oplossing te bieden.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga.Voedingselementen. Proefstation voor
Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk, Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
te Haren en de Consulentschappen voor de Tuinbouw (1985)30pp.
Bundeling van 12artikelen die in 1984/1985 verschenen in Groenten
en Fruit.Aandacht wordt besteed aan stikstof,fosfor, kali, calcium,magnesium, zwavel,ijzer,mangaan,zink,borium, koper en
molybdeen.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga en L. Bost.Onderzoek naarwel en niet
bloeiende Nerine-bol vraagt vervolg. Vakbl. Bloemisterij 40,no.36
(1985)36-38.
Bollen van nerineplanten,diewel en niet bloeiden,werden geanalyseerd. Bollen diebloeiden hadden een wat lager percentage drogestof
en bevatten ietsmeer calcium. Deze ervaring zou kunnen wijzen op
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het belang van een ongestoorde groei van het gewas,en dus op een
zeer regelmatige vochtvoorziening en een niet te zoute grond.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga and M.Q. van der Meijs. Effect of nitrogen
nutrition and global radiation onyield and nitrate content of lettuce
grown under glass.Commun. Soil Sei. Plant Anal. 16 (1985)1293-1300.
Op praktijkbedrijven werden 11 stikstofbemestingsproeven verzorgd
met sla onder glas. Elk proefveld omvatte 5N-giften (0-10kg
KAS/arej. Het bleek dat de stikstofbemesting het bromidegehalte in
het gewas lager doet zijn. Erwerd een correlatie gevonden tussen
het bromidegehalte in het gewas en het bromidegehalte in de grond
aan het einde van de proef (gemeten met de 1:2 volume-extractmethode). Deze correlatie kon worden verbeterd via een multipele regressieberekening,waarin ook het nitraatgehalte in de grond werd betrokken.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga and L. Spaans.Effect of nitrogen application onthe bromide content of lettuce grown under glass.Commun.Soil
Sei. Plant Anal. 16 (1985)1301-1306.
Op praktijkbedrijven werden 11 stikstofbemestingsproeven verzorgd
met sla onder glas. Elk proefveld omvatte 5 stikstofhoeveelheden
(U-lü kg KAS/are) in viervoud. Het nitraatgehalte in het gewas wordt
vooral bepaald door de hoeveelheid licht (de globale straling). Er
is een interactie tussen de invloed van de straling en van hetnitraatgehalte in de grond. Inde winter is het nitraatgehalte in het
gewas hoog,ook bij lage N-gift en laag nitraatgehalte in de grond.
Inde zomer,bij veel licht,is het nitraatgehalte laag bij lageNdoses en weinig stikstof inde grond,maar het gehalte neemt sterk
toe bij veel N in de grond,maar wordt niet zo hoog als inde winter
bij weinig N.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga and L. Spaans.Nitrate and bromide contents of glasshouse radish as affected by soil content and global
radiation. Commun. Soil Sei. Plant Anal. 16 (1985)1307-1318.
Ruim 200 radijsmonsters werden een jaar rond verzameld uit kassen op
praktijkbedrijven. Zowel loof als knol werden op nitraat en bromide
geanalyseerd. De gehalten tussen beide plantedelen zijn onderling
sterk gecorreleerd. Het nitraatgehalte in het gewas wordt bepaald
door het nitraatgehalte in de grond en door de lichthoeveelheid (de
globale straling). Er iseen interactie tussen beide factoren: inde
winter heeft het nitraatgehalte in de grond een kleine invloed,in
de zomer een grote.De globale straling kan het beste worden gemeten
10dagen voor de oogst, in dewinter kan een wat langere periode
worden gekozen. Het bromidegehalte in het gewas is gecorreleerd met
het bromidegehalte van de grond gemeten via de 1:2 volume-extractmethode.
W. Salomons.Dredged material and mine tailings: similarities in behaviour and impact. Heavy metals inthe environment. Proc. Intern.Conf.
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Heavy Metals in the Environment,Athens,Greece,1985.
W. Salomons. Sediments and water quality. Environ. Technol. Lett. 6:
(1985)315-326.
W. Salomons en H.N. Kerdijk. Contaminanten in sedimenten: uit het oog
uit het hart. Proceedings KNCV-symposium 'Onderwaterbodems',1985.
H.A. van der Sloot and A.J. de Groot. Environmental aspects of the
utilization of pellets prepared from phospho-gypsum,coal fly-ash and
cement. In:J.W. Assink and W.J. van den Brink (Eds.), Contaminated
soils. Martinus Nijhoff Publishers,Dordrecht (1985) pp.919-923.
Zie samenvatting onder A.J. deGroot en H.A. van der Sloot.Milieuonderzoek aan granulaten op basis van fosforzuurgips, vliegas en
bindmiddel.
K.w. Smilde. Van spoorelementen naar zware metalen. De Buffer 31
(1985) 3-11.
Een beschouwing over het werk van dr.ir. Ch.H.Henkens bij diens
afscheid.
K.W. Smilde en B. van Luit.Toediening van borium aan snijmais en
suikerbieten. Meststoffen no.3 (1985) 22-24.
Bij een tekort aan borium in de grond bleek bespuiting van snijmais
met Maneltra-borium naar 0,2 kg B per hawanneer het gewas 8â9
bladeren heeft,een goed alternatief te zijn voor bemesting met
borax,naar 1,5kg B per ha.Bespuiting met borium verhoogt de
kolfopbrengst niet altijd,maar wordt uit voorzorg aanbevolen als
het gehalte aan inwater oplosbaar borium van de grond lager isdan
0,30 mg per kg.
Bij suikerbieten werden, naast bemesting met borax,goede resultaten verkregen door bespuiting met Maneltra-borium naar 0,2 of 0,4 kg
B per ha,preventief uitgevoerd, d.w.z. +_2weken voor de eerste
verschijnselen van nerfrot zich voordeden. De resultaten met boriumfrit bleven iets achter. In de praktijk houdt men het gewas ook
goeddeels gezond door de bespuiting uit te voeren wanneer de eerste
verschijnselen van boriumgebrek optreden. Verder uitstel leidt tot
aantasting door hartrot.
H. Terburg. De begeleiding van de onderzoeker als auteur. Twioscoop 3.
4/5 (1985) 5-6.
Beschreven wordt demanier waarop aan het IBde onderzoeker als
auteur wordt begeleid. Erwordt gewezen op knelpunten, en de eisen
te stellen aan instituuts-redactie en auteur worden behandeld.
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K. Vreman en W. van Uriel.Beschikbaarheid van zware metalen inrivierslib voor landbouwgewassen en landbouwhuisdieren. In:Proc. Symp.
Onderwaterbodems, rol en lot,Rotterdam,mei 1985 (1985)pp.101-110.
Een overzicht wordt gegeven over de problematiek van het agrarische
gebruik van sterk met zwaremetalen besmette riviersedimenten,met
name in de uiterwaarden en in demet havenslib opgespoten polders.
Voor land- en tuinbouwgewassen geeft vooral de accumulatie van
cadmium in bladgroenten, snijmais,tarwekorrel, radijs en zomerwortel problemen van overschrijding van de voorlopige normen.Uebelasting van runderen inde uiterwaarden komt niet tot uiting in
verhoging van demetaalgehalten in de organen,het vlees of demelk.
Bij overdrachtsproeven met herkauwers met koeien,stieren en lammeren konden deze resultaten naderworden gepreciseerd.
P. deWilligen. Modelling oftransport,transformation and uptake of
nitrogen in an Ultisol for high rainfall conditions. In:B.T.Kang and
J. van der Heide (Eds.), Nitrogen management in farming systems in
humid and subhumid tropics, IB/1ITA (198b)73-86.
Themost important processes in the soil nitrogen cycle of arable
soils inthe humid tropics are leaching,mineralization/immobilization, nitrification and crop uptake. Inthis paper these processes
are discussed for conditions as they prevail at the high rainfall
agricultural station inOnne (Nigeria).
The soil is an Ultisol,characterized by low pH and small amounts
of exchangeable bases.
To get a better understanding of the interaction of the separate
processes,they were integrated in a computer model.With thismodel
some exploratory calculations weremade about the influence ofsoil
pH, thickness of the root zone,and split application of fertilizer.
The calculations showed that more benefit can be expected from
splitting the fertilizer application than from liming the soil.
P. deWilligen and J.J. Neeteson. Comparison of six simulation models
for the nitrogen cycle in the soil. Fert. Res.8 (1985)157-171.
Six simulation models on the soil nitrogen cycle are compared and
discussed. To compare the accomplishments ofthemodels they were
run with the same data set.From the results it can be concluded
that themain difficulties inmodelling the soil nitrogen cycle lie
in developing an adequate description of themicrobiological transformations of nitrogen.
Rapporten
P. ßoekel. Betekenis van groenbemesting voor de structuur van de
grond. (With a summary: Effect of green manuring on soil structure.)
Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 14-85 (1985)30pp.
Ue resultaten van vele jaren onderzoek op proefvelden en proefplekken, waar gedurende een lange reeks van jaren regelmatig groenbe-
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mesting werd toegepast,worden in dit rapport behandeld. Daarbij kon
de invloed van groenbemesting op het gehalte aan organische stof op
langere termijn, alsmede de betekenis daarvan voor de structuur
onder de verschillende omstandigheden van vroeger en nu worden vastgesteld.
P. Boekei. Invloed van organische stof op de bodemstructuur. Verslag
van ruim 25jaar onderzoek op de 'DrieMiniatuur ürganische-Stofbedrijven (IBUUÜ6) op het proefbedrijf ür. Lovinkhoeve' te Marknesse.
(With a summary: Effect of organic matter on soil structure. Results
ofmore than 25years research on the experimental farm 'Dr. Lovinkhoeve',Marknesse.) Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 10-85 (1985)45
pp.
Indit rapport zijn de resultaten van ruim 25jaar onderzoek naar de
invloed van enkele vormen van organische-stofvoorziening op het gehalte aan organische stof en op de structuur van de grond vermeld.
Daarbijwordt ook de vraag beantwoord of deachteruitgang in debodemstructuur, zoals die bijdemoderne bedrijfsvoering optreedt,
door intensieve organische bemesting kan worden voorkomen. Ook komt
in dit rapport naar voren hoe het effect van organische-stofvoorziening bij de hier toegepaste vormen op de verschillende structuuraspecten tot stand komt.
J. van der Boon en J.W. Steenhuizen. Het nitraatgehalte van sla op
voedingsfilm. 1.Ammonium/nitraatverhoudingen; groter ammoniumaandeel
of stikstofvrije oplossing voor de oogst. (With a summary: Nitrate
content of lettuce on nutrient culture (NFT). 1.Ratios of ammonium to
nitrate; increase of ammonium or omission of nitrogen before harvest.)
Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 13-84 (1985)73pp.
In vijf proeven, zich uitstrekkend over een jaar,werd botersla
(Lactuca sativa L.) op voedingsfilm geteeld met net doel een laag
nitraatgehalte te verkrijgen.
Door nitraat in de voedingsoplossing gedeeltelijk -tot 20%van de
stikstof (10meq N/l) -te vervangen door ammonium, werd vooral in
de lichtarme maanden een duidelijke daling van het nitraatgehalte
van de sla bereikt.
Door gedurende een korte periode aan het einde van de teelt het
ammoniumaandeel tot 50%van de Nte verhogen werd een nog iets sterkere daling bereikt. De verlagingen in nitraatgehalte gingen gepaard
met een geringe opbrengstdaling en met een beperkte kwaliteitsachteruitgang.
Een voedingsoplossing zonder stikstof werkte radicaler,maar kon
slechts korte tijd voor de oogst worden toegepast gezien de kwaliteitsvermindering,die er het gevolg vanwas.
T.A. van Dijk. De uitspoeling van mineralen op bouwland waaraan jaarlijks drijfrnestwordt toegediend. (With asummary: Leaching of plant
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nutrients from arable land as affected by annual applications of
cattle slurry.) Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 2-85 (1985)61pp.
Vanaf 1976werd gedurende 8jaren een lysimeterproef gehouden omde
uitspoeling temeten bijtoediening van grote hoeveelheden drijfmest
aan suikerbieten en aan mais.
Gemiddeld werd de hoogste gewasopbrengst verkregen bij 250kg
minerale stikstof per ha.De opneming vanmineralen steeg naarmate
de aanvoer groter was.Voor Nwas de 'apparent recovery' bijde
kunstmestobjecten 65tot87%,bijdedrijfmestobjecten bijvoorjaarstoediening 46tot 60% en bij najaarstoediening slechts26%.
Stikstofuitspoeling trad vooral op bij giften boven 250 kgminerale N.Bijdrijfmest was bovendien het tijdstip van toediening van de
mest van grote invloed.
Demineralenbalanswas,behalve voor Cl,bijde kunstmestobjecten
steeds negatief. Bij dedrijfmestobjecten was deze positief,enwel
deste sterker naarmatemeermest was toegediend.
P.A.l. Ehlert.Betekenis van de fosfaat-en kalitoestand van de onder
de zode gelegen bodemlagen voor de fosfaat- en kalivoorziening van
grasland. 1. Proefpïekkenonderzoek op zandgrond. (With a summary:
Phosphorus and potassium supply to the sward as affected by the phosphorus and potassium status of soil layers below the sod. 1.Survey of
grassland on sandy soils.) Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 11-85
(1985)32pp.
Een in 1982 uitgevoerd proefplekkenonderzoek naar de betekenis van
de fosfaat- en kalitoestand van onder de zode gelegen lagen voor de
fosfaat- en kalivoorziening van grasland heeft aangetoond dat alleen
bij een vrij lagetot lagewaardering van het P-AL-getal van de zode
een positieve invloed op het fosfaatgehalte van het graswordt uitgeoefend. Voor kali bleek hetmateriaal te beperkt van omvang te
zijn om over de betekenis van de onder de zode gelegen lagen voor de
kalivoorziening van het grasland een uitspraak te doen.Op basis van
het grond- en gewasonderzoek kan geen voorkeurworden uitgesproken
voor een bemonsteringsdiepte van 0-5 cm of0-20 cm voor hetuitvoeren van grondonderzoek ten behoeve van de bemestingsadvisering.
H.G. van Faassen enH. van Dijk.Mineralisatiesnelheid van organische
stikstof len fosfaat)uitmest inde grond. (With a summary:Mineralization of organic nitrogen (and phosphate) from animal manures in
soil.) Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.7-85 (1985)90pp.
De netto-mineralisatiesnelheid van organische stikstof uit dierlijke
mest bleek zowel afhankelijk vanmest-herkomst (o.a.diersoort en
dierleeftijd) als van grondsoort. Globaal werden de versekippemesten het snelst gemineraliseerd, gevolgd door de varkensmesten en de
rundermesten. De versemesten van jonge dieren werden snellergemineraliseerd dan de versemesten van oudere dieren.Anaëroob bewaarde
mesten gaven deels weer andere percentages nettogemineraliseerdeN
te zien dan de onderzochte versemesten.
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S. de Haan, H. Rethfeld and W. van Uriel. Acceptable levels of heavy
metals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) in soils depending on their clay and
humus content and cation-exchange capacity. Inst. Bodemvruchtbaarheid,
Rapp. 9-85 (1985) 42 pp.
Dit rapport behandelt de uitvoering en resultaten van een potproef,
die in 1974 in samenwerking met de 'Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt' in Münster genomen werd met zes
gronden (drie zandgronden met verschillend humusgehalte en drie
kleigronden met verschillend kleigehalte),waaraan de in de titel
genoemde zes metalen in zes hoeveelheden werden toegevoegd. Als
criteria voor belastbaarheid werden opbrengstderving en acceptabele
gehalten in het gewas gebruikt. De resultaten worden besproken aan
de hand van recente literatuurgegevens.
Hoewel de belastbaarheid van de grond met zware metalen in belangrijke mate door de genoemde factoren wordt bepaald, lijkt het er nog
niet op, dat de in het geding zijnde verbanden op een eenvoudige
wijze kwantitatief zijn weer te geven.
S. de Haan en J. Lubbers. Huisvuilcompost en zuiveringsslib als organische meststoffen voor bouwlandgewassen op een zware rivierkleigrond
in de Bommelerwaard, in vergelijking met stalmest, groenbemesting en
turfmolm. (With conclusions: Refuse compost and sewage sludge as organic manures for arable crops on heavy fluviatile clay in the Bommelerwaard, compared with farmyard manure, green manure and peat moss.)
Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 15-84 (1985)47 pp.
Dit rapport geeft resultaten van een onderzoek met diverse vormen
van organische bemesting (stalmest, groenbemesting, turfmolm, huisvuilcompost zonder en na scheiding vooraf, zuiveringsslib met een
laag en met een hoog gehalte aan zware metalen), die in de periode
1952-1980 werden toegepast op een zware rivierkleigrond in de Bommelerwaard, die als bouwland werd gebruikt.
Er wordt vooral aandacht geschonken aan het stikstofeffect van de
organische meststoffen, de resteffecten (effecten die bij bemesting
met enkel kunstmest niet worden verkregen) en de effecten van zware
metalen in huisvuilcompost en zuiveringsslib.
P. van Lune. Het bepalen van de relatie tussen het Cd-gehalte in grond
en in consumeerbare plantedelen. (With a summary: Determination of the
relation between the content of Cd in soil and in edible parts of
crops.) Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 13-85 (1985) 45 pp.
Aardappel, zomertarwe, spinazie en waspeen werden geteeld in potproeven op 6 grondsoorten en in een vakproef op 2 grondsoorten. Aan
de gronden werd cadmiumnitraat, huishoudelijk zuiveringsslib + cadmiumnitraat, of industrieel zuiveringsslib toegediend.
Toediening van cadmiumnitraat aan de grond gaf een verlaging van
de opbrengst aan spinazie en een verhoging van het Cd-gehalte in
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alle onderzochte gewassen.
De accumulatie van Cd door de planten werd beïnvloed door gewassoort,grondsoort,humusgehalte bij zandgrond,pH bij zavelgrond en
vorm vantoegediend Cd.
Inde vakproef (semi-praktijkomstandigheden),waarbijcadmiurnnitraat aan de grond werd toegediend,werd de ontwerpnorm voor Cd in
de gewassen niet overschreden bijeen grenswaarde van 1,0 mg Cd per
kg grond voor zavelgrond,een grenswaarde van 0,5 mg Cd per kg grond
voor zandgrond werd echterwel overschreden.
F. kiem Vis.Het composteren van groente-en tuinafval in containers
voor particulier gebruik. (With a summary:Composting of vegetableand
garden waste in containers forhousehold use.) Inst.Bodemvruchtbaarheid,Kapp.5-85 (1985)31pp.
Bij het composteren van tuin-en groente-afval in containers bleek
dat het proces niet optimaal verliep.
Erwerden geen duidelijke verschillen tussen typen containers
waargenomen.
Ook na8maanden composteren was hetmateriaal nog niet verteerd
tot een rul produkt en bevatte het nog kiemkrachtige onkruidzaden.
üe gehalten aan zwaremetalen en arseen inde compost waren lager
dan die in Nederlandse zand- en kleigronden.
De compost,toegevoegd aan zandgrond,stimuleerde de groei van
kropsla tot een dosering van 50volumeprocenten.
F. Riem Vis.Composteren vanmaterialen die vrijkomen bij het beheer
van heidevelden. (With a summary:Composting ofmaterials resulting
from heathland management.) Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 6-85
(1985)33pp.
Bijmaterialen die vrijkomen bijhetmaaien ofafplaggen vanheidevelden verloopt het composteringsprocestraag,omdat zij relatief
weinig gemakkelijk aantastbare organische stofbevatten.
Het toevoegen van kalk of stikstof isafte raden,het leidt tot
kwaliteitsverschillen en kan stikstofverliezen vergroten.
Bij het sturen van het composteringsprocesmoet naast detemperatuur ook de zuurstofbalans inaanmerking worden genomen.
Composten van heideprodukten zijn arm aan voedingsstoffen,hebben
een laag geleidingsvermogen en een vrij lage pH.Zij zijn tegebruiken als aanvulgrond inde boomkwekerij enals bestanddeel van potgronden.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga.üe nitraat-en bromidegehalten van kassla
onder invloed van licht (globale straling)ende gehalten inde grond.
(With asummary: Nitrate and bromide content of glasshouse lettuce as
affected by light (global radiation)and soil content.) Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp. 12-85 (1985)14pp.
Ruim 300 slamonsters werden verzameld uit kassen op praktijkbedrijven,gedurende allemaanden van het jaar.Het nitraatgehalte insla
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wordt vooral bepaald door de globale straling, en ook door het nitraatgehalte van de grond. Tussen beide bestaat een duidelijke interactie die fraai zichtbaar wordt door het cijfermateriaal op te
delen in tweemaandelijkse perioden. Zo bezien heeft de globale straling geen invloed in perioden van zonnewende, maar een grote in
voor- en najaar bij het passeren van de evenaar door de zon. De invloed van het stikstofgehalte van de grond is vooral duidelijk in de
zomer. Beide factoren konden de spreiding in nitraatgehalte in het
gewas voor 60% verklaren. Het nitraatgehalte in de grond heeft een
negatieve invloed op het bromidegehalte in het gewas. De spreiding
in bromidegehalte in gewas is voor 40%te verklaren uit het bromideen nitraatgehalte van de grond.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga en L. Spaans. Factoren van invloed op het
nitraat- en bromidegehalte in andijvie en spinazie geteeld onder glas.
(With a summary: Factors affecting the nitrate and bromide contents of
endive and spinach grown under glass.) Inst. Bodemvruchtbaarheid,
Rapp. 15-85 (1985) 17 pp.
Ruim 40monsters andijvie en een kleine 50monsters spinazie werden
verzameld uit kassen op praktijkbedrijven in het winterseizoen
1984/1985 en geanalyseerd op nitraat, bromide en chloride. Het nitraatgehalte van andijvie ligt in vergelijking met andere bladgroenten laag. De spreiding in dit gehalte kon voor 25%worden verklaard
uit de globale straling (gemeten gedurende 30 dagen voor de oogst)
en het nitraatgehalte in de grond. Het nitraatgehalte in spinazie
wordt vooral bepaald door de straling, eveneens gemeten over 30 dagen. De spreiding in dit gehalte was voor 40%te verklaren uit
straling en nitraatgehalte van de grond. De spreiding in bromidegehalte kon voor beide gewassen voor 60%worden verklaard uit het bromidegehalte van de grond, vooral bij spinazie moet dan ook wel het
nitraat- en chloridegehalte mee in rekening worden gebracht.
K.W. Smilde. Establishment of fertilizer recommendations on the basis
of soil tests. Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 17-85 (1985) 24 pp.
Developing a basis for fertilizer recommendations comprises choice
of an effective soil extractant in pot experiments and calibration
of soil tests against yield response to applied nutrient in field
experiments. Soils used in pot and field experiments should have
sufficient variation in concentration of the nutrient in question
and in relevant factors affecting plant response among them. Optimum
economical fertilizer rates for various soil test classes ranging
from 'low' to 'high' are established, taking into consideration the
price ratio of nutrient (fertilizer) to marketable product per unit
of weight. When fertilizer is expensive and not generally used, the
farmer may stop short of economically optimum rates,where benefit
(economic return)to cost ratio is at least 2. When fertilizer use
is common and its price moderate, a higher soil fertility status (P,
K) should be aimed at, in addition to satisfying the crop's direct
needs. The effects of stress factors, like salinity and soil
moisture, in relation to fertilizer response are discussed. Plant
analysis as a substitute for soil tests is briefly described, and
the use of 'critical' tissue levels as a guideline to fertilizer
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application evaluated. Where facilities for soil testing are lacking
or soil tests cannot be readily interpreted, the so-called 'double
pot technique' may provide a useful tool in assessing soil nutrient
availability, mainly on-a qualitative basis however.

L. van der Veen. Invloed van mestsoort en mesthoeveelheid op de opbrengst en chemische samenstelling van gras, de botanische samenstelling en dichtheid van de zode, alsmede de mineralenhuishouding en
enkele biologische factoren in een zandgrond. (With a summary: Effect
of kind and quantity of organic manure on yield and chemical composition of grass, botanical composition and density of the sward, mineral
turnover, and some biological factors in a light-textured soil.) Inst.
Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 3-85 (1985) 64 pp.
Resultaten van een veeljarige bemestingsproef op grasland met opklimmende hoeveelheden van verschillende soorten dierlijke mest en
kunstmest en de wisselwerking met de drogestofopbrengst, de chemische samenstelling, de zodedichtheid, de wormen- en aaltjesactiviteit worden gegeven.
H. Velvis. De rol van het antagonisme bij de overleving van Rhizoctonia solani scleroti n in grond. (With a summary: The role of antagonism in the survival of sclerotia of Rhizoctonia solani in soil.)
Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 4-85 (1985) 26 pp.
De vitaliteitsreductie van vers sclerotium-materiaal ten gevolge van
het antagonisme vindt vooral plaats in gronden die relatief veel van
de mycoparasiet Verticillium biguttatum bevatten. V. biguttatum
lijkt de belangrijkste veroorzaker van vitaliteitsreductie te zijn.
Ophopingen van antagonistische bacteriën en streptomyceten werden
nergens op de scleroti n aangetoond. In zandgrond van Haren speelde,
naast V. biguttatum, waarschijnlijk Gliocladium nigrovirens een zekere rol. In kleigrond uit de Flevopolder waren vermoedelijk parasitaire nematoden verantwoordelijk voor sclerotium-doding. De minimumtemperatuur voor vitaliteitsreductie door V. biguttatum ligt tussen
lü en 13 C. In een grond met veel V. biguttatum vindt kolonisatie
en doding van de Sclerotien zeer snel plaats (bij 20 C ) .Een klein
deel van de Sclerotien ontsnapt evenwel aan de kolonisatie en blijft
tenminste een half jaar vitaal.
D. Wiersma, B.J. van Goor en N.G. van der Veen. Inventarisatie van
cadmium, lood, kwik en arseen in Nederlandse gewassen en bijbehorende
gronden. (With a summary: Survey of cadmium, lead, mercury and arsenic
in Dutch crops and their corresponding soils.) Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 8-85 (1985) 34 pp.
Granen, aardappels, groenten, vruchten en veevoedergewassen werden
in hun belangrijkste Nederlandse produktiegebieden bemonsterd en
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samenmet de bijbehorende grondmonsters geanalyseerd opCd,Pben
gedeeltelijk opHg enAs.De niveaus van de Cd- en Pb-gehalten waren
hoog ingranen,alsmen uitgaat van de voorgestelde hoogst toelaatbare gehalten voormenselijke consumptie inNederland. In sla en
spinazie waren de niveaus van deCd-gehalten relatief hoog en in
vruchten als tomaten,komkommers en appels laag.Het niveau van de
Pb-gehalten in boerenkool was hoog. Demediane waarden voor Cd,Pb,
Hg enAs van de gronden waren resp.0,4,23,0,07 en 11mg/kg droge
grond,deafzonderlijke berekende niveaus voor kasgronden waren
duidelijk hoger voor Pb en Hg en iets hoger voor Cd.De Cd-,Pb-,
Hg- enAs-gehalten van de veevoedergewassen lagen,op een enkel Cden Hg-gehalte na,onder de voorlopige richtwaarden voor veevoeders.
Elders verschenen
Inventarisatie kwaliteit onderwaterbodems rijkswateren.Waterloopkundig Laboratorium, Delft,Verslag R2120,1985.
Milieuonderzoek aan granulaten op basis van fosforzuurgips,
vliegas en bindmiddel.Waterloopkundig Laboratorium en Energieonderzoek Centrum Nederland,Delft,Verslag M 1909,1985.
Potential use of granulated materials on the basis of phosphated
gypsum,fly ash and binder.Delft Hydraulics Laboratory and Joint
Research Centre,Delft,Report R2286,1985.
J. van der Heide. External desk evaluation VH-10 (Vietnam)1983-1985.
NUFFIC, 's-Gravenhage (1985) 12pp.
C. de Kreij. Voedingsoplossingen voor de teelt van gerbera in kunstmatige substraten. Serie:Voedingsoplossingen glastuinbouw, nr.7 (1985)
44pp.
C. de Kreij. Voedingsoplossingen voor deteelt van rozen in
kunstmatige substraten. Serie:Voedingsoplossingen glastuinbouw, nr.5
(1985)44pp.
Th. Landy,J. van der Heide,F. Wils, D.Jaramillo, H. Sanabria en H.
Navas. Informe de lamisionevaluadora mixta - 1984,marzo 1985.Min.
van Buitenlandse Zaken, 'sGravenhage (1985)103pp.
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Th.M. Lexmond en B.van Luit,1985.Het loodgehalte van enkele groenten geteeld opmet looderts verontreinigde grond. Versl. en meded.
Vakgroep Bodemkunde en PIantevoeding,LH,Wageningen 1985-2 (1985)23
pp.
J.Schröder (rapporteur),G. Krist,J. Dapper,L.C.N,de la Lande
Cremer,B.A. ten Hag,G.H. de Haan,H.M.G. van der Werf,J.H.A.M.
Steenvoorden en H.P. Oosterom. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengst en kwaliteit van snijmais en op de
bodemvruchtbaarheid enwaterverontreiniging; Maarheeze (zandgrond)
1974-1982. PAGV-Lelystad, Verslag nr.31 (1985)lülpp.
Gedurende negen jaren werd inMaarheeze (enkeerdgrond) nagegaan wat
de invloed is van grote giften runderdrijfmest (0-300t per ha per
jaar)opde opbrengst en kwaliteit van inmonocultuur verbouwde
snijmais,op de bodemvruchtbaarheid tot een meter diepte en op de
verrijking van het grondwater op deze diepte.
J. Schroder (rapporteur),G. Krist,H. Everts,L.C.N,de la Lande
Cremer,B.A. ten Hag,G. deHaan en H.M.G. van derWerf. De invloed
van grote giften runderdrijfmest op de groei,opbrengst en kwaliteit
van snijmais en opde bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond)
1972-1982. PAGV-Lelystad, Verslag nr.30 (1985) 151pp.
Gedurende negen jaren werd inHeino (enkeerdgrond) nagegaan wat de
invloed isvan grote giften runderdrijfmest (0-300t per ha per
jaar)op de opbrengst en kwaliteit van snijmais en op de bodemvruchtbaarheid, ineen rotatie van drie snijmaisjarenmet bemesting
gevolgd door e$nmet gras op nawerking. Inde proef werden ook Ntrappen opgenomen en het effect van een NP-rijenbemesting bestudeerd.
J. Schroder (rapporteur),G. Krist,L.C.N,de laLande Cremer, B.A.
ten Hag en G.H. de Haan.De invloed van grote giften runderdrijfmest
op de groei,opbrengst en kwaliteit van snijmais en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad (kleigrond) 1976-1980.PAGV-Lelystad, Verslag nr.
32 (1985) 101pp.
Gedurende vijf jaar werd nagegaan wat de invloed is van grote giften
runderdrijfmest 10,150en 300ton per ha)gecombineerd met 0,75,
150en225 kg kunstmest-N opjonge, lichte zeeklei,de opbrengst en
de kwaliteit van het gewas en de bodemvruchtbaarheid.
J. Schroder (met bijdragen vanDe laLande Cremer). Effecten van grote
drijfmestgiften bijde teelt van snijmais.Samenvatting PAGV-onderzoekverslagen 30,31 en 32.PAGV-Lelystad, Publ. no.30 (1985)33pp.
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Dit verslag levert een samenvatting van de gegevens voorkomend inde
PAGV-önderzoekverslagen 30,31 en 32 hiervoor. De bezwaren van hoge
drijfmestgiften richten zichmeestal niet zozeer op de opbrengst en
de kwaliteit van de snijmais als op demilieukundige gevolgen. Voor
andere gewassen dan snijmais kunnen de opbrengsten en dekwaliteitsaspecten wel degelijk eveneens negatief uitvallen bijte hoge bemestingsgiften.
C. Sonneveld en C. deKreij. Voedingsoplossingen voor groenten en
bloemen geteeld in water of substraten. Serie:Voedingsoplossingen en
glastuinbouw, nr.8 (1985)29pp.
W. Voogt en C.de Kreij. Voedingsoplossingen voor de teelt van anjers
in steenwol en veen.Serie:Voedingsoplossingen glastuinbouw, nr.6
(1985)45pp.
Uitgaven aet een beperkt verspreidingsgebied
Nota's
J. van der Boon enA. Das.Onderzoek naar de oorzaak van degroeistoornis 'Vossii-kopziek' bijGouden Regen (Laburnum Watereri
'Vossii'). Verslag van de potproeven IB6189,6196,6218,6219 en de
veldproeven IB 2429,2462 en 2483. Inst. Bodemvruchtbaarheid, Nota 148
(1985)35pp.
A.E. Enting, F.A. Straatman en L.C.N,de la Lande Cremer.DCD,een
nitrificatieremmer. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota 143 (1985) 55pp.
B.J.van Goor,P. van Lune en D. Wiersma.Onderzoek over gehalten aan
polycyclische aromaten in Nederlandse land- entuinbouwprodukten. 1.
Enige literatuurwaarden. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota 141 (1985) 17
pp.
A. deJager en K. Boersma. Constructie en toepassing van deantimoon
micro-pH-elektrode.Verslag van een bezoek aan dr.G. Schaller van de
vakgroep Bodemkunde van deTechnische Universiteit van München
(Freising),8 november 1985. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota 147
(1985) 14pp.
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Ü.J.C.Knottnerus.Verstuiven van grond. Beschouwingen over tenemen
maatregelen, rapportering van gedaan onderzoek. Inst. Bodemvruchtbaarheid,Nota 144 (1985;57pp.
H. Loman. Effect van plaatsing van kalk opde groei van het gewas.
Verslag van de potproeven IB6456en IB6457. Inst. Bodemvruchtbaarheid,Nota 145 (1985)24pp.
B. van Luit en R. Boxma. Vergelijkend onderzoek metaalchelaten. Inst.
Bodemvruchtbaarheid, Nota 149 (1985) 10pp.
C.M.J. Sluijsmans. Rondom de herleiding van hetmagnesiumgehalte van
gras op $en stikstofgehalte. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota 148
(1985)22pp.
L.G.M.Th. Tuinstra,W.A. Traag,J.M.P. van Trijp,P. van Lune,D.
Wiersma en B.J. van Goor.Onderzoek over gehalten aan polycyclische
aromaten inNederlandse land- en tuinbouwprodukten. Inst. Bodemvruchtbaarheid, Nota 142 (1985)28pp.
Elders verschenen
C. de Kreij. Vergelijking tussen substraten en remmen van de groei in
de generatieve groeifase bijEuphorbia fulgens.Proefstn. Bloemisterij, Intern. Rapport no.1 (1985).
Voordrachten
P. Boekei
De bodemstructuur in demoderne landbouw. (CBTB/GMvL,Stedum,22
januari; Bedrijfsvereniging,Appingedam,17 december.)
Structuur en organische-stofvoorziening van Veenkoloniale gronden.
(Plattelandsjongeren,Stadskanaal,13 februari; Bedrijfsvereniging,
Tweede Exloërmond,26 november.)
Ervaringen met diepe grondbewerking op grassportvelden. (Contactcommissie Sportvelden,Haren,22maart.)
Vruchtwisseling en bodemstructuur. (Themadag Vruchtwisselingseffecten,Wageningen,3april.)
Soil degradation. (15th Intern.Course onVegetable Growing,Haren,
6 november.)
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P. van den Boogert
Populatiedynamica van Verticillium biguttatum. (Contactgroep Bodempathogenen, Wageningen, 14 november.)
Verticillium biguttatum, een belangrijke hyperparasiet van Rhizoctonia solani. (Medew. Lab. Bloembollenonderzoek, Lisse, 9 december.)
Kwantitatieve bepaling van Verticillium bigutattum in grond. (Cie.
Fytopathologie Kon. Ned. Botanische Vereniging, Baarn, 24 januari.)
J. van der Boon
Uitspoeling van voedingsstoffen uit potten met boomteeltgewassen.
(Verg. afd. Bemesting in de tuinbouw, IB,Haren, 28 februari.)
Nitrate in lettuce on recirculating nutrient solution. (Symposium on
nutrition, growing techniques and plant substrates, Aas (N),24
juni.)
Stikstofbemesting van lelie en tulp. (Ver.Bloembollentelers LTB,
Haren, 26 september.)
Beheersing van het nitraatgehalte in groenten. (Stafvergadering, IB,
Haren, lü oktober.)
Soil testing in the Netherlands. (15th Intern. Course on Vegetable
Growing, Haren, 6 november.)
Panel discussion on fertilization problems. (15th Intern. Course on
Vegetable Growing, Wageningen, 8 november.)
L. Brussaard
Mesofauna-onderzoek: springstaarten en mijten. (Stafvergadering, IB,
Haren, 17 januari.)
Vergelijkende analyse van het functioneren van bodemecosystemen bij
'gangbare' en 'geïntegreerde' akkerbouw. (Stafvergadering, IB,
Haren, 17 januari.)
Effects of lindane and mushroom manure on soil mites and springtails
in continuous sugar beet cropping and a rotation of sugarbeet,
winter wheat. (Meeting of International control of soil pests
working group of the International organization of biological
control, Wageningen, 19 februari.)
Graven en begraven: effecten van mestkevers op demorfologie van
zandgronden. (Wetensch. verg. Nederlandse Bodemkundige Vereniging,
Wageningen, 21 mei.)
P. del Castilho
Voltammetrie, een scheidingstechniek? (Stafvergadering, IB, Haren,
21 november.)
A. Das
Het vormen van een potgrondkluit aan oudere eiken en beuken binnen
een jaar. (Boomtelers, Lienden, 28 augustus.)
Uitplànt van eiken. (Verg. afd. Bemesting in de tuinbouw, IB, Haren,
19 december.)
P. üelver
Wasserversorgung und Düngung im Obstbau. (Fachgruppen Obstbau in
provinzial Verband, Anweiler (D),22 januari.)
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Druppelbevloeiing in de fruitteelt. (Nationale Pomologische Vereniging, afd. prov. Antwerpen, St. Antonius-Brecht (B),23 januari.)
Fertigatieonderzoek 1982-1985. (Vertegenwoordigers UKF, DSM, Vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding, Breda, 20 juni.)
Resultaten van fertigatie-onderzoek en mogelijkheden van nieuw
onderzoek. (Staf en medew. Proefstation Wilhelminadorp en genodigden
van LH en middelb. techn. onderz.,Wilhelminadorp, 13 november.)
K. Uilz
Zure regen en bosbemesting. (Participanten NMI, Vaassen, 21 juni.)
The role of the Netherlands Fertilizer Institute (NMI). (Comm.
Agricole CEA, Zurich (Ch),6 november.)
Effects of uneven fertiliser spreading -a literature review.
(Fertiliser Society, Londen (GB),29 november.)
H. van Dijk
Effect of pesticides on nitrogen transformations; comparison of
laboratory and field experience. (Intern, workshop 'Side effects of
pesticides on soil microflora', Cambridge (GB),29 september-2 oktober.)
Effecten gewasbeschermingsmiddelen op bodemorganismen. (Werkgroep
Agrofarmacochemie, sectie Milieuchemie KNGV en sectie Milieutoxicologie NVT, Wageningen, 1 november.)
T.A. van Dijk
Normen ten aanzien van het gebruik van dierlijke mest op landbouwgrond. (KNLC-commissie Veredelingslandbouw, Utrecht, 3 januari.)
Nitraatuitspoeling in waterwingebieden; inventarisatie en consequenties. (Verg. afd. Bemesting in de tuinbouw, IB,Haren, 28 februari.)
Hoeveel mest is toelaatbaar op landbouwgrond. (Bestuur IB, Haren, 19
april.)
De IB-normen en het gebruik van mest op landbouwgrond. (Ver. van Afgestudeerden, RHLS,Deventer, 27 april.)
Nitraat in drinkwater in relatie tot organische bemesting. (LH-studenten Plantevoeding en Bemesting, Haren, 28 mei.)
Leaching of nitrogen and the effect of reduction in N fertilization
on farm incomes. (NPK Working Group on environmental aspects of fertilizer use, Bracknell (GB),5 juni.)
Lopend graslandonderzoek aan het IB. (Bedrijfsleiders en PR-gedetacheerden op de ROC's, Haren, 12 juni.)
Mestoverschotten. (College van Advies, Bestuur, Cie van Bijstand
NMI, Vaassen, 21 juni.)
Die Lysimeterinstallation der IB; Prinzip und Ergebnisse. (Medew.
BASF-Limburgerhof, Haren, 15 augustus.)
W. van Uriel
Heavy metals in river sediments; consequences for agriculture.
(Stud. Techn. Universität Berlin, Haren, 26 april.)
Atmospheric deposition of heavy metals. (Stud. Techn. Universität
Berlin, Haren, 26 april.)
Zuiveringsslib en stadsvuilcompost. (PAO-cursus Waterkwaliteit landelijk gebied, Wageningen, 2 mei.)
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Zware metalen in uiterwaarden en andere vegetaties. (PAO-cursus Pop u l a t i e - e c o l o g i e , B i o l . Centrum, Haren, l ü m e i . )
Beschikbaarheid van zware metalen in r i v i e r s l i b voor landbouwgronden
en landbouwhuisdieren. (Symp. Onderwaterbodems, rol en l o t ,
Rotterdam, 28 mei.)
P . A . l . Ehlert

BetekenisvandeP-enK-toestand vanonderdezode gelegen bodemlagen voordeP-enK-voorziening vangrasland. (Verg. afd. Bemesting
indelandbouw, Haren,6februari; Verg. Commissie Bemestingvan
grasland, Wageningen,1Üdecember.)
Resultaten vankalibouwplanproeven opzeeklei. (Bemestingsgesprek
1RS, Wageningen,29augustus.)
P.J. van Erp
Zuiveringsslib indeakkerbouw. (Bollentelers LTB, Haren,26
september.)
H.G. van Faassen
Ammoniak-emissie uitenvanaf grond naop-ofinbrengen vandierlijke mest. (Symp. Verzuringsonderzoek, RIVM, Bilthoven,4
december.)
B.J. van Goor
Polycyclische aromaten, mogelijkheden en moeilijkheden b i j de
analytisch-chemische bepaling. (Stafvergadering, I B , Haren, 21
november.)
A . J . de Groot

Zware metalen inaquatische ecosystemen. (Symp. over zoetwaterafzettingen, Rostock (ÜDR),2-6december.)
S.deHaan
Klarschlamm als organischer Dünger für Ackerbaugewächse mit besonderer Berücksichtigung der Stickstoff-und'Rest'wirkung. (Voorjaarsbijeenkomst VDLUFA, Speyer (ü),26februari.)
Resultaten vanonderzoek betreffendehetgebruik vanzuiveringsslib
indelandbouw. (Landbouworganisaties Gieterveen e.o., Gieterveen,
28 februari.)
Siedlungs-undIndustrieabfalle als Dunge- oder Bodenverbesserungsmittel. (Stud. Techn. Universität Berlin, Haren,26april.)
Nitrogen indrainage water from containers with soils treated with
different typesofsewage sludgeormunicipal waste compost, including substrates consisting only ofthese products. (EC Round-table
'Efficient land useofsludge and manure',Askov (D),26juni.)
Phosphorus indrainage water from containers with soils treated with
different typesofsewage sludgeormunicipal waste compost, including substrates excisting only ofthese products. (EC Round-table
'Efficient land useofsludge and manure', Askov (D),26juni.)
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J. van der Heide
Stikstofhuishouding indevochtige tropen. (Studiekring Tropische
Landbouwplantenteelt, Wageningen,24april.)
Kunstmestenwereldvoedselvoorziening. (Stafvergadering, IB, Haren,
25 april.)
G. Jager
Biologische bestrijding van Rhizoctonia solani bijaardappel;mogelijkhedenenbeperkingen. (Cie. Fytopathologie, Kon. Ned. Botanische
Vereniging, Baarn,24januari.)
A.deJager
De rhizosfeer-pH als schakel tussen bodem-pHenboomgroei. (Symp.
Zure regen, RIVM, Bilthoven,3december.)
C.deKreij
Waterhuishouding en bemesting. (Nederlandse Tuinbouw Studiegroep,
Rijnsburg, 7 maart.)
Voedingsoplossing roos. (Bodemkundige afdelingen van de proefstations Naaldwijk en Aalsmeer, Aalsmeer, 6 j u n i . )
Calcium/kaliurn-proef. (Gerberatelers, Aalsmeer, 16 oktober.)
L.C.N, de la Lande Cremer
Organische bemesting. (Landbouworganisatie, Eexterveen, 10 j a n u a r i ;
Jongerein, St. Anna Parochie, 21 j a n u a r i . )
Mestoverschotten. (Bestuur IB, Haren, 19 a p r i l ; LH-studenten,
Wageningen, 28 mei.)
Organische mest. (Stud. Techn. Universität B e r l i n , Haren, 26 a p r i l . )
Experimental results in the Netherlands with the n i t r i f i c a t i o n i n h i b i t o r dicyandiamide. (EC Round-table ' E f f i c i e n t land use of sludge
and manure', Askov (D), 25-27 j u n i . )
Slurry i n j e c t i o n on grassland and arable land. (EC Round-table
' E f f i c i e n t land use of sludge and manure', Askov (D), 25-27 j u n i . )
Gaseous losses i n t o the atmosphere from s l u r r i e s . (EC Round-table
' E f f i c i e n t land use of sludge and manure', Askov (D), 25-27 j u n i . )
Wat is mest? (CAO Boerderijenbouw en - i n r i c h t i n g , Putten, 2
oktober.)
Organische mest op grasland. (CBTB a f d . Opende, Opende, 16 oktober.)
Nitrificatieremmers (Verg. a f d . Bemesting in de landbouw, IB, Haren,
27 november.)
G. Lebbink

Stikstofhuishouding vandegrond: vrijlevende aaltjes. (Stafvergadering IB, Haren,17januari.)
Invloedvanbestrijdingsmiddelen opdefunctievanhetbodemleven.
(Specialisten gewasbescherming, Wageningen,13maart.)
Koolstof-enstikstofhuishouding ingrond. (PAO-cursus Waterkwaliteit landelijk gebied; aspecten vankwaliteitsbeheer, Wageningen,24
april.)
Grondontsmetting-bodemleven. (Tuinders LTB,Haren,26september.)
Tekortkoming indeN-mineraalbepaling bij grondextractie met keuken-
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zout. (Stafvergadering I B , Haren, 21 november.)
H. Lornan

Sauere Regen, die Bedeutung für die Landwirtschaft. (Stud. Techn.
Universität Berlin, Haren,26april.)
Effectenvanzure regen voorendoordelandbouw. (Tuinders LTB,
Haren,26september.)
Werkingvangekorreldeengeplaatste kalk. (Verg. afd. Bemestingin
de landbouw, Haren,23oktober.)
P.J. Lont
Nieuwjaarstoespraak. (Personeel IB, Haren,2januari.)
P. van Lune
Bodem/gewasrelatie voor cadmium,
bouw, IB,Haren,23oktober.)

(Verg. afd. Bemesting indeland-

J.J. Neeteson
De doeltreffendheid van het N-bemestingsadvies voor consumptie-aardappelen op k l e i en loss. (Verg. a f d . Bemesting in de landbouw, IB,
Haren, 6 f e b r u a r i . )
The apparent disappearance of nitrogen a f t e r nitrogen f e r t i l i z e r
a p p l i c a t i o n . (Symp. Nmetabolism i n higher p l a n t s , Haren, 12 a p r i l ;
poster samen met D.J. Greenwood en E.J.M.H. Habets.)
Stikstofbemesting en s t i k s t o f v e r l i e z e n i n de landbouw. (PAü-cursus
Waterkwaliteit l a n d e l i j k gebied, aspecten van kwaliteitsbeheer,
Wageningen, 24 a p r i l . )
S t i c k s t o f f k r e i s l a u f ; Quantifizierung der Teilströme und Simulation.
(Medew. BASF-Limburgerhof, Haren, 15 augustus.)
H. Niers

Water geven bij potproeven. Zoutverdeling indepot, wortelverdeling
indepot. (Verg. afd. Bemestingindetuinbouw, IB,Haren,21
maart.)
Stikstofbemestingvanlelie. (Verg. afd. Bemesting indetuinbouw,
IB, Haren,25april.)
Effectofnitrogenonbulb production, forcing qualityofthe bulb
and vase^lifeofthe flower Lilium 'Enchantment'. (4th Intern. Symp.
on Flower Bulbs, Noordwijkerhout,26juni.)
Nitrogen uptakeoftulips (poster). (4th Intern. Symp.onFlower
Bulbs, Noordwijkerhout,26juni.)
M.vanNoordwijk
Sampling schemes for describing root distribution (poster). (Stafvergadering IB, Haren,21maart.)
Patternofroot distributionasinfluencedbysoil tillage (poster).
(Stafvergadering IB, Haren,21maart.)
Diffusion modelsofaerationanduptakeofwaterandnutrientsby
roots,asinfluencedbytheir degreeofsoil root contact. (SEB-symposium, Bangor (GB),26maart.)
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Kunstmestzendingotontwikkelingssamenwerking. (StafvergaderingIB,
Haren,25april.)
Modern bewortelingsonderzoek. (Stiboka,verg.middelbare staf,
Wageningen,7mei.)
Bodemvruchtbaarheid enduurzame landbouwindetropen. (Symp.Oecologische Kring 'Ecologieenontwikkelingssamenwerking,Amsterdam,20
november.)
C. van Üuwerkerk
De elektronische penetrometer,type IB. (Stafvergadering IB,Haren,
21 november.)
The low-ground pressure field traffic system. (Bijeenkomst over
'Land conservationanddevelopment', Brussel,26november.)
Invloedvanhetlage-druk berijdingssysteemopdezaai-enpootbedkwaliteit. (Stafvergadering IB,Haren,19december.)
W.H. Prins
Aspects of nitrogen and phosphate f e r t i l i z a t i o n of grassland. (IFAcongres, Dronten, 18 j u n i . )
Zur Erhöhung der E f f e k t i v i t ä t des Stickstoffaufwands auf Grünland
i n den Niederlanden. (Symp. 175 j a a r Humboldt-Universiteit, üostB e r l i j n (DDR), 21-25 Oktober.)
P.A.C. Raats

The scaling theory ofwaterinunsaturated soils,with some applications. (Stud. LH-vakgroep BodemkundeenPlantevoeding, Wageningen,4
februari.)
Transportofsolutes inunsaturated soils. (Stud. LH-vakgroep BodemkundeenPlantevoeding, Wageningen,11februari.)
Het water als carriervannutriëntenencontaminanten. (Pers. LHvakgroep BodemkundeenPlantevoeding, Wageningen,4maart.)
Schalering vanbodemfysische parameters. (Studiegroep Bodemvariabiliteit,Wageningen,5maart.)
Reactiesvangewassenopvariabele toestanden indebodem. (Stafvergadering IB,Haren,21maart.)
Some aspectsofthe theoryofinfiltration. (Colloquium onEnergy
fluxatthesoil-atmosphere interface,Triest (I),6-lümei.)
Infiltration through crusts. (Colloquium onEnergy fluxatthesoilatmosphere interface,Triest (I),6-10 mei.)
Kinematicsanddynamicsofseedling emergence. (Intern. Symp.onthe
Assessment ofsoil surface sealingandcrusting,Gent (B),23-27
september.)
Transport van waterinhetbodem-plant-atmosfeercontinuüm.
(Wortelstudiegroep, Utrecht,3oktober.)
Supply ofwaterandnutrients. (15th Intern.CourseonVegetable
Growing,Haren,5november.)
Kinematicsofsubsidenceofsoils withanonconservative solid
phase. (Soil Science SocietyofAmerica,Chicago (111.,USA), 2-6
december.)
G.J.G.Rauw
Invloed strooifrontenopdeopbrengstvangewassen. (Verg. afd.
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Bemesting in de landbouw, Haren, 29 a p r i l . )
Methodieken b i j het graslandonderzoek aan het IB ( B e d r i j f s l e i d e r s en
PR-gedetacheerden op de ROC's, Haren, 12 j u n i . )
F. Riem Vis

Compostering vanheidematerialen. (Studiedag Heidebeheer, Ede,4
september.)
J.P.N.L. Roorda vanEysinga
Rondleiding over Proefstation Naaldwijk. (Stud. MSc-cursusLH,
Naaldwijk,11april; Stud. LH-Vakgroep BodemkundeenPlantevoeding,
Naaldwijk,30mei.)
Onderzoek kasgronden. Planten telen zonder aarde. (Studiedagen LAO,
Ede,12juni.)
Inleiding over bemestingenvoedingsziekten. (Introductieprogramma's
nieuwe medewerkers consulentschappen, Naaldwijk,17oktoberen7
november.)
Nitraatenbromideinsla. (Studieclub Delft/Westerleevandeslawerkgroep, Westerlee,5november.)
Panel discussion onfertilization problems. (15th Intern. Courseon
Vegetable Growing, Wageningen,ö november.)
H. Schepers
De ontwikkeling en werking van de drijfmestdoseermachine. (Bestuur
IB, Haren, 19 a p r i l . )

Nitraatsneltest. (NMI-participanten, Vaassen,21juni.)
Nitrogen fertilizationofwinter wheatonthe basisofthe N0 3
contentofthe crop. (Vertegenwoordigers UKF-Engeland, Zwolle,1
oktober.)
Biedtdebepaling vanhetnitraatgehalte inhetxyleemsap vande
stengel mogelijkhedentothetverbeteren vandestikstofbemesting
van wintertarwe. (Stafvergadering IB, Haren,21november.)
K.W. Smilde
Zware metalen ingrondengewas. (Ver. Bedrijfsvoorlichting
Haarlemmermeer, Nieuw Vennep,11januari; Specialisten Planteziekten, Pü,Wageningen,13maart; Prov. Waterstaat (alleprovincies),
Utrecht,22maart; Stud. LH-Vakgroep BodemkundeenPlantevoeding,
Haren,28mei.)
Van spoorelementen naar zware metalen. (Voordracht afscheid Henkens,
Wageningen,29maart.)
Fertilizer formulation. (IAC, Intern. Potato Growing Course,
Wageningen,23april.)
Organic matter and manuring. (IAC, Intern. Potato Growing Course,
Wageningen,23apri1.)
Fertilizer recommendations basedonsoil analysis. (Pakistan Soil
Science Society, Lahore (Pakistan),6oktober.)
Fertilizer formulation. (15th Intern. CourseonVegetable Growing,
Haren,6november.)
Soil organic matter and manure. (15th Intern. CourseonVegetable
Growing,6 november.)
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J.W. Steenhuizen
Beheersing van het nitraatgehalte in sla op voedingsfilm. (Verg.
Bodemkundige afdelingen van de Proefstations Aalsmeer en Naaldwijk,
Aalsmeer, 6 juni.)
Proeven ter reductie van nitraatgehalten in groenten. (Studenten
Rijksuniversiteit Groningen, Haren, 18 oktober.)
H. Terburg
De opleiding van de onderzoeker als auteur, vanuit de gezichtshoek
van de praktische begeleiding van de auteur. (Wetenschappelijke
Redacteuren Kring, Amsterdam, 21 mei.)
H. Velvis
Overleving van Sclerotien van Rhizoctonia solani in grond. (Cie.
Fytopathologie, Kon. Ned. Botanische Vereniging, Baarn, 24 januari.)
G. Wijnen
Een vergelijking van N-mineraalbepalingen volgens de zogenaamde
gewichts- en volumemethode. (Verg. afd. Bemesting in de landbouw,
IB, Haren, 6 februari.)
P. de Willigen
Supply of soil nitrogen to the plant during the growing season.
(Symp. Nmetabolism in higher plants, Haren, 12 april.)
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Summary annual report 1985

C l a s s i f i c a t i o n of the i n s t i t u t e ' s a c t i v i t i e s into so-called themes is
given below.

Allocationofthe institute's budgetto'Themes'(X)
Code Theme

%in

%in

%in

% in

1981 1983 19841985
~~4
9
1Ü
11
12
13
14
16
17
40
43
99

Planning/managementofurban areas
Efficient useofnitrogen (energy
saving)
Soil biology
Environmental pollution
Product contamination
Food quality
Alternative methodsofproduction
Substrates
Valorizationofwaste products
Projectsincooperation with
developing countries
Quality ofornamental plants
Not classified

-

ÎT7

ITS

ÏÏ6

1.1
7.5
16.9
9.6
1.0
0.1
0.8
6.2

3.0
6.2
17.9
13.2
0.4
0.1
2.0
8.0

2.9
7.6
15.4
14.1
0.8
2.2
8.7

3.3
10.2
18.6
11.2
2.1
0.1
2.0
6.8

3.3
2.7
50.8

3.4
2.7
41.4

5.6
2.2
38.7

6.1
3.0
35.0

100.0

100.0

100.0

The fact that the instituteisbecoming the focal point for soil biology within the Directorate for Agricultural Research isreflectedin
the increasing allocation offundstotheme 10.
Asinpreviousyears,this summary mainly presents resultsof research, grouped into eight major themes andarest group.

1. Optimizationofnitrogen fertilization
In long-term investigationsonthe experimental farm 'Lovinkhoeve',
green manure crops,grownasthe main crop,markedly raised the yields
of subsequent arable crops.However, theyield level that couldbe
attained with fertilizer nitrogen alone was considerably higher.On
the other hand, green manuring ledtofairly substantial savingsof

100.0
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fertilizer nitrogen,ranging from 12to 7Ü kg per ha,depending on
crop, soil type andweather.
Inwinter wheat,the nitrate content ofthexylem sap (critical
limit 1000mg per litre)does not appear to bea reliable criterion
forthe nutritional status ofthe crop.Asyet,theamount ofmineral
nitrogen inthe soil, determined with a rapid test fornitrate,
appears to be amore suitablemeasure oftheamount of supplementary
nitrogen needed.
In industrial starch potatoes,splitting nitrogen applicationmarkedly increasedyield. Supplementary fertilizer application in late
July wasmore effectivethan in lateJune.Even late inthe growing
season (end of September)considerable tuber production can take
place,provided that the crop iswell supplied with nitrogen.
Inatrial on grassland with different systems ofmanagement varying
frommowing only to grazing only,practically equal amounts ofmineral
Nwere found in the soil profile (0-60cm)atthe end of the season,
viz.,60 kg Nper ha,the initial amount being 80 kg. Inthistrial,
grazing incombination with atotal annual Napplication of420 kg per
ha did not result in accumulation ofmineral N intheprofile.
When nitrogen is split-applied to tulip,itmakes little difference
how thetotal amount isdivided between an application inautumn and
one in February. However,autumn application alone is leastdesirable.
The response of lily to a basal application of nitrogen on sandy
soils wasmarkedly determined by the amount of rainfall between March
and May.This isa consequence of the plant's shallow root system.
Maintaining a low nitrogen level in appletrees (with the view of
fruit quality)may lead toextra damage inyears with nightfrost
during flowering.

2. Undesirable substances infood crops and contamination ofthesoil
with chemicals
In long-term field experimentswith heavy applications of cattleslurry,the highestyields of silagemaize were obtained with 200-300t
slurry per ha.Amounts inexcess of 50t per ha ledto nitrate concentrations ofthe shallow ground-water that exceeded themaximum accep-
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table limit for drinking water. Due to the excess of phosphate the
soil profile of clay soils was enriched with P to a depth of 40 cm,
and the profile of sands to more than 40 cm. The excess of potassium
also resulted in enrichment of the profile and the shallow groundwater with this element.
In a lysimeter experiment with sugar beet and silage maize on light
soil to which large amounts of cattle slurry were applied for eight
years, apparent recovery of nitrogen was 46-60% for spring application
and 26%for autumn application. Losses due to leaching rose sharply
when the amount of mineral N exceeded 250 kg N per ha; the maximum
acceptable standard for drinking water of 50mg NO, per litre was then
exceeded in the shallow ground-water.
Nitrification inhibitors such as dicyandiamide can reduce N leaching
losses considerably. Best results were obtained with root crops on
light soils, poorest on grassland.
Liming Cd-contaminated soils in the region Brabantse Kempen (totaled content 0.5-1.8mg per kg)to pH-KCI 6.0 was sufficient to reduce
the Cd-content of lettuce to levels below the acceptable limit of 0.2
mg per kg fresh weight. In the case of endive and spinach the soil had
to be both deep-ploughed and limed in the 0-50 cm layer.
In a complementary investigation, also the lead content of 76 soil
and lettuce samples, taken from the same region in 1980/1981, was
determined. Total soil-Pb contents ranged from 15 to 108 mg per kg,
with an average of 51 (reference value of non-contaminated sandy soils
30mg per kg),and crop contents from 0.0-0.22mg per kg fresh weight
(critical limit 0.50 mg per kg).Soil-Pb contents were positively correlated with cadmium and zinc contents
Increased Cd and Pb contents were found in spinach and curly kale
grown in allotment gardens in industrial districts. The upper limit
for Cd was exceeded in a number of cases.
It was reported in the Annual Report 1983 that the leaching behaviour of granulated combinations of fly ash with gypsum from phosphate
manufacturing plants was studied; the granulation process reduced the
mobility of practically all elements investigated, an important fact
in connection with disposal. The possibility of disposal of the granulates as landfill or as a means to raise road beds etc. was studied in
1985, with special attention for the more mobile compounds in the gra-
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nulates, viz., sulphate, fluoride and molybdenum. To raise ground
levels, the granulates should preferably be used in locations with a
negligible ground-water flux; atop cover is advisable to prevent percolation of rain water. Use as landfill is limited to thin layers in
view of the effect on water quality that is to be expected.
Metals in the soil are mobilized by forming chelates with decomposition products of organic matter. On the basis of literature data on
iron, an extraction procedure with DTPA was developed to simulate
long-term natural leaching. The method agrees well with measured leaching data for iron and also showed that, of all heavy metals investigated, leaching of Cd is greatest.
In an experiment in which cadmium nitrate was applied to different
soils it was shown that, in the case of a sand with a low humus content, a cadmium content of U.5mg per kg soil was not low enough to
keep the cadmium content of crops below the tentative maximum permissible level; however, in the case of a loam with a high pH a soil
cadmium content of 1mg per kg was sufficient.
The survey of Cd, Pb, Hg, and As contents in Dutch soils and crops
was concluded.
With isotopic dilution analysis it was established that the contribution of air pollution to the lead content of crops is large, to the
cadmium content much smaller.
Methods for the determination of micropollutants were tested and improved. A survey of PAH contents of agricultural crops was continued.
Uptake by crops and leaching of benzene and benzo(a)pyrene were
determined in lysimeter columns. It was tentatively concluded that
benzene disappears rather quickly from the upper 50 cm soil layer.
Methods of analysis and micrometeorological equipment were made operational for field measurements of NH transfer from manured soil to
3
the atmosphere. Actual measurements will start in 1986 within the
framework of the 'National Research Programme Acid Rain'.
In an experiment in which drainage water from pots with Pyracantha
was reused so as to utilize fertilizer materials more efficiently and
to reduce losses to the environment, development of the plants by midAugust, at half the NPK-rate, was almost as good as that of the plants
grown without recycling.
The nitrate content of lettuce grown on nutrient solution (NFT)de-
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creased with increasing ratio
of NH -Nto NO -N inthe solution,and
a
4
3
was lowest when the plants were exposed continuously to a solution in
which 20%ofthe total amount of nitrogen was inthe form of NH -N.In
4
the presence of NH -N lettuceyields were higher than those obtained
with a solution containing nitrate only.Heating the nutrient solution
(while keeping the ambient temperature inthe glasshouse lower than is
usual forthe crop forthe purpose of saving energy)partly offset the
reduction in crop nitrate content due to ahigher ammonium-to-nitrate
ratio inthe solution.
As a result of soil steaming,on average 29%ofthe total bromine
content of the soil became plant-available,an undesirable phenomenon.
Adding the nitrification inhibitor Didin to slurry applied inwinter
or spring raised the proportion of NH -N inthe amount of soil mineral
nitrogen inApril.
3.Agricultural valueof new fertilizers,waste products,potting
soils,and artificial substrates
The effectiveness of the chelates Mn-EDTA andMn-UTPAwas compared
with that ofMnSO in experiments with lettuce and spring wheat.Based
on the Mn content ofthe crop,the results were for lettuce:
Mn-üTPA*MnSO >Mn-EDTA (lower pH);Mn-DTPA >MnSO *Mn-EDTA
4
4
(higher pH). In spring wheat,Mn-DTPA wasmore effective than Mn-SO ,
while Mn-EDTA was intermediate at both pH levels.
Sewage sludge of domestic origin increased the nitrogen content of
crops,but decreased the sugar content and juice purity in sugar beet
and the starch content of potatoes; it raised the P content of crops
only slightly, but increased water-soluble soil Pmarkedly. Zinc contents ofthe crops were increased markedly,and in potatoes also the
copper content. Inthe soil,the increase in copper content relative
to zinc,mercury and cadmium was greatest.
Amarket in horticulture is sought for cuttings and sod from grassinvaded heathlands.Composting ofthematerial is required, but adding
lime or nitrogen is unnecessary and even undesirable.Composts of
heathermaterials are oligotrophic, have alow ECand a fairly lowpH
(pH-KCl 4-5).They can beused asa filler intree nurseries,orasa
component of potting soils towhich nutrients can be added asre-
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quired.
Recommendationswere madetothe Extension Service concerning the
control offlower colour inhydrangea bymeans ofaluminium compounds.
It is sometimes possible to change the colour from pink to blueby
adding large amounts ofAl tothe soil.Prerequisite isthe presence
of sufficient delphinidine-glycoside inthe plant,which in turn
appears todepend on proper NPK nutrition.
Inapot trial with Chamaecyparis the effectiveness of Fe-silicate
as a source of Fewas found to be poor.
For slow-release fertilizers with an inert coating,a simulation
model was developed to predict the release behaviour as affected bya
number of factors,such as granule sizedistribution, granule shape,
coating thickness,medium intowhich the granule is placed,and chemical composition of the fertilizermaterial.
Investigations intomineralization rates of organic nitrogen from
animal manures bymeans of pot trials with two soil types and several
kinds ofmanure were concluded and the results reported. Nettmineralization ratewas found to be dependent onthe origin of the manure
(kind ofanimal,age ofthe animal)as well as onthetype ofsoil.
Contrary to expectations,vase life of flowers from Gerbera grown on
rockwool could not beextended by raising thecalcium level of the
nutrient solution with a view to obtaining a stronger flower stalk.
Ofyoung oak trees with bare roots planted out inan urban environment,62%died; of oakswhich had been grown inpots for ayear for
the purpose of allowing formation of a root ball,only 4% died.
Melons could be grown successfully on a recirculating nutrient solution, but an attempt to raisethe sugar content ofthe fruit through a
higher salt concentration failed.

4.Significance andmaintenanceof good soil structure
The data obtained in 1985again confirmed that soil structure continues todeteriorate dueto increasing mechanization,narrow rotations,
and changed cultural methods. Soil structure was found to be inadequate inmorethan b0%ofthe fields investigated in northern
Groningen.
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The lime status ofthe soil being important inmaintaining soil
structure,a pH-KCl of about 7.5 is desirable.This value istoohigh,
however,formaximum crop production,especially for potatoes.The
current recommendations issued by the Extension Service will therefore
stand unchanged,except fora remark that sometimes a higher limestatus is desirable in connection with soil structure.
Ina study ofthe effects oftraffic on soil structure itwas found
that differences intraffic intensity and tyre pressure had little
effect onthe quality ofthe seedbed for onions and sugar beet and on
the average structure ofthe plough layer.
Tilling a clay soil with a cultivator resulted in a finer and somewhat moister seedbed than ploughed soil, adefinite advantage indry
springs. Indry periods,themoisture supply inthe treatments with
minimum tillage (ploughing to 5cm)was betterthan inthetreatments
with rational tillage (ploughing to 20-25cm).
Puddle formation on sportsturfs is often attributed to the presence
of an impermeable layer inthe soil profile.As a remedy,atillage
operationwith Vertidrän oradeep-aerating vibratory rotavator is
then suggested. Itwas found,however,that such an operation had very
littleeffect ina number of cases.The problemmay be caused by entirely different factors,calling for different solutions,such as
applying sand to the surface or improving drainage.
After correction of a few flaws,the electronic penetrometerdeveloped bythe institute could beput intouse.
5.Factorsaffecting,andmaintenance of,the soil ecosystem
A joint project was started to study the functioning of soil/plant
ecosystems under conventional arable landmanagement and undera
management system whereby less intensive use ismade of fertilizers
and pesticides (and relatively more of organicmanures and biological
pest control measures)and where soil tillage is less intensive
('integrated system'). Participating organizations arethe Institute
for Soil Fertility,Research Institute ITAL,Soil Survey Instituteand
Agricultural University. Preliminary investigations were conducted to
determinethe soil physical properties,themicrobiological activity,
and the presence and numbers of groups of soil organisms.
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Results of experiments conducted intheyears 1981-1983 show that
inoculation of seed potatoes with a suspension of spores ofVerticillium biguttaturn,ahyperparasite of Rhizoctonia solant (black scurf),
is superior to chemical disinfestation of seed potatoes with formalin
in reducing the Sclerotium index ofthe subsequent harvest and in
decreasing culling losses in seed stock. Inoculation or chemical disinfestation of seed potatoes had no distinct effect ontuberyields.
Ecological studies ofVerticillium biguttatum indicate that the
organism is an obligate parasite with ahigh degree of specificity for
R. solani.
Investigations intothe role of springtails and predatory mites in
the control ofthe beet cyst nematode were continued.
Innarrow crop rotations often the same pesticide is used more
frequently,which can result in accelerated decomposition of suchproducts. Ina study ofthis phenomenon aPseudomonas species was isolated that was found to be capable of utilizing dichloropropene,anematocide,as its sole source of carbon and energy.
6. Soil-plant relations (theoretical approach)
A physico-mathematical formulation was developed to describe root
penetration and seedling emergence,and the associated soil deformation processes,including the role of surface crusts.
At the end of the growing season, root development of sown and of
planted (paper pot)sugar beet was the same,butyields from planted
beet were higher.
The theory on nutrient transport and uptake by plant roots witha
uniform distribution could be expanded to include the situation in
which roots are not regularly distributed.
Porosity of roots,an important parameter in longitudinal transport
of oxygen through roots,wasmeasured by determining the specific mass
of roots in apycnometer before and after homogenization.
Geostatistical methods were used to analyze variations in soil fertility and associated variations in cropyields.
Programs were developed for computer analysis of rooting patterns.
To study the significance ofmycorrhiza forthe plant,it isnecessary to compare plants with and withoutmycorrhiza. To obtain this
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Situation,itwas found that inoculation of untreated soil isto be
preferred to elimination ofmycorrhiza through soil disinfestation.
7.Heavy metals and organicmicropollutants inthe aquatic environment
Investigations were started intothe utility ofdialysis cells as
monitors ofthe heavy-metal concentration of surface waters,and into
the capacity of surface waters to formmetal complexes.Starting in
spring,the complexing capacity increased asthe season progressed.
Decomposition products ofalgal bloom increased the capacity,mineralization lowered it.
A literature study showed that amesocosm can beauseful tool,also
under Dutch conditions,in studies of exchange of contaminants between
water and sediment,occurrence of populations of organisms,and the
response of organisms todifferent concentrations of pollutants.A
mesocosm isa largetank (1-lbm )containing a layer of sediment
covered with water,with orwithout flow.
About 15%ofthetotal surface area ofthe Netherlands is submerged.
Using existing data asurvey wasmade ofthe quality (content of heavy
metals and organicmicropollutants)of submerged sediments inall
waters.Averages andmedian values were calculated and frequency
distributions weremade foreach area. Based on guidelines issued by
the Ministry ofthe Environment the data were classified into four
classes.
The contents of Cu,Cr and Ni in pure river sediment oftheWesterschelde increased between 1979and 1984,the contents of Hg and As
decreased. Inmarine sediment the contents of Zn,Pb,As andespecially Hgwere lower than in1979.
Annual disposal of large amounts of contaminated dredged material,
especially from the Rotterdam harbours,isaserious problem. The
possibility is being examined of separating the sediment intoa fine
(<20gm)fraction and a less contaminated coarse fraction bymeans of
hydrocyclonage. The coarser fraction could then be returned tothe
water. A laboratory study is in progress todetermine the difference
in uptake of contaminants by organisms living inthe coarse or fine
fraction.
Amethod was developed to determine very low concentrations ofZn,
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Cd, Pband Cu in fresh water and seawater bymeans of voltammetry.
8. Research in behalf ofdeveloping countries
The proceedings ofthe symposium 'Nitrogenmanagement in farming
systems in humid and subhumid tropics',ajoint IB-1ITA publication,
were completed.
Work onthe soil nitrogen cycle in different cropping systems inthe
humid tropics is now continued in Indonesia,where staffmembers of
the Brawijaya University atMalang carry out fieldexperiments.
In collaborative research with IITA in Nigeria,on-farm research and
alley cropping are emphasized. The deeper root systems ofwoody crops
are important in alley cropping,becausethey can save nitrogen from
leaching. Itwas found that rooting depth could bemuch greaterthan
was previously assumed,and that resistance to penetration ratherthan
pH isthe limiting factor determining rooting depth.Development of
roots inthe subsoil ismainly limited to old rootchannels.
The assignment to equip a laboratory intheJordan Valley for soil,
crop andwater analysis and for crop protection was completed.A
supplementary quantity of glassware,parts,and chemicals was shipped.
The laboratory primarily serves soil survey and land use classification.
9. Other research
In grassland experiments,the efficiency of P in injected slurry was
low. Injected slurry raised dry-matteryields ona sand,but not ona
peat.
Inastudy onthe use of chemical soil analysis for predicting grass
Mg content itwas found that only 25%ofthe variancewas accounted
for bythe Kcontent ofthe soil and pH,whilethe Mg content had
little ornoeffect.The N content of the grass also accounted for25%
of thevariance.
The extensive literaturethat is available onthe chemical behaviour
of phosphate inthe soil wasmade accessible viathe computer bymeans
of keywords.
So far,new industrial products to control wind erosion were évalua-
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ted inthewind tunnel,an expensive procedure.To cut costs,a simple
laboratory method was developed whereby the dissolved agent is sprayed
onto a small area of sand; after drying,thedegree of crust formation
is evaluated.
Analytical solutions concerning the effects of soil crusts oninfiltration under different conditions were developed.
Progress wasmade in formulating a physico-mathematical description
oftransport and condensation of steam used to sterilize or pasteurize
soils and the effect thereof onthe distribution ofthewater content
and the temperature inthe soil.
Changes in bulk density duetodeformation and decomposition oforganicmaterial were described kinematically.
A combination ofpotassium fertilization and trickle irrigation increased appleyields (total of9years) by 13and 19%in two apple
varieties.
Conventionally fertilized appletrees thatweretrickle-irrigated
exhibited more shoot growth than non-irrigated trees,but showed some
nitrogen deficiency (pale leaf colour). Fertigation produced an even
stronger shoot growth and a good leaf colour.

