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Onderzoek

Afdeling Bodemfysica en grondbewerking

Dr.ir. Th.J. Ferrari
Ir. P. Boekei

Ing. D.J.C. Knottnerus
Ir. A.E.R.Mes
Drs. M. vanNoordwijk'

Ir. C.van Ouwerkerk

Dr.ir.P.A.C. Raats
Ir. P. deWilligen

h o o f d ; systeem-dynamica.
bodemstructuur:verandering en
beïnvloedingeneffecten op plantegroei;bespeelbaarheid van
grassportvelden.
bestrijding winderosie,beheer
windtunnel.
bewerkingsproeven ingrondtrog.
morfologisch enfunctioneelwortelonderzoek gericht op simulatiemodellen
grondbewerking: effect opbodemstructuur en gewas,reologisch
grondonderzoek.
mechanicavan de grond; transport
vanwater enopgeloste stoffen,
simulatie bodemfysische enbodemchemische processen.

Tijdelijk Ir.A. de Jager

Deontwikkeling binnendelandbouw,d.w.z.deeisendieaandelandbouw
gesteldwordenendewijzenwaaropdelandbouwbedrevenwordtenzal
worden,brengenhetgevaarmeedatdebodemfysische toestandvande
grondopdenduur achteruitgaat.Uiteenliteratuurstudie isgebleken,
daterbijonverminderde toenamevandeoverdeakkertetransporteren
lasteneenreëelgevaarbestaatdatdeondergrond zodanigwordtverdichtdatdewaterbewegingendewortelontwikkeling ernstigwordenbemoeilijkt.Eenslechteregroeieneenlagereopbrengstvandegewassen
zoudenhiervanhetgevolgkunnen zijn.Onderzoeknaardeomstandighedenwaaronderdezeverdichtingen kunnen optreden isinvoorbereiding.
Degrondtrogvanhetinstituutbiedtdemogelijkheid degrond onder
geconditioneerde omstandighedenvanvochtgehalteendichtheidmet
normalegrondbewerkingswerktuigen nauwkeurigertebewerkenenzowel
deuitgangstoestand alshetresultaatmeer gedetailleerd vastteleggendanditinveldproevenmogelijk is.Hetonderzoekisthansgeconcentreerdopdeomstandighedenwaaronderdevastetandcultivatoreen
nadelige invloedopdestructuurvandegrondkanhebben.

De laatstejarenwordtdebodemstructuurvandebovengrond duidelijk slechter alsgevolgvandeslechtereweersgesteldheid.Hetgemiddelde niveau isechterniet lagerdan invroegereperioden onder
overeenkomstige omstandigheden.Ditvormt een aanwijzingdatachteruitgangvandestructuur indebovengrond alsgevolgvanmechanisatie,
bouwplanvernauwing en andere ontwikkelingen inde landbouwnauwelijks
plaatsvindt.Onderzoek inenkele klei-akkerbouwgebiedenheeftaangetoonddat het humusgehaltede laatste tientallen jarenniet isteruggelopen.Met devoorziening met organische stof ishetkennelijkbetergesteld dan algemeenwordt aangenomen.
Bij het onderzoeknaarheteffectvanverschillendevormenvan
organischmateriaal opdegrond kandevraag gesteldworden ofde
bepalingvanhethumusgehaltevolgensdeelementair-analyse (bepaling
vanhetC-gehalteenomrekening met eenvaste factornaarhumus)wel
juist is.Er zijnaanwijzingen dat in zo'nsituatie verschillende
omrekeningsfactoren zoudenmoetenwordengebruikt.
De resultatenvanhet onderzoek naardebetekenisvandekalktoestandvoordebodemstructuur,samengevat ineenrapport,zullenbinnenkort totherziening enverbetering vanhetbekalkingsadvies leiden.
Ditadvies zalmoetenworden afgestemd opdetoestandwaarin hetbetreffendeperceel inandere opzichtenverkeert (ontwatering,zwaarte,
humusgehalte)enophetbouwplan.Indat advies zalookruimtevoor toepassing van gips - inruimemate aanwezig alsafvalmateriaal -kunnen
wordengegeven.
Vanbelang bij het onderzoekvande structuur inbovengrond enondergrond iseen verdieping vandekennisvanhetverband tussen krachten
envervormingen vandegrond. De studie vandeverbanden tussenverdelingvande fasenvandegrond enerzijds en tensiometer- en externe
drukken anderzijdswerd voortgezetvolgens de lijnen aangegeven in
vroegereverslagen,lirwerd eenrekentechniek ontwikkeld waarmee
ontwatering en indikkingvan slib beschreven kanworden.
Vee]aandachtwerdbesteed aandekarakterisering vanhetwater in
de grond.Deretentie endedoorlatendheidvoor water inhetveld
vertonenveelal grotevariatie.Voormicroscopisch gelijkvormige,
heterogene grondenmet een lognormaleverdelingvan demicroscopische lengteschaal zijn ookdedrukhoogte,dedoorlatendheid ende
diffusiviteit lognormaalverdeeld. Deheterogeniteit vande grond
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beperktvoorlopig demogelijkhedenberegening teregelenmet systemen
gestuurd door tensiometersofcapacitieve vochtmeters.
Retentiecurves kunnenbepaaldwordenopbasis vanbevochtiging met
eenconstante snelheid vaneendunmonsterensimultane meting vande
drukvanhetwater inhetmonstermetbehulp vaneendrukopnemer.De
zgn. "hete-luchtmethode"terbepaling vandedoorlatendheid voorwater
isvoor gelaagde ondergronden, zoals die inde jongepolders worden
aangetroffen,niet geschikt.
Convectief transport vanwater inonverzadigde grondenkanefficiëntbeschrevenwordenmetbehulp vaneennieuwe functie,de zgn.
"pakket-functie".Deberekeningen vragen als input:deprofielen van
hetwatergehalte indegrondendecumulatieve fluxaanhet grondoppervlak ofopeenbepaalde diepte.
Omna tegaanofmetbehulpvanhetontworpen simulatiemodel de
voorjaarsvoorraadminerale stikstof zich laatberekenenuitdevoorraad inhetvoorgaande najaarendeweergegevens vandewinter,werd
gebruik gemaaktvan resultaten vaneenproefveld inde Noordoostpolder
(Nagele)inwinter envoorjaar 1977-1978.Het eenvoudigemodel vande
stikstofhuishouding innajaar enwinter (waterbeweging enmineralisatie)lijktperspectieven tebieden,alhoewelverdere toetsinggewenstblijft.
Deberekeningen overdoordringing enuitspoeling van anorganisch
fosfaat zijnafgerond; de resultaten zullenwordenbesproken ineen
drietal artikelen. Inhet eerste zalhetmathematisch-fysischmodel,
dat aandeberekeningen tengrondslag ligt,behandeldworden; tevens
komenhierindemogelijkheden omhetprobleem analytisch-wiskundig
aantepakkenaandeorde.Het tweede artikel zalde resultaten van
de computersimulatie bespreken. Inhet laatste artikel zaleenvergelijking gemaaktwordentussenberekende engemeten resultaten van
eenkolompercolatieproef met varkensdrijfmest.Deberekeningen geven
aan,dat denodige voorzichtigheid betracht zalmoetenwordenbij
het toedienen van overdoses vanvarkensdrijfmest. Belangrijk indit
verband isdecapaciteit vandegrond om fosfaat vast te leggen en
de snelheid waarmee ditgebeurt.
Ophoping van fosfaat onder invloed van jaarlijkse overmatige toevoeropeengrond met eenbeperkte fixatiecapaciteit leidtuiteindelijk toteen transmissiezone nabij het grondoppervlak,waarinalhet
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P-bindende materiaal isverbruikt,gescheiden dooreen fixatiefront
vaneentweedeuniforme zone,waarinnoggeen fixatie optreedt.De
bewegingssnelheid ende vormvanhet frontkunnenberekendworden.
Uitgaande vandevraagnaarwater envoedingsstoffen doordeplant
werd nagegaanwelke combinatie vanaanbod inde grond enverdeling
vanwortels gewenst is.Erwerd aangenomen datdeopname bepaald
wordt doordebehoefte vandeplant zolang de concentratie inhet
grensvlak grond/wortel boveneenbepaaldewaarde ligtendat anders
deopname evenredig ismetdeconcentratie inhet grensvlak. Het
blijkt dat tweekarakteristieke tijden eenrolspelen:éénvoor
diffusie overafstandenvandeordevande invloedssfeer vande
wortels enéénvoordeverhouding vanhet oorspronkelijke aanbod in
degrond totdeopnamesnelheid door deplant.
Voor teelten zonder aardewerdvoor systemenwaarindevoedingsoplossing snel circuleert eenanalytische oplossing gevondenvoorhet
verloopvandesamenstelling als functievande toevoer ende
afvoer vanwater ennutriënten.
Dewijzewaarop deplantopde actuele structuur vande grond
reageert isnogweinig doorzichtig.De voorziening vandewortels met
zuurstofspeeltdaarbij eenbelangrijke rol,maarhoe zuurstof zich
inverschillende situaties door degrond verplaatst -door diffusie
ofdoor stroming -isnognietduidelijk.Wel isduidelijk datde
verplaatsingsmogelijkheidbijeenzelfde luchtgehalte sterkuiteenkan
lopendoor verschillen ingrondsoort en structuurpatroon.
Inhetkader vaneenonderzoek naarhetminimaal benodigdebewortelbare volume iseenvergelijking gemaakt vandeproduktie van tomaat
enkomkommer op zandensteenwol.Bij eenvergelijkbaar bewortelbaar
volume (poriënvolume) isdeproduktie hetbeste in zand.Eentechnischeverbetering vanhetwaterhoudend vermogen vansteenwol zouhet
verschil tussendetwee substratenkunnen verkleinen.
Dekwaliteit vanhet zaaibed/pootbed isvaakvan doorslaggevende
betekenis voorhetwelslagen vaneengewas en goede informatie
hieromtrent isdanook onontbeerlijk. Omhierin op snelle ennauwkeurigewijze tevoorzienwerd eenelectronische micro-reliëfmeter
ontworpen engebouwd.Vergelekenmet de totnu toe gebruiktemechanischemicro-reliëfmeter bedraagt de tijdbesparing bij demetingen in
het veld ca. 40°*enbijdeverwerking vande gegevens ca.80°s.
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Fig. 1.De aanhet IB ontworpen en gebouwde electronische microreliëfmeter voor het bepalenvan de ruwheid van het zaaibed.
Fig. 1.This electronic micro-relief meter for the determination
of the roughness of the seedbed was designed and built at the
Institute.

Bijoverstappenopeennauwbouwplan,bestaandeuitaardappelen,
suikerbietenenwintertarwe,verwachtmenproblemenmetdegrondbewerkingen,alsgevolgdaarvan,metdekwaliteitvanhetzaaibed/
pootbedenmetdestructuurvandebouwvoor.Daartevensdevoorzieningmetorganischestofinhetgedrang zoukunnenkomenende
onkruidbestrijdingmoeilijker is,iseennegatiefeffectopdegroei
endeopbrengstvandegewassennietonmogelijk. InveeljarigeveldproevenopdeDr.H.J.Lovinkhoeve indeNoordobstpolderwordtdeze
problematieknaderonderzocht.
Overigens,bijhetonderzoekopproefveldenmetverschillendebouwplannenopdejongeregrondenvanOostelijk Flevolandwerdoplange
termijngeenbelangrijke achteruitgangvandestructuur gevondenbij
hanteringvaneennauwbouwplan.Toepassingvananderegrondbewer-
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kingssystemenofruimereorganischebemesting omhetverwachte
structuurvervalbijnauwebouwplannenoptevangenlijktdanook
nietnoodzakelijk.Grondontsmetting, zelfsbij geregelde toepassing,
blijktdestructuurooknietongunstig tebeïnvloeden.
Eenalgemeendoorbeheerdersvangrassportveldentoegepasteverzorgingsmaatregel ishetprikrollen.Devraagmag gesteldwordenofdeze
maatregel inderdaaddegewensteuitwerkingheeft.Ineenonderzoek in
hetwestenvanhet landopenkele grassportveldenwerddoorgeregeld
prikrollen geenverbeteringvandewaterdoorlatendheid envandestevigheidverkregen.Opeenproefveld op zandgrond inhetnoordenwerd
doorgeregeldprikrollende grond zelfsdichter.
Informatieomtrentdebespeelbaarheid van grassportveldenkansnel
enobjectiefwordenverkregenmetdedoorhet instituut ontwikkelde
sportveldenpenetrometerendeafschuifweerstandsmeter voorsportvelden.Beidemeetinstrumenten zijnthans indehandelverkrijgbaar.
Van industriële zijdeenvanuitdepraktijk isernog steedsbelangstellingvoorproduktenenmaatregelendiekunnenworden aangewend
bijdebestrijdingvanwinderosie;dekostenaandebestrijdingverbonden zijnechtereenvoorname factorenoorzaak dattoepassingervanvaakachterwegeblijft.Uitwindtunnelonderzoek aaneentweetal
esgrondenuitDrenthe,alsaanvulling opreeds gedaanonderzoek,
blijktdatdetotnutoegehanteerde schatting vandehoeveelheid
colloïdaalorganischmateriaal,dieop zijnminstnodig isineen
stuifgevoelige grond omverstuiving tekunnenbeperken,nl. 7à 84,
eengoedewaarderingis.
Gegevensuitde literatuur tonenaan,datophet IITA-substation
teOnne inNigeria inde zomermaandenhet maandelijks
schotvandezelfdeordevangrootte isalshet jaarlijks

neerslagoveroverschot

inNederland.Gezienookdeondiepebewortelingvandeultisolenin
debuurtvanOnne ishet teverwachtendathet strategischplaatsen
vanstikstof inhopen of ruggenvangrootbelangis.
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Afdeling Scheikunde van de grond

Dr. A.J. de Groot

Dr. W.vanDriel

Dr. B.J. vanGoor

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

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

h o o f d ; bodemchemisch onderzoek;
zwaremetalen inhet aquatisch
milieu.
chemie vandeplantevoeding, in
het bijzonder spoorelementen,effecten van zware-metaalcontaminatie; analysemethodiek zwaremetalen.
transport enverdeling van kalium,
calcium,magnesium enspoorelementen in gewassen; zware metalen
indemenselijke voeding in relatie
tot grond en gewas,
chemie en simulatie vanaquatische systemen.
ontwikkeling van analysemethoden
t.b.v.het aquatisch milieu-onderzoek.
geochemisch onderzoek inhet
aquatisch milieu.
chemisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek, inhet bijzonder fosfor;
fosforverplaatsing inbodemprofielen.

Binnendezeafdelingwerdhetonderzoek over zwaremetalen,zowel
aquatischalsmetbetrekkingtotlandbouwkundigeproblemen,intensief
voortgezet.Daarnaastwerdaandachtbesteedaanfosfaatproblemen(in
hetbijzondervantropische gronden)enaandewerkingvanijzerchelateninveensubstraten.
(1) Zware metalen in de aquatische

biosfeer

Het aquatischonderzoek over zwaremetalenwerdinsamenwerkingmet
hetWaterloopkundig Laboratoriumuitgevoerd. Inhetbijzonderwerd
aandachtbesteedaanhetgedragvanzwaremetalenbijdeovergangvan
riviernaar zee,deproblemenvanhetRotterdamsehavenslibenaan
debetekenisvanfosfaatvervangers inwasmiddelen voorhetgedrag
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vandezemetalen.Hetanalytisch chemisch onderzoekwasinhetbijzondergericht opdeontwikkelingvangevoeliger techniekenvoorde
bepalingvandemetalen inwater, zowel totaalalsinbepaaldebindingsvormen.
(a) Procesmatig

onderzoek

Schelde-esiuarium

Vanaf RupelmondeinBelgië totVlissingen zijnopeen12-tal lokaties
indeScheldeenWesterscheldeafgezette slibmonstersverzameld enonderzocht opzwaremetalenenfosfor.Doorderivierwordt sterkmet
metalenenfosforbelast slibnaar zeeafgevoerd envanafdezee
wordt relatief "schoon"slibnaar binnen getransporteerd. Daardoor
neemtdebelastingvanhetslibmetzwaremetalenenfosforafin zeewaartse richting. Inhetrivierslib zijndegehalten3(Ni)tot40
(Cd)keer zohoogalsinzeeslib.
Opeen7-tal lokaties inhetestuarium zijngedurende ééngetijcyclus
oppervlaktewaterenzwevend slibbemonsterd (13monstersperlokatie).
Wanneerdemetalenenhetfosfor zichconservatief zouden gedragen
wordt voor oppervlaktewater eenlineair verband tussenhetgehalteen
de salinitcitverkregen envoor zwevend slibeenlineairverband tussen
hetgehalteenhetpercentage zeeslib.Uithetonderzoek isgebleken
dat geenvandemetalennoch fosfor zichconservatief gedragen. IJzer
enfosfaatprecipiteren blijvenduithetwaterbijeensaliniteit
tussen2en6% 0 enmangaan tussen 10en17% 0•Dezwaremetalen
daarentegendesorberenvanhetslib inhetsaliniteitsgebied van10
tot25% 0 (afhankelijkvanhetmetaal)engaaninhetomringende
water inoplossing.
Hetdoelvandezeonderzoekingen iso.a.hetopjaarbasis opstellen
vanmassabalansen voorhetestuarium.Hetisechtermoeilijk omdeze
sluitend temaken,alsgevolgvanverschillen inmetalen-enP-gehalten
van afgezetenzwevend slibbijgelijke rivier-/zeeslibverhouding.De
bemonsteringstechniek voor zwevend slib (afscheidingvanhetslibin
eendoorstroomcentrifuge)ishierwaarschijnlijk debetaan.Mogelijk
wordtbijhetzwevende slibeenfractiemeebemonsterd, rijkaanmetalenenfosfor,dieniettotafzetting komt.

(b) Kwaliteitsonderzoek

baggerspecie

Rotterdams

havengebied

InhetRotterdamse havengebied iseenregelmatig terugkerend onderzoeknaardebelastingvanbaggerspeciemetzwaremetalen enfosfor
uitgevoerd. Evenals inhetSchelde-estuariumnemen indithavengebied
demetaal-enfosforgehaltenafinzeewaartserichting.
Tenopzichtevanhetvoorgaande onderzoek in1977zijninhetRijn-,
Maas-enWaalhavengebied (oostelijke havens)degehaltenaanCuenHg
ietsgedaaldenishetP-gehalte ietsgestegen.InhetBotlekgebied
(middenhavens)iseengeringe dalingvandegehaltenaanCu,CrenHg
waargenomen. InhetEuropoort-Maasmondgebied zijndegehaltenaanCu
enHggedaaldenzijnde gehaltenaanCdenP toegenomen. Inde1 c
en 2 e Petroleumhaven daarentegen zijnalle gehalten in1980veel lager
danin1977,hetgeengeweten wordtaaneendalingvanhetpercentage
rivierslib indeze havens.Deafname ishetsterkstvoorCrenhet
geringstvoorP.
Deresultatenvanditonderzoekwijzeneropdattussen 1977en1980
de Cu-,Cr-enHg-gehaltenvanRijnslib zijngedaald enhetP-gehalte
isgestegen.
(c) Storting

van havenslib

in het Oostvoornse

Meer

Inhetvorige jaarverslag werdmelding gemaaktvandemogelijkheidhet
OostvoornseMeer (voormalige ßrielseGat)tenbehoevevande recreatievebestemming teverondiepenmetbaggerslibuitde Rotterdamse
havens. Inhetverslag over 1979isverder beschreven hoedoormiddel
vanproefstortingenmethavenslib werdvastgesteld inwelkematehierdoorhetOostvoornseMeermetzwaremetalenenpesticiden wordt belast.
In1980werdviamodelberekeningen nagegaan inhoeverredekwaliteit
vanhetoppervlaktewater vanhetOostvoornseMeerverslechtert voorwat
betreft zuurstof,ammonium enfosfor,nahetstortenvanhavenslibin
ditmeer.Indeberekeningen zijnprocessen alsbiochemisch zuurstofverbruik, ijzer(II)- en mangaan(II)-oxydâtie,nitrificatie,denitrificatieenfosfaatadsorptiegesimuleerd. Deze processen tredenop
wanneer door consolidatievanhetgestorte slibhetquachemischesamenstelling sterkvanoppervlaktewater verschillende poriënwateruit
het slibwordt geperst.Debelangrijkste variabelen indeberekeningen
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warendeopyu11ingsduurvanhetmeer (7,respectievelijk 25jaar],het
soort slib (Maasmond-,Botlekhaven-enWaalhavenslib]endedichtheid
vanhetslib tijdenshettransport naarhetOostvoornseMeer (1150en
1200kg/m 3 ).
Br isaangetoonddatdezuurstofconcentratie minimaaltot 65%vande
verzadigde zuurstofconcentratie zaldalen.Deammonium- enammoniakconcentraties zullentotvlakbijdevoor oppervlaktewater volgenshet
IndicatiefMeerjaren Programma (IMP)aangegeven richtlijnen kunnen stijgen. Defosfaatconcentratie zalzeer tijdelijkdeIMP-richtlijnkunnen
overschrijden.
(d) Invloed
zware

van fosfaatvervangers

-in wasmiddelen

op het gedrag van

metalen

Een literatuuronderzoekwerd uitgevoerd naardeinvloedvanfosfaatvervangers inwasmiddelen (waaronderNTA,nitrilotriazijnzuur)op
het gedragvanzwaremetalen inhetaquatischmilieu.
De invloedvanNTAopdemetalen isdrievoudig:
«hetcomplexecrtdeopgelostemetalen,
*hetmobiliseertmetalenuithetzwevendeenafgezette slib,en
*hetverhindert de adsorptievanopgelostemetalenaanslib,als gevolgvancomplexvorming.
Deconcentraties aanNTAdiebijtoepassingvandeze stofinhet
stroomgebied vandeRijn indeze rivierverwacht kunnenworden, liggen
inhetgebied waarin effecten beginnenoptetreden.Ditkanworden
afgeleiduitindeliteratuur beschreven laboratoriunroroevenmetslibsuspensics.
Naar aanleidingvandeze studiewordt aanbevolenomonderrealistische Nederlandse omstandigheden (pH7-9,lage slibconcentratie,NTA
0-5mg/l)deinvloedvanNTAophetgedragvanzwaremetalenteonderzoeken.
(e) Ânalytiseh-ehemisah

onderzoek

Deresultaten betreffendeontwikkelingvan gevoeligere

technieken

voordebepalingvanzwaremetalen inwater,de"srjeciation"vanmetaleninwater,debepalingvanHginslibendeopzetvaneenwater-
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kwaliteitsmeetsysteem metdataverwerking.
Dedetectiegrenzenvooreenaantalmetalen inwater doormetingmet
grafietoven-atoomabsorptiespectrofotometrie zijnnu(inpg/1):Cd=
0,06,Cu=0,35,Ni=0,4,Pb=0,5enZn=0,6.Doormiddelvanvoltammetrische analyseisinhetbijzondervoorPbeenlageredetectiegrens
bereikbaar.
Vandemogelijkheden omzwaremetaleninwater naar organischebindingsvormenteonderscheiden,biedtmomenteeldegelpermeatie-chromatografieperspectief.UitRijnwaterwerdeninditverband tweeorganische fracties geïsoleerd,nl.metmolecuulgewichten >30-000en
1500-6000.Aanhetmetvoldoende gevoeligheid analyserenvandeze
fractiesopzwaremetalenwordt thansverder gewerkt.
Eenmethodewerd ontwikkeld waarbijmetbehulpvanatoomabsorpticspectrofotometrie (metkwartscuvet)Hginslibmeteengemiddelde
detectiegrensvan0,15ug/gtebepalenis.
Veel aandachtisbesteed aandeontwikkelingvaneenwaterkwaliteitsmeetsysteemmetdataverwerking,tenbehoevevanhetprocesmatig
onderzoek over zwaremetalen inzoetenzoutwater. Inditverband
kunnen insituencontinu diepte,pH,geleidbaarheid/saliniteit,
zuurstofgehalte entemperatuurworden gemeten.
(2) Zware metalen in de agrarische

biosfeer

Het onderzoeknaardemaximaal toelaatbare zware-metaalgehalteninde
grond,inhetbijzonder voor cadmium,werd voortgezet. Inditverband
werdvooral aandachtbesteed aangecontamineerde rivierkleigronden.
Verderwerd gewerktaandeinventarisatievanzwaremetalen inNederlandse grondenengewassen.Enig afsluitend onderzoekwerd verricht
overhettransportvanzwaremetalen indeplant.
(a) Grenswaarden voor zware metalen

in de grond

Het element cadmium heeft vooral aandacht inverbandmetdevaststellingvangrenswaardenvoorditelement invoedingsgewassen.BijhanteringvandeWestduitse concept-grenswaardevan0,1mgCd/kg vers
produkt ishetvanbelang omdetoelaatbare gehalten ingrondvooreen
aantalgewassen teleren kennen.Inditverband werdendepotproeven
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meteen6-talverschillendegrondtypenendeverbouwvantarwe,spinazieenaardappelen voortgezet.AandegrondwerdCdindevormvaneen
zoutenaanwezig inzuiveringsslib toegevoegd.
lietblijkt nudatinvergelijkingmetvoorgaand onderzoekdevoor
degrond toelaatbare trajectenindeCd-gehaltenwordenvernauwd.Zo
zijndeuitdezeproeven afgeleide Cd-gehaltenbijverbouwvanspinazie
0,1-0,3mg/kgenbijtarwe 0,3-0,5mg/kg grond.
In+400willekeurig inNederland genomen grondmonsters iseengemiddeld gehalte voor cadmiumvastgesteld van0,64mg/kg.Uitgaandevande
potprocven betekentditdathetgehalteaancadmium inveel grondenaan
dehoge kantoftehoog isomspinazieentarwemeteengehalteaan
cadmium lagerdandegrenswaarde tetelen.Hetisechterdevraagofde
resultatenvandepotproeven rechtstreeks overdraagbaar zijnnaarde
praktijk.Ditwordt ineenvakkenproef,waarinditjaar zomertarweis
verbouwd,onderzocht.Debindingsvormvancadmium indegrond speelt
ookeenrolbijdeopname doordeplant.Zoisindepotproevengevondendatcadmium aandegrond toegevoegd alszuiveringsslib minder
sterkdoor spinazieentarwewordt opgenomendanindien toegevoegdals
cadmiumzout (dehiervoorweergegeven trajecten hebben inhetbijzonder
betrekkingophetzout).

(b) Zwaremetalen in

rivierslib

Het onderzoek naardemogelijkhedenvandeteeltvanconsumptiegewassen
opriviersedimentendiesterkmetzwaremetalenbesmet zijnheefttot
nutoeuitgewezendatdezware-metaalgehaltenvanallegewassenmatig
tot sterkverhoogd worden.DeAs,Hg-enPb-gehaltenvandeonderzochteprodukten overschrijdendevoorlopige (Duitse)normen echterniet.
üeniveausvanCr,Cu,NienZn,waarvoor geenvoorlopigenormenbestaan,geven evenmin redentotongerustheid.Decadmiumgehaltenvan
veel gewassen,inhetbijzonderdievandebladgewassen,ruwvoedersen
granen zijnechter beduidend hogerdantoelaatbaarwordt geacht.Een
relatief groot areaal isinmeerdere ofminderematebesmetmetgecontamineerde riviersedimenten, zodathetvanbelang isvasttestellen
bijwelke contaminatiegraad risico'svoortehoge cadmiumgehaltenin
de consumabeleprodukten teverwachten zijn.
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Het onderzoek richt zichdanookvoornamelijk ophetvaststellenvan
grenswaarden voor cadmium indegrond enophetvindenvanmogelijkhedenomvoorbestaande contaminatiesituaties oplossingentevinden.
Potproef

eadmiumopname door het gewas

Veelvoorbereidend werk overdegrenswaardenvanmetalen indegrond
wordtuitgevoerdmetgrondwaaraan oplosbaremetaalverbindingen worden
toegevoegd. Ineenpotproef isdeeadmiumopnamedoor sla,waspeenen
zomertarweuiteenreferentiegrond,gemengdmetgecontamineerd rivierslib,vergelekenmetdezelfde referentiegrond waaraan corresponderende
hoeveelheden cadmium indevormvanacetaat zijn toegevoegd. Zowelin
het eerstealsinhettweede proefjaarwerdhetcadmiumdatalsacetaat istoegevoegd aanzienlijk beter opgenomendanhetcadmiumdatals
contaminant inhetslib gebonden is(vergelijk inditverbanddeonder
(2)(a) vermelde ervaringenmetCdinzuiveringsslibenCd-zout).
Het gevolg isdatbijhetgebruik vanzoutenvoorhetvaststellenvan
maximaal toelaatbaremetaalgehalten indegrond telage grenswaarden
wordenverkregen:voorwaspeen (potproef 1980)wordtmetcadmiumacetaat
de conceptgrenswaarde(0,1mg/kgopversgewicht]bereiktbij1,5mgCd/kg,
terwijl indemetslib gecontamineerde grond dezewaardepaswordtbereiktbij4,7mg/kg.Dezewaarden vertonen echtervanjaartotjaar
eengrote spreiding,waardoor aandeuitkomstenvanéénexperiment cen
niettegrotewaarde gehechtmoetworden.
Vakkenproef

eadmiumopname op licht

gecontamineerde

rioierkleigr-ond

Omderesultatenuitpotproeven indepraktijk tekunnen gebruiken
moeten zijonderpraktijkomstandigheden worden getoetst. Ineenvakkenproefwordtdeeadmiumopnamevanconsumptiegewassen geteeld oplicht
gecontamineerde kalkrijke rivierkleigrond (cadmiumtraject:0,5-5,2mg/
kg)gedurende eenreeks jaren onderzocht.Decadmiumniveausvandegewassenwijken soms aanzienlijk afvandieopvergelijkbare grondenmet
dezelfde cadmiumniveaus inpotproeven.Metnamedeniveaus indeaardappelknolenindetarwekorrel zijneenfactor 2-4lager.Deniveaus
inwaspeen komen echterweer goed overeen.Deoorzaakvandezeverschillenisnogniet opgehelderd.
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Vakkenproef

vereiste,

af deklaag voor

havenslib

Indeze proefwordt nagegaanhoedikdelaag cultuurgrond opgecontamineerd havenslibmoet zijnomgewassenmetaanvaardbare gehaltenaan
zwaremetalen tekunnen telen.Daartoewerd invakkeneenlaaghavenslib afgedektmetcultuurgrond inlagenvanresp.25,40,55en70cm.
De toetsgewassenwarenditjaar aardappelen,spinazie enwaspeen.De
gewasgehalten aancadmiumenzinkwijzenuitdatvoor spinazieeen
afdeklaagvan40cmreeds toereikend zouzijnomdeinvloedvande
gecontamineerde ondergrond opdegewasgehalten geheelafteschermen;
bijaardappelen (knol)is55cmvoldoende,maarbijwaspeenenwaspeenloof isdeinvloedvandeondergrondnogzeerduidelijkbijeenafdeklaagvan70cm.Conclusies overdevereistediktevandeafdeklaag kunnenpasgetrokkenwordennameerdere proefjarenmetgewassenmetuiteenlopendebewortelingsdiepten.

la) Inventarisatie

van zware metalen in Nederlandse

gronden en ge-

wassen
Het onderzoek vanNederlandse grondenengewassenopCd,Pb,HgenAs
werd voortgezet insamenwerkingmethetRIKILT,hetProefstation voor
Tuinbouw onder GlasendeConsulentschappen voor Land-enTuinbouw.
Het betreft 13gewasseneneendaarbij behorendediversiteit aangrondsoorten.
Intabel 1wordenvoorCdenPbzgn."95%waarden"gegevenvoor
een aantal consumptiegewassen,d.w.z.diegehaltenaanhetmetaal waaronder in95°avandeonderzochte gevallendereële gehalten
liggen.
Het blijktdaterbijCdnogproblemen zijnomaandeze richtlijnen
te voldoen,speciaalbijdegranenenbijsommige groenten.BijPb
zijndegehaltenvanenkelemonsters aandehoge kant,AsenHgleveren
geen problemenop.
(d) Bodemmeetnet xenobiotische

stoffen

In1980iseenbegin gemaaktmetdeselectievanmonsterplekken voor
het Bodemmeetnet Xenohiotische Stoffen.Hierbijwordt,voorzovermogelijk,aansluiting gezochtbijdemonsterpuntenvanhetgrondwatermeet-
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TABELI.De"95%-waarden"(gehaltenwaaronderin95%vandegevallende
reëlegehaltenvandemonstersliggen)voorCdenPbvooreenaantal
gewassen,uitgedruktinmg/kg.versgewicht.
TABLEI.The"95%-values"(contentsbelowwhichin95%ofthecases
theactualcontentsofthesamplesarefound)forCdandPbfora
numberofcrops,expressed inmg/kgfreshweight.

Cadmium
sla (lettuce)
spinazie (spinach)
tomaat (tomato)
waspeen (carrot)
aardappef:7poto£oJ
tarwe (wheat)
haver (oats)

0,10 (0,1)"""
0,13 (0,1)
0,05 (0,1)
0,10 (0,05)
0,10 (0,1)
0,20 (0,1)
0,23 (0,1)

Lood
0,32 (1,2)
0,17(1,2)
0,03 (0,2)
0,08 (0,5)
0,11 (0,2)
0,47 (0,5)
0,45 (0,5)

OnderzoekRIKILT/PlantenziektenkundigeDienst
Tussen ()Westduitserichtwaardeuit1979
netvanhetRIDenbijdedoorhetRINinhetkadervanhetReferentiewaardenprojectbemonsterdeterreinen.DeStibokaheeftgeadviseerd
inzakedetebemonsterengrondsoorten.
Hetbodemmeetnetheefttendoeldeconcentratieniveausvaneenaantalxenobiotischestoffen (waaronderzwaremetalen)indebovenste
bodemlagengedurendeeenlangerereeksjarentevervolgen.Naastde
reedsinbedrijfgesteldemeetprogramma'svoorlucht,oppervlaktewater,regenwaterengrondwaterwordthiermeeeenbijdragegeleverdtot
debewakingvanhetmilieu.
(e) Transport

van zware metalen in de

-plant

Deverdelingvaneenhoeveelheidmetaalovereenplantkanveranderen
metdeconcentratievanhetmetaalindevoeding.Voortomateplanten
isgevondendatdeZn-enCu-gehaltenindedoorhetfloëemgevoede
organenalsvruchtenentopvandeplant,relatiefafnemenbijstijgendeZn-ofCu-concentratiesindevoedingsoplossing.BijhogeZn-ofCuconcentratiesindevoedingsoplossingwordtrelatiefveelvandeze
metalenindewortelopgehoopt.In Ricinus

communis plantenneemtde

redistributievanuitdebladerenrelatiefafvoorMn,blijftgelijk
voorCdenstijgtvoorNibijstijgendeconcentratiesvandebetreffendemetalenindevoedingsoplossing.
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(3)

Fosfaatonderzoek

(a) Onderzoek

tropische

gronden

InsamenwerkingmethetKoninklijk InstituutvoordeTropenwordt
sindsenkelejarenonderzoek over fosfaatintropische gronden
uitgevoerd.
Hetonderzoekisvoornamelijk gerichtop:
1. debepalingvanhetniveauvanbeschikbaarbodemfosfaatvolgens
verschillendemethoden,metbijzondere aandachtvoordeinNederlandtoegepastePw-methode,
2.debepalingvanderesterendebeschikbaarheidvaneen inwateroplosbare fosfaatmeststofnatehebbengereageerdmet fosfaatfixerendebestanddelenvandegrond.Dezebepalingmaakthetmogelijk
deverhogingvanhet Pw-getalvaneengrond door fosfaatbemesting
teberekenen.
Debetekenisvandeuitkomstenvanhet grondonderzoekwordtnagegaan
doorvergelijkingmetdefosfaatopnamedoortropische gewassenin
potcultuurproeven.
Enkeleconclusiesdieuithetuitgevoerde onderzoek kunnenworden
getrokkenzijn:
1. HetPw-getalgeefthetniveauvanbeschikbaarbodemfosfaatinprincipewel goed aan,maaris-bijveelvoorkomende zeer lageniveaus,
Pwrond1-moeilijkmetvoldoendenauwkeurigheidtebepalen.
2.Hetdoorfosfaatbemestingverhoogdeniveauvanbeschikbaar fosfaat
kan,blijkensderesultatenvandepotcultuurproevenvandeafgelopenjaren,met redelijkenauwkeurigheidwordenberekend.Voor
dezeberekening zijnnodig:
*hetoorspronkelijke Pw-getalvandegrond,
*deinhet laboratoriumbepaaldeAPw%-waarde,diederesterende
oplosbaarheid vaneenfosfaatmeststofaangeeft (natehebbengereageerdmetdefosfaatfixerendebestanddelenvandegrond),
*een factordiedeverhouding aangeeft tussenderesterendebeschikbaarheid vandemeststofonderpotcultuuromstandighedenen
deresterendeoplosbaarheid onderomstandighedenineengrondsuspensie.Deze factorheeft eenwaardevanongeveer0,5.
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(b) Onderzoek over het Pw-getal
DereproduceerbaarheidvandeextractievanhetvoorplantengemakkelijkopneembaredeelvanhetbodemfosfaatvolgensdePw-methode
blijktdoorogenschijnlijkgeringeverschillenindeextractie-omstandighedenongunstigtekunnenwordenbeïnvloed.Methodischonderzoek
toondeaandatdevochtconditie

vanhetgrondmonster,dedroogtem-

peratuurendegedeeltelijkeofgeheleuitloopvanhetfiltraatvan
betekeniszijnvoordeuitkomsten.
Hetonderzoekhieroverwordtvoortgezet.

(4)

Meststoffenbeslu.it

Hetonderzoekovermeststoffenbetrofvoornamelijkdeijzerchelaten.
HetgebruikvanFe-DTPAincombinatiemetCu-,Zn-enMn-sulfaten
inNPK-mengmeststoffenbleekweinigeffectieftezijnbijdebestrijdingvanijzergebrekin Chamaeoyparis, gekweektopveensubstraat.De
belangrijksteoorzaakhiervanisdeverminderdeoplosbaarheidvanFe
alsgevolgvandegezamenlijkewerkingvanCuenfosfaatindemeststof.HetCukanFeinhetchelaatvervangen,terwijlfosfaatdoor
precipitatiehetFeaanhetchelaatkanonttrekken.Deoplossing
vanditprobleemwordtgezochtindevervangingvanFe-DTPAdoorhet
meerstabieleFe-EDDHAofdoorvervangingvandemetaalsulfatendoor
metaalfritten.
Ineentweedeproefmet Chamaeoyparis opveensubstraatwerdde
ijzerwerkingvanFe-EDTA,Fe-DTPA,Fe-HEEDTA,Fe-EDDHAenFe-EDDHMA
vergelekenbijlageenbijhogepH.
BijlagepH (4-6)zijnFe-EDTAenFe-DTPAgoedbruikbaar.Fe-EDDHA
daarentegenfixeertinditpH-gebiedtendeleaandeorganischestof.
InnogsterkeremateisdithetgevalmetFe-HEEDTA.
BijhogepH (7enhoger)isFe-EDTAnietstabiel;Fe-DTPAen
Fe-HEEDTAzijnmatigstabiel.BijhogepHisFe-EDDHAeenijzerchelaat
datinvoldoendemateoplosbaarijzergedurendedegroeiperiodegarandeert.InallegevallenwaarinFe-EDDHAvoldoetmagditookvervangen
wordendoorhetmethylderivaatvandezeverbinding,hetFe-EDDHMA.
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Afdeling Biologie van de grond

Dr. H.van Dijk

Drs. H.G.van Faassen

Dr. R. G. Gerritse

Drs. G. Jager

Ir. G. Lebbink

h o o f d ; problematiek vanbestrijdingsmiddelen inhet bodemmilieu;
aspectenvan dekoolstof- enstikstofkringloop indegrond (samen
met drs.Van Faassen).
effectenvanbestrijdingsmiddelen
op de enzymactiviteiten inde
grond; invloed van chemische
grondontsmetting opde persistentievan anderebestrijdingsmiddelen inde grond.
biogeochemische aspectenvanorganische zware-metaalcomplexen;
dynamiekvan fosforverbindingen
inde grond.
antagonismevan debodemmicroflora
t.o.v.bodempathogenen; "priming
effect"bijdehumusafbraak inde
grond.
effectenvan bestrijdingsmiddelen
op de (functievan de)microflora
van de grond.

Ditjaarisinsterkemateeenjaar geweestvanbezinningopdoelstellingenprogrammavanonderzoek doordateennieuwemeerjarenvisiemoest
wordengepresenteerd.Debodembiologie aanhetIBwasinhetverleden
vooralgerichtopdebetekenisvanhetbodemmicrolevenindebouwvoor
in zijnfunctiealsdoorstroomreactornaarplant,atmosfeer,grond-en
oppervlaktewater.Hetonderzoekhadoverwegend betrekking opdebiochemischeprocessenenslechts incidenteel opafzonderlijkeorganismen.
Daarnaast isveel aandachtbesteed aanbiologische aspectenvanafvalverwerking zoals composteringvanstadsvuilen,meer recent,processtudiesaandrijfmestverwerkingssystemen.
Dit sterkdoorpraktijkproblemenvanuiteenlopende aard gedicteerde
onderzoekwasdoorgaans beperkttotdebeschrijving ensomskwantificeringvandeelprocessen ofsysteemdetails zonderdoortedringentotde
regulerendemechanismenvanbodemecosystemen ofsubsystemen.Omechter
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desteedsindringendergesteldevragennaardegevolgenvandesterke
intensiveringvandelandbouwtekunnenbeantwoordenisonderzoek
nodigdattotalebodemecosystemenomvat.Prioriteitenopzetvanhet
bodembiologischonderzoekbinnendeNRLOzullendanookvoortaan
wordengetoetstaandemogelijkheidtotendewaardevoorinpassingin
hetteverwerventotaalbeeldvanecosystemen.
DitbeeldisookdringendnodigvoordeverdereinvullingvandeWet
opdeBodembeschermingendeWetMilieugevaarlijkeStoffen.Metdeze
wetten iseengrotebehoefteaanuitbreidingvanhetbiogeochemisch
enecotoxicologischonderzoekinonslandontstaan.Geziendereeds
tebeperktemankrachtopbodembiologischgebied inNederlandishet
mindergewenstdatdeafdelingBiologievandegrondzichnoglanger
inbetekenendeomvangvoorstudiesvanafvalverwerkingbuitendebodem
inzet.
Hethuidigeonderzoekbinnendeafdelingisreedsgeheelopdehier
geschetstebehoeftengeënt.
Antagonistische

relaties

van Rhizoctoniasolani in de grond

Uithettotdusververrichteonderzoeknaardeonderdrukkingvan
Rhizoctonia

ingrondengebruiktvooraardappelteeltwasdeaanwijzing

verkregendatbepaaldegronden Rhizoctonia

kunnenwerenalspootgoed

wordtgebruiktdatbezetismetSclerotienvan Rhizoctonia

dieophun

beurtgeïnfecteerd zijnmetantagonistenvandezeschimmeldieaarden
indebetreffendegrond.Omdezehypothesetetoetsenwerdenin1980
achtproefveldjesaangelegd,deelsopzand-,deelsopklei-enzavelgronden.Opalleveldjeswerdenaardappelen (Bintje)gepoot,dieafkomstigwarenvaneenzandgrondenvaneenzavelmetzeerverschillendemicrobenpopulaties.Variatieswarenerverderinbezettingsgraad
metSclerotienvan R. solani enindeaanwezigheidhieropvanantagonisten.
Gezondstegewasennieuweknollenkwamenvandezandgrondpoters,
maarhetpercentagelevendeSclerotienhieropwasookduidelijklager
danbijdepotersvandezavel.Overigensbleekdatnietdepoter,
maarde (microfloravande)grondwaaringepootwordtineersteinstantiebepalendisvoordeonderdrukkingvan Rhizoctonia

endatde

beladingvandepotersmetantagonistendezeeigenschapkanversterken.
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Opbasisvandesclerotium-indicesvandeoogstkondendeproefplekkenindrietypenwordenverdeeld,nl.:
* Rhizoctonia-dragende

gronden:deinfectievanuitdegrondiszo

sterk,datdeoogstbijallevariantenpergrondongeveerevensterk
bezetismetSclerotien,
*i??z£zoetonia-gevoeligegronden:deinoculatiedichtheid van

Rhizoctonia

isgering,maardeweerstandtegeninfectieeveneens;debezettingsgraadvandeoogstmetSclerotienisongeveerevenredigmetdebezettingsgraadvanhetpootgoed,
* Rhizoatonia-onderdrukkende

grond:uitbesmetpootgoedwordtinhet

algemeeneen"schonere"oogstverkregen. (Ditbetrofin1980eenplek
opdeIB-boerderijinHaren.)
Enkeleantagonistischeschimmels (Ver iicillium-typen)
Rhizootonia-sclerotiën,

,verkregenvan

blekeneensterkletaleinvloedtehebbenop

geïsoleerdeSclerotien.Omhunpraktischebetekenisvooreen"biologischebestrijding"nategaanwerdmethetmeesteffectievetypeeen
kleineveldproefgenomen,diesucceshadzoalsblijktuittabelII.

TABELII.HeteffectvanhetentenvanmatigmetSclerotienvan
Rhizoctonia solani bezetpootgoedmetsporenvaneenantagonistische
Verticillium
sp.opdebezettingmetendekwaliteitvandeSclerotien
bijdeoogst.
TABLEII.Theeffectofinoculationof Rhizoctonia-inïested seed
potatoeswithsporesofanantagonistic Verticillium
sp.onthequality
oftheharvestedtubers.

m e t geent
not
inoculated
knollenmet Sclerotien
(%)

tubers with

sclerotia

Sclerotien groter dan 2mm(%)

sclerotia

larger than 2 mm

dode Sclerotien (%)

dead sclerotia
...
knollenmet Verticillium (%)
tubers with Verticillium

geent

inoculated

53

10

100

52

0,5
._

knollendie inde grond een zichtbare ontwikkeling van
Verticillium
vertoonden op de Sclerotien. (Sporulation
of Verticillium visible

tubers

on

in the soil. )
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Hierbijmoet echterworden opgemerktdatdegrond (Haren)reedsals
zwak onderdrukkend tevoorschijnwasgekomen.

Effecten van chemische grondontsmetting op de metabolische
in grond
a. Ten aanzien van natuurlijke

activiteit

stoffen

Als indices hiervoorwordenmomenteel gemetendemineralisatiesnelheid
vandeorganische stikstof aanwezig indegrondendieaanwezigin
luzernemeelnadoormenging hiervan ingrond,hetbiologisch zuurstofverbruikvangrond verrijktmetluzernemeel,denitrificatiesnelheid
endeureaseactiviteit. (Biomassa-bepalingen leverdentotdusvernog
geenaannemelijke waarden.)
Allemetingen worden uitgevoerd bijontsmetteenbijonbehandelde
grond,meestalbijzandgrond inHarenenzavelvandeLovinkhoeve,die
als standaardgrondenfungeren.Driemaandennaherfstontsmettingin
hetveldmetdichloorpropeen ofmetamnatriumblijktdatvrijwel alleen
denitrificatie endeurease-activiteit veelalnoggeremd zijn.Deels
isditooknazevenmaandennoghetgeval,metnametenaanzienvande
ureaseactiviteit.Voorvoorjaarsontsmetting geldtminofmeer hetzefde.
AlleenvanhetdanooktoegepastemiddelMocapwerden geen negatieve
effectenvanbetekenis gevonden.
Indienniet-ontsmettegrondvandezeproefveldenwerd genomenenin
het laboratorium ontsmetmetdosesvergelijkbaarmetdieinhetveld,
danwasdemetabolische activiteit gemetendirectnaontsmetting duidelijk lagerdandriemaandennaveldontsmetting. Bovendien kwamdantot
uitingdatdegrondinhetnajaar "gevoeliger"isdanvroeg inhet
voorjaar (februari-maart),alsdemetabolische activiteit, zoalsuit
metingen bleek,geringer isdanindeherfst.
Grondontsmettingmetmethylbromide,uitgevoerd innajaar '79bij
zandgrond (Haren)bleekdemetabolische activiteit,hierbijweer inhet
bijzonderdenitrificatie endeurease-activiteit, langdurig tereduceren.Eengelijktijdigmetdeontsmetting uitgevoerde bekalking
werkte echter inditopzicht "herstellend".
Ookingrondvandiverseproefveldenopzand-endalgrond (Stichting
Bodemziekten,Assen),waar jarenlang indeherfstdegrond isontsmet
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metdichloorpropeenenmetamnatrium,somsjaarlijksenmetveelhogere
dosesdannormaal,werdenmetingenvandemetabolische activiteit
uitgevoerd invoorzomerenherfst.Hetbiologisch zuurstofverbruiken
destikstofmineralisatieblekennergensblijvend tewordenbeïnvloed;
inmeiwarendeverschillen tussendenietende,onverschilligmet
welkmiddel,behandelde objectenhoogstens (nog)gering.Hetmeergevoeligenitrificatieprocesis'szomersvaaknogvertraagd;deureaseactiviteit lijkt zich,althansinhetjaarnaontsmetten,nietmeer
geheelteherstellen.Nietdefrequentievanontsmetten,maarde
dosiswaarmeewordtontsmetkomtalsbelangrijkstefactornaarvoren.
b. Ten aanzien van andere bestrijdingsmiddelen

in de grond

Ingrondvanbeideproefvelden (HarenenLovinkhoeve),genoemd inhet
beginvandevorigeparagraaf,bemonsterdviermaandennaeendubbele
herfstontsmetting,resp.éénmaandnaeenenkelvoudigevoorjaarsontsmettingeningelijktijdig genomenmonsters onbehandelde grond isde
snelheidvanverdwijnenvanvier,indiverseopzichtenverschillende,
herbiciden tijdens incubatiebij20°Cnagegaan.Hetbleekdatde
"afbraak"vandezeherbiciden soms (nietaltijd)trager verliep en/of
lateropgangkwam indeontsmettegrond.Integenstelling totwatin
devorigeparagraaf isvermeldvoor natuurlijke stoffen,wasde
"afbraak"vandeherbiciden ingrond,ontsmetmetMocapmeestalhet
sterkstvertraagd.Deproef,alseeneersteoriëntatiebedoeld,was
te zwakvanopzetomstatistischbetrouwbareconclusiestekunnentrekken.Welkomenerduidelijkverschilleninafbraaksnelheid tussende
zand-endezavelgrondnaarvoren (bijdrievandevier herbicidenis
dezeindezavelgroterdanindezandgrond).
Bijgrondmonstersvanmeermalen (somsjaarlijks,somsmethogedoses)
ontsmetteproefvelden,bemonsterd zesmaandenoflangernadelaatste
ontsmetting,zijngeengroteverschillen gevondenindeafbraaksnelhedenvanchloridazonenprofam,alsdezealsmengsel toegevoegdaan
degrondworden geïncubeerd.
Dit onderzoekwordt financieelondersteund doorhetMinisterievan
VolksgezondheidenMilieuhygiëne.

Mi.nevalisatie.enelhe.id. van stikstof

uit mest in de grond

Intweepotproeven isdemineralisatievanstikstofuitrunder-en
varkensfecesenkippemesten ineenzandgrondenineenzavel,meten
zonderdoormengingvanstromeelenureum,gedurende ~\\jaarvervolgd
bijdebodemtemperatuurtevelde.Inaanvulling ophetgeen hierover
reedsinhetjaarverslag 1979werd vermeld kunnenderesultatenals
volgtworden samengevat:
Eriseengrootverschil inhetN-mineralisatiepatroontussende
zandgrond endezavel.Bijzand zienwemeestaldirectvanafdemesttoevoeging eensnellenetto-N-mineralisatie;bijzavel treedt soms
eersteennetto-N-immobilisatieopenblijftdeeropvolgendenettoN-mineralisatiesteeds achterbijdieinzandgrond.
Deniet-gedroogde kippemestenworden zeer snelenalvoor 70-100%
inheteerste seizoen gemineraliseerd. DeN-mineralisatiebijeenoude
dceppitmest kwamminofmeer overeenmetdiebijdevarkensfeces;het
urinezuur isdaaralindedeeppit gemineraliseerd endeontstanemineraleNisdaarbij grotendeels verloren gegaan.
Bijdezandgrond is,gemiddeld over allerunder-envarkensfeces
(n= 18), inheteerste seizoen 381vandetoegevoegde organische stikstofnettogemineraliseerd. Inhettweede jaar komtdaargemiddeldnog
151bij.Deovereenkomstige cijfersbijdezavel zijn 25°6en91,waarbijderunderfecesmeestal onderditgemiddelde liggenendevarkensfeceserboven.
Degevonden netto-N-mineralisatie inheteerste seizoenisbijde
runder- envarkensfeces aanzienlijk geringerdangeschat("N^' 50°s,
resp.70°o)doorSluijsmansenKolenbrander opbasisvandeC-mineralisatie,aannemendJatdeN-mineralisatie hiermee geheelparallel loopt.
Dezeaanname isonjuist indienertijdensdevertering eendalingvan
de C/N-vcrhouding optreedt.Blijkensdebovenbeschreven resultaten
zijnerookverschillenvangrond totgrond.Alsdeafbraakvantoegevoegde koolstofverbindingen inzavel gepaard gaatmetdevormingvan
eenbiomassameteenveel lagereC/N-verhouding daninzand,danwordt
bijeengelijke C-mineralisatieinzavelveelmeer stikstof vastgelegd
indebiomassadaninzand. (DeC/N-verhouding vandeorganische stof
indezavel isca.12,Sendaarmeeooklagerdanindezandgrond,waarde
C/N-verhouding ca.17is.)
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Bij toevoegingvanstroaandemesten treedteenversterkteNimmob.ilisatieop,dievrij goed evenredig ismetdestrodosering,
tenminstealservoldoendemineraleNbeschikbaar is.Hetverschil
inmineralisatiepatroon tussendezandgrond endezavelwordt door
de toevoegingvanstronogversterkt.Degeïmmobiliseerde stikstof
wordt niet snelopnieuwgemineraliseerd;bijzandgrond begint deze
mineralisatieinhettweede jaaropgangtekomen.
Zaagselbleekminder stikstof teimmobiliserendanstro,watte
verklarenisuitdelagere afbraaksnelheid.
Denetto-N-mineralisatievanmest-stromengselsbegint inzandgrond
gemiddeld ca.8weken laterdanbijuitsluitend mcsttocvoeging;in
zavelgrond isditverschil vaakveel groter.
Pergrond isereenglobaal negatiefverband tussennetto-N-mineralisatieendeverhouding vankoolstofenorganische stikstof inde
mestendemest-stromengsels.Desnelheidwaarmeedetoegevoegde
organische stikstofnettowordt gemineraliseerd wordtweinig ofniet
beïnvloed doordehoeveelheid minerale stikstof (incl.ureum)die
aanwezigis.
FosfaattranspoPt

in de grond

Kinetische parameters zijnbepaaldvoordevastleggingvananorganisch
fosfaat inzand-enzavelgrond.Degegevensworden goed beschreven
dooreeneerste-orde-snelheidsvergelijkingwaaruit immobilisatiehalfwaardetijdenvan30-100dagenvolgen.Deze kinetische gegevensen
devoordezegronden bepaalde adsorptie-isothermen zijnmetbehulpvan
eencomputer-simulatiemodelgebruiktomdepenetratievanorthofosfaat
ingrondentevoorspellen.
Regelmatigworden effluentmonstersvaneenvier jaar oude lysimeterproef onderzocht opfosfaat.Bijdezeproefwordt jaarlijkstot200
tonrunderdrij
finest
perhagegeven,alofniet incombinatiemet
kunstmest.Opdelysimeterswordtmais verbouwd.
Totnutoeisgeen doorbraakvananorganisch oforganisch Pgeconstateerd.Welblijktdathetverloopvandefosfaatconcentratiein
heteffluenteenjaarlijkse cyclusvertoont.Deze cyclus isgekoppeld
aanvooralhetzoutgehalte (Cl")vanheteffluent.Bijhoge zoutconcentraties gaatdeconcentratievanzowel organisch alsanorganisch
fosfaatomlaag.
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Indeeffluentenvanalle lysimetersisdeconcentratievanorganisch fosfaat twee-tottienmaal groterdandeconcentratievananorganisch fosfaat,waarbij geenverschil isteconstateren tussenonbemeste lysimetersendiewaaraandrijfmestofkunstmest istoegediend.
Mobiliteit

van spoor elementen

in de bodem

MetditdoordeEEGgesubsidieerdeonderzoekwordtbeoogdmeerinzichttekrijgen inhetgedragvanspoorelementen indebodem,inhet
bijzonderbijtoedieningvanzuiveringsslib.Natoevoegingvanminieme
hoeveelhedenvandeze elementen,meestal indevormvanradioactieve
isotopen,werddeverdeling hiervan overdeopgelosteenvaste fase
nagegaan.Opdezewijzewerdentotdusvervan21elementen adsorptieisothermenbepaaldbijeenzand-eneenzavelgrond.Deresultaten,
geëxtrapoleerd naar "normale"achtergrondconcentraties vandeelementenindebodemoplossing, zijninfiguur2AenBweergegeven.
Duidelijk blijktdatdemobiliteitvandemeeste elementen indezandgrond veel groter isdanindezavelgrond endatzuiveringsslib inhet
algemeendemobiliteitvergroot.Deberekeningenwordennoggetoetst
aan experimentenmetgrondkolommen.
Vandeze elementen ismetbehulpvangelpermeatie-chromatografie
ookdez.g.speciation bepaald,ditisdeverdelingvanhetelement
over polymère,oligomereenmonomere organische complexeneneventueelvrije kationen ofanionen. Inzuiveringssliboplossingkomende
meeste elementen deelsingecomplexeerdetoestand voor.Deelementen
Ag,Sn,Hg,Bi,Cr,Fe,Pb,Be,VenCdzijn,afnemendvan100%voorAg
tot enkeleprocenten voorBe,VenCd,gebonden inpolymère complexen.
Daarnaast komteengrootdeelvandeelementen Be,Cr,Mn,Ni,Zn, Cd,
Sn,Sb,HgenPbvoor incomplexenmetoligomeren enmonomeren.Sben
V zijnvoor 70-80%alsvrij oxy-kation inoplossing.Bijeenaantal
elementen (Fe,Co,As,Sc,Sr,Cs,BaenBi]ishetonderscheid tussenmonomere complexen envrije ionenmetdegevolgdemethode niet
altijd temaken.
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Fig. 2. Beweeglijkheid van
spoorelementen in een zandgrond (A)en een zavelgrond
(B). De witte balken geven
het traject van beweeglijkheid (V re ^)of de distributie-constanten (KQ)aan,die
werden gevonden nadat evenwicht isbereikt tussende
grond en de anorganische oplossing. De donkere balken
geven het traject weer nadat
evenwicht van de grond metde
zuiveringssliboplossing is
bereikt.
Fig. 2.Trace element
mobility ina sandytopsoi1.
(A)and a sandy loam topsoi1
(B). White bars represent the
range ofmobilities (V re ^)or
distribution constants (K c )
found after equilibrating the
soilwith inorganic solution
phases. Darkbars represent
the range found after
equilibrating with sewage
sludge solutionphases.
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Moeilijk en gemakkelijk afbreekbare organische stof in de grond
Inhetverleden zijnmeermalenpogingen ondernomenomlangs chemische
weg zeermoeiLiikofniet afbreekbare organische stofingrond teonderscheidenvandeafbreekbare fractie.Deuitkomstenwaren sterk
arbitrair.Depuur "chemischemeetlat"bleekbijhumusveeltegrof
omeengoed beeld tegevenvandetoegankelijkheid voor biochemische
afbraak.
Daaromwerd getrachteenvoor seriewerk geschiktemethodeteontwikkelenwaarbijdenatuurlijke afbraak sterkversneld plaatsvindt
(ineengrnndsuspensie')enaldusnakorte tijd alleende"bestendige"
organische stof zouoverblijven. Daarbij bleekechterdatdemineralisatieniet korte tijd hevig isomdaarna abruptaftevlakken,
maar evenals bijdenormale incubatievangrondnaeensnelle start
slechts zeergeleidelijk afneemt.
Ditbevestigtdehuidige opvattingdatdeorganische stofinde
grond bestaatuiteenzodanig gevarieerd complexvanstoffendat
allegradatiesvanafbreekbaarheid aanwezig zijn.Eigenlijk isdat
ook niet verwonderlijkbijeenregelmatige toevoervanvers organisch
materiaal zoals normaliter plaatsvindt.Elke scheiding opdezeeigenschap isdaninderdaad arbitrair. Bovendien,zobleekuiteerderonderzoek,isde afbreekbaarheidvanditcomplexnieteenvast gegeven
aangezien dooro.a.afwisselend drogenenbevochtigendeafbraak sterk
kanwordenbevorderd.
Vooralsnogkandehoeveelheid jongeendaardoornoggoed afbreekbare
humusbeterworden geschatuithettoevoerpatroonendeafbraaksnelheidvanvers organischmateriaal.

Schatting van de grootte van een drijfmestgift

via grondonderzoek

Het IBwerd verzocht omteonderzoeken ofhetmogelijk isdegrootte
vandeperhauitgereden hoeveelheid drijfmest achteraf ruwwegte
controleren.Hiervoorwerd gedachtaaneenbepalingvandeextinctie,
het chemisch zuurstofverbruik,hetgeleidingsvermogen,hetchloridegehalteofhetammoniumgehaltevaneengrondextract.Ditwerd nagegaan ineenlaboratoriumproefmeteenzandgrond eneenzware zavel
waaraanvarkensdrijfmestwerd toegediend (0-125tonperha).De
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chloridebepaling bleek noghet best te voldoen,alhoewel met een
fout van 25tonperhamoetworden gerekend,die onder veldomstandighedennogbelangrijk groter zal zijn.
Uit gegevens overchloridegehalten in verschillende soortendrijfmestblijktbovendien datdeze (enandere)gehalten, zelfsbinnende
drijfmestsoort,een factor 2ofmeeruiteenlopen.
De conclusiemoet danook zijndatviaeendergelijk onderzoek van
grondextracten nietmet zekerheid isvast testellen of 25danwel
100tondrijfinestperha is toegediend.
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h o o f d ; spoorelementenbemesting
(o.a.op veensubstraten);zwaremetaalaspecten van afvalstoffen;
ontwikkelingssamenwerking.
toetsing vanmeststoffen,stikstofbemesting vanmais,bakkwaliteitvan tarwe,magnesiumbemestingvangrasland,
toetsing vanmeststoffen, stikstofbemesting vanbouwlandgewassen, groeiremmiddelen engewasbeschermingsmiddelen bij grr.icn.
organische bemesting opkU'.i(zavel)-grond,betekenis van
vruchtopvo1ging.
toepassing van rioolslib en compost (zware-metalenaspect).
eutrofiëring van oppervlaktewater, stikstofhuishouding vande
grond, lysimeteronderzoek.
verwerking van mestoverschotten,
mestbalansen.
magnesium- enkalkbemesting,verloop kalktoestand van de grond,
organische bemesting op zandgronden.
spoorelementenbemesting, cursus
bewerking proefresultaten,
stikstof en grasland, stikstofbemesting inhet vroege voorjaar,
stikstofbemesting van grasland,
(her)groei enveebezetting; toetsing vanmeststoffen,
fosfaat-,kali- enmagnesiumbemesting,verloop chemische bodemvruchtbaarheid.
stikstof en grasland, pH en stikstofreactie.
a d j u n c t - d i r e c t e u r ; aangelegenheden meststoffenbesluit.
bemesting van sportvelden;onderzoek over toepassing van compost,
stikstofreactie van gewassen
i.v.m. stikstofgehaltes van de
grond;weersinvloeden op bodemvruchtbaarheid.
stikstofbemesting van aardappelen;
vloeibare meststoffen; stikstofbemesting van tarwe.
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Dr. C.H.E. Werkhoven

langzaamwerkende stikstofmeststoffen;karakterisering van
voor het gewas beschikbaar calcium enkalium inde grond.

Hetwerkvandeafdelingbeweegt zichinhoofdzaakophet gebiedvan
bemesting,belasting vanhetmilieuensamenwerkingmetontwikkelingslanden inzake bodemvruchtbaarheidsproblemen.
Bemesting s onderzoek
il) Bouwland

(a) Stikstof. Hetonderzoeknaardelandbouwkundige betekenisvan
N-mineraalgchalteninhetbodemprofielwerdin1980voortgezet,waarbijhetaccentopdeaardappelwerd gelegd (30proefvelden). Getracht
werddeproevenookopstikstofrijke percelenaanteleggen,alof
nietbemestmetdrijfmest,omdathierovernogweinig gegevensbekend
zijn.HetPAGV,waarmeeinditonderzoekwordtsamengewerkt,zalde
invloedvanstikstofopdekwaliteitvandeknolbestuderen,
liveneensbijaardappelwerdheteffectvanoverbemesting (mediojuni)
nagegaanbijwelengeenberegening.Bijdegedeelde giften laghet
opbrengstniveauhoger,terwij1bijberegeningmeer stikstofnodigwas
(fig.3 ) .
Bijwintertarwewerddeinvloed vandelingvandestikstofgiftop
de korrelopbrengstendeverschillende oogstcomponentennagegaan.
Deling vandestikstofbemesting leiddetoteenduidelijke opbrengststijging;deverlagingvanhetaantalarenperm 2 werd ruimschoots
gecompenseerd door eenverhogingvan het aantalkorrelsperaaren
het duizendkorrelgewicht.Met delingvandestikstofbemestingin
twee ofdrieportieskanhetteeltrisicowordenverminderdenhet
eiwitgehaltevandekorrel,dusdekwaliteit,verhoogd.
(b) Fosfaat en kali. Ookin198Ûwerden enkeleproevenmet fosfaatrijenbemesting bij poot-enconsumptieaardappelen opkalkhoudende
klei aangelegd.Deproefresultatenwareninovereenstemmingmetdie
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Fig. 3.Effectvan overbemesting met stikstof enberegening op de knolopbrengst van aardappelen.
Fig. 3.Effect of split nitrogen applications and irrigation on potato
tuber yield.

vandevoorgaandejaren:rijenbemestingmetfosfaatbijaardanpelen
biedtgeenvoordelen bovenbreedwerpige bemesting.
Op zandgrond (proefboerderij Rolde)hadnatrium,ookbijeenvoldoendekalibemesting,weereenpositief effectopdeopbrengstenhet
suikergehaltevansuikerbieten.Ditwasniethetgeval opeenzavelgrond indeNoordoostpolder (Creil).
Demetbietenblad ondergeploegdekaliwordttendele teruggevonden
inhetkaligehaltevandegrond,bepaald indeherfstofwinter,maar
komttenslottewelvolledigtotwerking inhetvolgendegewas,zoals
onderzoekmetaardappelenuitwees.Hetverdient daarom aanbevelingde
bemonsteringvoorhetgrondonderzoekvlakvóóroftijdensdebietenoogstteverrichten.Denadienmethetloofgegeven kalikanvolledig
inminderingwordengebrachtopdeaanhetvolgendegewastegeven
kalibemesting.
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(a) Kalk. Vooreengrootaantalproefveldenopkleibouwlandwerdende
pH-KClwaardenineenbepaaldnajaar (pH

)vergelekenmetdiein

heteropvolgendenajaar (pH ). DevolgenderegressiesvanpH op
pH
kondenwordenberekend:
voor
zwareklei :pH

=0,9356xpH
na
lichteklei:pH =0,9068*pH
na

113

+0,30877;
pH
r
voor
+0,47268;pH
voor

113

.,_ =4,8
evenwicht
., =5,1
evenwicht

DeveranderingvandepHin kjarenbedraagtdan:
zwareklei :ApH=(1-0,9356fe)(pH

-pH
.,)
j,
voor
evenwicht
lichteklei:ApH= (1-0,9068)(pH
-pH r
.,)
^
voor r evenwicht
OmdatopkleigrondenbijpH>6,8gewoonlijkeenzekerehoeveelheid
vrijekoolzurekalkvoorkomt,kanmenbetermethetrelatievebasengehaltewerken:rb=(S+20x % CaC03):T.Gemiddeldvoordezekleigrondenvindtmendan:Arb=(1-0,8780)(rb
&

-rb
.,1;
'
'
voor
evenwicht
rb
., =0,80.OmeenpHvan7,2opslempgevoeligezavelgrond
evenwicht
°
tekunnenhandhavenisjaarlijks800kgCaOperhanodig.Vooreen
goedeactuelestructuuropzwarekleigrondiseenpHvanminstens7,0
gewenst.Hiervoor iseenjaarlijkseonderhoudsbekalkingvanca.1300
kgCaOperhanodig.

(d) Spoor elementen.

Ineenpotproefmetsuikerbietenbleekdathartrot

konwordenvoorkomendoorbespuitingvanhetgewasmetManeltra-borium
indeperiodetweewekenvóórtottweewekennahetoptredenvannerfrot.Kopergebrekbijzomertarwekonwordenvoorkomendoorbespuiting
vanhetgewasmeteen1'«-oplossingvankopersulfaatinFeekes'stadium
6.Bespuiting in Feekes'stadium3en6gafeenhogereopbrengstdan
bespuitingalleeninFeekes'stadium3.
(e) Organische meststoffen.

IneengezamenlijkmetICW,PAGVenPR

uitgevoerdeproefmetsnijmais,waarinhoeveelhedenrunderdrijfmest
tot300tonperhajaarlijkswordentoegediend,blekendekali-ennitraatgehaltenvanhetgewas(nog)geengevaarvoorhetveeopteleveren.Hetsaldotussenmineralenaanbodviademestenonttrekkingdoor
hetgewaswordtpositiefvanaf50tonrunderdrijfmestperha.Ditheeft
bijhogeregifteneenverrijkingvanhetbodemprofieltengevolge:
stikstof (N-mineraal)tot100cm,kalitot90cm,fosfaattot40cmen
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humustot70cm.OokstijgendenitraatgehalteninhetondieDegrondwater (1-1,5mdiepte),enwelevenredigmetdeinhetbodemprofiel
optredendeverliezen (halanstekorten)aanN-mineraal.Tijdenshet
groeiseizoenwordterzoveelstikstofgemineraliseerddatdevoorraad
N-mineraalindegrondnadeoogsthogerisdanaanhetbeginvanhet
groeiseizoen.
Deproefveldenwaarinheteffectvanorganischebemestingopopbrengstniveau,optimalestikstofgiftenhumusgehaltevandegrond
wordtnagegaan,werdenvoortgezet.TerillustratiehetorganischestofproefveldopdeVanBemmelenhoeve (Wieringermeerpolder);zie
tabelIII.

TABEL I I I . Invloed van organische bemesting op de gemiddelde maximum-opbrengst en optimale s t i k s t o f g i f t , er op het humusgehalte va
de grond (1978); proefveld Van Bemmelenhoeve in de periode 1952-1978.
TABLE I I I . Effect of organic matter on mean maximum yield and optimum nitrogen application, and on soil humus content; field
experiment Van Bemmelenhoeve in the period 1952-1978.

Geen org. bemesting
(sinds 1933)
(no organic manure)

Opbrengst ton/ha (yield)
aardappelknol (potato)
suikerbiet (suiker) (eugar beat
granen (korrel) (cereals)

46,8
9,4

Stro (66
ton/ha s' inds
1948)
(strau)

52,2
9,7

Stadsvuilcompost
(550 ton/ha sinds
1937)
(municipal waste
compost.)

54,6
9,9

Groenbemest ing
(20 - : ïinds 1937)
(green manvire)

55,3
10,0

Stalmest
(550 ton/ha sinds
1937}
(farmyard manure)

59,6
10,3

Optimale U-gift kg/ha(optimum
aardappel (knol) (potato)
suikerbiet (suiker) (sugar beet
granen (korrel) (aeraala)
Rymuagehalte %(humus content)

(21 Gras.land
(a) Stikstof.

Inonderzoekoverdestikstofreactievangraslandgedu-

rendehetgroeiseizoenbleekgrasinhetvoorjaarsterkertereageren
daninhetnajaar.Dereactienamtevensafbijstijgendestikstof-
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giftenfMI UJJ eentoenemende intensiteit (hogeN-giften)vandevoorbehandeling. Inhetnajaarkandereactie zelfsnegatiefwordenbij
hoge stikstofgiften op intensiefgevoerdebedrijven.Bijeenbemestingsregime van 120kgNperha voordeeerste snede, 80kgvoorde
tweedeenvolgende sneden,en60kgvoor de laatste treedthoegenaamd
geenaccumulatie vanstikstof (N-mineraal)inhetprofiel op,althans
injong graslanddatnogorganische stofopbouwtenstikstofvastlegt.
Opoudgrasland,waar opbouw enafbraakvanorganische stofmet elkaar
inevenwicht zijn,moetminder zwaarbemestwordendanopjong graslandomverliezen,vangeaccumuleerde stikstof,tevoorkomen.Deoptimalegift ligthier rond 400kgstikstofperhaperjaar.
Ophet graslandproefveld teGortel op lichte zandgrondbleek,ook
inhetachtsteproefjaar,eenduidelijke reactieopstikstofopte
tredenbij allestalmesttrappen (tot480tonperha sinds 1973],en
opstalmest totaandehoogstekunstmestgift (720kgper ha). De
dichtheid vande zode,bijbeweidingmet schapen,is zeergoed.Ook
ineennabij gelegenproefmet snijmaisbleekhetmaximaleproduktieniveau alleenbereikt tewordendoorkunstmeststikstof incombinatie
metstalmest.Dewerking vande stalmestwas inkoele zomers slechter
dan inwarme (fig.4 ) .
(b) Kalk. De resultatenvaneenproefmetverschillende kalkgiftenop
grasland inhetveenweidegebied van Friesland latennog geenduidelijkeconclusies toe.Bijeen laagstikstofniveau (250kgNperha)
was ereenduidelijkpositiefeffect vanbekalking,bij giftentot
6 tonperha,vooralwanneerdeze in2à4portieswerdenverdeeld.
Bijeenhoog stikstofniveau (450kgNperha)washet effectvanbekalking enigszinsnegatief,terwijl deling vande (hoge)kalkgiften
geenvoordelenopleverde..Uit veeljarig onderzoek vanhetLBNM""
blijkt datdegrasopbrengstbijpH-KCl lagerdan 4,5 vooral inhet
voorjaar achterblijft,maardat destikstofreactie inhet algemeen
nietdoordepHwordtbeïnvloed.

Landbouwkundig BureauderNederlandse Meststoffenindustrie
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Fig. 4.De drogestofopbrengsten voor snijmaismet aLleen stalmest
(50-100 tonper ha per jaar) in%van demaximum drogestofopbrengsten
(150 en 200 ton stalmest + 200 en 250kgN als kunstmest).De jaren
1972, 1975en 1979vallen buiten de gemiddelde lijnwegens het
bijzonder natte voorjaar.
Fig. 4.Dry-matter yields of silagemaizewith only farmyard manure
(50-100 tonnes perha per year)asapercentage of maximum dry-matter
yields (150-200 tonnes of farmyard manure + 100-250kgNas
fertilizer). The data for 1972, 1975and 1979deviate from the curve
because of the extremely wet springs.

(a) Organische meststoffen.

Tengevolgevandesterktoegenomenpro-

duktievandierlijkemestindeveehouderijendeovermatigebemestingdiedaarvanhetgevolgis,moetsteedsvakergraslandworden
gescheurdenopnieuwingezaaid.Indepraktijkwordthetperceel,
alvorenshettescheuren,vaakzwaarbemestmetdunnemest.In
onderzoekwordtnagegaaninhoeverreditleidttothogenitraatgehalteninhetpasingezaaidegras,dienadeligzijnvoorhetgrazende
vee.Eenanderevormvanonderbrengenvandunnemestisinjecteren.
Ditbiedtevidentevoordelen;geenstankhinder,voorkómenvanstikstofverliezendoorvervluchtiging,schonergrasdatbeterwordtafgeweid.Overdeeffectenvaninjecterenopkwaliteitvandezode,
botanischesamenstelling,accumulatievanstikstofindegronden
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uitspoelingsverliezen wordt thans onderzoekverricht.Heteffect
van injecterenopdewerkingvandestikstof indrijfmestt.o.v.
kunstmest bijverschillende temperaturenwordt getoond infig.5.

N - w e r k i n g s c o ê f f i c i ë n t in %
100
bouwland
op10cm injecteren
grasland
op 1-2 cm
diepte
njecteren

grasland
opdegrond
uitbrengen
20
30
luchttemperatuur°C

Fig. 5.Effectvan luchttemperatuur enwijzevan toediening vandrijfmest opbouwland engrasland op de stikstofwerkingscoëfficiënt.
Fig. 5.Effect of air temperature at application time andmethod of
application onnitrogen efficiency index of slurry onarable land and
grassland.

(3) Toetsing van

meststoffen

Inproevenmetwintertarwe bleek overbemestingmetureanbijgunstige
weersomstandigheden, d.w.z.regendirectnatoediening,enwanneer
verbranding konwordenvoorkomen door toediening onder inhetgewas,
evengoedtewerkenalsoverbemestingmetkalkammonsalpeter.
Bijeenslechte structuurvandegrondkandiammoniumfosfaat,door
ammoniak-enofnitrietvergiftiging, achterblijven inwerkingbij
superfosfaat (+kalkammonsalpeter),zoalsbleekineenproefmet
fosfaatrijenbemestingbijsnijmais.Diteffectkonineenpotproef
worden gereproduceerd,waarbijeenslechte structuurwerd geïmiteerd
doorwater steedsopdegrondtoetedienen,eneengoede structuur
doordepotwater telatenopzuigenuiteenschotel.
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Hetonderzoekmetchelatenalsijzermeststoffenwerdvoortgezet.
Ineenproefmet Chamaecyparis

lawsoniana 'Alumii'opveensubstraat

bleekFe-EDDHAveeleffectievertezijndanHEEDTAenEDDHMA.Een
nieuwespoorelementmeststof(Molymax),metijzerindevormvan
sulfaat,werdeveneensbijditgewasgetoetst.Qnijzergebrekte
voorkomenmoest40à80maalzoveelijzerwordentoegediendalsmet
Fe-EDDHA,afhankelijkvandepHvanhet(veen)substraat. Hetgrote
verschilinprijsmaaktMolymaxechterwelconcurrerend,mitsgeen
schadelijkeneveneffectenoptredenbijdegrotehoeveelhedenmeststofdiemoetenwordengebruikt.

(4) Veensubstraten
Hetwerkvanzevenproefjarenwerdsamengevat.Sierheestersopbolsterveenzijnvooralgevoeligvoorijzer-enkopergebrek,bijhoge
pH (tabelIV).

TABEL IV. Gevoeligheid van sierheesters op bolsterveen voor spoorelementtekortenb i j verschillende pH-waarden.
TABLE IV. Sensitivity of ornamental shrubs on peat substrates to micronutrient deficiencies at different pH-valui

Fe-gebrek

Cu-gebrek

Mo-gebrek

B-gebrek

pH-H}0

pH-H 0

pH-H20

pH-H20

4,4

5,4

6,1

4,4

5,4

6,1

4,4

5,4

6,1

4,4

5,4

6,1

Azalea 'Glowing Embers'
Berberie oandidula
Calluna vulgaris 'Long White'
Caryopterim clandonenais
Chaenomelaa superba 'Nicoline'
Chamaeayparia lone. 'Columnaris'
Cotoneastar
horizontalle
Cytisue praeoox 'Allgold'
Hydrangea panioulata
Hypericum calycinum
Hypericum 'Hidcote'
Junipeme virginiana 'Skyrocket'
Philadelphie 'Virginal'
Eibea alpinum
Weigelea florida 'Purpurea'
- = niet gevoelig (not sensitive),
+ = gevoelig (sensitive) , ++ = zeer gevoelig (very
sensitive)
pH4,4 = pH 4,7 - 4,0; pH 5,4 = pH 6,0 - 4,7; pH 6,1 = pH 6,4 - 5,8 resp. b i j begin van proef en na de oogst
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Minderalgemeen„ijnmolybdeen-enboriumgebrek,terwijlgeenvande
gebruiktesierheestersreageerdeoptoedieningvanmangaanenzink.
AfhankelijkvandepHmoetperm 3 (65kgdroogbolsterveen)0,3-0,9
gFealsFe-EDDHA(5"»Fe),0,6-1,8gCualskopersulfaat (25%Cu),
1gborax (10°sB)en3gnatriummolybdaat (48%Mo)wordentoegediend
omtekortenaandezevoedingsstoffentevoorkomen.
(5)

Sportvelden

Inhetstikstofonderzoekbleekbemestinginherfstenwintereen
positiefeffecttehebbenopdegroeivanEngelsraaigrasinhet
voorjaar.Ookwerdeensignificantverschilinstikstofreactie
waargenomentussenderassenPeloenManhattan,tengunstevanPelo.
Bemestingmetzwavelzureammoniakofmetzwavelgecoateureumkan
hetoptredenvan Fusarium nivale inherfstenwintersterkbevorderen.Ditkonnietdoordezurewerkingvandezemeststof
f
enwordenverklaard.
DedoordeNed.SportFederatieindejaren1958-1978verzamelde
humusgehaltenvan35schoolsportveldenwerdenbewerkt.Erwerdaannemelijkgemaaktdattussendeveldengeenprincipieelverschilin
hetverloopvandehumusgehalten (humusaccumulatie)bestondendat
deniveauverschillen inhetbeginvandebemonsteringalsverschillen
inouderdommochtenwordenbeschouwd.Debewerkinggafalsresultaat
datjaarlijks 4%vandeindezodelaagaanwezigehumusvoorraadwordt
afgebrokenendatbij9,2?.humuseenevenwichtontstaattussen
opbouwenafbraakvanhumus.Detoevoervangehumificeerdeorganische
stofbedraagtdanca.2200kgperhaperjaar,afkomstigvanongeveer
8000kgperhaperjaargeproduceerdedrogeorganischestof(graswortelsen-stoppels,engemaaidgras).

Onderzoek over de belasting
(1) Dierlijke

van het

milieu

mest

DeinopdrachtvandeEEGverrichtestudieoverdemaximaaltoelaatbarehoeveelhedendierlijkemestoplandbouwgrondvermeldtaanbevelingen(Jaarverslag 1979),diemetdeskundigennaderzullenworden
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besproken,om zomogelijktotwatmeeralgemenerichtlijnenvoorW.F.uropa
tekomen. Intussenwordt hetverzamelenvangegevensvoortgezet.
Gebleken isdatbijeennormvan 11mg N03-Nper liter inhetvoor
drinkwaterbereiding tebenuttengrond- enoppervlaktewater,hetbemestingsniveau op zandbouwlandmet 60% zalmoetendalen.Voorwaarde
daarbij isnogdat 501vandeuitgespoelde stikstof inhet ondiepe
grond- ofoppervlaktewater doordenitrificatieverloren gaat.Op kleibouwland kanbijhethuidigebemestingsniveauwel aandenormvoor
hetdrinkwaterwordenvoldaan.Ditgeldtookvoorhetgrasland op
klei- en zandgrondbijhethuidigebemestingsniveau (250kgNperha
per jaar)endegemiddeldeveebezetting (2,5gveper ha), aangenomen
dat 50%vandeuitgespoelde stikstofnogwordtgedenitrificeerd.In
gebiedenmetmestoverschotten,waardeveebezetting perhacultuurgrondgroter isdan3gveper ha,zoudeovertolligemestmoeten
wordenafgevoerdnaar gebiedenmet een lagereveebezetting.
Ineenserieproefveldenmetvarkensdrijfmest (tot 150tonper ha
per jaar)bleek opjongedalgrond hetCu-totaalgehalte inhetbodemprofiel tot 1mdiepte te zijntoegenomen,ineenperiodevan zeven
jaar.DePw-getallenwarenbijdehoogstedrijfmestgiftop 80cm
benedenhetmaaiveldmet 30mg/l toegenomen,enbijeenequivalente
giftkunstmestfosfaatmet 75mg/l.Op een ijzerrijke zandgrond werd
onderdezeomstandigheden alleen eenstijgingvandeCu-enP-gehalten indebouwvoorgeconstateerd.Humusrijke zandgrondenenkleigrondennameneentussenpositie in.
Lysimeters.

Het onderzoekmet degraslandlysimeterswerdvoortgezet.

Gebleken isdatdegrondwaterstand eenbelangrijke rolspeeltbijde
stikstofverliezendooruitspoeling.Ontwateringvermindertdeuitspoeling omdatdebergingscapaciteit vanhetprofiel groterwordt.
Een langereverblijftijd van stikstof indewaterverzadigde zonezal
dekansopverliezendoordenitrificatiedoentoenemen.Ditkanwordengerealiseerd in lysimetersmetverschillende grondwaterstanden
bovenhetaftappuntvoordrainwater.Uit tabelV blijktdatde
uitspoelingvanstikstofafneemtnaarmatedegrondwaterstand boven
hetaftappunt toeneemt.Daarentegen isdeuitspoelingvanchloorbij
deverschillende grondwaterstanden bovenhet aftappuntvandezelfde
ordevangrootte.Hetgroteverschil inN/Cl-verhoudingwijst opaan-
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zienlijkedenitrificatieverliezenbijeenstijgendeverblijftijd
vanstikstofinhetgrondwater.

TABELV.Stikstof-enchloorgehaltenvanhetdrainwateruitlysimeters
metverschillendegrondwaterstandbovenhetaftappunt.
TABLEV.Nitrogen andchlorinecontentsindrainagewaterfrom
lysimeterswithvariousgroundwaterlevels.
Grondwaterstand (groundwater

Uitspoelingkg.ha*.j1

level)

(leaching)
benedenmaaiveld

(below ground level)
35cm
60cm
85cm
110cm

(2)

bovenaftappunt

N

Cl

4
7
22
28

192
227
240
224

(above outlet)
85cm
60cm
35cm
10cm

Afvalstoffen

(a) Havenslib. Debelangrijkstebeperkingvoorhetgebruikalscultuurgrondisgelegenindeaanwezigheidvan zwaremetalen,metname
cadmium.Ophavenslibverbouwdegewassenkunnen zulkehogecadmiumgehaltenbevattendatconsumptie ervandoormensofdiermoetworden
ontraden.Ineenproefwordtnagegaanhoedikdelaagcultuurgrond
opgecontamineerd havenslibmoet zijnomgewassenmet aanvaardbare
gehaltenaanzwaremetalentekunnentelen.Voorverdere informatie
overhetonderzoekmetgecontamineerd rivierslibwordtverwezennaar
hetverslagvandeafdeling Scheikundevandegrond.
(b) Rioolwaterzuiveringsslib.
Delopendepot-,vak-enveldproeven
overdewaardevanzuiveringsslib alsmeststofofbodemverbeterend
middelwerdenvoortgezet.Specialeaandachtwerdbesteed aande
werkingvanfosfaatinhet zuiveringsslib.Vooralbij toepassing
vandederde zuiveringstrap (defosfatering)kanzuiveringsslibveel
fosfaatbevatten.Dewerking ervanisechterwisselendenwordt
negatiefbeïnvloeddoortoevoegingvan ijzer-enaluminiumzouten,maar
nietdoorkalk.Hetisnietaantebevelen zuiveringsslibtedoseren
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opbasisvandefosfaatwerking,daardit totovermatige toediening
van zwaremetalenkanvoeren.
Analysevanhetpercolatiewater uitpottengevuldmetmeer of
minder gerijpt zuiveringsslib toondeaandatdegehalten aanorganischeenmineralebestanddelen inhet eerstejaar 20-100,enin
het zesdejaarnog 1-5maal zohoogwarenals in percolatiewater
vannormalecultuurgronden.Wanneer hetpercolatiewater zuurwas,
blevende P-,Cd-,Mn-,Ni-en Zn-gehaltenopeenhoogniveau.De
contaminatievanhetpercolatiewater werd sterkverlaagd door toevoegingvan zand-ofkleigrond aanhet zuiveringsslib, zulksin
afhankelijkheidvandetoegevoegdehoeveelheid grondendekationenuitwisselingscapaciteitervan.
Cmdeschadelijkeeffectenvanafzonderlijkemetalen inzuiveringsslib tekunnen ontrafelen,werd in1974eenpotproef aangezetmet
slibvanhuishoudelijke herkomst,waaraandemetalen cadmium,chroom,
koper,nikkel,looden zink alsacetaat,afzonderlijk ofgecombineerd,
werdentoegevoegd.Enkele conclusiesuitdeproefresultaten zijn
hieronder samengevat.De toxischedoses toegediend metaalnemenvoor
de toetsgewassen populier,haver,mais,Engelsraaigras,sla,
spinazie enstamslaboon,toe indevolgorde Cd<Ni<Cu<Zn<Cr,Pb.Voor
afzonderlijk toegediendemetalenwasde toxischedosis gewoonlijk
hogerdanvoordegecombineerd toegediende.Toedieningvan cadmium,
nikkelen zinkkwamduidelijk totuiting inde respectievelijke concentratiesvandebovengrondsedelen.Ditwas inveelminderematehet
gevalbijkoper,terwijltoedieningvan chroom en lood indemeeste
gevallende concentraties inhetgewasnietverhoogde.Dekritische
metaalgehaltenvanhetblad,gepaard gaandemet een significante
opbrengstdepressie,warenhogerbij toediening vandemetalen
afzonderlijk danbijgecombineerde toediening.

(o) Vliegas.

Destijgende olieprijzen endeoppositie tegenhet

gebruikvankernenergie hebbengeleid toteenhernieuwde bezinning
overhetgebruikvansteenkool alsenergiebron.Bijverbranding van
kolen inaanwezigheidvan kalk (wervelbedverbranding)wordtdeuitstootvan zwavelsterkgereduceerd,maar erblijfteen aanzienlijke
hoeveelheid afval over.Eenonderzoek naardemogelijkhedenditproduktalskalkmeststof inde landbouw tegebruiken isgestarten
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wordt gefinancierd door Sheli-Nederland.Nagegaanwordtwelkewaarde
het afvalprodukt heeft alskalkmeststof,enwelkeverhoging aanzware
metalen enelementen alsborium, arsenicum, seleen optreedt inhet
gewas.
(3)

Aardolie

Inoriënterend onderzoek bleekdatruwe aardoliedegroeivanhet
gewasnadelig beïnvloedde,maardatheteffectinvolgende gewassen,
afhankelijkvandetoegevoegde hoeveelheid olie,verdween.Deolie
verplaatste zichpraktisch niet indegrond,maarbijdoorspoeling
vandeverontreinigde grondmetwatertradwelverontreinigingvanhet
percolaat op,totuiting komend inverhoogdewaardenvoor geleidbaarheid (EC)enchemisch zuurstofverbruik (CZV).Devraag doet zich
voorwelke consequentiesditheeftvoordekwaliteitvanhetgrondwater.Ditwerd ineenkolommenproefverder onderzocht.Eenbouwvoor
vannormale akkerbouwgrond isgemengdmet0-10gewichtsprocent ruwe
aardolieenaangebracht opeenlaag ondergrond, indikte variërend
van 5-90cm,inpvcbuizenmeteengeperforeerde bodem,waaronder
hetpercolatiewater wordt verzameld.Totdusver isgeblekendatde
uitgespoelde organische stofnietbestaatuitkoolwaterstoffen, geen
smaakafwijking veroorzaakt,biologisch niet afbreekbaar enniet
fytotoxischis.

(4) Emissie van zware metalen door

fabrieken

Een onderzoek werd ingesteld naardecadmiumemissiedoordezinksmelterijteNeerpelt,aandeNederlands-Belgische grens.In
noordoostelijkerichting gaandeblijkendeCd-gehaltenvandegrond
aftenemenvan5,5mg/kg,indeomgevingvandefabriek,tot0,5
m

g/kg,op10kmafstand.DeCd-gehaltenvanaardappelknol liggenbo-

venhetmaximaal toelaatbare niveauvan0,1mg/kg opdeverse stof
totca.4km,envangerst (korrel)tot,innoordoostelijke richting,
opeenafstandvan8kmvandefabriek.
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(5) Cadmiumopname door het gewas
Hetonderzoekoverdecadmiumopnamedoorhetgewasuit24zand-en
36kleigronden,variërend inpH,organische stof,slibenCaC0 3
werdvoortgezet.Eenspreiding indeCd-gehaltenvandenietgecontamineerdegrondenwerdverkregendoor toedieningvancadmiumacctaat.
Verder zijnenkele lichtgecontamineerde rivierslibgrondeninde
proefopgenomen.Alduswerdeenspreiding inCd-gehaltenvandegrond
verkregenvan0,04-4,95mg/kg.Nadetoetsgewassen spinazieensla
werdenditjaar aardappelenenradijsverbouwd.Detoetsingvanhet
grondonderzoek,aandehandvandecadmiumopnamedoorhetgewas,
moetnogbeginnen.MisschienmoetennaastCd-totaalooknogCd-uitwisselbaar gehaltenvandegrondwordenbepaald.

Onderzoek ten behoeve van

ontwikkelingslanden

(1) Samenwerking met de "Service

des Sols",

Boven-Volta

Hetprojectwerd bezochtdoordeherenSmildeenVierveijzer.De
ophetlaboratorium aanwezige apparatuurwerd grondig gecontroleerd,
gerepareerd ofvervangen.Hettoekomstig hoofdvanhetlaboratorium,
deheerDah,ontvingeenstagevanviermaandenophetinstituut.
De sectiebodemvruchtbaarheid isnognietvandegrondgekomen,
mededoorhetvertrekvandeheerOubda.AangezienvanVoltaanse
zijdegeenfondsenvoor onderzoekbeschikbaar zijn,zalditonderdeel
alleenmetadditioneleNederlandse steunkunnen functioneren.In
eerste instantiewordtgestreefd naareennauwe samenwerkingmetin
Voltareedsbestaande instellingenvanlandbouwkundig onderzoek.

(2) Contacten met IFDC en UTA
DeherenKolenbrander enSmildenamendeelaaneenmissienaarhet
International InstituteofTropicalAgriculture inNigeria.Hierwerd
eenprojectdocument opgesteld voorhetdoor IB,IFDC,U T A enKITte
verrichtenonderzoekoverdeefficiëntievanstikstofinverschillende teeltsystemenindehumide tropen.Hetproject isinmiddelsgunstigbeoordeeld doordezgn.'landbouwresearchwerkgroep"ende'pro-
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jectenadviescommissie,maarmoet formeelnogworden goedgekeurd
doorDTH.EendoorhetIBaangestelde onderzoeker voorhetbodemvruchtbaarheidsonderzoek inontwikkelingslanden zalineerste
instantiehetonderzoek inNigeriaopzettenenbegeleiden.
(3) Bladanalyse

bij

aardappelen

Getrachtwordtviabladanalyse inzichttekrijgen indemeststofbehoeftevanditinde (sub)tropensteedsbelangrijkerwordend gewas.
Indeze landen ontbreekt vaakhetchemisch grondonderzoek alsbasis
voorhetbemestingsadvies.Eenvoorlopige conclusieuithetverzameldeproefveldmateriaal isdatopbrengstdepressies kunnen optreden
wanneerhetloofminderdan0,5%Pen5°>Kbevat.Deze grenswaarden
geldenvoor 5°ÓNinhetloof.Jongeplantenbevattenmeer stikstof,
fosfaatenkalidanoude.Per %Ndalendekritischewaardenmet
0,1° Pen0,6 % K.
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Afdeling Bemesting inde tuinbouw

Dr.ir.J.vanderBoon

Dr.ir.R.Arnold Bik (gestationeerd
aanhetProefstation voorde
Bloemisterij inNederland teAalsmeer)
Ing.A.Das(gestationeerd aanhet
Consulentschap voor BodemaangelegenhedenindeTuinbouw teWageningen)
Dr.ir.P.Delver (gestationeerdaan
het Proefstation voordeFruitteelt indeVollegrond teWilhelminadorp)
Ir.J.H.Pieters

Dr.ir. J.P.N.L.RoordavanEysinga
(gestationeerd aanhetProefstationvoor Tuinbouw onder Glaste
Naaldwijk)

h o o f d ;fysiologische afwijkingen (stip inappelen);bemestingvanbloembollen enboomteeltgewassen, nitraatgehalte
ingroenten.
fysischenchemisch onderzoek
vanpotgronden;bemestingvan
potplanten,kasrozen, gerbera's,
Cymbidiumen Anthurium
andreanum.
bemesting vanboomteeltgewasser,
inpotten,groeistoornisbij
Laburnum
waterevi.
stikstof-enkalibemesting,kwantiteitenkwaliteit vanappels,
invloedvangrasstrokensysteem
opdevoedingvandeboom; stip
inappelen; druppelbevloeiing.
fysiologische afwijkingenin
groenten (bruinverkleuringin
knolselderij);N-bemestingui,
spinazieenwitlof,drijfmest
bijwaspeen.
optimale bemesting vangroenten
enbloemen onder glas; interpretatievangrondonderzoek; diagnose gebreks-enovermaatverschijnselen; ophopingvanbroom
inhetgewas;gehaltenaannitraatenzware metalen ingroentegewassen.

OpvierplaatseninNederland zijnmedewerkersgestationeerdomin
tuinbouwcentrahetbemestingsonderzoek terplaatseopdevoettevolgen. Voordeandereteeltenheefthetonderzoekplaatsophetinstituut.
Inde bloembollenteelt

werdhetonderzoeknaardeinvloedvanstik-

stofopopbrengstenbroeikwaliteitvanlelievoortgezet.
Hetwatergeveninde bloementeelt

isnogweinigdooronderzoek

onderbouwd.Gecombineerdmetstikstofgiften zijndiversevochtspanningenbijkasrozenaangebracht.Bladnecrosebijgerberalijkthet
gevolgvanmangaangebrek.Oorzaakenbestrijdingwerdenverderonder-
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zocht.Verbeteringvandefysischeenchemischekwaliteitvanpotgrondenblijftophetprogrammastaan.Onderzoeknaardemeststofbehoeftevanbekendeennieuwebloemisterijgewassengaatvoort.
Van boomteeltgewassen

inpotisdeoverwinteringeenprobleem,het-

geenooktemakenheeftmetdebemesting.Teeltopsteenwollevert
eenproduktvrijvanwortelparasieten;ditisvanbelangvoorde
export.Demeststoftoedieningwerdnaderonderzocht.Magnesiumgebrek
inconiferenisnietuitgeslotenbijonjuistebemesting.
Inde fruitteelt

stelteennauwereplantdichtheidandereeisenaan

destikstofbemesting;ditwordtnadergeanalyseerd.Derelatietussen
dekaliumvoorzieningvanhetgewasenhetkaliaanboduitdegrondis
geeneenvoudige.Deinvloedvanfactorenopdezerelatieisonderwerp
vanstudie.Veelaandachtwerdbesteedaandewatervoorzieningvan
vruchtbomenviadruppelbevloeiing.Terwijlenerzijdsdoorpassende
maatregelenwordtgetrachthetoptredenvanstipenzachttevoorkomen
-welkebewaarziektenweleengevolgwordengenoemdvanzwarebemesting-heeftanderzijdseenlagevoorzieningvanstikstofenkaliook
haarinvloedopdesamenstellingenkwaliteitvandevrucht.
Demeststofbehoeftevanminderverbreide groentegewassen

onder

glas

werd inproevenbepaald.Veelonderzoekwerdverrichtomgroentemet
eenlaagnitraatgehaltetetelen,ondermeerdoornitrificatieremmers
tegebruiken,destikstofbemestingnauwkeurigophetgrondonderzoek
aftestemmenoftetelenopvoedingsoplossing.
Ookvoorde groenteteelt

in de vollegrond

stondineendeelvanhet

onderzoeknitraatcentraal.Voorhetoverigegingveeltijdenaandachtnaarhetstikstofbemestingsadviesopbasisvangrondonderzoek
opstikstof.
Bloembollen be alt
Bijdelelie 'Finchantment'werdgeëxperimenteerdmetverschillende
hoeveelhedenentijdstippenvandestikstofbemesting.Debasisbemestingverhoogdedeopbrengst,maardeoverbemestingnogmeer.De
variatieintijdstipvanoverbemestengafgeenverschillentezien.De
broeikwaliteitvanbollenuiteendergelijkeproefwasmeerbegunstigddoordeoverbemestingdandoordebasisbemestingmetstikstof.
Indevroegetrekkwamenverschilleninbroeikwaliteit,samenhangend
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metverschillen instikstofgehaltenvandebollenalsgevolgvan
banestingsvariaties ophetveld,inminderematetotuiting alsaan
depotgrond stikstofwastoegevoegd; indelatetrekwasditniet
hetgeval.

Bloementeelt
Ineenproefmetvochttrappen enstikstofgiftenwerddeinvloedvan
deze factorenopdeopbrengst enkwaliteitvankasrozen bestudeerd.
Erwerdendrievochtspanningen aangehouden;hetaantal gietbeurten
was aanzienlijk lageralspaswerd gegotenbijdehogere zuigspanning.Naeind augustusnamhetaantal dagen tussen twee opeenvolgendegietbeurten toevoor elkevochttrap,kennelijk eengevolgvan
geringere zonnestraling enverdamping.Alleenbijdetrapmetde
hoogste zuigspanning liepdebloemopbrengstmet6'ï>terug,zodat kasrozenwaarschijnlijkineenminder vochtige grond geteeld kunnen
wordendantotdusverrewerd aangenomen.Eenreactieopdestikstofbemesting bleefuit,zowelindebloemopbrengst alsinhetstikstofgehaltevanhetblad.Ditwijst eropdatreedseenvrij lagestikstoftoestand voorderoosvoldoende zoukunnen zijn.
Indepraktijk treedtbijgerberanogal eensernstige bladchlorose
en-necroseop.Gedachtwordtaanmangaangebrek.Ineenproef werden
vier grondontsmettingsmethodentoegepast.Debladkleurvangerberaop
gestoomde grondwasnormaal tegenoverdegelebladkleur oponbehandeldegrond.Ookdebehandelingmetmethylbromidewasietsbeterdande
controle.Dereactievanhetgewasopdebehandelingen kanworden
teruggebracht opverbeteringvandemangaanvoorziening;ditwerd aangetoondmetgrond- engewasonderzoek.Terbestrijdingvanmangaangebrek ingerberawerddegeschiktheid vanmangaanchelaat onderzocht.
ToedieningvanMn-DTPAmet61Mnbestreed chlorose inhetblad enverhoogdedebloemopbrengst. Doorhetchelaat werd ookijzervoorde
plantbeschikbaar gemaakt.Diteffectwasvanlangereduurdandat
vandeverhogingvandebeschikbaarheid vanhetmangaan.
Het onderzoeknaardefysischeenchemische kwaliteitenvanhandelspotgrondenwerdvoortgezet.Door schaarstevanbepaalde produkten
moetwordengezocht naarvervangingsmiddelen. Ineenproefmet
Codiaeum wasdeschaarse vezelturf tevervangen door steenwolvlokken,
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poly-urethaanvlokkenenboomschors zonder achteruitgang vandeproduktie.Bij een grootbloemige cymbidiumcultivarvoldeed eenpotgrond
samengesteld uit Savanna envezelturfmindergoed.Bijminicymbidium 'Lancelot Evening Star'werdendrie voedingsconcentraties
onderzocht incombinatiemet alofnietweglaten vandebemesting in
de zomermaanden,wat indepraktijk gebruikelijk is.Het laatstewas
echternadelig enkonslechtsgedeeltelijkworden gecompenseerd door
een zwaardere bemesting inhet overige deelvanhetjaar.
Het onderzoeknaar demeststofbehoefte vanbekende ennieuwe
bloemisterijgewassen omvatte o.a. eenfosfaat-magnesiumbemestingsproefbij tweealstroemeria-cultivars.Deeerst genomen fosfaattrap
verhoogde debloemopbrengst aanzienlijk vandeplanten,gezet op
grof Fins turfstrooisel. Bij 'Carmen'wasmagnesiumbemestingwel
noodzakelijk,bij 'Orchid'niet.Voor dehoogste opbrengst isvoor
'Orchid'inhetgewas een P-gehalte van 0,30-0,35%eneenMg-gehalte
van 0,19°Ó vereist,voor "Carmen"eenMg-gehalte van 0,36%.Bij toediening vanbemesting doormiddelvan dewatergift bleek de laagst
genomen concentratie van 1gmengmeststof 17+6+18per liter nog aan
de

hogekant bij het telenvanpoinsettia. De veronderstelling

datde kwaliteit vanpoinsettia kanwordenverbeterd door eenverhoogde kaliumbemesting tijdens het generatieve stadiumwerd ineen
proefnietbewaarheid. Ineen stikstof-kalitrapnenproefmetminicymbidium 'Showgirl Malibu'werd het aantal takkenvergrootdoor de
stikstofbemesting,maar dereactie opde zwaarste kalitrapwasongunstig. Bij het tellenvannieuwe scheuten,diehet uitgangspunt
vormenvoor eenvolgende bloeiperiode,was nuook een zwak gunstig
effectvan kaliwaarneembaar,maar eeneindoordeel kanpas gegeven
worden alsde laatstebloem vandekomende bloei isgeoogst.
Deteeltvan Gypsophila

heeft zichnogaluitgebreid. Deervaring in

depraktijk isdat ook op zeer armegrond het gewasnog zeer goed
groeit. Ineen stikstof- en kalibonestingsproefreageerde het gewas
ongunstig opeenhogevoorziening;vooraldekalibehoefte ismatig.
Boomteelt
Het onderzoek naardemeststofbehoefte vanboomteeltgewassen inpot
werdvoortgezet.Ofdebomen buiten zonderbescherming kunnenover-
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winterenbepaalthetslagenvan eendergelijke teelt ingrotemate.
Nadewinterblekenplatanenvoor eenaanzienlijkdeeldood te zijn
gegaan,terwij1deresterendebomen inhetgroeiseizoen langetijd
eenslechtestandvertoonden.De terugslagwas ernstigernaarmate in
hetvorige seizoen zwaarderwasbemest,terwijldebeoogdeverbeteringvandefysischepotgrondkwaliteit verkeerd uitpakte.Overwintering ineenplastic tunnelgafdaarentegen eengoedresultaat.
Eenpoging omheide inpot tekweken alsnieuwhandelsprodukt
misluktevoordetweedemaal.HetgebruikteFinseturfstrooiselwas
tefijnennaeen langeregenperiode gingendeplanten sterkachteruitdoor luchtgebrek.Bij teeltop zandgrondbleek eenpH-KClvan
4,5 optimaal.Degroeivandeheideverbeterde aanzienlijkdoor
toedieningvan tuinturf,vooral alsdezenietwerd ingewerktmaar
alseen laagwerd aangebracht.
Het telenvan laanbomen opsteenwolgeeft eenwortelstelselvrij
vanbodemparasieten,watvanbelang isvoordeexport.Doorvariatie
indeconcentratievandevoedingsoplossing werd getracht beteraan
debehoeftevanhetgewas inde loopvanhetseizoen tegemoet te
komen.Verhogingvandevoedingsconcentratiemidden inhetseizoen
gafeenversterktegroei.Vervanging van 5$vande nitraatstikstof
door ammoniumhad ookeengroeistimulans totgevolg.
Debehoefte aanmagnesiumwerd ineenbemestingsproefop zandgrond
gepeild. In Prunus avium werdmagnesiumgebrek inhetblad gevonden
dat, zoals teverwachten,ontstondbijweglatenvanmagnesiumenhiilüge
kaligift. In Chamaeoyparis

lawsoniana

'Alumii'kwameenbruinver-

kleuringvoordiedoordebehandelingenmetkalium enmagnesium op
dezelfdewijzewerd beïnvloed.

Fruitteelt
BijSchonevanBoskoop opdeproeftuin teWilhelminadorpwordthet
effectvanplantdichtheid,stikstofgift enbreedtevandegrasbaan
tussendeboomrijenbestudeerd. Deproefwordt echterverstoord door
onregelmatigheden indebodemgesteldheid envochtvoorziening.Opde
plaatgrondmet een 55cmdikkekleihoudendebovenlaagblekendrainsleuvenenonregelmatigediktevanhetkleidek,alsgevolgvanvroegerediepegrondbewerking,grote invloed opdeontwikkelingvande

bomen tehebber.Inde loopvanhetvoorjaar tradveelkanker op,overwegend ophet
jongehout.Dekankeraantasting bleek toe tenemenmet hogerestikstofgiften,bredere boomstroken enwijdereplantverbanden;aldeze
factoren haddendegroeibevorderd. Bijdebomen inhet enkele-rijensysteembleefdeproduktie achterbijdenulgift endegiftvan 75kg
Nperha,maar eenafhankelijkheidvande optimalegiftvandeplantdichtheid inhet enkele-rijensysteem konnietwordenvastgesteld. De
bomen indebeddenteelt reageerden zwakenongunstig opde stikstofgiftendehoogsteopbrengstenwerden bereiktmet 0en 70kgNperha.
Doorgrondonderzoek op anorganische stikstofwerd gezochtnaar een
verklaring van de afwijkende reacties.Debemestingsstikstof bleek in
dedichterebeplantingenietslangzamer intespoelen,maar later inhet
seizoen iets sneller teverdwijnendan indewijde beplantingen.
Vruchtenwerdenverzameld vanbomenmet stikstofgebrek envan goed
bemeste bomen.Herstgenoemdenbezateneenhoger zuur-ensuikergehalte,smaakten zuurder enwarenna bewaring vaster,geler en ietsaromatischer.Debehandelingen beïnvloedden ook het kaligehaltevanhet
appelblad. Stikstofgebrekenmulchenvanhet gras opdeboomstrook,
dat plaatsvond opdeveldjesmet bomen inhet enkele-rijensysteem,
verhoogdenhetkaligehalte.Bemestenmet stikstof inde beddenteelt
waarniet werd gemulcht, leidde tothet laagstekaligehalte.
Ineenproefmet kalibcmesting endruppelbevloeiing komendevolgendebehandelingen voor:combinaties van chemische onkruidbestrijding
zondergrondbewerking ofalleenmechanische grondbewerking opdeboomstrookmetmulchen van hetgras opdeboomstrook ofhet laten liggen
van hetgemaaide gras opdegrasbaan.Doelvandebehandelingen ishet
effect opdekalivoorzlening vandeboom endebewaarkwaliteit vande
vruchten tebestuderen. Chemische onkruidbestrijding zondergrondbewerkingmetmulchen opdeboomstrook gafhethoogste kaligehalte in
hetblad,demeeste vruchtrui en,ondankshet laatste,tochde hoogste
vruchtdracht metde bestebladstand,bladgrootte en scheutgroei.De
chemische onkruidbestrijdingbleek,hoewelde gemiddelde stipaantasting ophetproefveld laagwas,deze toch enigszins tebevorderen.
Dekalivoorzieningvandevruchtboomwordt niet alleenbepaald door
hetkaliumgehaltevandegrond. Indiverseproevenwordt nagegaan
welke andere factoren opdezerelatie invloed hebben. In1980werd
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eenaanzienlijke dalingvan het kaligehalte inhetblad gevonden.
Eenverbandmoetworden gezochtmetdroogte inmei-junigevolgd door
overvloedige regenval injuli.Verondersteld wordt dat wateroverlast
belemmerend heeft gewerkt opdekali-opname.Kaliiimgebrekkan zo
wijzen op structuurgebreken vandegrond. Ineenproefmetkalibemesting endruppelbevloeiing had kalibemesting eensterkerevruchtrui,beterebladstand enscheutgroei enhogerekaligehalten inblad
envruchtenvanCox'sOrange Pippin totgevolg.Het effectwerdversterktdoordruppelbevloeiing. Inhetvoorgaandewerd algewezen op
heteffectvanplantdichtheid en stikstofvoorzicning, envan;-len
nietgrondbewerking indeboomstrook enplaatsvanmulchen O Dde
kalivoorziening van hetblad.
Het onderzoeknaarde factorenwelke deaantasting vandevruchten
tijdensdebewaring door stip en zacht bepalenwerdvoortgezet.Veel
aandachtwerdbesteed aande invloed vanweersomstandigheden.Demate
waarindezehet alofnietuitgroeien vandevruchten bepalenwordt,
methet oog opdebewaarkwaliteit,van grootbelang geacht.Temperatuursveranderingengingen in 1980weer duidelijk gepaard met fluctuaties indedagelijkse vruchtvolumevermeerdering.Tijdens koud en zeer
natweer indeeerstehelftvanjulibleefdevruchtaanwas sterk
achter,indevolgendeperiodemetwarmweerwas devruchtgroeiversneld.Deze sterke schommeling ismaar gedeeltelijk teverklaren uit
de temperatuursverschillen.Waarschijnlijkspeelt ook zuurstofgebrek
doorwateroverlast indeeerstgenoemde periode eenrol.In 1980werd
opgrote schaal eenonderzoek naardebruikbaarheid van vruchtanalyse
voordevoorspelling vanbewaarbaarheid ingang gezet.Voor de interpretatievande analyseuitkomsten werd eenhandleiding opgesteld. In
eenkortdurendebewaarproefmetJames Grieve appels blekencalciumchloridebespuitingen het stip sterk teonderdrukken;kalirijkdom van
degrondbevorderde stip. Ineenproefmet Cox'sOrange Pippinen
SchonevanBoskoopnam stip toedoor kalibemesting, chemische onkruidbestrijding endruppelbevloeiingvroeg inhet seizoen. Ineen tien
jaardurendebemestingsproefop zandgrondmet kalktrappen,gipstoediening enbespuitingmet kalksalpeteroplossingen werd de bestrijding
van stiponderzocht.Mineralebladsamenstelling lieteen even goede
correlatiemetde stip-en zachtaantasting zien alsdevruchtsamenstelling. Calciumgehaltevandevrucht opbasisvande drogestof
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waseenevengoedemaatstafvoorhetoptredenvandefysiologische
ziektenalshetgehalte,berekendopversgewicht.Erwerd geen
verband aangetoond tussenaantastingvandevruchtendoor zachten
het fosfaatgehaltevandevrucht.Ookbijeenevenhoog calciumgehaltevandevrucht looptdegemiddelde aantastingvanjaartotjaar
uiteen.Overachtproefjarenwerd eenzwaardere aantastingvanstip
en zachtgevondenalsdevruchtengroterwarenenalsdegemiddelde
jaaropbrengstvandeboomgaard kleinerwas.
Eendeelvanhetonderzoek isgerichtophetkrijgenvaninzicht
indewaterbehoeftevanboomgaarden.Ditheeft ondermeer plaats
dooreendruppelbevloeiingsproefendoormetingenoververdamping
en interceptievanregen.Tensiometers inenbuitendedruppelplekken
leverdengegevensopoverdeuitdrogingvandegrondenoverhetvolumebevochtigde grond inrelatie totdedagelijksewatergiften.Op
eenondiepprofielkanbijeengiftvanenkele litersperdagonder
dedruppeldopalafstroming naardeondergrondplaatsvinden.Interceptie-onderzoek toondeaandatbovendeboomstrookvooralvankleine
regenbuienvrijveelindeboomkroon.blijfthangen.Indedruppelbevloeiingsproefmettweerassenwasdereactieopwater gevenin1980
maar zwakgunstig.

Groenteteelt

onder glas

Opeenmeerjarigbemestingsproefveld werddereactievanijsbergsla
enchinesekoolopstikstof-enkalitoediening nagegaan.Ineenpraktijkproefmetdeze tweevoedingselementenwerddekwaliteitvanchinesekoolnietbeïnvloed.Eengrootdeelvanhetonderzoekwasgericht
ophettelenvangroentenmeteenlaaggehalteaannitraat,o.a.door
hetgebruikvannitrificatieremmers.BijeenhogeredoseringaanNservedanaanvankelijkalsnoodzakelijkwerd aangenomen,namelijkvan
5à 1\ ml/m 2 ,werd inslaeenverlagingvanhetnitraatgehaltetot
opongeveerdehelftverkregeninvergelijkingmetdebehandeling
zondernitrificatieremmer.Ditresultaatwordtuiteraard alleenbereiktalsdestikstofmeststofuitammoniumzoutbestaaten,zoalsin
eenproefwerd aangetoond,alsdegrond nietteveelnitraat levert.
Metdicyaandiamidekanhetnitraatgehalteookverlaagdworden zoals
ineenproefmetkoolrabiwerd gevonden,maarmetdezeremmer kunnen
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verbrandingsverschijnselen inhetgewas ontstaan.Eenanderemogelijkheid iszuinigmetdestikstofmeststofomtespringenende
hoeveelheid ervan zorgvuldigaftestemmenopdegrondanalysecijfers.
Zowasineenproefmetchinesekoolhetnitraatgehalte inhetgewas
bijeenlagemeststofgiftbelangrijk lagerdanbijhogerestikstofdoses, zonderdatdittotproduktieverlies aanleiding gaf.Hetlijkt
eropdatdestikstofvoorraad indegrond incombinatiemetdelage
giftpreciesvoldoendewasvooreenvolledigeproduktiemaardathet
nitraatgehalte inhetgewasaanheteindvandegroeialeendaling
onderging.Dezeer lagestikstofgehaltenindegrondaanheteinde
vandeteeltwijzenindezerichting.Eenderdemogelijkheid,die
echtereenhoge investering vraagt,isdeteeltopvoedingsoplossing.
Doorenige tijdvoorhettijdstipvandeoogstdestikstofuitde
voedingsoplossingwegtelaten luktehetbijslahetnitraatgehalte
inhetgewasaanzienlijk omlaagtebrengen zondergrootopbrengstverlies.Voorgroentegewassenwelkegezaaidmoetenwordenishettelen
opfijngrind, waardoorheenvoedingsoplossingwordtgeleid,een
mogelijkeweg.

Groenteteelt

in de vollegrond

Bijdiversegroentegewassenwerd nagegaanofeenstikstofbemestingsadviesisoptebouwenopbasisvandevoorraadminerale stikstofin
hetprofielbijhetbeginvandeteelt.Bijspinaziewerd daarbij
inhetbijzonder geletophetnietoverschrijdenvanhettoelaatbaar
geachtegehalteaannitraatvan1500mgperkgversprodukt.
Deresultatenvaneenvoorlopigebewerkingvanenige jaren lopend
stikstofbemestingsonderzoekbijwitlofgavendeaanwijzingdateen
groterebeschikbare stikstofvoorraad indegrond leidttoteengeringereproduktievanwortelsvandegewenstemaat,datzwarestikstofbemestingmeeruitvalgeeftbijlangebewaringendathettrekrendement,d.i.dehoeveelheid geoogstewitlofkroppenpereenheid
wortels,afneemtnaarmatedestikstoftoestandvandegrondhogeris.
Hetin1980verzameldemateriaalmetzaaiuiengafnietdegewenste
samenhangtezientussenoptimalestikstofgift enstikstof
voorraad
indegrond.Dehoogtevandestikstofbemesting hadgeen invloedop
hetpercentage leverbareuien,nochophetoptredenvanbewaarrot.
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Welnamhetpercentage kaleuien sterk toenaarmatedestikstofbemestinghogerwasgeweest. Inzesstikstofbemestingsproeven metvoorjaarsspinazie op zeekleiwerdmetde giftvan 140kgNperhamaar
opéénproefveld het toelaatbarenitraatgehalte overschreden.De
mediaanvande stikstofvoorziening als somvanbodemvoorraad enbemestingwaarbijde 1500mgnitraatwerd bereiktwas 255kgNperha.
Alsde stikstofgift opdezenormwerd afgesteld,werd op 4vande
6 proefveldeneenopbrengstderving geleden,liggend tussen 2,8 en
11,5%enopderesterende tweoproefvelden trad inhetgeheelgeen
opbrengstderving op.

66

Sectie Wiskunde

Ir. J.T.N.Venekamp

wiskundige en statistische technieken;proefschema's;advisering bij proefopzet enverwerking van resultaten.

De SectieWiskundeheeftalstaakhethelpenvandeonderzoekersnet
proeftechniek,statistiekentoegepastewiskunde.Bijhetopzetten
vanproevenwordternaargestreefdomdeproevendoeltreffend inte
richten,zodatzenietonnodig duurwordendooreentezwareopzet,
ofdooreente lichteopzet,zodatbestaande effectennietduidelijk
wordenwaargenomen.
Bijhetlijnvereffenenmetvrijehandcurvenlegtmenzichbeperkingenopbijhettrekkenvandecurven,diemenmoeilijkwiskundigkan
formuleren.Najaren zoekenismenhiermet"splines"aardigingeslaagd. IneenWerkgroepaandeRUGwerdhetboek"APractical
GuidetoSplines"vanCarldeBoordoorgewerkt.Veelprogrammatuur
uitdatboekisdoorhetRekencentrumnagewerktenisvoorgebruik
beschikbaar.
Omoverhettoepassenvanwiskunde adviestekunnengevenmoet
mendewiskundekennen.Nadatmetdr.ir.J.vanderBoonenir.P.
deWilligeneenintensievestudiewerd gemaaktvan"Advanced
Calculus"vanJ.M.Spiegelwerdbehoefte gevoeldomdestudievande
wiskundemeerophetnatuurwetenschappelijk toepassingsgebiedte
richten.Alsstudieobjectwerd gekozen "Operationalmathematics"van
RuelV.Churchill.
Ing.J.WolfbezochtteWageningendePAO-cursus over statistische
analysevankwalitatieve variabelen,waarinvooral aandachtwerdbesteedaanloglineairemodellen.
Drs.H.G.vanFaassenvoerdeenigeberekeningenuitmetcyclische
processenincompartimentenmode11en.Degevolgdemethodemeteen
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Fourieranalyse opeenlineaire ruimtewasvooronsnieuwen zal
verderwordenbestudeerd.
Inhetkadervandeontwikkelingssamenwerkingwerdeenvoordracht
gehoudenover"Efficientdesignsofexperiments"alsbijdrage aande
"10 t h InternationalCourseonVegetable Growing"vanhet IACte
Wageningen.
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Algemeen
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delingStatistischeTechniek.DeherenK.R.KampenenJ.L.Roboten
dedamesJ.Beuker,K.M.vanderVeldenenM.F.Woltersvervingen
medewerkersdiehethelejaarziekwaren.Hetaantalmedewerkers
indeZ-formatiebedroegper1januari5en-i.v.m.deaanstelling
vandeheerR.Vriesemaopeenformatieplaats (1september)-4op
31december.
Inverbandmetbuitengewoonverlofvanlangeduurvandrs.M.van
Noordwijkwasir.A.deJageralsvervangerindienst.
Arbeidscontraotanien.

Inverbandmetextraseizoenwerkwaren22per-

sonengedurendeenkelemaandeninonzedienst.Voortswareninde
zomermaandenenkelevakantiehulpenbijonswerkzaam.Erwarenin
ditjaaralspraktikantenintotaal23leerlingenenigetijdbijhet
instituutwerkzaam.Zijwarenvandevolgendescholenafkomstig:
Universiteit/LH (2),HLS (6),HTuS (3),MLS (2),MTuS (1),AnalistenschoolHBO (4)enMBO (4)enMEAO(1).
Gedetache erden. Tweeonderzoekerszijnbijonswerkzaam,diegedetacheerdzijndoorhetLandbouwkundigBureauderNederlandseMeststoffenindustrie,alsmedetweeonderzoekersenvijflaboratoriummedewerkers,gedetacheerddoorhetWaterloopkundigLaboratorium.
Gasten. DeheerDahuitOpper-Voltaverbleefvan28maarttot18
juliaanhetinstituutinhetkadervandeNederlands-Voltaanse
samenwerking.DetotstandkomingvanhetNederlandseN-bemestingsadviesopbasisvangrondonderzoekwasgedurendeeenaantalwekenhet
onderwerpvanstudievandeheerDimitrovuitBulgarije.Deheer
AlJabriuitIndonesiëverblijftsinds 1juniaanhetinstituut.
Ambts- en dienst.jubilea.

Ditjaarwaren25jaarinoverheidsdienst

A.E.R.Mes (1januari),H.A.Sissingh (19februari)enG.Jager
(1december);25jaarindienstvanhetinstituutwarenB.vanLuit
(1januari),mej.E.Jongman (1februari),S.deHaan(1maart),mej.
T.A.Groeneveld (10maart),M.Pot (1juni),L.K.Wiersum (1 oktober),H.P.deRoos (1november).Mej.JongmanendeherenVanLuit
enDeRooswarenook25jaarinoverheidsdienst.
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Financiële zaken
Ditjaarwerdeno.a.aangeschaft:gammateller,auto-analyzer,
data-acquisitiesysteem,plottermettoebehoren,droogkast,grondmolenenlandbouwtrekker.

Huisvesting
Nieuwedeurenwerdenaangebrachtindegarage.Hetkantoorinde
landbouwschuurwerdgrotergemaaktenvernieuwd.Aanvullendevoorzieningenwerdengetroffenvoorde klimaatregelingvandekassen.

Buitenlandse

bezoekers

In1980bezochten56buitenlandershetinstituut.Zekwamenuitde
volgende (22)landen:Australië (1),België (2),Bondsrepubliek
Duitsland (5),Bulgarije (1),Brazilië (1),Denemarken (2),Frankrijk
(2),Israël (1),Italië (7),Japan (1),NieuwZeeland (1),Nigeria
(1),Oostenrijk (1),Opper-Volta (3),Rusland (6),Spanje(1),
Tsjechoslowakije (1),USA (6),VerenigdKoninkrijk (8),Vietnam
(2),Zweden (1),Zwitserland(2).
OokdoordegedetacheerdeIB-onderzoekerswerdenverschillende
buitenlandsegastenontvangen:BondsrepubliekDuitsland(2),
Canada (2),Denemarken (1),Frankrijk (4),Ierland (2),Japan(1),
Polen (1),Spanje (1),Tsjechoslowakije (1),USA (1),Verenigd
Koninkrijk(2).

Buitenlandse reizen, congressen, symposia
Inonderstaandoverzichtbetekenteen (v)achterhetsymposiumof
congresdatdoordebetreffendeIB-medewerker eenvoordrachtwerd
gehouden.
P.Delver
Seminarondripirrigation (v).(Sorrento (Italie), 14-18april.)
2ndInternationalSymposiumonhighdensityplanting (v). (Lana
(Italië),2-10augustus.)
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K.Dilz
Tagungskreis N-min (v).(Darmstadt (BRD), 18-20maart.)
Joint meeting Fertilizer Society and Society of Chemical
Industry (Londen, 23-24maart.)
Bezoek aanprof.Wehrman. (Hannover, 16-17juli.)
Vervolmakingsdag, KVIV. (Leuven, 16oktober.)
Forum du Blé (bijeenkomst georganiseerd door ITCF.Versailles,
24-27 november.)

W. vanDriel
Working Group onHealth Implications of accumulation ofmicropollutants inriver sediments,WHO. (Trier (BRD), 4-9 augustus.)
Working Group onPlant Bioassays onDredged Material. (Vicksburg,
Miss. (USA), 3-11 november.)

H.vanDijk
Vergadering Ecotoxicology Group,
OECD. (Parijs,9-11 maart.)
International Congress of Soil Biology. (Sopron (Hongarije),2729 augustus.)

H.G. van Faassen
Symposium onMicrobial Ecology. (Warwick (Engeland), 8-12september.)

Th.J.Ferrari
Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeit (v).(Bern,29mei.)
Symposium over "System Analysis and Simulation". (Berlijn (DDR),
31 augustus - 6 september.)
Vergadering Bestuur Int. Arbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeit.
(Dülmen (BRD), 21 oktober.)

A.J.de Groot
Cursus over Estuariene Chemie aan de Universiteit van Gothenburg
(2v). (Gothenburg (Zweden), 13-16 april.)
Frans-Belgisch-Nederlandse bespreking betreffende aangelegenheden
vande "JointMonitoring Group"van de Conventies vanOslo en
Parijs (Parijs, 17-19 april.)
Studiereis over zwaremetalen naar de universiteiten van Heidelberg
enMainz, ennaar de Bundesanstalt fürGewässerkunde teKoblenz.
(Heidelberg,Mainz, Koblenz (BRD), 8-13 december.)

S.deHaan
Bepreking over gemeenschappelijke EEG-proef 'Belastbaarheid grond
engewas met cadmium', (Bonn, 10-11 januari.)
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Bespreking voorbereiding bijeenkomstenvanwerkgroepen 4en5van
deEEG-actie Zuiveringsslib endeEEG-werkgroep DierlijkeAfvalstoffen gehoudenvan 10-13juni inHaren. (Brussel,24-25 januari.)
Bespreking i.v.m.beëindiging vande samenwerking inzake onderzoek
m.b.t.debelastbaarheid vangrond engewasmet zwaremetalen.
(Munster,5februari.)
Congres "Subproblemen 1980"(v).(Karlovy Vary (Tsjechoslowakije),
30mei-5 juni.)
Vergadering VDLUFA. (Braunschweig, 18-19 september.)

G.Jager
Symposium onMicrobial Ecology. (Warwick (Engeland),8-12 september.)

D.J.C.Knottnerus
Symposium 'Conservation '80',Int.Conf. onSoil ConservationNCAE.
(Silsoe (Engeland), 21-25juli.)

J.W.M.Koeken
StudiebezoekKernforschungsanlage. (Jülich (BRD), 2?mei.)
10thAnnual Symposium ontheAnalytical Chemistry ofPollutants.
(Dortmund, 28-30mei.)
J.HeyrovskiMemorial Congress onPolarography. (Praag, 25-29augustus.)

G.J.Kolenbrander
Wintercongres Inst.Int.Recherches Betteravières (v).(Brussel, 1920 februari.)
EEC-Workshop onnitrogen losses(4v).(Wexford (Ierland), 20-22mei.)
Bezoek Intern. Inst.Trop.Agriculture,bespreking samenwerkingsproject. (Ibadan (Nigeria), 6-13 juni.)

L.C.N,delaLandeCremer
Studiereis Denemarken. (Askov,Lundgaard,Lyngby enKopenhagen,2227 september.)

G.Lebbink
Symposium onMicrobial Ecology. (Warwick (Engeland), 7-12 september.)

C. van Ouwerkerk
Royal Show,ICI (Direct Drilling Section),
University ofReading (Dept.ofSoil Science).
(Kenilworth,Fernhurst,Reading (Engeland), 2-7 juli.)
Bezoekaancentravangrondbewerkingsonderzoek. (Ljubljana,Zagreb,
Osijek,Novi Sad (Joegoslavië); Boekarest,Fundulea (Roemenië);
Gödöllö,Karcag,Keszthely (Hongarije),30augustus-14 september.)
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W.H.Prins
Bezoek Grassland Research Institute. (Hurley (Engeland), 7januari.)
BezoekMet.Off.enUKF-staf. (Bracknell (Engeland), 8 januari.)
8 e EGF-Congres;bezoeken bedrijven enproefvelden. (Zagreb
(Joegoslavië),Oostenrijk en Duitsland.)
Symposium 'Grassland in theBritish Economy, (Reading (Engeland),
15-17 september.)
Studiereis i.v.m.voordracht over 'Fertilizers inrelation tomill
andmeat production in theEEC'voorTheFertiliser Society in
april 1981. (Angers (Frankrijk), 25-27 september;Merelbeke
(België), 29-30 september;Jutland (Denemarken), 6-10 oktober;
Giessen (BRD), 15-16 oktober.)

J. Prummel
Werkgroep Kunstmeststoffen Benelux-Economische Unie. (Brussel,15
februari;Luxemburg,30september-2 oktober.)
Symposium "Fertilizer Recommendations','Agricultural Group,Society
of Chemical Industry. (Londen,24maart.)
2eKartoffeltagungArbeitsgemeinschaft Kartoffelforschung(v).

(Detmold (BRD), 26-28 november.)
P.A.C. Raats
Gastmedewerker CSIRODivision ofEnvironmentalMechanics (Canberra,
A.C.T.) (v);Deelname aanhet "Land and Stream Salinity Seminar"
van de regering vanWest Australië (v);bezoeken aanCSIRO (Australië) (v),DSIR (Nieuw Zeeland) (v),enuniversiteitslaboratoria in
Perth (W.A.) (v),Griffith (N.S.W.) (v),Adelaide (S.A.)(v),
Canberra (A.C.T.) (v);Sydney (N.S.W.) (v),Brisbane (Queensland)
(v), Christchurch (N.Z.) (v),Wellington (N.Z.) (v),enPalmerston
North (N.Z.) (v).(Australie enNieuw Zeeland, 29 september-22
december.)

R. Reuderink
Bijeenkomst TheFertiliser Society. (Londen, 17april.)

F.RiemVis
Rasenkolloquium 1980 (v).(Giessen (BRD), 3-6 september.)

K.W.Smilde
Bezoek project 'Service des Sols' (laboratorium). (Ouagadougou
(Opper-Volta), 17maart-25 maart.)
Bezoek Intern. Inst.Trop.Agriculture,bespreking samenwerkingsproject. (Ibadan (Nigeria), 6-13 juni.)
Tagung "DieVerwertung vonMüll- undMüllklärschlammkomposten in
der Landwirtschaft. (Zürich,9-11 november.)
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H.C. Vierveijzer
Bezoekproject 'ServicedesSols'.(Ouagadougou (Opper-Volta), 1731 maart.)
Inspectiereis laboratoria voor grondonderzoek inPakistan.(13
oktober-12 december.)
Centraal

Laboratorium

Inhetverslagjaarwerddevolgende apparatuur aangeschaft:
*eenhomogenisatorvoordevoorbewerkingvanmonsters terbepaling
vandeminerale stikstofinversegrond.Ditapparaat isdoor Lode
inGroningengemaaktenisidentiek aandehomogenisatorvanhet
BedrijfslaboratoriuminOosterbeek.
*Een zwaaruitgevoerde schudmachine,speciaal bestemd voorPw-bepalingeningrond.Ookdeze schudmachinewerd door Lodegemaakt.
*Eenproportionele pomp type 1vanTechnicon,tervervangingvande
pompvandeauto-analyzer.
*Eenprogrammeerbare schrijvende calculator typeHP97,eenwelkom
hulpmiddelbijdeberekeningen,diegemaaktwordenvanderesultatenvandeauto-analyzerenatomaire absorptie.
*Eenelectrischemortier type Pulverisette no.2vanHuikesnovendie
gebruiktwordto.a.voordevoorbewerking vandegrondvoor humusbepalingen.
Metdeaanschafvandereedsgenoemde homogenisator zalhetindetoekomstpraktischmogelijk zijnom,behalve indepiekmaanden,aande
elkjaar toenemendevraagnaardebepalingvanminerale stikstofin
deverse grondtekunnenvoldoen.Voordat allebinnenkomende monsters
direct kunnenworden aangepakt,gewenst i.v.m.debetrouwbaarheidvan
deresultaten,moetenernogverschillende zakengeautomatiseerd worden, zoalsdetoevoegingvande1nNaCloplossing endebepalingvan
dehoeveelheid afgewogen grond indeflessen.
Voordeuitvoering vandeminerale-stikstofbepaling indeverse
grond zijnditjaardrie seizoenkrachten aangetrokken.
Aanbepalingsmethodiekenmetbehulpvandeauto-analyzer zijnweer
enkeleverbeteringen aangebracht:
*Hetaanbrengenvanteflonkraantjes (20stuks)opdepompen,waardoorvermengingvandediverse reagentiauitgeslotenis.
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*Plaatsingvaneenapparaatvoorhetkwantitatiefoverspoelenvande
destruateninmaatkolven,waardooreenaanzienlijketijdwinstis
verkregeninvergelijkingmetdevorigemethode.
Hetaantalanalysesvangrond-engewasmonstersis,invergelijking
met1979,nagenoegnietveranderd.Hetaantalonderzochtewatermonsters
namsterktoe,zoalsblijktuitonderstaandoverzicht.

Jaar

Monsters

1977

538

1978

624

1979

988

1980

1159

InhetkadervanontwikkelingshulpnamH.C.Vierveijzerdeelaaneen
missietendienstevanhetNederlands/Voltaansesamenwerkingsproject
binnende"ServiceNationaldesSols".
Van13oktober-12decemberbezochthij,tenbehoevevandeFAO,
alsconsulenteen10-talinstituteninPakistan.Tevenshebbenverschillendepersonenuitontwikkelingslandenstagegelopenophet
laboratorium.Lezingenendemonstratiesophetgebiedvannieuwe
apparatuur,metnamedeatoomabsorptiespectrofotometertype5000van
PerkinElmer,werdenbijgewoond.

Statistische

techniek

Op1februariwerddoormedewerkersvanhetITALendeTFDLeenkopie
vanhetRSX-11MbedrijfssysteemoponzePDP11/34computergeïnstalleerd.Naeenintroductieperiodevanenkelemaandenkondecomputer
voorgebruikwordenvrijgegeven.
Doordeleverancierwerdop26junieindelijkonseigenbedrijfssysteemgeïnstalleerd.Op22juliinstalleerdeTFDLBasicPlus2enop
8oktoberkwamenookPascalenRunoffbeschikbaar.Voorhetontwikkelenvanprogramma'skunnenwenugebruikmakenvandecomputertalen
Fortran,BasicPlus2enPascal.
BasicPlus2 iseen,ookvoorbeginners,eenvoudigtegebruikentaal
metvelemogelijkheden.Eengrootnadeelisechter,dathetinverhou-
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dingtotFortranIVveelmeer geheugenruimte encomputertijdnodig
heeftomeentaakoptebouwen,zodatandere gebruikers inhetgedrang
komen. InverbandmetditlaatsteisBasicPlus2minder geschiktom
doormeerderepersonentewordengebruikt.Naarhetzichlaataanzien
moetBasicPlus2 zoveelmogelijkwordengereserveerdvoordieproblemenwaarvoorhetmeer geschikt isdanFortranIV.
Pascalwordtbinnenkortnaderbestudeerd.Hiernazaldanworden
bepaaldwelke taalaannieuwegebruikers zalworden geïntroduceerd.
Met enkeleinCDC(RUGroningen]Basicgeschrevenprogramma's zijn
nogwatproblemenbijhetherschrijvenvoordeIB-computer,dooreen
essentieelverschil inleesopdrachten t.o.v.BasicPlus2en
FortranIV.
Runoffiseensysteemprogrammavoorhetopmakenvandocumenten.Het
wordtincombinatiemeteeneditor (=programmavoorhetinvoerenen
corrigerenvangegevens indecomputer)gebruikt.MetRunoffkanmen
b.v.delinkerenrechter kantlijnendepaginagroottebepalenof
wijzigenendezepagina'snummerenenvantitelsenvoetnotenvoorzien.
Vele terminalskunnengeenkleine lettersafdrukken.Metbehulpvan
Runoff kunnendehoofdlettersinkleine letterswordenveranderd.De
instructiesaanRunoffendeteverwerken tekst zijnmetelkaarverweven.Menwerktinderegelalsvolgt:
a)Metbehulpvaneeneditorwordtb.v.eenverslag ingetypt,datmen
ook laternetzovaakkanwijzigenalsnodigis.
b)Voordejuiste opmaakwordtdegecorrigeerde tekstm.b.v.deeditor
vanRunoff-instructiesvoorzien.
c)Detekstplus instructiesbiedtmenRunoffterverwerkingaan.
Indeafgelopentijdkwamennogaleenshardware-problemenvoordie
moeilijktelokaliserenwaren.Doorhetuitwisselenvanverdachte
onderdelenwerdennagenoeg alleproblemenverholpen.

Bibliotheek
Hetbezitvandebibliotheekbreidde zichinhetafgelopenjaarweer
uit.Eenoverzichtwordtgegeven intabelVI.

TABEL VI.Aanwinsten gedurende 1980 enbezitvan debibliotheek op
31 december.
TABLEVI.Acquisitions during 1980and current collection of the
library.

boeken
separaten
rapporten
microfiches (kaarten)
microfilms
tijdschriftabonnementen""
vervolgwerkenseries (groepen)
geologische en topografische kaarten

aanwinsten

bezit

130
170
21
0
0
21
0

5039
31512
3241

54
151
434
1003
10000:

...1e r werden 14tijdschriftabonnementen opgezegd
ingedeelten invernieuwing

Het totaleaantaluitleningenbedroeg 1989,waarvan36aanpersonenof
instellingen buitenhetIB.Erwerden543aanvragengerichtaanandere
bibliotheken;inruim901vandegevallenwerd hieroppositiefgereageerd,terwijlverwachtwordtdatnogaanvragen zullenwordengehonoreerd.
Hetaantaldienstverleningen (zonderuitlening)wasca.5960.
Debibliotheek (zonderoverdrukkenarchief)heeftca.816strekkende
metersboekenplankenomvat 14.331 volumes.Elkedoosmetseparaten
wordtalséénvolumegeteld;de31.512separatenvormendan1207volumes.
Het attenderingsbulletinvannieuwopgenomenmateriaalverscheenzevenmaal.
Methetindebibliotheekgeplaatste fotocopieerapparaatwerden
24.200kopieëngemaakt.
Gastvrijheidwerdverleend aantweestagiairesvandeBibliotheekenDokumentatieAkademieinGroningenenaaneenstagiairevande
Tiele-AkademieinDenHaag.
Overdmikkenarchief
De lijstvan,door IB-medewerkersgeschreven,publikatieswerd éénmaalverzonden;hierop kwamenbinnen3maanden249reactiesbinnen.
Naar aanleidingvandezereactieswerdenca.2900overdrukkenver-
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stuurd.Elke tweemaandenwerd aan75adressen inbinnen-enbuitenland
één exemplaarvanalle overdrukkenvanpublikatiesendegenummerde
rapporten toegezonden.Intotaalkwamen 289?verzoekenomoverdrukken
enrapportenbinnen,enerwerden 10.806 exemplarenverzonden.
Erwerden48overdrukken ingeschreven,gerouleerd enverzonden,terwijler15genummerdeen29ongenummerde rapportenbinnenkwamen.Het
aantalverschillende overdrukken isnu2463;hettotale aantalverschillenderapportenwerd 1079.
De omzet (verzending enopname)bedroeg 23.696.
Tekenkamer en

fotoateliev

Het aantalfotocopieën is,evenalsinvoorgaande jaren,gestegen.Eri^gezochtnaarvooronspassende nieuwe apparatuur,vooralookmethet
oogophetfeitdateendeelvandehuidige apparatuurnogwerktmet
zgn. zinkpapier;ditpapier ismoeilijk beschrijfbaar.
Het aanbodaantekenwerk heeft zichditjaar gehandhaafd.
Het fotowerkwerd hoofdzakelijkinkleuruitgevoerd,hetgeenvooral
bijplantenmetgebreksverschijnselen zeergoederesultaten opleverde.
Dia'svantekeningene.d.werden alleinblauwe uitvoering gemaakt;
ookwerden kleurendia'svanplatenenvanzelfgetekendeengekleurde
kleurenfiguren volgenseenaanhetinstituut ontwikkeld procédé
uitgevoerd.
Ookaantentoonstellingswerk werd aandacht besteed, zowel inde
vormvantekenwerkalsindevormvankleurenfotografie.
Werkplaats
Naasthetuitvoerenvanreparaties,veranderingenenrevisiesvanapparatuurenonderhoudswerkzaamheden aangebouwenenkassen,werdenverschillende hulpmiddelenennieuweapparaten ontworpen engemaakt.
Genoemd kunnenworden:3roestvrij stalen karretjesvoor flesjes
doseerapparaat;cabinevoormestinjectiemachine;10kokersvankunststof (Lexan)voorwortelgroei-informatie;eenboorenstatiefvoor
hetplaatsenvanLexankokers;eenstatiefvoor fototoestel omwortelgroeiomdeLexankokers vast teleggen;3plantenbakken; 10meetboxenvoorklimaat-entuinbouwkassen; koppelstukvoor graafmachine;
10kunststofvacuumtankjesvoorbodemvochtverzamelaars;eenroestvrij

stalen kokervoorUV lampenteflonafsluitdoppenvoor glaswerk;
2afzuigkokersvoormeetapparatuur;9roestvrij stalen zevenvoor
wortelspoelen;eenstalenwagenvoor gammameetapparatuur;2roestvrij stalendrukvaatjes;eenreliefapparaat;eenwortelbemonsteringsapparaatwaarmeeingraslandvanbovenafgrondkolommenkunnenworden
genomen;7stalenramenvoorTLverlichting kassen;enkelegrondboren.
Proeven
VeIdproeVen
In1980werden 124veldproeven aangelegdmetintotaal 6294veldjes.
Vandezeproevenwerden48proefveldenmet1817veldjesverzorgddoor
hetBGDteWageningen.Deindelingvandeveldproevennaargewas,
aantal veldjesenverzorgendedienst isweergegevenintabelVII.

TABEL VII.Veldproevenvanhet IB in 1980.
TABLE VII.Field trials of the Institute in1980.

Gewas

Aantalveldjes verzorgd door
IB

BGD

gras
aardappelen
graan
mais
bieten
sierteeltgewassen
peulvruchten
spinazie
witlof
lelies
diversen

2141
1069
700
88
185
196
96
2

606
239
388
5

totaal

4477

1817

96
112
296
45
30

VoordePDteWageningenwerden 18graanproefveldenmetdemaaidorser
geoogst.
Metdedrijfmestdoseermachinewerd,behalveopdeeigenproefvelden.op
eennegentalproefveldenvanhetPAGVenhetPRdedrijfmestgedoseerd.
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Intotaalwerden19618grond-enwatermonstersgenomen.Vandezemonsterswerden6975opN-mineraalonderzocht.
Hettotaleaantalgewasmonstersvoorchemischonderzoekwas9675.
VoordemonsternamevanmonstersvoorN-mineraal-onderzoekwerdeen
motorgrondmonsterbooringebruikgenomenwaardoorditwerkgemakkelijkerensnelleruitgevoerdkan worden.Erwerdenalgemeneregels
bijdeuitvoeringvanveld-,vak-enpotproevenenwatercultures
opgesteld.
Pot- en
In

vakproeven

totaal werden53potproevengenomenmet19353procfpotten.Van

dezeproevenwas eenviertalopgesteldopdeproeftuinenteBoskoop
enKesterenmetintotaal8712proefpotten.Dezeproevenzijnvooreen
deelverzorgddoorhetBGD.
Watercultures.

Erwerdentweeproevenopwatercultuurgenomenmetin

totaal260proefpotten.
Vakproeven. Erwerden22vakproevenmetintotaal1351proefvakken
aangelegdenverzorgd.
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Kennisoverdracht

In1980kwamen128publikatiesgereedmetIB-medewerkersalsauteurs
ofmede-auteurs.Vandezepublikatiesverschenener42ininternationalewetenschappelijketijdschriften,boekenencongresverslagen,37
indeland-entuinbouwvakpersen19inrapportvorm.Bovendienverschenener16nota'sen14andererapportenenverslagenmeteenbeperktverspreidingsgebied.
DoormedewerkersvanhetIBwerden161voordrachtengehouden,waarvan28inhetbuitenland.

Tijdschriften
Plant and Soil (hoofdredacteuring.G.H.Arnold).In1980werden333
manuscriptenterpublikatieontvangenen208artikelengepubliceerd
inviervolumesvanelkdrieafleveringen,zodatdeverschijningsfrequentiewerdopgevoerdtotéénmaalpermaand.Hetaantalpagina's
werdverhoogdtot2000perjaar.
In1981zullendenormaleartikelenwederomviervolumesopleveren,
terwijlbovendiennogtweevolumeszullenverschijnenmetdeproceedingsvancongressenoveronderwerpenbinnenhetaandachtsgebied
vanPlantandSoil.
Soil &Tillage

Research. Innovember1980verscheenheteerstenummer

vandeeerstejaargangvanhetnieuweinternationaletijdschrift'Soil
&TillageResearch',waarvanir.C.vanOuwerkerkhoofdredacteuris
enwaarvanhetredactie-secretariaat isgevestigdbijElsevier
ScientificPublishingCompanyteAmsterdam.
Hettijdschriftbevatnaastwetenschappelijkeartikelenovergrondbewerkingsonderzoek (inruimstezin)rubrieken 'BookReviews'en
'ReadingTable',terwijl 'ISTRO-INFO',hetinformatie-bulletinvande
InternationalSoilTillageResearchOrganization (ISTRO)datsinds
1977doorir.C.vanOuwerkerk (Secretary-GeneralofISTRO)wordt
uitgegeven,eenapartonderdeelvanhettijdschriftvormt.Overdrukken
vanderubriek 'ISTRO-INFO'wordengratisaanalleledenvanISTRO
toegestuurd.
Hetaanbodvanartikelenwasin1980ruimvoldoende,zodateropmag
wordenvertrouwddatdeoverigedrienummersvandeeerstejaargang
van 'Soil&TillageResearch'volgensplanin1981zullenverschijnen.
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Cursussen,

congressen

IB-medewerkersverzorgdenweereenaantal cursussen,collegesenvoordrachten.Erwerdo.a.meegewerktaandecursus 'Bodemkunde'vanhet
MinisterievanLandbouwenVisserij,de 'International PotatoGrowing
Course'ende'8 International CourseonDairyCattleHusbandry'.
AanhetIBwerdvan7-10oktobervoordeelnemersuit16landende
'10

International CourseonVegetable Growing',envan1-19december

voordeelnemersmet8verschillende nationaliteiteneeninternationale
MSc-cursus gehouden.
Ookditjaarwerdenweer lezingenverzorgdvoordiverseonderwijsinstellingen,o.a.voorHogerBeroeps Onderwijs.Eenvandemedewerkers
tradopalsgecommitteerdebijheteindexamenvandeHogereTuinbouw
School in's-Hertogenbosch.
Op 10en11junihebbendewerkgroepen4en5vandeGezamenlijke
EEG-Actie Zuiveringsslibeenbijeenkomst teGroningengehouden.Op12
en 13junikwamendeslib-werkgroepen4en5,tezamenmetledenengenodigdenvandeEEG-Actie DierlijkeAfvalstoffen,bijeenvooreen
"Seminaronphosphorus insewage sludgesandanimalwasteslurries".
DeorganisatievandezebijeenkomstenwasinhandenvanhetIB.

Publikaties
R.Arnold Bik.Efftectofirrigations-watersalinityonpostharvest
performanceofcyclamengrownonrockwhplandpotting compost.Acta
Hortic.99(1980) 189^96.
De invloed vanvier zou-tniveaus inhet gietwater opde houdbaarheid
van cyclamen,geteeld op potgrond en steenwolblokken,werd nagegaan
in eenproef die zichuitstrekte over/eenperiode van dertien weken
nahet tijdstip van afleverrS
Hetwekelijksebloemenbestaïtónoch/debloemproduktie over degeheleproefperiode bleek enig nadelig/effectvanhet zout inhetgietwater te ondervinden.
Daarentegen reageerden deblad1c\eur endevorming van nieuwe
bloemknoppen gaandeweg sterkernegatief ophet zout inhet gietwater.
Dit negatieve zouteffectwas ook duidelijk tezien aande opbrengst
vanhetversgewicht endyooggewichtwan debovengrondse delenbepaald aashet eindevande proef.Anklysecijfersvanhetwortelmedium zowef>*ls_Aa--b6vengrondsedelen(weerspiegeldenduidelijk de
verzouting vanhet gietwater.Gewasartalysecijfers suggererendat,
behalve een osmotisch effect,ook een tehoge pH en een overmaat aan
natrium en chloridehebbenbijgedragen aande zoutschade.
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R.ArnoldBikenTh^JrM^.v.d.Berg.Meststofconcentraties voor bloei

Mini-Cymbidium op sfteenwol.N[akbl. Bloemisterij 7 (1980) 47.

I

\.

..

Een proef bij vplwassenMinA-Cymbidiumplanten cv.Lancelot Evening
Star werd gedaan\metdriemesEstofconcentraties indevoedingsoplossing: 1.0,83 gNutriflora t2+rH+40+5ZMgO en 1gkalksalpeter per 1
(=normale concentratie); 2. ƒ3 Van denormale concentratie en3.
V3vandenormale concentratie.Voorts kwamende tweevolgendebehandelingen inde proef voor:wel ervgeenbemesting gedurende juli
en augustus.
\
Uit de proefresultateV blijkt dat e W verlaging van de concentratievan normaal tot /j vannormaal geen effect had op het aantalgevormde bladscheuten enh e ^aantal bloemknoppenper plant;eenverdereverlaging van de concentratiebracht\echter een duidelijke
daling inbeide grootheden
fc^eweeg.
Wel ofniet bemesten injuli en
augustus had geen invloed opXbeide criteria.
Bij dehoudbaarheidstest van,debloemtakkenbleek de laagste
concentratie hetbeste resultaat op te laveren.Ook hetniet-bemesten injuli-augustusbleekbeter dan hetjwel-bemesten.

R.ArnoldBikenTh.J.M.v.d.Berg.'Proefmettwee substratenenvier
i
zoutniveaus inhetgietwater bijcyclamenJ Proefstn. Bloemisterij
Ned.,Bloemisterijonderzoek inNederland ofer1979(1980)90-92.

\ f
R.Arnold BikenTh.J.M.v.d.Berg.4Nx\JK-proefbijalstroemeria
inemmers.Proefstn.BloemisterijNed.,B/'ïpemisterijonderzoekin
Nederland over 1979 (1980)25-26.

/\

R.Arnold Bik,Th.J.M.v.d.BergenS./Ooster^oo.Proefmetdrie
concentratiesvandevoedingsoplossing bijcymbidiumopsteenwol.
Proefstn. BloemisterijNed.,Bloemisterijonderzoek inNederland over
1979 (1980)99.

/"

\

R.Arnold Bik,Th.J.M.v.d.Ber^enS.Oosterloo.\Proefmetviermeststofconcentratiesvandevoed/ngsoplossingbijgerberaopsteenwol;
Proefmetvier nitraatstiks^of-ammoniumstikstofverloudingenbij
gerberaopsteenwol;Mn-chelaattrappenproefbijgerbera inemmers;
Tuinturf-kalktrappenproefbijgerbera inemmers;Jyroefmettweegrondsoortenenvier ontsme/ttingsbehandelingenbijgerberainemmers.
Proefstn. BloemisterijNed.,Bloemisterijonderzoek inNederland over
1979 (1980)119-121.
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R.Arnold Bik,Th.J.M.v.d.BergenS.Oosterloo. 4Nx3K-proefbij
cymbidium.Proefstn.Bloemisterij Ned.,Bloemisterijonderzoekin
Nederland over 1979(1980)'%98-99.
R.ArnoldBikenG.A.Boertje.Substraat,bemesting engietwaterbij
Cymbidium. Vakbl.bloemisterij35(1980)42,43en45.
Eenaantal normen/wordt gegevenbetreffende de samenstelling van
het substraat,de"bernestingstoestand ende chemische samenstelling
van het gietwater v'ioorCymbidium.
%

'

\

rd

P. Boëkel. Somephysical-aspectsofturfs.Proc.ofthe3 Int.
TurfgrissResearchConference,Munich,1977(1980)437-443.
De bespeelbaarheid vanvoèfbal- enhockeyvelden inherfst enwinter
is eenbelangrijke eigenschap.Om tekunnen aangevenhoe diebespeelbaarheid kanwordenvetbeterd,werd op eengroot aantal grassportvelden inHaren enGronitigenonderzoekverricht,waarbij de
stevigheid vande toplaag,groundwaterstand,humüsgehalte,kleigehalte envolumegewicht werd bepaald.
De stevigheid bleek beter naarmate het vo]ume'gewichthoger en
degrondwaterstand dieper was.Hetvolumegewicht hangt samenmet
het gehalte aanhumus enmet de structuur van degrond. Aangegeven
werd welke situatie t.a.v.grondwaterstand,humüsgehalte enstructuur gewenst is om eenvoldoende stevigheid teverkrijgen.

J. van cteçBoon.Dressing or spraying calcium,'forbitter pitcontrol.
In: D.Atkinson,J. Jackson,R.O. Sharplas ana W.M.Waller (eds.),
Mineral nutrition of fruit trees.Butterwôrths,Sevenoaks (1980)
pp. 309-315.

v'

Het effect vanbekalking,gipstoediening a,nbespuiting metkalksalpeteroplossing ophet optredenvan stip emzacht inCox's Orange
Pippin enJames Grieve op zandgrond weirdbestudeerd in eenveeljarige proef.Het doelvan deproef was/na tesgaan of een eenmalige
bemesting indewinter het frequente/bespuiten inde zomer kon
vervangen.
/
;
Bekalking verhoogde het calciumgéhalte injhetblad,noch inde
vrucht. Gips verhoogde het calciumgéhalte i4het blad envande
vrucht alleen inhetbeginvan het seizoen,jlntensievebespuiting
met kalksalpeteroplossing verhoogdehet calciumgéhaltevanhetblad
aanzienlijk en in zekeremate bok dat vand^vrucht.
Door bekalking nam het stip"inde appels niet af.Gips verminderde
stip en zacht elk jaar,maar niet altijd statistisch betrouwbaar.
Intensief spuitenverlaagdehet stipvoormeer dandehelft enhet
zacht nogmeer.Geen constante significante interactie tussengips
enbespuitenwerd gevonden.Om stip tebestrijden is een combinatie
van gipsbemesting indewinter en 's zomers bespuitenmet kalksalpeteroplossing hetmeest werkzaam. Dezebehandelingen kunnen elkaar
nietvervangen.
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J.vanoerBoon.Predictionandcontrolofbitterpitinapples.I.
Predictranbasedonmineralleafcomposition,croppinglevelsand
summertemperatures.J.Hortic.Sei.55(1980)307-312.
Early prediction of theprobable incidence of bitter pit is required
to enable growers to[identify,atharvest time,fruitwith ahigh
risk of thedisorder\so that itmay be excluded from long-term
storage.Datawere collected over four years from 28orchards to
investigate the factors related to its incidence.The mineral
composition of leaves sampled inAugustwas unsuitable for
forecasting bitter pit,\mless o\e fruit/leaf ratio of the treeand
regularity of cropping between trees were also taken into
consideration. Bitter pit in storedXapples increased with the
(K+Mg)/Ca ratio in leaf and\fruit,and decreased with a higher
fruit/leaf ratio and more regNilarcropping. Clear differences in the
incidence ofbitter pitwere recorded between years,evenwhere
cation ratios and yield levels were comparable.Part of these
differences could be attributed to the unfavourable effect of high
temperatures inAugust.However, factor analysis from trials overa
15-year period failed to show any marked association between bitter
pit and weather during August and September«.
V

\

J.vander\Boon.PredictionandcontrolofNbittprpitinapples.II.
ControlbyRummerpruning,fruitthinning,delayedharvestingand
soilcalciumdressings.J.Hortic.Sei.55 (198D)313-321.
Various orchard treatments were investigated ^s alternative or
supplementary measures to routine spraying with Ca(N03)2 solutions
for the control ofbitter pit in stored Cox's Orange Pippin and
James Grieve apples.The leaf/fruit ratio was modified by summer
pruning and fruit thinning,and picking datewas^delayed while,in
orchards on sandy soils,Cawas applied either as\CaC03 orCaSOi*
directly to the soil. Summer pruning produced a slight improvement
in the storage quality of larger fruits from unspi^iyedtrees.
Spraying lowered the incidence of,--bothbitter pit and breakdown,
and reduced externalbitter pitto such an extent that no additive
effect of pruning was discerned. Fruit thinning atitheend of June
or inearly July did not seriously affect fruit stojragequality and
therewas some evidencethat late pickingdecreasedjbitterpit
incidence. Infour trials inCox orchards on sandyisoil liming
lessened the incidence of bitter pit slightly aftep several
successive years'of treatment.Although gypsum dressings produced
amoremarked, earlier response,soilMg levelswere depressed to
unacceptable levels.Itwas concluded that none/Ofthe supplementary
treatments was effective enough to replace or reduce the frequency
of sprayingwith Ca(NO ) , during the seasons/Moreover late thinning
of the cropwas unlikely tonecessitate ßffy increase in the amount
of Ca applied inroutine spray programmes.
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J.vandç^Boon
lcfe*B andH.Niers.Growingnurserytreesonrockwool.Proc.
5 t h Int.CongressonSoillessCulture,Wageningen (1980)289-300.
To complywith import regulations setbysome countries, growing
nursery treesonartificial substrates without soil pathogens isof
interest.Inthefirstyearofexperiments, good growthoffour
nursery tree speciesonrockwool blockswasobtained with twokinds
of trickled nutrient solution.Inthenext twoyears,frequencyof
application andconcentration ofthenutrient solutionwere varied.
SalixandAcer grewmost vigorously with daily tricklingofa
nutrient solution,containing 0.8gNutriflora-t 2+11+40+5and1.0g
calcium nitrateperl. Trickling nutrient solution onceaweek gave
distinctly poorer growth,evenwhen theconcentration ofthenutrient
solutionwasincreased. Replanting oftrees,grownonrockwoolblocks,
without prolonged watering cangive problemsonclay.

J.vandarBoon,H.NiersenG.Schalk.Bomentelenopsteenwol.Groen
36(1980)"570-573.
Omeenwortelstelsel teverkrijgen vrijvanparasieten,hetgeenvan
belang isvoordeexport, lijktdeteeltopeenkunstmatig substraat
eenmogelijkheid. Gedurende drie proefjarenwerd eengoede groei
verkregenmetenkele boomteeltgewassen opsteenwolblokkenwelke dagelijkswerden gedruppeldmeteenvoedingsoplossing bestaande uit0,8
gNutriflora-t en1,0gkalksalpeter perliterwater.
Overwinteringvandeplanteninsteenwolblokkenbovenop degrondis
mogelijk, somsgafuitplanten indeherfst, soms overwintering inde
kaseenwatbeter resultaat.
Aanslaanenhergroeinauitplanten warenopzandgrond goed enopklei
minder zeker,enbijSalix zelfs slecht.Ditwasmogelijk tevoorkomen geweest door extrawater geven gedurende eenlanger deelvan
het groeiseizoen.

A.Das.Bemestingenvochtvoorzieningvanbomenincontainers.
Bczoekersgids"deBoutenburg",Lienden (1980)16-17.

A.Das.Bemestingenvochtvoorzieningvanbomenincontainersopde
boomteeltproeftuin"deBoutenburg"teLienden.Versl.Boomteeltproeftuin"deBoutenburg"teLiendenover1979 (1980)24-28.

A.Das. Overwintering vanverschillendbemesteCoryluscolurnainpot.
DePlantenbeurs92no.16(1980)1.
Corylus colurna,gedurende drie jaar geteeld in5-liter containers,
werd tijdensdestrenge winter van1978-1979 "onbeschermd" ernstig
beschadigd,vooraldebomendietezwaarwarenbemest.Debomendie
vóór dewinter ineenplastic tunnelwaren geplaatst, stierven niet
afenontwikkelden zichnahetuitplanten zeer goed.
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P.Beiver.Bemesting enAlantdichtheid.De Fruitteelt 70 (1980)226-229.
Inboomgaarden zijnde stikstofgiftenSde laatste 10jaren sterkverlaagd.In sommige gevalltenwordt zelfs\een kunstmeststikstof meer
gegeven. Inverband met dtevaakmarginalebemesting is in 1972 een
proef opgezetwaarbij vijf\stikstofgiftenVussen 0 en 280kg N per
ha jaarlijks worden toegepastbij enkele p\antsystemenmet aantallen
bomen perhavariërend van l\l0tot 3330. Ge\leken isdat dichter
plantenbij enkele-rijsystème^met inderijs\roken grasbegroeiing,
eenverlagingvanhetN-gehaltètinhetblad be\ekent,vooral als
weinig stikstof wordt gegeven.Rj.jachterwege latenvan debemesting
ishet risicovanbeurtjarigheidMoor verminderdebloemaanleg groter
danbijwijde beplanting.Dezebeuletjarigheid is\het gevolg van
stikstofgebrek gecombineerd met zwartevruchtdracht endroogte inhet
voorgaande jaar.Ookdekaliopnamewordt door depUantdichtheid
beïnvloed.Het proefgewaswas de appei\Schonevan boskoop opM.9.

^

\

\

P.Denver.Calciumbespuitingentegenstiperkzacht.De\Fruitteelt70
(1980^876-877.
\
\
Door het toenemend gebruikvan calciumchloride.^voorbjladbespuitingen
wordt depraktijk regelmatig geconfronteerd met\verschijnselen van
lichtebladrand-necrose.Dezeweerhouden de teleurervanhogere concentraties toe tepassen dan 0,7%CaCl2 envaak neigt;men ertoe lagere concentraties toe tepassen. In eenproefmetCoi's Orange
Pippin appelswerd het effectvan zesvroege (21 juhi-j-2augustus)
of zes late (30juli-10september)bespuitingenmet 0^7%, 1,0% en
1,3%CaCl2bestudeerd. Naarmate hogere concentratiesfeerdentoegepast tradmeer,tot zeer ernstigebladverbranding op,'Schade aanhet
uitgroeienvan devruchtenwerd echter niet geconstateerd terwijl
ook debloei inhet tweede jaar nietwerd beïnvloed.'Met hogere
concentraties gingenwel hogere Ca-gehaltenvan devruchten en
minder stip en zacht nabewaring samen.Conclusiewas danook dat
men zichniet tegauwmoet laten afschrikken doorwat bladrandschade.

Ervaringenmet druppelbevloeiing. De Fruitteelt 70 (1980)

Een overzichtwordt gegevenvan het sedert 1974steeds toenemende
gebruikvan druppelbevloeiing inNederlandse boomgaarden. Belangrijke
aspecten zijndewaterkwaliteit,kosten,wijzevan doseren» deeffecten enwaar deze zijn teverwachten. Uitvoerig wordt ingegaan op de
invloed ophet gewas.Druppelbevloeiing blijktvooral een belangrijk
betere aanslag enjeugdontwlkkeling tegevenbijbomen opherinplantpercelen (appelna appela Omdathet vraagstuk van de bodemmoeheid
zich in 90%van allejyongeaanplantingen voordoet heeft druppelbevloeiing alleenhierdoor algrotebetekenis voor de fruitteelt.
Enkele proefresultaten wordenbesproken.Voor efficiënte toepassing
wordenwenken gegeven.
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P. Deiyer) The use of leâTTïtt^lysis in predicting storage quality of
apples-.Jin:D.Atkinson,J. Jackson,R.O. Sharpies andW.M. Waller
(eds.),Mineral nutrition of fruit\;rees.Butterworths, Sevenoaks
(1980)pp. 367-377.
Ineenkort overzicht wordt meldinggemaakt van de toepassing in
Nederland vanbladanalyse samenmet eVnbeoordeling van gewasfactoren zoalsbladstand envruchtdracht.De correlatie tussen voorspelde
enwerkelijk optredende mate van stip an zacht isvrij goed (r=
+0,75) injarenmet veel stip. Inkoele jaren isdezeminder goed,
er treedt danook minder,stip op danvoorspeld. Aan dehand van een
eerder verrichte studiewordt aannemelijk gemaakt dathet weinig
uitgroeien vanvruchten in,koele jaren de\belangrijkste oorzaak is
vanhet soms veel minder dätjvoorspeld opüreden van stip. Derhalve
dienendeweersomstandigheden mede indevoorspelling tewordenbetrokken.
'
\

P.Delvfer.Uptake ofnutrients by trees grown!inherbicide strips.In:
D.Atkihson,J. Jackson,R.O. Sharpies andW.M.Waller (eds.), Mineral
nutrition of fruit trees. Butterworths,Sevencaks (1980)pp. 229-240.
Mineralen enbodemvocht indewortelzonevai
vruchtbomen zijn sterk
heterogeen verdeeld, zowel inverticale als
horizontale richting.
Dit ishet gevolg o.m. vanhet grasstrokensysteem,waarbij door het
mulchen van gemaaid grashorizontaal mineraAntransport plaatsvindt.
Herbiciden-toepassing zonder grondbewerkingi op deboomstroken,
leidt bovendien tot accumulatie vanmineralien indebovengrond. De
consequenties voor de opnameworden besproken.Daarbij wordt gebruik
gemaakt vande compensatietheorie die in 1653door de C T . deWit
werd ontwikkeld. Deze gaat ervan uit dat p/lantenin"rijke"delen
vanhetwortelmilieu door extra opname trachten tecompenseren wat
in"arme"delen teweinigwordt opgenomen

P.\telAférenS.PT-Sctiputen.Vruchtanalys^enbewaarbaarheid. DeFruittéèïti70 (1980) 1120.
InNederland is in 1980voor het eerst op grote schaal vruchtanalyse
voor depraktijk uitgevoerd. Doel:/meer informatie over debewaarbaarheid vanhet fruit.Het gaat)Zimde appelrassen Cox's Orange
Pippin en Schone van Boskoop.Enkelehonderden fruittelers hebben er
gebruik van gemaakt.Dit artikel geeft een indrukvan de werkwijze
bijde interpretatie van de analysegegevens.Dezemondenuit in
adviezen over duur enwijze.-vanbewaring.

K.Dilz.De late overbemestingmet stikstof op tarwe.PPMagazine 10,
5 (1?J0)29-31.
Indit artikel is-eenoverzicht gegeven van proevenmet late stikstofoverbemesting opwintertarwe, zowel uit de periodevan 10tot
15jaar geïedenals ook uithet recente verleden.Deze proeven geven
aanleiding totdevolgende conclusies:
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Indien tarwevoor het inaarkomenwat te licht vankleur is,kan
een late overbemesting met stikstof de korrelopbrengst nog flink
verhogen.
Aan dehand van recente proefresultaten isaangetoond dat het
succes van een dergelijke maatregel afhangt van de gezondheidstoestand vanhetgewas.
De invoering van de gewasbescherming heeft inbelangrijke mate
bijgedragen tothet gunstige effect van een late overbemesting.

K.
flSiïf
enA. Brak.Dierlijke mest enmaisteelt. 1.Invloed vanstalmest enkunstmeststikstofop deopbrengst van snijmais incontinuteelt op lichte zandgrond vanhet Centraal Stikstofproefveld te Gortel
inde jaren 1972-1979. Stikstof 8,95/96 (1980) 388-392.
Ineenveeljarige proef op lichte zandgrond ophet Centraal Stikstofproefveld teGortel isvan 1972-1979 het effect nagegaan vanopklimmende giften stalmest (0-200 ton/ha) incombinatie metverschillende hoeveelheden kunstmeststikstof (0-250kgN/ha)op dedrogestofopbrengstvan snijmais in een continuteelt.
De opbrengstmaximaschommeldensterkvan jaar totjaar envertoonden eenduidelijk verband met de somvan degemiddelde temperaturen
indemaanden juni, juli en augustus.Met kunstmest alléénwerd niet
hetzelfde opbrengstniveau gehaald als in combinatiemet stalmest.
Ermoethier sprake zijnvan een 'rest'-effect.
Inkoele zomerswas dewerking van de stalmest relatief minder dan
inwarme zomers.
Geconcludeerd werd dat denawerking van destalmest inverhouding
totdewerking inhet jaarvan toediening vanweinig betekenis is.
Ookbijhet geregeld toedienen van 50 tot 150 ton stalmest per ha
per jaarbleek minstens 100kg kunstmeststikstof nodig omde top te
halen.

H.-<fenDijk.Standardized methods forthephysical analysis of plant
substtrates.ActaHortic.no.99 (1980) 221-230.
A setof "reference"and "routine"procedures for themeasurement
of the physical conditions inplant substrates were tested in
seven institutes. Themeasurements included bulk density,pore
volume and volume fractions ofwater and air at certain moisture
potentials (pF-values). The precisionwithin the institutes was
found tobe good (i.e.the analytical errors of the single
analyseswere small). The agreement between the institutes still
leavesmuch tobe desired. To improve standardization, continued
interlaboratory testing is recommended.

H. vanDijk. Survey ofDutch soil organic matter research with
regard tohumificationand degradation rates inarable land. To be
published in:Proc.EEC LandUse and Rural Resources Management
Committee,Soil Degradation Group. Seminar onSoil Degradation, 13-

^

18oktober,Wageningen, 1980.
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Een overzichtwordt gegevenvanhetNederlands onderzoekmet betrekking tot kwantitatieve aspecten van 'humus'-vorming en-'afbraak';
Kortlevenwas inNederland de eerstediehumusvorming en -afbraak
kwantificeerde en in eenwiskundige formulebeschreef.Hij onderscheiddeniet tussenhumussoortenvanverschillende grondennoch
tussenbronnenvanverse toevoer.Kolenbrander bracht eendifferentiatie aanvoor toevoerbronnen en liet zien datde tijdsafhankelijkheid vande afbraakvanversmateriaalmeer genuanceerd isdan
Kortlevenbeschreef.
B.H. Janssenwerkte ditverder uit inde richting van de snelheid
van stikstofmineralisatie,waarbij naarvoren kwam datvooral de
hoeveelheid jongehumusbepalend isvoor degroottevande stikstofmineralisatie.

T.A. van Dijk. Nitrogen losses from soils under grass asaffected by
residence time inthe ground water ;lysimeter results. In:Proc.
Int.Symp. of the EGF on "The role ofnitrogen in intensive
grassland production", 25-29 August 1980,Wageningen. PUDOC,
Wageningen (1980)pp. 170.

T.A. vanDijk. Schema voor het opsporen enberekenen van mestoverschotten.Bedrijfsontwikkeling 11,no. 6 (1980) 549-553.
In opdrachtvan deEG-commissie isdoorhet Instituut voor Bodemvruchtbaarheid inHaren een studieverrichthoeveelmestmaximaal op
cultuurgrond uitgereden kanworden.Hetblijkt dat opbouwland de
stikstofbehoefte,opgrasland dekalibehoeftevanhet gewas deuit
terijdenhoeveelheid mestbepaalt.Op gronden dieweinig met fosfaatbelastbaar zijnmag nietmeer dan 60kgP2O5 per haper jaar
gegevenworden.
Indit artikel is een schemabesprokenwaarindenormen verwerkt
zijn enwaarmee de omvangvan een eventueelmestoverschot teberekenen is.Een en ander isnog eens aandehand van eenvoorbeeld
uitgewerkt.

U. Förstner and W. Salomons. Tracemetal analysis on polluted
sediments. Part I:Assessmentofsources and intensities. Environ.
Technol. Letters 1 (1980) 494-505.
Sediment analyses areused to pinpointmajor sources ofmetal
pollution and to estimate the toxicity potential of dredged
materials onagricultural land.For source assessments (Part Iof
thepresent review) standardization isneeded with respect to
grain size effects,commonly achieved by analyzing the sieve
fraction < 63um.Further aspects include samplingmethods,
evaluation ofbackground data and extent of anthropogenic metal
enrichment.
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R.G. Gerritse.Biogeochemical aspectsoforganicheavymetalcomplexes.
In:EnvironmentandQualityofLife,2 Environmental research
programme 1976-1980. EEC publikatie EUR6388EN (1980) pp. 54-61.
Teneindeuitspoelingvanzwaremetalenenandere anorganischeen
organischemicroverontreinigingen uitbesmette grond naar oppervlakte- engrondwater tekunnenberekenen isinformatie oververschillende fysische enchemische parameters tenaanzienvanadsorptie/
precipitatie-processen indebodem essentieel.Voldoende informatie
kanveelal gehaald wordenuitadsorptie-isothermen,welkederelatie
tussendeconcentratie indebodemoplossing endeaandegrond geadsorbeerde hoeveelheid vaneenstof beschrijven. Deze adsorptie-isothermenkunnen sterkbeïnvloed worden door factoren als:ionensterkteensamenstelling vandebodemoplossing, complexconstantenvan
mogelijke chelaten inoplossing,redoxpotentiaal,pH,organische stof
en oplosbaarheidsprodukten.
Viabatchmetingen zijnvoor een26-tal elementen:Be,B,F,V,Cr,
Mn, Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Sr,Mo,Tc,Ag,Cd,Sn,Sb,Cs, Ba,
Hg, Pb,BienP,adsorptiegegevens verkregenvoor twee gronden
(een zand-eneenzavelgrond)metalsvloeistoffasen zoutoplossingen
vanverschillende ionsterkte encentrifugatenvandiverse soorten
rioolslib.Tevens isvoor genoemde elementenm.b.v. gelpermeatiechromatografiedeverdeling over inrioolslib enbodemoplossing aanwezige complexen onderzocht (=speciation).
Een overzichtwordt gegevenvangebruiktemethodenvanonderzoek,
de resultatenvandeadsorptiemetingen,dedaaruitberekendemobiliteitenvandeelementenenderesultatenvanhet"speciation"-onderzoek.

B.J.vanGoorenP.vanLune.Redistributionofpotassium,boron,iron,
magnesiumandcalciuminapple treesdeterminedbyanindirectmethod.
Physiol.Plant.48(1980)21-26.
The intensity oftheprocess ofredistribution oftheelements
potassium,boron, iron,magnesium andcalciumwasdeterminedby
following therateofaccumulationofthese elements intothe
fruits ofapple (MalusdomesticaBorkh.) trees.Thedetermination
isbased ontheassumption that theprocess ofprimary distribution
via thexylembecomes relatively unimportant with respect tosupply
along thephloem during theperiod offruit growth.Thusa
decreasing rateofaccumulation foraphloem-immobileandxylemmobile elementwillbeseenduring this period ofgrowth,whilean
elementwhich ismobile inboth pathwayswill givealinear rateof
accumulationwhen thesupplybytheroot doesnotalter toomuch.
Inaddition,theratios ofthecontents infruitsandleaves were
used asanindicator oftherelativemobility inredistribution.
In these experiments with apple,potassium andboron showeda
highmobility.Magnesium andespecially calcium showed amuch lower
mobility inredistribution thanintheprimary rateofsupply.
Ironwasintermediary.Theresults,especially forboronand
magnesium,areincontradiction tosomeofthedata inthe
literature.Further studiesareneeded before these contrasting
resultscanbeexplained.
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J.A.Grootenhuis.Verslag 1979vanhetpermanente bodemvruchtbaarheidsproefperceel IB0055 (ZNH 644)met en zonder organische bemesting op
zwarekleigrond.Verslag vandeproefvelden over het jaar 1979,St.
Proefboerderij "Deprof.dr.J.M. van Bemmelenhoeve,Wieringermeer
(1980) 60-63.

S.deHaan.De fosfaatwerking van zuiveringsslib en stadsvuilcompost.
Bedrijfsontwikkeling 11.2 (1980)195-202.
Zuiveringsslib kanvrijveel fosfaatbevatten,vooralbij toepassingvan dederde zuiveringstrap enhet zou,gelet ophet advies
betreffendehoeveelheden en tijdstip van toepassing, inde landbouwhetbeste als fosfaatmeststof gebruikt kunnenworden.Uit de
resultaten van ons onderzoek is echter gebleken,dat dewerking van
het fosfaatwisselvallig is endatmet name het gebruikvan ijzeren/of aluminiumzouten inhet zuiveringsproces dezewerking nadelig
kanbeïnvloeden.Hetverdient aanbeveling alle slibsoorten,die
voor landbouwkundig gebruikworden aangeboden,ophun fosfaatwerking
te testen.Dewerking vanfosfaat inVAM-compost kanverwaarloosd
worden.

S.deHaan.Die chemische Zusammensetzung vonDränwassern ausmit
Klärschlamm oderMüllkompost behandelten Böden.Landwirtsch.Forsch.
33 (1980)166-178.
In experiments carried out in 140-litre-vessels thepollutionof
drainagewater from sixmore or lessmatured sewage sludges and
one townrefuse compost,used asplant substrates,was 20-100
times that ofnormal soils in thefirstyear,and 1-5 times inthe
sixthyear,unless thedrainagewater was acid. Then P-contents
and alsoheavymetal contents remained high (Cd,Mn,Ni,Z n ) ,if
concentrations of thesemetals in the sludgewerehigh.
Mixing sewage sludge or townrefuse compost invarious ratios
with a light sandy and aheavy clay soil resulted ina corresponding
decrease indrainagewater pollution,whereby thecapacity of the
soil toabsorb or fix certain components canplay arole,dependent
on theproportion of the soil in themixture.
Annual applications of twodifferent liquid sludges in amounts
of 7j—225 tDM/ha toasandy soil resulted in increased
concentrations ofN, Ca,S,Mn and Zn in thedrainagewater,
dependent on the chemical composition of the sewage sludge.

S.deHaan.Einflussvon organischer Düngung aufdasmaximal erreichbare Ertragsniveau in langjährigen niederländischen Feldversuchen.
Landwirtsch. Forsch. (Kongressband 1979), Sonderh.36 (1980)389-404.
From results of long-term field experiments onvarious soils (silty
clay soils rich in lime,aheavy clay soilpoor in lime,sandy soils
withman-made humous layers,areclaimed peat soil) itwas
investigated towhat extent it ispossible to increasemaximum

yieldsofarable crops (potatoes,sugarbeet,cereals)byvarious
formsorsystemsoforganic manuring (farmyard manure,straw,farm
waste compost, town refuse compost, greenmanuring,leyfarming)in
comparisonwith mineral fertilization alone.Todetermine this,it
isnecessary toapplymineral nitrogen inincreasing amounts,the
largestofwhich shouldbelarger than theoptimum amount,
corresponding with themaximum yield.Theother nutrients shouldbe
applied inoptimum amounts,while thenutrients intheorganic
manure shouldbeaswell balanced aspossible.
Itwasfound that,ingeneral,maximum yields could beincreased
by organic manuring. However,thesuccess varied from case tocase,
from zero tomore than 20%,thefactors responsible forthis
variation being unknown.Thebest chanceofsuccess seems tobewith
farmyard manureandroot crops.Insome experiments thesuccessmay
partiallybeduetoanimprovement ofthechemical soil fertility.
Ingeneral,optimum fertilizer nitrogen amountsaredecreasedby
organic manuring. Incidentally,maximumyieldsmaybedecreasedby
town refuse composts,rich inheavymetals.

S.deHaan.Huisvuilcompostenzuiveringsslibalsmeststofofgrondverbeteringsmiddel.In:HandboekvoorMilieubeheer,DeelIV-BandII
7.2.2. Vermande,IJmuiden(1980)pp.1-13.

S.deHaan.Sewagesludgeasaphosphatefertilizer.Phosphorusin
Agriculture34.78 (1980)37-44 (ookinhetFransverschenen).
Plant availability ofphosphorus innormal sewage sludges varied
inourexperiments from 20-100%incomparison with phosphorusin
monocalciumphosphate= 100%.Phosphorus inchemical sludges,obtained
by treating effluentorsurfacewater with ferric chlorideoramixtureofferricandaluminium sulphate,waspractically unavailable
toplantswhereas limeasadephosphatizing agent seemed tohave
practically nonegative effectontheavailability ofthephosphorus
inthesludge obtained. Data from recent literature point toa
better availability ofphosphorus insewage sludges thanwhichwas
found inourexperiments.

S.deHaan.Vyuzitîkompostuzmestkychodpaduasplaskovych kalu
jakohnojivanebojakopridavkukupravepudyvHolandku.(Theuse
oftownrefusecompostandsewagesludgeasorganicfertilizersor
soilconditionersinTheNetherlands.)In:KaloväProblematika1980.
KarlovyVaryCSSR,Cerven,DumTechnik)'CSVTSOstrava (1980) pp.
82-92.
Becauseoftheir heavy-metal contents,there isnowscepticismin
TheNetherlands about theuseoftownrefuse compostandsewage
sludgeasorganic fertilizers forfoodstuff production purposes.
Town refuse compost ismainly usednowasanamendment forsoils
not intended forfoodstuff production. Sewage sludge ismainly
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used on agricultural land,but in accordancewith stringent
guidelines, so as toprevent dangerous accumulation of heavy metals
insoils.

Ch.H.Henkens enK.W. Smilde.Opneming en accumulatie van zwaremetalendoor planten. In:Handboek voorMilieubeheer, Deel IV-Band II
7.5.2. Vermande, IJmuiden (1980) 1-19.
Een overzichtwordt gegevenvan degevolgenvan zware-metaalaccumulatie indegrond voor degroeivanhet gewas ende chemische samenstelling van het doormens en/of dier teconsumeren produkt. Bronnen
enverontreiniging met zwaremetalen, afkomstig uit industrie en
landbouw, aanvoer door de grote rivieren enhuishoudelijke afvalstoffen,worden genoemd.Hetbeleid inzakehetvoorkómen vanverdere
verontreiniging wordt besproken.

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Jaarverslag 1979/annualreport
1979,Haren (Gr.) (1980) 158pp.

G.Jager.Antagonisten (natuurlijke tegenstanders) van Rhizoctonia
solani inaardappelakkers. De Pootaardappelwereld 34,no. 5 (1980)
21-24.
Pathogène en saprofytische stammenvanR. solani enhun natuurlijke
tegenstanders (antagonisten)komenhierin ter sprake.De invloed van
de grondsoort ophet voorkomenvan antagonisten opde Sclerotien
ende soorten antagonistenwordenbehandeld.Verschillendemechanismenvan antagonisme t.o.v. levendehyfen en Sclerotien zijnbesproken,evenals hetbegrip Rhizoctonia-werendegrond. Tenslotte
wordt gesproken overbiologische ontsmetting enwordt hetbegrip
toegelicht aandehand vanderesultatenvan eengeslaagdeproef.

D.J.C.Knottnerus.Relative humidity of the air and critical wind
velocity inrelation toerosion. In:M.deBoodt andD. Gabriels (eds.)
Assessment of erosion. JohnWiley,Chichester (1980)pp. 531-539.
Wind tunnel research on soils susceptible towind erosion showed
that,under the influence of relativemoisture content of theair,
thewind velocity and the timeof exposure,sometimes physical
changes occur in the soil surface; those changes are evidently the
cause of thedifferent levels atwhich the criticalwind velocity
manifests itself for thesame soil.
Under the influence of the factorsmentioned, also quantities of
blown sand per unit timemay vary.
It is therefore concluded that investigations for thepurpose here
described should be conducted in tunnels of the closed-circuit type,
especially in zoneswith ahumid climate.
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G.J.Kolenbrander.Theeffectofweatherpatternonthequantity
ofmineralnitrogeninthesoilprofileandtherelationshipto
leachingandfertilizerrequirement.In:Proc.43 Winter
Congress,Inst.Int.deRecherchesBetteravières,Brussel (1980)
343-351.
The relationbetween theamount ofmineral nitrogen presentin
the soilprofile around 1March (Ns)andtheoptimum amountof
N-fertilizer tobeapplied formaximum sugar production shows
considerable scatter.Therefore,atthesame levelofsoil
nitrogen,different amounts ofnitrogen fertilizerwould haveto
be recommended fordifferent soils toobtainmaximum production.
Itwasattempted toreduce thescatterbytaking spring
rainfall into consideration. Special attentionwaspaid tothe
influenceofrainfall onthenetchange inN-min supplyin
spring (1/3-1/6),whenN-uptake activity ofsugarbeet isstill
low,butmineral nitrogen concentration inthesoil profileis
highduetofertilization.
Analysis oftheproblem indicated thatnoimportant reduction
in scattercanbeobtained bytaking spring rainfall (1/3-1/6)
into account,because inmost years theadjustments aretoo
small.

L.C.N,delaLandeCremer.Gebruikswaardeenmogelijkhedenvandierlijkemest.PP MagazineI:10(1980)8,33;II:10(1980)9,21.
Besprekingvandemestproduktie indeNederlandseveehouderij,de
recirculatievandeindemest aanwezigemineralen,degebruikswaardevandemest,debeperkende factorenbijgebruikvanmest
opgrasland enbouwland enhetmestoverschottenprobleem.

L.C.N,delaLandeCremerenH.O.Groenwold.Produktieensamenstellingvanslachtkuikenmest.Bedrijfsontwikkeling11,4 (1980)
395-398.
DeNederlandse slachtkuikenhouderij produceert 450.000tonmest
met 58%drogestof.Van437onderzochtemonsters bleekeenkwart
hoge totzeer hoge asgehalten tebezitten.Inde76%overige
monstersmetgemiddeld 37%asindedrogestof bleef eenruime
variatiebestaan rond degemiddelde samenstelling.Per1000
slachtkuikenplaatsen wordt jaarlijks 7,5tonverteerdemestmet
58% drogestof geproduceerd,waarin 195kgNt,180kgP 2 0 5en
160kgK 2 0.

P.vanLune.Stipinappels.Groentenenfruit36,11 (1980)62-63.
Bijhetoptredenvanstip speelt calciumeencentrale rol.De
meest effectievemanier omstip tebestrijden isvanaf half juli
wekelijks tebespuitenmeteenoplossingvankalksalpeterof
calciumchloride.Opzandgrond werktbekalking enigszins stipverlagend,maarkanniet zondermeertoegepastworden.Voorhetoptre-
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denvan stip zijndevruchtdracht, regelmatigheid van devruchtdracht,
vrucht/blad verhouding van debomen ende chemische samenstelling,
vooral (kalium+magnesium)/calcium verhouding, indevruchtenbelangrijk.Deweersomstandigheden tijdensde groeivan de appels spelen
ook een rol.Voorspelling van teverwachten optredenvan stip en
zachtnaar aanleiding van de chemische samenstelling vanblad en/of
vrucht voor de oogst,drachtvan debomen ende groeiomstandigheden,
vindt reeds indepraktijkplaats.

H. Niers. Bemesting van inpotten geteelde boomkwekerijgewassen.
Bedrijfsontwikkeling 11 (1980) 961-964.
Inbemestingsproevenmet tweeboomteeltgewassen inpottenwerd de
meststofbehoefte aanN,P enK gepeild enwerd gezocht naar degewenste zuurgraad van depotgrond.Ookwerd debruikbaarheid van
langzaamwerkendemeststoffen onderzocht.
Deverkregen optimale giften aanN,P enK lagen lager dande in
depraktijk gebruikelijkebemesting.Erwerdwater van een zeer
goede kwaliteit gebruikt ende teler kan in zo'ngevalwaarschijnlijkvolstaanmet lagere giften.Met een aantal langzaamwerkende
meststoffenwerden goede resultaten geboekt,maar een herhaalde
bijbemesting tijdens het groeiseizoenwerd niet altijd overbodig
gemaakt.De gevonden optimale pH stemt overeenmet het huidige
pH-advies voor potgronden indeboomkwekerij.Een extra toediening
van calcium indevormvan gips naast debekalking gaf geenbetere
groeivanhetgewas.
Analyseresultaten van grondonderzoekmoeten geïnterpreteerd worden inafhankelijkheid vanhet gebruiktebemestingssysteem,basisofbijbemesting enal danniet langzaamwerkende meststoffen.

M. van Noordwijk en P.A.C. Raats.Drip anddrainage systems for
rockwool cultures inrelation toaccumulation and leaching ofsalts.
Proc. S

Int.Congress onSoillessCulture,Wageningen (1980)

279-286.
Inrockwool cultures excess salts often accumulate in thesubstrate.
Generally such accumulations arenot uniformly distributed. This is
clearly shown by the distribution of electrical conductivity,pH,
and associated rooting patterns.Itwas shown that dyes canbe
used to study leaching patterns and leaching efficiency for various
arrangements of drip and drainage systems.The analogy of related
experiences with salinity inarid zone irrigation horticulture and
agriculturewas stressed.

C. van Ouwerkerk enA.A. Manten. Launching then e winternational
journal 'Soil &Tillage Research'. Soil Tillage Res.1 (1980)1-6.
Het artikelbeschrijft dehistorische ontwikkeling van de
International Soil Tillage Research Organization (ISTRO)ende
geslaagde poging een internationaal tijdschrift ophet gebied van
het grondbewerkingsonderzoek (inruimste zin)op terichten.
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De doelstellingenvanhettijdschrift,deaardvandeerin tepubliceren artikelen endesamenwerkingmetdeuitgever, Elsevier
Scientific Publishing Company teAmsterdam,worden uitvoerig belicht.

J.Postmus.Destikstofbemestingvangrasland.18.Hetverbandtussen
hettijdstipvanstikstofbemesting inhetvoorjaarendetemperatuursom.Resultatenvanproevenin1979.Stikstof8,94(1980)310-313.
Inhetvoorjaarvan1979zijnerlandelijknegen proeven aangelegd
omhetverband nategaan tussenhetvoordegroeivanhetgrasoptimale tijdstipvandeeerste stikstofbemesting endetemperatuursom.Hettemperatuursomtrajeet,waarbinnendebemestingstijdstippen
vielen, lagtussen80en450°Cindeperiodehalfmaart/halfmei.
De grasmathaddoordestrengewinter injanuari/februarizo
geledendatviervandenegen proefvelden buitenbeschouwing moesten
blijven.
Hetvoorjaarvan1979wasergkoud ennatendaardoor laat.De
T-somvan200°Cwerd pasbegin aprilbereikt,watsinds 1970niet
meerwasvoorgekomen.
Stikstofbemesting inhetT-somtraject van140tot260°C, eind
maart/half april,gafinalle proevendehoogste drogestofopbrengsten.Naarmate ereerderoflaterwerd bemestwarendeopbrengsten
lager.Bijmaaien inhooistadiumwaserinéénproefmaar weinig
verschilmetdelatere tijdstippen.Indeandere proevenwarende
verschillen overhetalgemeenkleiner gewordenmaarnogwelduidelijk aanwezig.
Ondanksdeafwijkendeweersomstandigheden endegrote verschillen
tussendeproefvelden ingrondsoort,grondwaterstand engeografische
ligging,sluitenderesultatenaanbijdievanvoorgaande jaren.Dit
ondersteunt opnieuwhetadviesdatvoorhetverkrijgenvanvroeg
weidegras deeerste stikstofbemestingmoetworden gegeven wanneer
een temperatuursomvanrond 200°Cisbereikt, indienhetlandalthansberijdbaaris.

J.PostmusenJ.H.Schepers.Temperaturesumanddateofspring
applicationofnitrogenongrassland-resultsintheNetherlands.In:
Proc.Intern.Symp.oftheEGFon'Theroleofnitrogeninintensive
grasslandproduction'25-29August 1980,Wageningen.PUDOC,Wageningen
(1980)p.159.
Since 1969experiments havebeen carried outtotesttheT-sumasa
guide todetermine theoptimum dateoffirstnitrogen applicationin
spring.Inthese trials,generally tworates ofnitrogen,70and140
kgNperha,were applied,atT-sums ranging from about 100toabout
500 °C.Atfirst,these trialswereallsituated on 'dry'soilsinthe
North,the later trialswere spread alloverTheNetherlands under
differentmoisture conditions.
TheT-sumof200 Cwasgenerally reached inMarch,with extremes
inearlyFebruary (1974, 1975)andmid-April (1970).Despite these
differences indates aswellasdifferences inweather conditions
beforeandafter theapplicationofnitrogen,theT-sum200°C
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generally appeared tocorrespond with the optimum date for nitrogen
application.
Therewas no effect of therate of nitrogen on theoptimum dateof
application. The higher rate clearly increased DMyields.

W.H.Prins.Changesinquantityofmineralnitrogeninthreegrassland
soilsasaffectedbyintensity ofnitrogen fertilization. Fertilizer
Research 1(1980)51-63.
Changes inquantity of soilmineral nitrogen down to adepth of 1m
incloverfree grassland weremonitored within onegrowing season and
over successive growing seasons.Accumulation ofmineral nitrogen in
the soil occurred on permanent grassland with split application of
nitrogen totalling more than 400kgN ha - 1 yr - 1 and onyoung
grassland, sown after arable crops,with applications ofmore than
480kgN ha - 1 y r - 1 . The relationship between therate of nitrogen
applicationminus nitrogenuptake,and accumulation ofmineral
nitrogen in theupper 50cm of soilduring each growing season is
described.

W.U.Prins.Destikstofbemestingvangrasland.19.Deinvloedvande
hoogtevandestikstofgiftopdeopbrengstenkwaliteitvanvoorjaarsgrasin1979,medegeletopdehoeveelheid stikstofindegrond.
Stikstof8,94(1980)314-318.
In zesveldproeven isnagegaanwelke invloed opklimmende stikstofgiftenvan 0 tot 210kg Nper ha,gestrooid bij T-som 200,hebben op
opbrengst enkwaliteitvanvoorjaarsgras.
Deproeven gaven ongeveer gelijke stikstofreacties te zien.Een
bemesting met 140kg Nper ha gaf inhethooistadium eenopbrengstverhoging van rond 2400kgdrogestof perha ten opzichtevanniet
bemesten, ondanks groteverschillen ingrondsoort en in hoeveelheid
minerale stikstof inde grond bijhetbeginvan degrasgroei.
Dehoeveelheid minerale stikstof inde grond geeftvooralsnog onvoldoendehouvast om daarop eenverwachting voor de stikstofreactie
of de stikstofopneming doorhet gras tekunnenbaseren.
De ongeveer gelijke stikstofreactie op alle grondsoorten ondersteunt dehuidige advisering om inhetvoorjaar overal een gelijke
stikstofbemesting tegeven.
Bemesting met 70kg N gaf tenopzichtevan geenbemesting voor
hetbereiken van het stalvoerstadium (2300 kgdrogestof per ha)
gemiddeld een tijdwinst van twaalf dagen.Verhoging van de stikstofgiftvan 70naar 105kgN per ha gaf drie dagen extravervroeging,
eenverhoging van 105naar 140kg N gaf nog eens tweedagen extra
vervroeging. Eenverhoging van 140naar 210kg N perha tenslotte
gaf nogmaar ééndag extra vervroeging.
Mee eengiftvan 140kgN perha is op geen enkel proefveld een
belangrijke verhoging van hetnitraatgehalte inhet gras opgetreden.
Op éénproefveld ismet eengiftvan 210kg N alleen invoederwinningsstadium een nitraatgehalte van 1,60% gevonden.Deze resultaten
tonen eens temeer aan dat invoorjaarsgras zelfsbij zeer hoge
stikstofgiftenhoge nitraatgehalten zeldenvoorkomen.
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Het gras ophet stikstofarmste zandproefveld had ongeveer eenzelfde
ruw-eiwitgehalte en voederwaarde als dat ophet stikstofrijkste,
maar ooknatste,klei-op-veenproefveld,Hetniveau lag echterduidelijk lager dan dat op de andere proefvelden.

W.H. Prins.Eerste stikstof op grasland bij T-som 200.PPMagazine 10,
2 (1980) 23-25.
Het voorjaar van 1979was aande latekant:de T-som 200 Cwerd pas
begin aprilbereikt.Ook dit voorjaarwas deze T-somweer een goede
maat voor dekeuze vanhet tijdstip van stikstofbemesting.De stikstofreactie vanhet grasland was sterk,verhoging vande stikstofgift van 70naar 140kg N gaf gemiddeld 5dagen tijdwinst omhet stalvoerstadium tebereiken.

W.H. Prins,P.F.J.van Burg,H.Wieling. The seasonal response of
grassland tonitrogen atdifferent intensities ofnitrogen fertilization,
with special reference tomethods of response measurements. In:Proc.
Intern. Symp. ofthe EGF on 'The role ofnitrogen in intensive
grassland production; 25-29 August 1980,Wageningen. PUDOC, Wageningen
(1980)pp. 35-49.
Data are presented todemonstrate the response of grassland to
nitrogen during the growing season inrelation todifferent levels
and frequencies (intensities)ofnitrogen fertilization. The data
have beenderived from the results of seven field experiments in the
years 1972-1975.The differrent intensities resulted in total
applications of about 300 to over 1000kg N perha per annum.
Apart from these intensities ofnitrogen fertilization, the
experimental treatments included different times of nitrogen
application during the season, increasing rates ofnitrogen at each
timeof application,and a series of successiveharvests after
each timeofnitrogen application inorder to establish growth
curves.
The response was first studied in terms ofDM increase determined
at aspecific date,using two different methods,and secondly in
terms of days time gain to reach a specific stage of growth.
Some general conclusions are:
- The response tonitrogen ishighest in the first half of the
season,decreasingwith increasing rates ofnitrogen application.
- The response is considerably lowerwith increasing intensity of
nitrogen fertilization. Thismay be caused by aresidual effect of
the higher nitrogen pretreatment.
- At the end of the season the response athigh rates of application
may become negative inahigh-nitrogen intensity system.
The intensity ofnitrogen fertilization affects the optimum rate
of nitrogen application for each cut,as is shown at an assumed
marginal profitability of 7.5 kgDM per kgN applied.
Finally,an appraisal of cutting at a fixed frequency or at defined
stages (e.g.grazing, silage stage) is presented.
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J. Prummel. Fertilizer regime and changes inthephosphate and potash
status of asiltymarine clay soil during 25years. Fertilizer
Research 1 (1980)95-101.
Voor drie akkerbouwbedrijvenmet verschillende bedrijfsystemen in
organische-stofvoorziening indeNoordoostpolder op kalkhoudende
zware zavel ishet verloop vande fosfaat- endekalitoestand van
de grond gedurende 25 jaar inverband gebracht met het indie
periode gevoerde bemestingsbeleid.De veranderingen inbemestingstoestand weerspiegelen dit beleid. Door ruime fosfaatbemesting is
het Pw-getalbelangrijk gestegen.Dekalitoestand is daarentegen
afgenomen,omdat alleen aardappelen met matige kaligiften werden
bemest. Suggesties worden gedaan voor een gewijzigd bemestingsregime.

J. Prummel.Rijenbemesting met fosfaat bij aardappelen. Verslag 1979
Stichting Proefboerderij Wieringermeer. (1980) 54-56.

J. PrummelenH.H.H.Titulaer. Rijenbemestingmet fosfaat bij tuinbonen
enveldbonen.Vanonderzoek naar voorlichting. Onderzoekresultaten
1979 vandeproefboerderijVredepeel (pp.25-29) enWijnandsrade
(pp. 28-33) (1980)
P.A.C.Raats.The supply ofwater andnutrients insoilless culture.
Proc. 5 t h Int.Congress onSoilless Culture,Wageningen (1980) 53-62.
Inhorticulture awide variety of circulating nutrient solutions is
inuse.The systems fall in two categories 1)systems inwhich
nutrient solutions circulate rapidly such that the resulting
composition hardly varies from place toplace,and 2)systems in
which nutrient solutions circulate slowly such that the composition
clearly varies fromplace toplace.Balances ofwater,nutrients
and impurities were formulated forboth types of systems.The
so-called discrepancy matrix between supplies and demands was
defined andwas shown toplay akey role inregulating the
composition of nutrient solutions.Some simple implications of the
theorv were pointed out.

P.A.C.Raats.Multidimensional transport ofsolutes insaturated and
unsaturated soils.Neth.J. Agric. Sei. 28 (1980) 7-15.
The theory formultidimensional, convective transport of ideal
tracerswas extended to solutes subject to linear adsorption and/
or linear production or decay. Some aspects of nonlinear adsorption,
linear dispersion, and the influence of plant rootswas also
discussed. Expression was derived relating the tracer velocity, the
speed of isoconcentration surfaces,and the speed of shockwaves to
the velocity of thewater and the shape of the adsorption isotherm.
The response in the ditches or drains to auniform periodic input
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of solute in thewater was discuss.ed in somedetail for situations
with noponding on the soil surface,arelatively flatwater-table,
and the distance between the ditches or tile drains large relative
to thedepth of the impermeable layer.

G.J.G. Rauw.EffectofpHonresponseofnitrogentograssland.In:
Proc. Intern.Symp.oftheEGFon'Theroleofnitrogeninintensive
grasslandproduction' 25-29August 1980,Wageningen.PUDOC,Wageningen (1980)p.162.
On a sandy soilunder grasswith Lolium perenne as the dominant
species four different pH levelswere created by applying considerable amounts of different types of nitrogen fertilizers during a
number of years.
In all threeyears theyield responsewas determined with
increasing rates ofnitrogen.
At the lowest pH level thefirst cut inall experimental years
yielded - over allN levels - on average 500kgDM perha less
thanat the other pH levels,whereas the subsequent cuts showed no
differences (except the last cut in 1978whichwas somewhat lower
at pH 3.8).The yield depression of thefirst cuts at the lowest
pH levels in 1975 and 1978seemed tobe somewhat stronger athigher
than at lower rates ofnitrogen, indicating an interaction between
pH and rate of nitrogen application.

R.C. Rice and P.A.C. Raats.Underground travel ofrenovated wastewater.
J. Environ. Eng.Div. 106 (1980)1079-1098.
Existing theory isused todescribetheunderground movement of
renovated wastewater.Equations arepresented topredict theminimum
underground detention time for ground-water recharge systems.
Analysis of the flow inadeep aquifer system showed that anitrate
peak, associated with thenewly infiltratedwastewater,would be
considerably flattened by the time therenovated water reaches the
collectionwell. In shallow aquifers, thedegree of attenuation is
much less and adistinct nitrate peakwould shownup at the collection
drain.

F.RiemVis.DieBedeutungdespH-WertesdesOberbodens fürdenRasen.
Z.Vegetationstechnik 3 (1980)97-99.
Ergebnisse aus eigenenVersuchen zu Sport-und Zierrasen inbezug
auf den pH-Wert desOberbodens werden besprochen.Ohne zusätzliche
Kalkdüngung war die Senkung des pH-Wertes inder Zeit stärker,je
höher er amAnfangwar.
Der pH-Wert hatte einen klaren Einfluss auf die Konkurrenzverhältnisse zwischen denGräsern.Lolium perenne war bei höheren und
Agrostis tenuis beiniedrigeren pH-Wertenbesser konkurrenzfähig,
wobei pH-KCl 5alsGrenzwert hervortrat.Wennmit den stark sauer
wirkenden Düngemitteln schwefelsauresAmmoniak und schwefelumhüllter
Harnstoff gedüngtwurde,war der pH-Rückgang inder Schichtvon 0
bis 5 cmTiefeweniger stark als erwartet.Es ist aber damit zu
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rechnen classdiese Düngemittel einenEinfluss auf denpH-Wertbis,
wenigstens 10cmTiefe ausüben.
Die Schädigung der Narbe des Zierrasens durch die Pilzkrankheit
Fusarium nivalewar ernsthafter,wennmit sauerwirkenden Stickstoffdüngemitteln gedüngtwurde.

J.P.N.L. RoordavanEysinga.Bladverbrandingbijleliesdoorfluor.
Vakblad Bloemisterij 35no.48(1980)31.
Gebruik van fluorhoudendemeststoffen kanbij lelie oorzaak zijnvan
bladverbranding. De cv.Pirate isbijzonder gevoelig.

J.P.N.L. Roordavan Eysinga.Hetnitraat-'probleem' ende glasgroenten.
Bedrijfsontwikkeling 11 (1980)215-218.
Sla geteeld indewinter onder glas bevat nitraat.Het tekort aan
licht isdebelangrijkste oorzaak.Bemesting zowelmet kunstmest als
metbloedmeel had weinig invloed. Vruchtgroenten bevatten weinig
nitraat,bloemkool enboontjes hebben eenmatig gehalte.Deverschillen tussende rassen zijnniet groot; tochkanveredeling op de lange
duurbijdragen tot eenverlaging innitraatgehalte.Toepassing van
nitrificatieremmers biedt ookmogelijkheden, enkele voorbeelden
worden genoemd.
Het effectvan nitraat ingroenten opdemenselijke gezondheid
wordt aandehand van literatuurbesproken.Omdat de tuinbouw slechts
een gezond produktwil afleveren ishet noodzakelijk dat er onderzoek
komt omdevraag tebeantwoorden: is slamet nitraatwel of niet
geschikt voormenselijke consumptie?

J.P.N.L. Roordavan Eysinga,W.A.C.Nederpel enM.O.vanderMeijs.
Bemestingsproeftrosanjer.Proefstn.Bloemisterij Ned.,Bloemisterijonderzoek inNederland over 1979 (1980) 41-42.

J.P.N.L. Roordavan Eysinga enK.W. Smilde.Voedingsziekten bij

chrysant. (Will also be published
in chrysanthemums.)

in English:

Nutritional

disorders

PUDOC,Wageningen (1980)42pp.

Eenbeschrijving van 15gebreks-enovermaatverschijnselen bij chrysant, de omstandighedenwaaronder zevoorkomen enhunpreventie/
bestrijding.

W.Salomons.Adsorption processes and hydrodynamic conditions in
estuaries. Environ. Technol.Letters 1 (1980)356-365.
In estuaries thedecrease inadsorption of dissolved metals to
suspended particulatematter is counteracted bymore or less
simultaneous increases in turbidity,pH andby theformation ofnew
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particulatematter.Experiments,on thehehaviour of cadmium and zinc
under artificial eatuarine conditions show that the processes in
the region of 0-5% chlorinity aremost important.

W.SalomonsandW.van\ùriel.Interactionsoftracemetalsbetween
water,sedimentandbiota.WHO,RegionalOfficeforEurope,Copenhagen
ICP/RCE101 (9)19(July1980).
A summary of research activities onheavymetals inaquatic and
agricultural systems ispresented and needs for further research are
indicated.

W. Salomons andU. Förstner.Tracemetal analysis onpolluted sediments.
Part II:Evaluation ofenvironmental impact.Environ. Techno1.Letters
1 (1980)506-517.
Sequential extraction techniques areused todetermine the chemical
associations ofheavy metals with specific sedimentary phases,
whereby thepotential availability of toxic compounds for biological
uptakemay eventually be estimated. The importance of such
investigations in the classification of dredged materials is
rapidly increasing.As in the case for the reduction of grain size
effects (seePart Iof the present review,Förstner &Salomons)a
methodological standardization appears tobe presently of special
import.Availablemethods arediscussed and asimplified scheme
composed of twomajor extraction steps (acidified hydroxylamine and
hydrogen peroxide) isproposed.

W. Salomons and W.G.Mook. Biogeochemical processes affecting metal
concentrations in lake sediments (LJsselmeer,The Netherlands). Sei.
TotalEnviron. 16 (1980)217-229.
The IJsselmeer originated in 1932when aformer coastal lagoonwas
shut off from theNorth Sea.Itsmain source ofwater and sediments
isadistributary of thehighly polluted river Rhine.The lakedoes
not act asa sink for only particulate tracemetals,but also for
thedissolved metals.Especially dissolved zinc,chromium and
cadmium areheld back in the lake.For thesemetals field and
laboratory experiments revealed a correlation between thepH and
the concentrations where the adsorption strongly depends on thepH
within the range (7-9)observed in the IJsselmeer.The algae account
for about 10-15% of the removal of dissolved cadmium,chromium, zinc
and copper. In the mouthing area of theriver IJssel,metal
concentrations in the sediments are determined by physical (mixing
of lakeand river sediments) and by chemical processes (adsorption).
Themixing of the sediments could be quantitatively studied with
the aid of natural stable isotope tracers.Between 1932and 1974
tracemetal concentrations in the sediments show increases between
25% (chromium)and 600% (cadmium). Organic matter concentrations
increased by 140%,Calciumcarbonate concentrations by 300%and
phosphorus concentrations by600%.
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G.Schechtner,H.Tunney,G.H.ArnoldandJ.A.Keuning.Positiveand
negativeeffectsofcattlemanureongrasslandwith special reference
tohighratesofapplication.Proc.Int.Symp.oftheEGFon"TheRoleof
nitrogeninintensivegrasslandproduction",25-29August1980,Wageningen,
PUDOC,Wageningen (1980)77-93.
Nitrogen of cattlemanure is generally inferior to fertilizer
nitrogen owing tovolatilization of ammonia and slow activity of
faeces nitrogen. On intensively fertilized leguminous swards,
legumes arewidely suppressed by application of slurry and
fertilizer nitrogen. The efficiency of 1:0.5 diluted cattle slurry
(1 part faeces + urine :0.5 partswater) in comparison to
fertilizer-Nwas calculated at about 35%immediate (= direct)
efficiency, 50™ annual efficiency and 65%total efficiency (= long
term efficiency, incl. residual efficiencies). These figures are
influenced by positive and negative secondary effects and they
should therefore be regarded as "apparent"nitrogen efficiencies.
Efficiency of slurry nitrogen is generally improved by further
dilution.
About 35%of total-N or 65%of the ammonia-nitrogen of 1:0.5
diluted cattle slurry is lost,presumably by ammonia volatilization.
Cattle manure may exert negative secondary effects on the growth
of grass.Especially the efficiency of large applications ofmanure
may be disappointing, because together with the increased nutrient
supply growth disturbing effects may becomemore andmore significant.
Therefore,combinations ofmanures and fertilizers are preferable to
the exclusive application of relativelyhighamountsofmanures.
Experimentswith dried FYM andwith irrigation of slurry supplied
onnon-leguminous grassland proved that thenegative effects of fresh
cattlemanure aremainly caused by coating or covering of thegrass.
Urine scorching of pasturesmay give problems,especially at
high levels of nitrogen fertilization andwith favourableweather
conditions for the growth ofgrass.
Herbage intake and performance of animals fedwith fresh and silaged
grass may be reduced by high applications of slurry.
Application of cattlemanure on grassland is generally advantageous,
but thedanger of negative secondary effects should not be ignored,
especially on intensively managed areas.Technology of application
should be improved with the following aims:better nutrient
utilization and minimization of the negative secondary effects.

J.J. Schuurman.Rootandcrop growthofoatsasaffectedbythelength
ofperiodofhighwatertable.Neth.J.Agric. Sei.28(1980)20-28.
Theinfluence of the duration of ahighwater-table upon rootandshoot
growth of oats inan early growth stagewas studied. Itwas found
that rootweight,depth of rooting and number of nodal rootswith
a length of lessthan10cmresponded favourably to a lowwater-table.
In this experiment shoot growth,however,hardly respondedtobetter
root growth. This means (in this case)that the plants in this
experiment with restricted root growth could absorbwater and
nutrients aswell as thosewith larger root systems.The fertilization
ofthetop0-25cmofsoilwillhavebeenanimportantfactorinthisrespect.
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K.W. Smilde. Effects of landspreading of large amounts of livestock
excreta oncropyield and crop andwater quality. In:J.K.R.Gasser
(ed.),Effluents from livestock. Applied Sciences Publishers Ltd.,
Barking (Engeland) (1980)pp. 23-29.
Een samenvatting vanhetwerkvan deMegistawerkgroep Bemesting en
Bodemverontreiniging (IB,Dorschkamp, PAGV,PR, ICW)inhet kader
van eendoor deEEG gesubsidieerde studie.

Westmaas Research Group onNew Tillage Systems. Experiences with three
tillage systems on amarine loam soil I: 1972-1975. PUDOC,Wageningen.
Agric. Res.Rep. 899 (1980) 100pp.
During 1972-1975 three soil tillage systemswere compared inafouryear crop rotation: potatoes-winter wheat+undersown grass-sugar beetspring barley+undersown grass,on amarine loam soil (22%ciay)at
Westmaas Experimental Husbandry Farm. The three tillage systems were
characterized as follows: (1)Loose-soil husbandry(SystemA) inwhich
themain tillage treatment for all cropswas ploughing, and due care
was taken topreserve the loosening effect by minimizing soil
compaction. (2)No-tillage (System B ) , inwhich soil tillagewas only
applied forplanting and ridging potatoes and harvesting root crops
(System Bl)orwas totally omitted in an alternative four-year
rotationwith non-root crops only: seed grass -winter wheat -oil
seed rape- spring barley+undersown grass (System B2). (3)Rational
tillage (System C) inwhich themain tillage treatment was ploughing
for root crops and fixed-tine cultivation for cereals.To study the
effect of tillage-induced changes in soil structure on nitrogen
availability in the soil profile and on crop response tonitrogen,
three perennial nitrogen levelswere established, ranging from 80to
120%, and five annual nitrogen levels ranging from 0 to 200%of the
amounts of nitrogen normally applied inpractice. In all three
soil tillage systems the common chemical weed control was applied.
In the no-tillage system one ormore additional herbicide treatments
were necessary. Systems A and C showed only slight differences in
soil structure,nitrogen requirement and crop yield. In thenotillage system the soilwas more compact,all crops demanded more
nitrogen and the sugar yield of sugar beetwas clearly lower than
in SystemsA or C.Although System Bwas more risky than System A
and C,winterwheat,seed grass and,with sufficient nitrogen also
spring barley,mostly gave satisfactory yields.For potatoes
System Bwas less suitable because of the intensive soil tillage
required and the generally lower yield of saleable tubers.

L.K.Wiersum.Beheersing vanhetwortelmilieualsmiddel tot optimale
voeding vandeplant. Bedrijfsontwikkeling 11,9 (1980) 819-823.
Vooral inde intensieve tuinbouwwordt met behulp van nieuwe
teelttechnieken gestreefd de voeding vande plant te optimaliseren.
Getrachtwordt aan te gevenwelke kennis overwortelgroei enopneming vanvoedingsstoffenvoor dit doel aanwezig is.Eénvan depro-
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blemenvormt het feit dat deverhouding vande ionenbij de absorptie
een andereisdannodig voor een gebalanceerd milieu. Beperking van
het bewortelbaar volume kanproblemen geven. Onze kennis over de
rizosfeer en zijn microflora blijkt nogbeperkt.

L.K.Wiersum.The effect of soilphysical conditions onroots and
uptake. In:D.Atkinson,J. Jackson,R.O. Sharpies andW.M.Waller
(eds.),Mineral nutrition of fruit trees.Butterworths, Sevenoaks
(1980)pp. 111-121.
In this concise review a summary is given ofwhat is known
about themanner inwhich soil conditions influence the nutrition
of fruit trees especially. Attention is first paid to root
development, as it governs the amount and location of absorptive
root surface.Next the effects on rateof entry ofnutrients are
discussed. Shoot/root interactions are taken into account.

G.Wijnen.N-hoeveclheden in relatie totde N-bepaling inde grond
bij aardappelen. Procfveldverslag 1980voor deklei-akkerbouw in
Groningen en Friesland,Stichting Proefboerderijen Noordelijke
Akkerbouw (1980)63-64.

Rappor ten
P. Baekel,F. RiemVis enA. Lahr-Renkema.Gebruik van zandbij aanleg

enonderhoudvangrassportvelden. (With an English
sand for construction

summary: Use of

and improvement of sports fields.

) Inst.Bodem-

vruchtbaarheid, Rapp. 7-80 (1980) 33pp.
Erwerd een literatuuronderzoek ingesteld naar het gebruikvan zand
opgrassportvelden. Daarbijwerd aandacht besteed aanhetkarakteriserenvan zand en aande invloed van zandmetverschillende eigenschappen op dekwaliteit van develden.Duidelijkwerd datveleresultaten onder geheel andere omstandigheden dan inNederland normaal
zijn,werdenverkregen endaaromvoor debruikbaarheid hier nader
getoetst zullenmoetenworden.De totnu toe gehanteerdenormenbetreffende de fijnheid van het zand behoeven duidelijk eencorrectie.

J. vançferBoon.Bestrijding van stip en zacht inappels op zandgrond
door bemesting ofbespuitingmet calcium. (With an English

Control of bitter
by dressing

pit and breakdown in apples,

or spraying

summary:

grown on sandy

soil,

aalaium.) Inst.BodemvruchtbaarheidRapp.5-80

(1980)87pp.
Samenvatting:zieonderpublikaties:J.vanderBoon.Dressingorspraying
calciumforbitterpitcontrol.
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E.H.Bruins.Eenpoging dedoormicro-organismen gemakkelijk ontleedbare organische stof ingrond tebepalen. (With an English

An attempt
matter

to determine

in soil.)

easily

degraddble

summary:

(by microorganisms)

organic

Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.9-80 (1980) 26pp.

Getrachtwerd eenvoor seriewerk geschiktemethode te ontwikkelen
waarbij denatuurlijke afbraak sterkversneld plaatsvindt (ineen
grondsuspensie)enaldus na korte tijd alleen de "bestendige"
organische stof zou overblijven.Daarbijbleek echter dat demineralisatieniet korte tijdhevig is omdaarna abrupt af tevlakken,
maar evenalsbij denormale incubatievan grond na een snelle start
slechts zeer geleidelijk afneemt.
Ditbevestigt dehuidige opvatting dat deorganische stof inde
grondbestaat uit een zodanig gevarieerd complexvan stoffen dat
allegradaties van afbreekbaarheid aanwezig zijn.

G.Jager enH.Velvis.Onderzoeknaar hetvoorkomenvan Rhizoctoniawerendeaardappelpercelen inNoord-Nederland. (With an

summary: Occurence of Rhizoctonia
in the northern

so'lani--suppressing

part of The Netherlands.)

English

potato

fields

Inst.Bodemvruchtbaarheid,

Rapp. 1-80 (1980)62pp.
Op grondvan de aantasting van deplant endevorming van Sclerotien
op deknollendoor R. solani zijn de grondenvan de aardappelakkers
inNoord-Nederland ruwweg indevolgende 3groepen teverdelen:
A. Rhizoctonia-dragende grond.Rhizoctonia-infectievanuit de
grond. De oogstuitbesmet en schoon pootgoed niet sterkverschillend insclerotiënbezetting. Inmeerdere percelen komen concurrerende saprofytische Rhizoctonia-stammen voor diewelbijdragen inde
sclerotiën-vorming doch geen aantasting geven.Op Sclerotienmeestal
antagonistische schimmels.Zand-, zavel- enkleigrondenmet pHbeneden 6,5.
B. Rhizoctonia-gevoelige gronden.De grond bevatweinig of geen
Rhizoctonia. Schoon pootgoed geeft een schone oogst.Besmet pootgoed
geeftmeetal een sterke aantasting enveel Sclerotien opdeoogst.
Grond m.a.w. zwakonderdrukkend,dochheeft geenverweer tegen
eensterkebesmetting.Op Sclerotienweinig of geen antagonistische
schimmels,wel streptomyceten. Klei- en zavelgrond (neutrale grond,
nHhoEerdan7 ) .
C.Rhizoctonia-onderdrukkendegronden.Schoonpootgoedgeeftgeenof
licht aangetaste planten en zeerweinig of geen Sclerotienop de
oogst. Besmet pootgoed geeft een aantasting van de plant die afneemt
enkanverdwijnen. Op de oogstweinig of zeerweinig Sclerotien.
Onderdrukkende antagonisten indegrond,vaakversterktmet dievan
de pootknol. Indien infectie testerk (geen antagonisten oppootknollen),dan eengedrag als onderA.Sclerotienmeestal sterk geïnfecteerd met antagonistische schimmels.Meestal op zuregronden.Op
klei ééngeval bekend,datwaarschijnlijk uitzonderlijk is.
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H.Niers.SalixenAceropsteenwolblokken:concentratieenfrequentie
vantoedienenvandevoedingsoplossing. (With an English
and Acer on rockwool bloaks:
of the nutrient

solution.)

concentration

summary:

and frequency

of

Salix
application

Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.4-80 (1980)

60pp.
Deinvloedvandefrequentievandruppelenvandevoedingsoplossing,
deconcentratievandevoedingsoplossing endevormvanoverwinteren
werdnagegaanbijdeteeltvanSalixerythro 'Flexuosa'enAcer
saccharinum 'Pyramidale'op6-litersteenwolblokken.
Eengoedegroeivangenoemdegewassenwerdverkregendoordagelijks
tedruppelenmeteenoplossingvan'standaardconcentratie"C(0,833g
Nutriflora-t+1gkalksalpeterperlitergedemineraliseerdwater).
Hetopééndagindeweekdruppelenmetvoedingsoplossing (opde
anderedagenmetgedemineraliseerdwater)gaf,zelfsindiendeconcentratiedriemaal zogrootwasalsdievandestandaardoplossing,
eenveelslechteregroei.
Hetnadeteeltindeherfstuitplantenvanhetmateriaalwasop
zandgrondeenveiligevormvanoverwinterenvoorbeidegewassen.Het
indewinterbuitenopdegrondlatenstaanvandeplantengafslechte
resultatenbijdewilg:eengevolgvaneenzwaardereschimmelaantasting.Deesdoornsdieindekasoverwinterdenledenaaneenluizenplaagennahetuitplantengingenveelbomendood.Inhetjaarna
uitplantenwasbijbeidegewassendeprocentueletoenamevandebekekengewaskenmerkengroternaarmatedegroeiinheteerstejaar
geringerwasgeweest.Ditleiddeertoedat7XC,alsineersteinstantiebestebehandeling,somsverdrongenwerddooranderebemestingsmethoden.
OpkleigrondgingenalleSalix-en,evenalsopzandgrond,veelvan
deindekasoverwinterdeAcer-boompjesdood.Debesteresultaten
zijnhierbijesdoornverkregenmetdebovenopdegrondoverwinterdeplanten.Aanheteindvanhettweedejaarwas7><Cnogsteeds
debestebehandeling.
Uitanalysevanvochtmonsters,diegenomenwerdendoorafzuigen
vanvochtuitdesteenwolblokken,werddeinvloedvandebehandelingenopEC,pH,macro-,enmicroelementen inhetsteenwolblok
nagegaan.DeinvloedopN-,P-enK-gehaltevanhetbladwerd
bepaalddooranalysevanbladmonstersdieaanheteindvanhetgroeiseizoenwerdengenomen.
M.PotenC.vanOuwerkerk.Rationeleenminimalegrondbewerkingin
eenruimbouwplan.Jaarverslag1977vanhetonderzoekophetpermanentegrondbewerkingsproefveld IB0011opdeDr.H.J.Lovinkhoeve
teMarknesse. (With an English
tillage

in a wide crop rotation.

tillage

research

at Marknesse.)

experiment

summary: Rational

tillage

and minimum

Annual report

1977 of the

soil

IB 0011 on the Dr. H.J. Lovinkhoeve

E.H.F.

Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.3-80 (1980)51pp.

In1977werdenophetgrondbewerkingsproefveld IB0011degewassen
vlas(vvzomergerst),suikerbieten (vvbruinebonen)enwintertarwe
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(vvaardappelen)verbouwd.Ophetobjectminimale grondbewerking
(alleen zaaibedbereiding)warendekwaliteitvanhetzaaibed ende
structuurvandebouwvoor veel slechter danophetobject rationele
grondbewerking.Hiermee inovereenstemming warenbijminimale
grondbewerking deopbrengstenvanvlas (ongerepeld), suikerbieten
(suiker)enwintertarwe (korrel) resp.30%,15%en9%lagerdanbij
rationele grondbewerking.

M.PotenC.vanOuwerkerk.Rationeleenminimalegrondbewerkingin
eenruimbouwplan.Jaarverslag 1978vanhetonderzoekophetpermanentegrondbewerkingsproefveldIB0011opdeDr.H.J.Lovinkhoeve
teMarknesse. (With an English

summary: Rational

tillage

in a wide crop rotation.

tillage

experiment

Annual report

IB 0011 on the Dr. E.J.

tillage

and minimum

1978 of the

Lovinkhoeve

soil

E.H.F.

at

Marknesse. ) Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.8-80 (1980)36pp.
Ophetpermanente grondbewerkingsproefveld IB0011 opdeDr. H.J.
Lovinkhoeve teMarknesse,waar sinds 1975heteffectvantwee
grondbewerkingssystemen ("minimaal"en"rationeel")opdestructuurvandegrond endegroeivanhetgewas wordtvergeleken ineen
ruimevruchtopvolging metzesgewassen,werden in1978bruine bonen
(vvwintertarwe), zomergerst (vvsuikerbieten)enaardappelen
( w vlas+witte klaver)verbouwd.Dekarakteristiekenvanhet
zaaibed werden gemeten enlater inhetgroeiseizoenwerden diverse
aspectenvandestructuurvandebouwvoor bestudeerd.
De resultatenvandemetingen enbepalingenmetbetrekkingtot
debodemstructuurwerden inverband gebrachtmetdeopbrengstvan
de gewassen,bijaardappelenbijzesstikstofniveaus (incl.0N ) .
Het zaaibedwasop"minimaal"grover ennatter, terwijldebouwvoor op"minimaal"aanmerkelijk dichterwasdanop"rationeel".
Eénenanderheeft geresulteerd ineeniets lagere opbrengstvan
zomergerst eneeniets fijnere sorteringvandeaardappelen ophet
object "minimaal".

L.vanderVeen.Invloedvankunstmestenvarkensdrijfmestopde
opbrengstenkwaliteitvanknolselderij. (With an English
Effect
aeleriac.)

of mineral

fertilizer

and pig slurry

on yield

summary:

and quality

of

Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.6-80(1980)33pp.

Eenruime fosfaat-enkalibemesting indevormvankunstmestverhoogdedeknol-+loofopbrengstvanknolselderij.Toenemende
hoeveelhedenvarkensdrijfmestgavenbetere resultatendaneen
kunstmestbemesting.Dehoogste opbrengstenwerdenmet160tondrijfmestperhainhetnajaarverkregen.
Voordehogere opbrengstenwaseenruim aanbodvanstikstof
(N-min.bodemvoorraad +kunstmest-N) nodig.Eentoenemend stikstofaanbod gafeenverlagingvanhetdrogestofgehalte inloof enknol..
Daarnaastdeed iederevormvangroeibevordering (N,P,K,varkensdrijfmest)dehoudbaarheid vanknollen ineenop4°Cgekoelde
ruimte afnemen.
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J.S.Zwiers.Onderzoeknaardebodemstructuurendebodemvruchtbaarheid
van1970t/m 1978ophetvruchtwisselingsproefveld 'deSchreef'.
(With an English
fertility
field

summary: Research

into soil

structure

from 1970 to 1978 on the crop rotation
'de Schreef.)

and

soil

experimental

Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.2-80 (1980)

33pp.
In 1970isbegonnenmethetchemischenbodemfysisch onderzoek opde
bouwplannenproef 'deSchreef'.
Door intensivering envernauwingvanhetbouwplan ishetorganischestofgehalte (nog)niet teruggelopen.
Het gemiddelde kaligehalte isindeloopderjaren iets teruggelopen. InhetPw-getalbeginnen zich in1977duidelijke verschillenaf
te tekenen tussendediverse rotaties.
Debewerkbaarheidsgrens 6~indebovenste 10cmvandebouwvoor
komt overeenmeteenvochtgehaltevan28gewichts-%eneenplasticiteitswaardevan60.Eriseenklein verschil inbewerkbaarheidte
constateren tussenderotaties.Alsvoorvrucht komendekunstweiden
voordebewerkbaarheidhetgunstigst naar voren.Depercelenwaarin
indeherfsteengewas isgezaaid, zijninhetvoorjaarhetminst
droog.
Het aanwezige gewas heeftopdestructuur eenveel grotere invloed
dandevoorvrucht.Vooral depercelenmetinhetnajaar gezaaidegewassenhebbeneengoede structuur,in tegenstelling totsuikerbieten enluzerne.
Deopbrengstdepressiebijdeaardappelenvanobject5Bkanniet
worden verklaard uitdeopbouwvandeaardappelruggen, evenminals
uitdeprofielopbouw.

Elders

verschenen

J.v.d.Burg,B.vanLuit,J.P.PeetersenK.W.Smilde.Groeienontwikkelingvanvijfloofhoutsoortenopzuiveringsslibvanverschillende
herkomst.Rapp.189.Rijksinst.vooronderzoekindeBos-enLandschapsbouw"DeDorschkamp",Wageningen (1979)38pp.+bijl.
Indejaren 1974t/m1977isophetterreinvanhetIBinHarende
groeibestudeerd vanvijf loofhoutsoorten ('Zeeland'-populier,
zomereik, zwarte els,berkenesdoorn)opzuiveringsslibvanverschillende herkomstencontaminatiegraad.Ditonderzoekwerd insamenwerkingmetde"Dorschkamp"uitgevoerd.Degroeivandehoutsoorten
wasbeterdandegemiddelde groei indejeugdperiode onder Nederlandse omstandigheden. Ernstige groeistoornissen,alsgevolgvanhoge
gehalten aanzwaremetalen,werden nietwaargenomen.Bijdesubstratenmethoge gehaltenaanzwaremetalen trad vooralbijdepopulier
soms enige chloroseop.
ZnenCdwerden preferentieel door populier enberk opgenomen,Cu
door zomereik enzwarte els,terwijlNidoor allesoorten sterkwerd
opgenomen.DeopnamevanPbenCruitzuiveringsslibwasniet groter
dandieuitdecontrolegrond.

116

De invloedvaneengipslozing terhoogtevanTerneuzenopde gehalten
aan zwaremetalenenfosfaat inzwevendenafgezetslib indeWesterschelde.Waterloopkundig Lab.,Delft.M 1650 (1980)10pp.+bijl.

Geochemischenhydrologisch onderzoeknaarhetgedragvan zwaremetalenenpesticiden indeBroekpolder.Waterloopkundig Lab.Delft.
M 1478 (1980)74pp.+bijl.
Inventarisatievanmetalen inslibuithetEems-Dollard estuarium.
Waterloopkundig Lab.Delft.R 1529 (1980)11pp.+bijl.
Invloedvanfosfaatsubstituentenopmetaalconcentraties inde
Nederlandsewateren;verslag literatuuronderzoek. Waterloopkundig
Lab.,Delft.R 1530 (1980)36pp.+bijl.
J.W.M.Koeken. Zwaremetalen inaquatische systemen:Toepassing van
devoltammetriebijhetonderzoeknaar zwaremetalenendebindingsvormendaarvan inaquatische systemen.Waterloopkundig Lab.,Delft,
en Inst.Bodemvruchtbaarheid,Haren (Gr.),Rapp.M 1468-V (1980)
definitieveversie;eerder gepubliceerd in1979.

Milieuhygiënische aspektenvan hetstortenvanbaggerslibuitde
Maasmond,deBotlek- endeWaalhaven inhetOostvoornseMeer.
Waterloopkundig Lab.,Delft.M 1501/M 1549 (1980)98pp.+bijl.
Zwaremetalenenfosfor inafgezet slib inhetRotterdamsehavengebied enenkele zoetwaterlokaties tenoostenen zuidendaarvan in
1979-1980.Waterloopkundig Lab.,Delft.M 1717 (1980)23pp.+bijl.
e
e
Zwaremetalen en fosfor inbodemprofielenuitde 1 en 2 Petroleumhaven.Waterloopkundig Lab.,Delft.M 1719 (1980)4pp.+bijl.
Zwaremetalen inbodemslibuithetVeersemeer.Waterloopkundig Lab.,
Delft.M 1729 (1980)4pp.+bijl.
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Uitgaven met een beperkt

verspreidingsgebied

Nota's^
J.vaaNderBoon enH.Niers.Nitrificatieremmers (beperkte literatuurstudie). Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota80(1980)23pp.
D.Daniels.Bepalingvanhetvolumevanmetlakvoorbehandelde bodemaggregaten, inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota87(1980)22pp.
D.DanielsenA.E.R.Mes.Activiteiten indegrondtrog I.Verslagvan
dewerkzaamhedenvanherfst 1976totherfst 1978.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota82(1980)35pp.
P.DatemaenH.E.vanCaem.Onderzoek naardegeschiktheidvande
Diademversnipperaar voorde voorbewerkingvanvolumineuze gewasmonsters. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota78(1980)11pp.
P.Desl/cr.Hetpluk-enbewaaradvies voordeappelrassen Cox'sOrange
PippinenSchonevanBoskoop,opbasisvancalcium- enkaliumgehalten
invroeg gepluktevruchtmonsters engewasfactoren. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota90(1980)22pp.

P.DeinerenJ.Oele.Verslagvaneenbespuitingsproef tegen stipin
Cox's)Orange Pippin appelsteWilhelminadorp in1978,metdemiddelen
kalksalpeter (flakesenprills),calciumchloride,Wuxalsuspensie2
enFerrocal(palciumvetzuraat).Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota77
(1980)19pp.

O
H.G.vanNj&assen. Invloedvanchemische grondontsmetting opdepersistentievan_japlerebestrijdingsmiddelen indegrond. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota88(1980)33pp.
Gezamenlijk onderzoekvanRIKILT,Consulentschappen voor Bemestingin
de LandbouwenindeTuinbouw,Proefstationvoor Tuinbouw onder Glas
en Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid. Voorlopige samenvattingvanresultatenvaneeninventarisatievancadmiumenloodingewasengrond

optarweperceleninNederland (discussievoorbeeldenuitwerking).
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota 91(1980)28pp.+bijl.
P.L.C.M.HenkensenS.deHaan.OnderzoeknaardegebruiksmogelijkhedenvanzuiveringsslibvanAlmeloenAssenalsmeststof,grondverbeteringsmiddelofstortmateriaal. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota84
(1980)49pp.
D.J.C. Knottnerus.Maatregelenaanhetstuifgevoelig grondoppervlak
terbestrijdingvanerosiedoorwind. Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Nota92(1980)15pp.
J.W.M.KoekenenC.Sonneveld.Deaccumulatievancadmiumintuinbouwgrondviaberegeningswater. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota85
(1980)16pp.
G.J.Kolenbrander.Nitrogenasapotentialsourceofpollution.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Nota83(1980)26pp.
H. Loman.Fijnheidenhardheidvankalkmeststoffen. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota81 (1980)21pp.
C.M.J.Sluijsmans.DeontwikkelingvanhetonderzoekaanhetIBinde
periode 1980-1985.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota 01557 (1980)59pp.
D.Wiersma.HetdistributiepatroonvanMn,Cu,NienCdinRicinus
communisplantenbijverschillendvoedingsniveau. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota86(1980)13pp.
P.deWilligen.Eenmodelvoorwortelgroei,orjnamevanfosfaaten
water. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota89(1980)36pp.

Interne rapporten LBNM(St. Landbouwkd. Bur. Ned. Meststof'fenind.

)

G.H.Arnold.N-enP-bemestingvansnijmais,1976.St.Landbouwkd.Bur.
Ned.Meststoffenind.Versl.B310(1980)87pp.
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G.H.ArnoldenW.H.Prins.Fosfaatwerkingorganischemestop
grasland,1976.St.Landbouwkd.Bur.Ned.Meststoffenind.Versl.
B311 (1980)49pp.
W.H.Prins,G.J.G.Rauw,J.Postmus.JaarproduktieenN-reaktiegrasland,1978.Veeljarigeproefopklei,Finsterwolde.St.Landbouwkd.
Bur.Ned.Meststoffenind.Versl.B338 (1980)53pp.
J.H.Schepers.N-bemestingtarwe.St.Landbouwkd.Bur.Ned.Meststoffenind.Versl.B330(1980)50pp.
Elders

verschenen

M.H.Cools,M.Q.vanderMeijs,J.P.N.L.RoordavanEysingaenJ.H.
Stolk.Hetnitraatgehaltevanenkelespinazierassengeteeldonder
glas.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternVersl.1(1980)5pr>.
M.H.Cools,M.Q.vanderMeijs,J.P.N.L.RoordavanEysingaenJ.H.
Stolk.Hetnitraatgehaltevandehuidigeslarassenvoordeteeltonderglas.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk InternVersl.11 (1980)4pp.
J.P.N.L.RoordavanEysinga,R.Maaswinkel,M.Q.vanderMeijsenP.
Roozenboom.Eenstikstofbemestingsproefmetandijvieonderglasmet
alsdoelhetnitraatgehalteingewastebestuderen.Proefstn.Tuinb.
Glas,Naaldwijk,InternVersl.14(1980)4pp.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.Verslagvaneen
stikstofbemestingsproefmetradijsonderglasgeteeld.Proefstn.
Tuinb.Glas, Naaldwijk,InternVersl.2(1980)3pp.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.Nitraatgehaltein
glasslageoogstgedurendeeenetmaal.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternVersl.27(1980)6pp.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.Hetnitraatgehalte
inonderdelenvansla.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternRapp.
28(1980)4pp.
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J.P.N.L.RoordavanEysingaenM..Q.vanderMeijs.Eenproefmet
stikstoftrappenennitrificatieremmersbijchinesekool,geteeld
onderglas,Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternRapp.47
(1980)7pp.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.Hettelenvanspinazieenradijsopvoedingsoplossingmetalsdoelhetnitraatgehalte
ingewasteverlagen.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternVersl.
53(1980)6pp.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.Proefmetnitrificatieremmers,voorjaar 1980.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,
InternVersl.54 (1980)6pp.
S.A.Tooze,J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.
Experimentswithnitrificationinhibitorsandglasshouselettuce
inspring1980.Proefstn.Tuinb.GlasNaaldwijk,InternRapp.42
(1980)10pp.
Voordrachten
R.ArnoldBik
Proevenmet alternatieve substraatcomponenten. (Voorlichtingsdag
potplantenkwekers,Aalsmeer, 9 januari.)
Bemestingsproef met stikstof enkali bijAlstroemeria (AlstroemeriacommissieNTS (Ned. Tuinbouw Studieverenigingen),Aalsmeer,9
januari.)
Boomschors alsbodemverbeterend middel inkasgrond. (Snijbloemenvoorlichters,Aalsmeer, 31 januari.)
Resultaten bemestingsproeven in 1979.(Verg.afd.Bemesting inde
tuinbouw,IB,Haren, 19maart.)
Stikstof-kalitrappenproef bijMini-Cymbidium, (Cymbidiumcommissie
NTS,Alsmeer, 22 april.)
Stikstof-enkalibemesting bij Alstroemeria. (Snijbloemenvoorlichters,Aalsmeer, 12juni.)
Resultaten van bemestingsproeven bij Alstroemeria, (Alstroemeriamiddag voor kwekers,Aalsmeer, 17 september.)
Mn-DTPA,eenveelbelovende mangaanmeststof (Voorlichtingsdag
gerbera,Aalsmeer, 8 oktober.)

P.BoWkel
A
Betekenisvan de ontwatering voor de structuur van de grond (GMvL,
Usquert, 20maart.)
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Mogelijkheden tot inventarisatie van debodemstructuur in Nederland.
(Stafvergadering IB,Haren, 17april.)
De structuur vande grond bij demoderne ontwikkeling van de landbouw. (Landbouwvereniging,Leens, 19 september.)

J.vandar•Boon
GrowingJnursery trees on rockwool. (5 t n Int. Congr.on Soilless
Culture,Wageningen, 21 mei.)
Trekken vanbloembollen opveen. (Tentoonstelling LBO,Lisse, 15-17
januari.)
Boomteelt op steenwol. (Bodemkundige Tuinbouwassistenten,Haren,
17september;Contactgroep Plantenteelt zonder aarde,Haren,23
september.)
Soil testing inhorticulture;welcome and general introduction.
(10*- Int.Course onVegetable Growing,Haren, 7-9 oktober.)
Panel discussion on fertilizationproblems. (10 t u Int.Course on
Vegetable Growing,Wageningen, 10oktober.)
Nitraatgehalte invoorjaarsspinazie en stikstofbemesting. Resultaat
van 6bemestingsproeven op zeeklei. (Verg. afd. Bemesting inde
tuinbouw, TB, Haren 18december.)

G. Brouwer
De invloed van hetbewortelbaar volume op groei enproduktie bij
tomaat en komkommer. (Contactcommissie Plantenteelt zonder aarde,
Haren, 23 september.)

I^hrër
ErvaJ-ingenmet druppelbevloeiing. (KringUtrecht,Ned. Fruittelers
Organisatie,Utrecht, 16 januari.)
Drip irrigation and root development inahumid climate and
problems of irregular dripping. (Agrimed Working Group of
European Communities,Seminar on drip irrigation, Sorrento (It.),
15 april.)
Nitrogen requirement of Belle de Boskoop apple trees at different
densities grown under dry conditions. (2n°Int. Symposium onhigh
density planting,Lana (It.), 4 augustus.)

Meststofoplossingen. (CGRBVeenkoloniën,Veendam, 12 februari.)
Proefresultaten van de laatste jaren. (Werkgroep Baktarwe,
Groningen, 13 februari.)
N-bemesting van tarwe. (Vulcaan-West,Werkendam, 20 februari.)
Evaluatie grondonderzoek op de proefvelden metwintertarwe.
(Stafvergadering IB,Haren, 21 februari.)
De late overbemesting van tarwe. (Agrarische Unie,Wieringerwaard,
26 februari.)
Aspecten vanmoderne tarweteelt. (GMvL,Beerta,6maart;Landbouwver. Scheemda,Midwolda, 19november.)
Sollwerte bei Winterweizen mit und ohne Pflanzenschutz. (VDLUFA,
Darmstadt (BRD), 19maart.)
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Ervaringenmet grote hoeveelheden stalmest enkunstmeststikstof op
snijmais ophet proefveld teGortel. (Verg. afd. Bemesting inde
landbouw IB,Haren, 23 april.)
'Magnesamon'. (Russische delegatie,Haren, 19 augustus.)
Ervaringenmet de stikstofbemesting van tarwe inde afgelopen jaren.
(CLM,Hoogeveen, 15 december.)
Commentaar opde tarweteelt inSleeswijk-Holstein. (Studieclub,Nieuw
Scheemda,22 december.)

Resu-liiaiénvanhet onderzoek over zwaremetalen aanhet IB. (Landel.
Verg. Spec.Bodem enBemesting,Wageningen, 27 februari.)
Consequenties van het agrarisch gebruikvanmet zwaremetalenbesmette grond. (Ned.Ver.v. Graanonderzoekers IGMB,Wageninge:!,5
juni.)
Analytical problems relative toheavy metals insoils and crops.
(EEC-Working Party 5and 6,Groningen, 11 juni.)
Potproevenmet havenslib. (Stafvergadering IB,Haren, 18december.)

Haalbaarheid ennutvan debepaling van deN-mineralisatie. (Stafvergadering IB,Haren,21 februari.)
Survey ofDutch soil organicmatter researchwith regard to
humification and degradation rates in arable land. (EEC Land Use
and RuralResources Management Committee,Seminar onSoil
Degradation,Wageningen, 13-18oktober.)
Humus in soortenwatbetreft de stikstoflevering. (CABO themamiddag,
Wageningen, 27 oktober.)

T.A.vanDijk
S t i k s t o f v e r l i e z e n u i t g r a s l a n d l y s i m e t e r s . (Verg. afd. Bemesting in
de landbouw IB, Haren, 25 m a a r t . )
Boer en milieu en h e t gebruik van d i e r l i j k e mest. (CBTB, Aduarcl, 18
november.)
Hetberekenenvanmestoverschotten. (Stud.RHLS Groningen,Haren,
16december.)

Th.J.Ferrari
Modellauswahl zurDauerversuchsauswertung. (Tagung der InternationalenArbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeit, Bern,29mei.)

R.G.Gerritse
Mobiliteitvan zwaremetalen indebodem. (Werkgroep "Transport en
accumulatie indebodem",Wageningen, 4maart.)
Phosphorusmobility in soils. (EEC Seminar onPhosphorus in Sewage
Sludge andAnimalWaste Slurries,Groningen, 13juni.)
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Mobility of heavy metals. (EECWorking Party 5and 6, Groningen,
11 juni.)
Demobiliteit van spoorelementen indebodem ende invloed van
rioolslib hierop. (Stafvergadering IK,Haren, 18december.)

B.J.vanGoor
Eerste resultaten vanhet inventarisatie-onderzoek ten aanzienvan
zwaremetalen. (Spec. Bodem enBemesting,Wageningen, 27 februari.)
Preliminary results of inventarisation ofheavymetals inDutch
soils and crops. (EECWorking Party 5and 6,Groningen, 11 juni.)
Zwaremetalen ingroente- en akkerbouwgewassen.Eerste resultaten
van een inventarisatieonderzoek. (Bodemkundige Tuinbouwassistenten,
Haren, 17 september.)

A.J.de Groot
Milieuproblemen opde grens van land enwater. (Rijksuniversiteit,
Groningen, 21 maart.)
Heavymetals in fluvial andmarine ecosystems. (Chalmers University
ofTechnology,Gothenburg, 15 april.)
Standardization of the analyses of heavymetals insediments.
(Chalmers University of Technology, Gothenburg, 15 april.)

J.A.Grootenhuis
Veeljarige proefresultatenvan het graan/hakvruchtenproefveld PrLov1
(IB 0001). (Werkgroep AnalyseVruchtwisselingseffecten, 26februari;
Verg. afd. Bemesting inde landbouw IB,Haren, 21 oktober.)
Veeljarige resultaten vanhet proefveld PrLov 4 (IB 0004). (Stafvergadering IB,Haren, 20maart.)
Hetvruchtwisselingsproefveld PrLov 1ende invloedvangroenbemestingbij de teeltvan aardappelen. (Frieseboeren,Marknesse,
4 december.)
De kwaliteit van ons dagelijks brood. (Rotaryclub,Emmeloord, 15
december.)

S.deHaan
Maximale opbrengsten enoptimale stikstofgiften inveeljarige proevenmet organische bemesting. (Stafvergadering IB,Haren, 20maart.)
Agricultural use of chemical/biological sludge. (Vert. "Centre
Europeen d'Etudes des Polyphosphates,Leiden, 25 april.)
The use of town refuse compost and sewage sludge as organic
fertilizers or soil conditionersintheNetherlands. (Congres
'Sludge Problems 1980',KarlovyVary (Tsjechoslowakije),3 juni.)
Cadmium in soils,crops and drainagewater,as affected by cadmium
applied as soluble salts,sewage sludges, town refuse compost and
dredged soils from Rotterdam harbours. (EECWorking Party 4and 5,
Groningen, 10juni.)
Sewage sludge as aphosphorus fertilizer. (EEC Seminar on
Phosphorus in Sewage Sludges and AnimalWaste Slurries,Groningen,
12juni.)
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Effect ofphosphorus,insewage sludge onphosphorus incropsand
drainage water. (EECSeminar onPhosphorus inSewage Sludgesand
Animal Waste Slurries,Groningen, 13juni.).
Bruikbaarheid van zuiveringsslib als organische meststof. (Subcommissie Groningen,Haren, 16juni.)
Gebruikvanzuiveringsslib inde landbouw. (Coöp.Landbouwver.
Grijpskerk,Grijpskerk, 27oktober;Gew.RaadvanhetLandbouwschap,Groningen,29oktober.)

G.Jager
HetvoorkomenvanRhizoctonia-werende grondenbijdeaardappelteelt inNoord-Nederland. (Planteziektendagen,Wageningen,27
februari;Contact-Commissie Bodem Biologie,Wageningen, 15april;
Comm.Phytopathologie KNBV,Baarn, 30oktober.)
Verslag overhetRhizoctonia-onderzoek over 1979.("Werkgroep3",
Wageningen, 15april.)

A.deJager
Wortelobservatietechnieken, a.minirhizotron,b.bodembemonsteringsapparaat (demonstratie).(SymposiumEGF,Wageningen,28oktober.)
Root research. (10 t n Int.CourseonVegetable Growing,Haren,8en
9 oktober.)

D.J.C.Knottnerus
Problemen betreffendewinderosie enmaatregelen terbestrijdingvan
het euvel (metdemonstratie indewindtunnel). (Stud.Vakgroep
Bodemkunde enGeologievandeLH,Haren,8mei.)
Wind erosion research bymeans ofawindtunnel (10thInt.Course
onVegetable Growing,Haren,8oktober.)
Winderosie-onderzoek aanhetIB.(GeomorfologischeKringv.h.
Kon.Ned.Aardrijkskundig Genootschap enKon.Ned.Geolog.Mijnbouwkundig Genootschap,Haren, 12december.)

G.J.Kolenbrander
The effect ofweather patternonthequantity ofmineral nitrogen in
the soil profile and therelationship toleaching and fertilizer
requirement. (43 r ^Winter Congress Inst.Int.deRecherches
Betteravières,Brussel, 19-20 februari.)
1.Leaching ofnitrogen inagriculture; 2.Mineralizationof
nitrogen asinfluencedbydecomposition rate ofsoil organicmatter;
3.Effect ofinjection of animalwaste onammonia lossesby
volatilization onarable land andgrassland; 4.Limits tothe
spreading ofanimal excrements onagricultural land. (EECWorkshop
onnitrogen losses,Wexford (Ierland), 20-22mei.)
Stand vanhetonderzoekmetbetrekking tothetstikstofbemestingsadvies voor suikerbieten. (Stafvergadering IB,Haren,21 februari.)
Zou eenwijziging inhetbemonsteringstijdstiphetN-bemestingsadvies voor bouwland kunnenbeïnvloeden. (Verg.afd.Bemesting in
de landbouw IB,Haren,26november.)
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L.C.N,delaLande Cremer
Biologisch dynamische en andere alternatieve landbouwmethoden.
(CBTB enGMvL,Middelstum, 15 januari.)
Gebruik de dierlijke meststoffenmaarmisbruik zeniet. (CBTB,
Bedum, 22 januari.)
Stro alsbodemverbeterend middel. (GMvL,Meeden,7 februari.)
Enigewaarnemingenm.b.t.deverdeling van geïnjecteerderundveedrijfmest ineen zandgraslandprofiel. (Verg.afd.Bemesting inde
landbouw IB,Haren, 19 februari.)
Gebruikvan dierlijke meststoffen en strovoor bemestingsdoeleinden.
(Stafpers.Consulentschap Akkerbouw, Emmen, 3maart.)
Dierlijkemeststoffen enmilieu. (Milieufederatie Zuidoost-Brabant,
Deurne, 25maart.)
Alternatieve landbouwmethoden. (CBTB,Baflo, 13 oktober.)
Bijdrage aanmais-themadag. (Stafverg.PR,Lelystad, 3 november.)
Wil er op olie ook iets groeien. (Verg. afd.Bemesting inde landbouw IB,Haren,26 november.)
Bodemverrijking door drijfmest. (HLS,Groningen,3 december.)
Stro alsmeststof enbodemverbeterend middel. (GMvL,Beerta,
4 december.)

G. Lebbink
Biologie van debodem. (Seminar 'Bodemverontreiniging enBodembe-/
scherming',Kon.PBNA,Bunnik, 29 april.)
Bodembiologie. (Curs. 'Bodemkunde 1980/81,Min.v.Landb. enVisserij.
22mei.)

H. Loman
Hardheid enfijnheid van kalkmeststoffen. (Spec.Bemesting RLVD en
debuitendiensten detailhandel kalk inNoord-Nederland, Westerbork,
4 juli.)

J. Lubbers
Organische bemesting inhet algemeen. (CBTB,Uithuizen, 21 januari;
Landbouwvereniging, Garsthuizen, 24oktober;Landbouwvereniging,
Blijham, 10november;Coöp. Landbouwvereniging,Kielwindeweer,11
november;Landbouwvereniging, Garmerwolde, 27 november.)
Resultaten van regionale proevenmet zuiveringsslib opbouwland.
(Verg. afd.Bemesting inde landbouw IB,Haren, 25maart.)

B.vanLuit
Spoorelementenvoorziening in sierteeltgewassen. (Verg.afd. Bemesting inde tuinbouw IB,Haren, 17april;Verg. afd.Bemesting inde
landbouw IB,Haren, 23 april.)
Voorziening van sierheesters opbolsterveenmet spoorelementen.
Werkzaamheid vanFe-chelaten. (Bodemkundige assistenten Tuinbouw,
Haren, 17 september.)
DeFe-werking vanPG-Mix. (Verg. afd.Bemesting inde tuinbouwIB,
Haren, 20november.)
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P.vanLune
Inventarisatie van gehalten aan cadmium, lood,kwik en arseen in
voedingsgewassen engronden. (Verg. afd. Scheikunde van degrond IB,
Haren, 6maart.)

H.Niers
Teeltvanboomteeltgewassen op steenwol. (Verg. afd.Bemesting inde
tuinbouw IB,Haren, 17 januari.)
Tuinturf enpHvoor heide. (Bodemkundige Tuinbouwassistenten,Haren,
17 september.)
Laanbomenteelt op steenwol ende teeltvan heide. (Begeleidingscommissie Teelt inPot,Boskoop, 12december.)

C.vanOuwerkerk
Effectenvanbewerken enberijden op de structuur van de ondergrond.
(Stafvergadering IB,Haren, 17april.)

J.H.Pieters
Stikstofonderzoek indevollegrondsgroenteteelt. (Stafvergadering
IB,Haren, 21 februari.)

J.Postmus
Temperature sum and date of spring application of nitrogen on
grassland-resultsinTheNetherlands,samenmet J.H. Schepers.
(Posterpresentatie tijdens symposium EGF,Wageningen, 28 augustus.)
12jaren temperatuursomproeven inNederland. (Posterpresentatie
verg. afd.Bemesting inde landbouw IB,Haren,21 oktober.)

W.H.Prins
Resultaten proefveld stalmest opgrasland,Gortel. (Adviescommissie
01deWeije,Vaassen, 4 januari.)
Fertilization of pasture and forage crops in the tropics and subtropics. ( 8 t n Int.Course onDairy Cattly Husbandry,Wageningen,
29april,2mei en 6mei.)
The seasonal response of grassland tonitrogen at different intensities ofnitrogen fertilization,with special reference tomethods
of responsemeasurements. (Symposium EGF,Wageningen, 25 augustus.)
De rolvan stikstof inde intensieve graslandproduktie. (Verg.
afd.Bemesting inde landbouw IB,Haren, 21 oktober.)
Vroege N-bemesting opgrasland-resultaten 1980. (Commissie voor de
Stikstofproefbedrijven,Vaassen, 10december.)

J.Prummel
Bemesting van peulvruchten. (Ver. Conserventelers inNoord-Nederland,Winschoten, 29 januari.)
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Bemesting van fabrieksaardappelen.(Landbouwvereniging,Vrieschelo,
13februari.)
Bemesting enbodemvruchtbaarheidsproblemenop zand- endalgronden.
(Werkgr. Akkerbouw COBO,Winschoten, 9april.)
Phosphat- und Kalid'ùngeberatung. (Arbeidsgruppe Düngeberatung über
EDV,Lelystad, 3juni.)
Kali-Düngung und Kartoffelqualität. (2 e KartoffeltagungArbeitsgemeinschaft Kartoffelforschung,Detmold (BRD), 27 november.)
Bemestingsbeleid voor fosfaat enkali. (St.Landbouwkd. Bur.Ned.
Meststoffenind.,Vaassen, 12december.)

P.A.C.Raats
Normale en lognormale verdelingen vanbodemfysische parameters.
(Werkgr. Transport enAccumulatieverschijnselen i.v.m.Bodemverontreiniging,Wageningen,
29 januari.)
Veranderingen van de dichtheid van de grond; oorzaken engevolgen.
(Stafvergadering IB,Haren, 17april.)
Interacties watervoorziening-meststofgift. (Colloquium "Bodem en
Bemesting",Wageningen, 9mei.)
The supply ofwater and nutrients in soilless culture. (5th Int.
Congress on Soilless Culture,Wageningen, 19mei.)
Drip and drainage systems for rockwool cultures inrelation to
accumulation and leaching of salts. (5th Int. Congress on Soilless
Culture,Wageningen, 21mei.) Soil physical measurements in the
N.E. Polder. (PyeLaboratory, Canberra (Austr.), 8 oktober.)
A physical-mathematical model for transport,adsorption,and
fixation of phosphate. (PyeLaboratory,Canberra (Austr.), 14
oktober.)
Transport in structured porous media. (PyeLaboratory, Canberra
(Austr.), 21 oktober;DSIR,Division of Plant Physiology,
Palmerston (NorthNew Zealand), 12december.)
Residence times ofwater and soluteswithin and below the root
zone. (Pye Laboratory,Canberra (Austr.), 27oktober;Public Works
Department,Western Australia, 12november;University ofAdelaide,
Waite Agric. Res.Inst.,Adelaide (Austr.), 27november;Griffith
University, School ofAustralian Environmental Studies,Brisbane
(Austr.), 2december.)
Groundwater systems inrelation to land and streammobility.
(PublicWorks Department,WesternAustralia, 17december.)
Report and conclusions related to transport ofwater and salts
within and below the rootzone. (Public Works Department,Western
Australia, 20 december.)
Balances ofwater and salts under drip irrigation. (Massey
University, Palmerston (North New Zealand), 10december.)

G.J.G.Rauw
Effect of pH on response ofnitrogen to grassland., (Russische delegatie,Haren, 19augustus;posterpresentatie tijdens symposium
EGF,Wageningen, 28 augustus.)
Sprinkler for experimental plots. (Demonstratie tijdens symposium
EGF,Wageningen, 28 augustus.)
Effect van depH op de stikstofreactievan grasland (Posterpresentatie verg. afd. Bemesting inde landbouw IB,Haren, 21 oktober.)
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F.RiemVis
De betekenis van de pHop grassportvelden. (Verg. afd. Bemesting in
de landbouw IB,Haren, 9 januari.)
Stand vanhet sportveldenonderzoek. (Stafvergadering IB,Haren,17
januari.)
Fusariumbefall inBeziehung zur Stickstoffdüngung. (Rasencolloquium,
Giessen (BRD), 4 september.)

J.P.N.L.RoordavanEysinga
Nitraat ingroenten. (Landelijke takvergadering glasgroenteteelt,
Naaldwijk, 31 januari;Bodemkundige Specialisten,Wageningen, 13
februari.)
Panel discussion on fertilizationproblems. (10 t n Intern.Courseon
Vegetable Growing,Wageningen, 10oktober.)

H.A.Sissingh
Bepaling vanbeschikbaar fosfaat envan de gereduceerde beschikbaarheid van een fosfaatmeststof ingrond. (Verg.Afd. Scheikunde
van de grond IB,Haren,24 januari.)
Determination of theplant available phosphate and of the reduced
availability of fertilizer phosphate in soils (10 t n Intern.Course
onVegetable Growing,Haren,8oktober; Int.MSc. Course,Haren,
10december.)

C.M.J.Sluijsmans
Nieuwjaarstoespraak. (Personeel IB,Haren,2 januari.)

K.W.Smilde
Accumulatie van zwaremetalen inde plant. (Heterosis-cursus,Wageningen, 21 januari.)
Fertilizer formulation and organic fertilizers inpotato growing.
(Intern. Potato Growing Course,Wageningen, 25 april.)
Performance ofhardwoods on sewage sludge. (EECWorking Party 4and
5,Groningen, 10juni.)
Stand van zaken inzake N-mineraal onderzoek in akkerbouwgewassen.
(Bodemkundige Specialisten Tuinbouw,Haren, 17 september.)
Accumulatie van zwaremetalen in gewassen verbouwd op metmetaalzoutenverrijkt zuiveringsslib. (Stafvergadering IB,Haren, 18
december.)

J.T.N.Venekamp
Efficient designs of experiments. (10 t n Int. Course onVegetable
Growing,Haren,8 oktober.)
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P. deWilligen
Wortelgroei,opname van fosfaat enwater. (Werkgroep Grondbewerking
Gewasreacties,Wageningen, 10 september.)
Transport vanorganisch fosfaat inde onverzadigde zone. (Ned.BodemkundigeVer.,Wageningen,6november;Werkgroep Eutrofiëring
Tuinbouw,Wageningen, 28november.)
Transport van nitraat in landbouwgronden. (Werkgroep Eutrofiëring
Tuinbouw,Wageningen, 28november.)
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Summary annual report 1980

Thisyearconsiderableattentionwasgiventothedevelopmentofa
revisedprojectionforthefutureanditsformulationintheformof
amemorandum*,inwhichitisrecommendedtoconcentratetheresearch
oneightchiefpointsthatfitinwith thecurrentprioritiesof
societyingeneralandoffarmersandmarket-gardenersinparticular.
Thisyear,inanticipationofthecontentsandsubstanceofthe
ministerialprojections,ithasbeenattemptedtoprogressively
concentrateontheinstitute'sownchiefpointsofinterest.Compared
with1979,therehasbeenlittlechangeinthedistributionofthe
totalresearcheffortoverthevariousresearchcategories.Thisis
inagreementwiththeviewsoftheinstitute'sBoard,whichwishedto
consolidatethethenexistingsituation.Theeffortsinbehalfof
developingcountriesremainedatabout31.
Themoreimportantresultsarepresentedinthefollowingsections.
Management and utilization

of natural

resources

Anextensiveinvestigationwasconductedonthebehaviourofheavy
metalsboundtosuspendedsiltintheScheldtestuary.Itwasfound
that,atsaltconcentrationsrangingfrom10to25°/00,whichextend
overBelgianandDutchterritory,heavymetalsarereleasedfromthe
siltanddissolveinthesurroundingwater.Thismobilizationis,in
general,unfavourabletotheaquaticorganisms.
Intheperiod1977-1980,thecontentsofCu,Cr,andHgintheRhine
sedimentsintheRotterdamharbourdecreasedandthecontentof
phosphorusincreased.
WithintheframeworkofconsiderationstoreducethedepthofLake
OostvoornebydumpingdredgedmaterialsfromtheRotterdamharbour,it
wasdeterminedthatthisprocesswilllowertheoxygenconcentration

C.M.J.Sluijsmans.DeontwikkelingvanhetonderzoekaanhetIBin
deperiode1980-1985.
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toaminimumof65%ofsaturation.Contentsofammoniumandammonia
mayalmostreachthemaximumpermissiblevalues,whilethephosphate
contentmaytemporarilyexceedtherelevantthreshold.
WhenNITA(nitrilo-triaceticacid)isusedasasubstitutefor
phosphatesindetergentsintheRhinebasin,theconcentrationof
NITAintherivermaybeexpectedtobesuchthatinvestigationin
relationtomobilizationofheavymetalsisdesirable.
Thecadmiumemissionfromazinksmelterwasfoundtobeclearly
reflectedbythecadmiumcontentsofthesoilandcropsatadistance
ofuptoseveralkilometersfromthefactory.
Transportofsoluteswiththewaterinunsaturatedsoilscanbe
describedsatisfactorilywithanewfunction,theso-calledparcel
function.Thedatanecessaryforthisaretheprofilesofthewater
contentinthesoilandthecumulativetransportofthewateratthe
soilsurfaceoratagivendepth.
Whenthesoilissubjectedtoincreasinglyheavyloads(heavy
equipment),thereisarealdangerthatthesubsoilwillbecompacted
andthatwatermovementandrootdevelopmentwillbeimpeded.
Althoughthestructureofthetopsoilhasseeminglydeterioratedin
recentyears,thesituationis,onthewhole,noworsenowthanit
wasinearlierperiodsundercomparableweatherconditions.Thefear
thatsoilhumuscontentwoulddecreasehasnotmaterializedinthe
lastdecades.Thereappearstobenoneedforaradicalchangein
currenttillagepractices.
Toattainandmaintainthebestpossiblestructureinclaysand
loams,higherpH-valuesaresometimesneededthanthecurrentliming
recommendationsindicate.Thattakesmorelime.Forinstance,fora
loamthatiseasilyslaked,800kgCaOperhawillbeneeded
annuallytomaintainapHof7.2.TomaintainthepHofaheavyclay
atatleast7.0,anannualapplicationofabout1300kgCaOis
required.
Itwasestimatedearlierthattheminimumamountofcolloidal
organicmaterialinsandsthatisneededtorestrictwinderosionis
7to8°6.Thiswasconfirmedinanewinvestigationwith"esgronden"
(Plaggensoils)inDrente.
Manymanagersofsportsfieldspracticespike-rollingoftheturf
toimprovethepermeabilitytowater.Thebenefitsofthispractice
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arequestionable.Noimprovementwasfound inaninvestigationona
numberoffieldsinthewesternpartofthecountry;onanexperimentalfield inthenorth,regular spike-rolling evenresultedin
compaction.
Forsportsturfs,thebuild-upofthehumuscontentwithtimecan
bedescribedbymeansofamodel.Withoutremovalofthecuttings,
thehumus contentofthesward layer appearstoapproach equilibrium
atabout 9%.Ofthestoreofhumuspresent, 41 isdecomposed annually.

Effect of agricultural

production on the environment

Nitrogenapplicationrates aimedatmaximum cropyieldsmayconflict
withtherequirementssetforthenitrate contentofdrinkingwater.
Forground-water tocomplywiththeWHO-andEEC-normsfordrinking
water,nitrogenfertilizationratesforarable landonlight soils
would havetobestronglyreduced.Thisisnotnecessaryforcropland
onheavy soils.Ongrassland,thecurrentN-application levelsof
about250kgNperhaperyear causenoseriousproblems,provided
thatapplicationsofanimalmanuredonotexceedtheamountproduced
byabout2.5livestockunitsperha,andassuming that 50°softhe
nitrogen leached throughtheroot zoneislostduetodenitrification
beforeitreachesthedeepground-water. Lysimeter investigations
have indeedconfirmed thata longerresidence timeofleached
nitrogeninthewater-saturated zoneresultsinaconsiderable lossof
nitrogenduetodenitrification.
Accumulationofphosphateasaconsequenceofannualexcessapplicationstoasoilhavingalimited fixation capacityeventually leadsto
a zonebeingformednearthesoil surface,inwhichallphosphatefixingmaterialhasbeenusedup,separatedbyafixationfront froma
seconduniform zoneinwhichasyetnofixationoccurs.Velocityand
shapeofthefrontcanbecalculated.Thecalculations showthat
caution shouldbeused in(constantly)applying overdosesofpig
slurry.Afterfouryearsofannually applying 200tonnesofcattle
slurryinalysimeter trial,phosphatehadnotyetappeared inthe
leachate.Thelittleamountofphosphatepresentwas,forthemost
part,organicallybound;theratiooforganicallyboundtoinorganically
boundphosphatevaried littleamong treatmentswhichreceivedmineral
fertilizer,animalmanure,ornofertilization.
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Analysis ofsoil extracts from recentlymanured fieldsforthe
purposeofcalculating andchecking amountsofanimalmanure applied
offers insufficient prospects.
Asameasureoftheeffectofbiocidesonsoil organisms,the
following characteristic processesarecurrentlyused:rateof
mineralization oforganically bound soilnitrogen andoforganically
bound nitrogen contained inadded lucernemeal,biological oxygen
consumptionofsoil enrichedwith lucernemeal,rateofnitrification,
andurease activity. Several observations showed that,afewmonths
after autumn disinfestation withdichloropropene andmetam sodium,
nitrogenmineralization andoxygen consumptionareatpractically
normal levels,whilenitrification andespeciallyurease activity
arestill inhibited. Inoneofthetrials,methylbromideproduceda
moreprolonged reduction,which couldbecounteracted byliming.In
soildisinfestation,dose appearstobeofmore significance than
frequency. Soildisinfestation occasionally retards decompositionof
herbicides applied afterwards,buttheextentofthisphenomenon does
not appeartobealarming.

Maintenance,

control

and promotion

of production

and

quality

Investigations intopermissible cadmium contentsofdredged materials
and rivermud,usedforagricultural purpose,continue.Toeffectively
coverpolluted dredgedmaterialswithuncontaminated soil,preliminary
experiments indicate that layersof40,55,and70cmthicknessare
needed forspinach,potatoes,andcarrots,respectively.
Preliminary resultsofasurveyofthecontentsofCd,Pb,HgandAs
inDutch soilsandcrops indicated that inmore than 5%ofthecases
investigated thetentativenormsforcadmium contentswere exceededin
cereals,carrots,andspinach.
The toxicdoseofheavymetals,addedasacetatestosewage sludgeas
a growingmedium, increased foraseriesoftest cropsintheorderCd,
Ni,Cu,Zn,Cr/Pb.Addition ofCd,NiandZnwasclearlyreflectedin
thecontents intheaerialparts.ThiswaslesssointhecaseofCu,
whileCrandPbinmost casesdidnotraisetheconcentrationsinthe
crops.
An importantpartoftheresearchonglasshouse vegetables concerned
controloftheirnitrate content.Highdosesofthenitrification
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inhibitor "N-Serve"produced adistinctreductionofnitrate in
lettuce;sodiddicyandiamide inkohlrabi,butuse ofthischemical
wasaccompanied by leafscorching.Careful adjustment ofnitrogen
applications inaccordancewith theamounts ofnitrogenpresent in
the soil,withoutusing inhibitors,woulddeserveat leastasmuch
attention. Inthisway thenitrate content ofChinese cabbagewas
successfullykeptreasonably lowwithoutdecrease inyield.A third
possibility,viz.,cultivation onnutrient solutionfromwhich nitrogen
isomitted for sometimeprior toharvest,considerablyreduced the
nitratecontent of lettucewithout serious lossofyield.However,
changing overtohydroponicsrequires ahighinvestment.
Insixfield trialswith spring spinachonmarine clay itwas found
thatanitrogen supply of 250kgperha,measured asthe sumofsoil-N
and fertilizer-N,resulted inanaveragenitratecontent of 1500mg/kg,
a levelthat isregarded asakind of thresholdvalue.At this level
ofnitrogen supply,ayieldreductionranging from 3 to11% occurred
onfour ofthesix experimentalfields.
Liberal applicationofnitrogen towitloof chickoryresults ina
lowerproduction ofrootsofthedesired size,more spoilageduring
prolonged storage,and a loweryield of sproutsperunit ofroot
weight.
Researchdata tosupport irrigationpractices infloricultureare
stillscarce. Itwas found inanexperiment thatglasshouserosescan
probablybegrownwith less soilmoisture thanhasbeenaccepted so
far.Moreover,thenitrogenrequirement ofthiscropappears tobe
modest.
Forthetimebeing,soilheterogeneity limitsthepossibilities of
automated irrigation through systems triggered by tensiometersor
moisturemetersbased onmeasurement ofelectrical capacity.
Lilyrespondswell totopdressingwithnitrogen.Forcing quality
ofthebulb isespecially improved by topdressing during activegrowth;
this is lesssowhen thenitrogen isgiven asabasaldressing prior
toplanting.
Leafchlorosisandnecrosis ingerberawereprevented by steaming
ofthe soil,andwere somewhat lessenedbymethylbromide.These
effectswereassociatedwithan improvedmanganese supply. Itwas
found thatmanganesedeficiency could alsobecontrolled bymeans of

Mn-DTPA.
Practical experience isthat Gypsophila,

aflower crop thatis

increasinglygrown,doesquitewell evenonverypoor soils.Itwas
found inatest thattheplant evenrespondsnegatively toa liberal
supply ofnitrogenandpotassium.
Inthe courseofspring,agooddealofcanker occurred inatrial
withthe applevarietySchonevanBoskoop.All factorswhichhad
promoted growth,likenitrogen fertilization,wider tree stripsand
wider tree spacings,aggravated theaffliction.Fruitsfromnitrogendeficient treeshadhigher acid and sugar contents,weremore sourand,
after storage,wereyellower,firmer,andhad alittlemore flavour
thanthefruits fromwell-fertilized trees.
Fruitanalysisdatamaybeused topredict storagequality ofapples.
A guidewasdrawnup for the interpretation of suchdata.
Anumber offactorsdetermine thepotassium supplyoffruittrees.
Thepotassium contentoftheleaves ispositively affectedby
potassium fertilizationandpotassium statusofthe soil,aswellas
by trickle irrigation,chemicalweed controlwithout soiltillage and
mulching inthetree strip,nitrogendeficiency,and improvementof
soil structure.
Whether ornot treecropscanbegrownsuccessfully inpotsdepends
inpart onthecrops'tolerance ofwinteringwithoutprotection.
Platanus

turnedout tobeweak inthisrespect,especiallywhen

1iberalamounts of fertilizerhadbeenapplied inthepreceding
s r-on.Wintering inapJastic tunnel gave favourableresults.
An attempt togrowheather inpots asanewtradeproduct failed for
thesecond time.Investigationscontinue.
Inrecentyearsconsiderable insighthasbeengained intothe
sensitivity ofanumber ofornamental shrubsgrownonpeat substrates
totrace elementdeficiencies. Ingeneral,these shrubsare sensitive
todeficiency ofFeand Cu,especially athighpH.LesscommonareMoandB-deficiency. None of the shrubs responded toapplications ofMn
andZn.
Oneaspect inoptimizing thenitrogenfertilizationpattern of
grassland istheextend towhichmineralnitrogen inthecourseofthe
growing seasonaccumulates inthesoilprofile,fromwhich it
subsequentlymaybe lost.On "old"grassland,accumulation isprobably
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of littlesignificancewhenabout400kgNperhaisapplied
annually,on"young"grasslandahigher rateispossiblebecausein
thatcasethestoreofhumusisstill increasing,asaresultofwhich
morenitrogen isbeing fixed.
Theeffectofsplitting thenitrogen applicationtowinterwheathas
been studiedformanyyears.Thispracticemaynowbeadvocated asa
measuretoreduce risks;asanadditional advantage,itmayincrease
theproteincontentofthegrain.
Thepotassium contained inplowed-downbeet topsbecomes fully
effective inthecourseofthesubsequent growing season.Ifsoil
analysisforthepurpose ofmaking fertilizer recommendations forthe
next cropisplanned,soil samplesshouldbetakenatthetimeof
beetharvest.Theamountofpotassium inthebeet topsshould thenbe
deducted fromtherecommended amountofpotassium fertilizer.
A long-term experiment intheWieringermeerpolder,aswellasa
corresponding trial intheNortheastpolder,showsthat repeated
useoforganicmanures increasestheyield level especiallyof
potatoesand,toamuch lesserdegree,thatofsugarbeet (sugar
yield)andofcereals.
Increasing fertilizer prices revived theinterest infertilizer
placement.Inphosphorus fertilization ofpotatoes,thismethod offers
noadvantages overbroadcasting.
Thedegreeofnatural suppressionofattackby Rhizoctonia

in

potatoesdependsprimarilyonthesoil inwhich thecrop isplanted.
Suppressionmaybe.enhancedbythepresenceofantagonists (natural
enemies)ontheseedpotatoes.Inanexperimentonaweakly
suppressive soil, inoculationofinfected seedpotatoeswith
antagonistic fungiofthe Verticilliwn

typereduced infestationofthe

newtubers.Thisexperience isperhapsastarting pointforbiological
control.

Fertilizers,

potting soils,

eta.

Therateofmineralizationofnitrogenfromdifferent kindsofanimal
manurevaries from soiltosoil.Moreover,theratedependsonthe
ratiocarbon/organicnitrogeninthemanure.
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Inmodels,ithadbeenassumedby the institute thatbreak-downof
carbonandnitrogen takesplaceatequalrates.Thisdoesnotappear
tobethe case,at leastnot inthe firstyear. Inasandy soil,nett
mineralizationoccurred earlier than ina loamsoil, inwhichmore
nitrogenwasfixed in"humus".
Attempts todistinguishbetweendifficultlyand easilydegradable
organicmatter inmanure orother organicmaterialsbyway ofarapid
biological laboratorymethodwerenomore successful than earlier
chemicalmethods.For thepurposeofmaking fertilizer recommendations
it isasyetmoreeffective toestimate,onthebasisofsupply
patterns oforganicmaterials,howmuch "young",and therefore
easilydegradable,organicmatter ispresent thantorelyon
biological or chemicalcharacteristics.
Application ofslurry tothe surface ofthe soilgivesrise toloss
ofnitrogen,whichreducestheeffect ofthe slurrycomparedwith
fertilizer.The lossincreasesespeciallywith increasing temperatures
during applicationbeyond 10 C.Mienslurry isinjected into
grassland toadepthof 1-2 cm,theeffect oftemperature largely
disappears and thereforenitrogen lossesaremuchsmaller.
The favourableeffect offarmyardmanure onyield of silagemaize
depends inpart ontemperaturesduring thegrowing season. Incool
summers theeffect ismarkedly smaller.
Theeffectiveness of sewage sludge asaphosphorus fertilizer is
variableanddepends,among other things,ontheprocessused to
removephosphorus from thewastewater.Additionofironoraluminium
salts intheprocessdecreasesP-availabilitymore thanadditionof
lime.
Fertilizermaterials inthe formofchelates offergoodprospects
for supplying cropswith traceelements.A correct choice isimportant.
Inselecting therightmaterial,thepHofthe substrate isan
important factor.Inapot trialwith Chamaecyparis,

theproduct

Fe-EDDHAwasmuchmoreeffective thanFe-HEEDTA andFe-EDDHMAand
40to80timesaseffectiveasFeS(\ onaweightbasis.Intermsof
costshowever,thedifferencebetween Fe-EDDHA and FeS(\ ismuch
smaller.
Sphagnumpeatbecoming scarce,substitutematerialsweresuccessfullytested for anumber ofpottedplants.
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World food supply
TheguidancetothelaboratoryinUpperVolta,thedevelopmentofa
methodtodeterminephosphorusintropicalsoils,andthestudyof
thepossibilitiesofusingfoliaranalysisofpotatoesforfertilizer
recommendationswerecontinued.OnthebasisofDutchdata,limitscan
nowbegivenforthefoliarcontentsofPandK.Itremainstobe
studiedtowhatextentthesedataareapplicabletothe(sub)tropics.
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