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proef boerderij
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Afdeling Bodemfyaioa en grondtewerking
Dr.P.K.Peerlkamp
Ir.P.Boekei

Ir.A.E.R.Mes
Ir.C.vanOuwerkerk

hoofd;bestrijdingwinderosie,
algemenebodemfysica
bodemstructuuri,niet-mechanische
beïnvloeding,effectopplantengroeienbruikbaarheidvangrassportvelden
bewerkingsproeveningrondtrog,
metingbespeelbaarheidgrassportvelden
grondbewerkingfeffectopbodemstructuur,reologischgrondonderzoek

Afdeling Scheikunde van de grond
Dr.A.J.deGroot
Dr.W.vanDriel
Dr.ir.H.A.Sissingh

Afdeling

hoofd;bodemchemischonderzoek:
deltaonderzoek,spoorelementen,
calciumenmagnesium
chemievandeplantevoeding,in
hetbijzonderspoorelementen
chemischbodemvruchtbaarheidsonderzoek,inhetbijzonderfosfor,
zwavelenmagnesium;fosfaatin
delta's

Plantevoeding

Dr.L.K.Wiersum

Dr.B.J.vanGoor

Dr.J.J.Schuurman
Dr.C.H.E.Werkhoven

hoofd;ecologievanhetwortelstelsel,onderzoeknaardefactorendiedevoorzieningenbenuttingvanionenaanhetworteloppervlakbeheersen,redistributie
vanionen
opneming,verdelingenfunctievan
kaliumencalciumindeplantin
verbandmetgebrekssymptomen(kwaliteitsgebrekenbijtuinbouwprodukten)
ontwikkelingenfunctievanhet
wortelstelselinverbandmetbodemeigenschappen
onderzoekterkenschetsingvande
voordeplantbeschikbarehoeveelhedenkaliumencalciumindegrond

Afdeling Biologie van de grond
Dr.H.vanDijk

Drs.H.G.vanFaassan

hoofd;organische-stofonderzoek
bijstalmest,veenproduktene.d.;
omzettingenvanpesticideninde
grond
omzettingenkwikverbindingeninde
grond,neveneffectenvanfungiciden,bacteriologischeaspectenvan
mestafbraak

rizosfeeronderzoek,microbiologische aspectenvan deorganischestofhuishoudingvande grond
eutrofiëring van oppervlaktewater,
stikstofhuishouding van de grond,
lysimeteronderzoek
effectenvannematiciden op de
microflora ende stikstofhuishoudingvan de grond
invloed vanhet weer op de opbrengst
enbodemvruchtbaarheid, aspecten
van de fosfaathuishoudingvan de
grond

Drs.G. Jager

Ir.G.J. Kolenbrander

Ir.G. Lebbink

J. Ris

Afdeling Bemesting in de landbouw
D r . i r . K.W. Smilde
G.H. Arnold ing.
Dr.ir. P.F.J.van Burg (gedetacheerd
door het Landbouwkundig Bureau van de
Nederlandse StikstofmeststoffenIndustrie)
Dr.ir. K. Dilz (gedetacheerd door
het Landbouwkundig Bureauvan de
Nederlandse StikstofmeststoffenIndustrie)
Ir. J.A. Grootenhuis
Ir. S.de Haan

Ir.L.C.N,de laLande Cremer
Ir.J.Prummel
Ir. R. Reuderink
F. RiemVis ing.
Ir. P. deWilligen

Afdeling

Bemesting

in de

stikstofbemesting en -meststoffen

organischebemesting op klei(zavel)grond
compost enrioolslib, langzaamwerkende stikstofmeststoffen,karakterisering organische stof
dierlijkemest en stro,meststofbalansen
fosfaat-,kali- enmagnesiumbemesting
a d j u n c t - d i r e c t e u r ; aangelegenhedenmeststoffenbesluit
bemesting van sportvelden
magnesium- enkalkbemesting,rendement meststoffen

tuinbouw

Dr.ir. J.van der Boon

Ir.R.Arnold Bik (gestationeerd aan
het Proefstation voor de Bloemisterij
inNederland teAalsmeer)
Ir.P. Delver (gestationeerd aanhet
Proefstation voor deFruitteelt inde
VolleGrond te Wilhelminadorp)
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h o o f d ; spoorelementenbemesting
(o.a. opveensubstraten en inbosbouw)
stikstofbemesting en -meststoffen
stikstofbemesting en -meststoffen

h o o f d ; fysiologische afwijkingen
(stip in appelen,Cox's ziekte,holle
neuzenbij hyacinten),bemesting van
bloembollen,bodembehandeling inde
fruitteelt,boomteeltgewassen in potten
fysisch en chemisch onderzoek van
potgronden,bemesting van potplanten,
kasrozen,seringen en gerbera's
bodembehandeling inde fruitteelt,
stikstof- enkalibemesting, invloed
van chemische onkruidbestrijding
op devoeding vandeboom

Ir.J.H. Pieters

Ir.J.P.N.L.RoordavanEysinga
(gestationeerd aanhet Proefstation
voordeGroenten-enFruitteelt
onderGlas teNaaldwijk

fysiologische afwijkingen in
groenten (zwarteharten inbleekselderij,dubbelebloemkool,roodverkleuringbijbereiding van
zuurkool),bemestingvanspruitkool, "tuinbouwrijp"makenvan
arme landbouwzandgronden
optimalebemesting van groenten
enbloemen onder glas,bemesting
van aardbeien,interpretatie van
grondonderzoek,diagnosegebreksenovermaatverschijnselen, fluorvergiftigingvanfresia'sdoor
fosfaatmeststoffen

Afdeling Bodemvruchtbaarheidsmodellen en statistische
Dr.ir.Th.J.Ferrari

Ir.J.T.N.Venekamp

verwerking

h o o f d ;bodemvruchtbaarheidsmodellen,simulatiebodemkundige
processen,methodologie
wiskundige statistiek
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Onderzoek

Afdeling Bodemfysica en grondbewerking

Defysischeeigenschappenvandebodemalsstandplaatsvoordeplant
enspeelplaatsvoordemensvormenhetterreinvanonderzoekvandeze
afdeling.Onderzochtmoetwordenhoedezeeigenschappenkwantitatiefgekarakteriseerdkunnenworden,welkehunhuidige toestand is,hoedeze
toestandzoumoetenzijnomdegroeimogelijkhedenvoordeplantende
speelmogelijkhedenvoordemensoptimaaltemakenenwelk menselijkingrijpennodigisomdieoptimale toestandtebereikenentebehouden.
Debelangrijkste,tevensmeestcomplexebodemeigenschapinditverbandisde bodemstruotunr.
Aandachtwerdbesteedaandestructuurtoestand
vandeklei-enzavelgrondeninNoord-enZuidwest-Nederland enaandie
vandelössgrondeninLimburg,aandeinvloedendiekalktoestand,organischebemesting,ontwatering,bouwplan,vruchtopvolging engrondontsmettingopdestructuurhebbenenaandeinvloedvandebodemstructuuropde
groeivanhetgewasenopplanteziektenalsaardappelschurftenT-ziekte.
Demensiseengrootbelagervandebodemstructuur doordathijveelvuldigmechanischekrachtenopdebodemuitoefent.Hijdoetditdoorhet
grondoppervlakteberijdenofbijdebeoefeningvansporttebespelen,
doorhetoogstenvanrooivruchtenendoorde grondbewerking. Laatstgenoemdeactiviteit,meestalvooreenbelangrijk deelbedoeldomdebodemstructuurweerenigszinsoppeiltebrengen,heefteendergelijkeomvang,
dathetonderzoeknaarheteffectvangrondbewerkingenanderemechanische
beïnvloedingenvandegrondopdebodemstructuureenhoofdstuk apart
vormt.Destudievandereologischeeigenschappenvandegrondenvanhun
invloedopdebewerkbaarheidenberijdbaarheid spelendaarbijeenbelangrijkerol.Verderwerdonderzoekverricht overdemengendewerkingvan
enkelegrondbewerkingssystemenenvandebetekenisvandergelijke systemen
voorhetbehoudofdeverbeteringvanhetproducerendvermogenvande
bodem.Hetzaaibedonderzoekwerdvoortgezet.
Veleprognosesvoorzieneentoenamevandevrijetijd.Erzaldaardooreennoggroterebehoefteaanrecreatiemogelijkheden ontstaanen
daarmeeaangrassportvelden.Demogelijkhedenomdezevelden intensief
tegebruikenlatennogalwattewensenover,doordatzelangniet altijd
bespeelbaar zijn.Aanonderzoek overdebespeelbaarheidvangrassportveldenwerdditjaarveelaandachtbesteed.
Grondverstuivingen
richttenditjaar,o.a.indeVeenkoloniën,weer
denodigeschadeaanengavennogalwathinder.Heteffectvanverschillendebestrijdingsmethodenwerdindewindtunnelbestudeerd.Vooralhet
modelonderzoekaaneenplasticroggegewasnaardeinvloedvandestanddichtheidopdebeschermingvanhetgrondoppervlaknamdaarbijeenbelangrijkeplaatsin.
Bodemstruatuur
Opeenaantal klei- en savelpereelen
in Groningen en Friesland
werdenzoweldoorvisuelebeoordelingalsdoor laboratoriumbepalingengegevensverzameldoverdebewerkingsmogelijkheid. Overdeactuele structuur
inditgebied zijnnucijfersbekendvooreenperiodevan11jaar (tabel
I). Daaruitblijktnietalleendatdeactuele structuur gemiddeldover
eendergelijke regio,vanjaartotjaarsterkkanvariëren,maarookdat
gemiddeldop40%vandepercelendetoestandvandebodemstructuurals
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onvoldoende (beoordelingscijfer5ofminder)beschouwdmoetworden.Er
isduszekerredenomaaneenverbeteringvandebodemstructuuropde
noordelijkeklei-enzavelgrondendenodigeaandachttegeven.
TABELI.Frequentieverdelingenderbeoordelingscijfersvandeactuele
bodemstructuuropdeFrieseenGroningerklei-enzavelgrondeninde
jaren 1961t/m1971
Jaar

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Percentagievan

debeoordeelde

percelen meteen

structuurcijfer

3

4

5

6

7

8

7
1
2
0
5
6
1
0
0
0
0

24
7
8
0
23
29
17
7
0
3
0

43
24
28
12
30
40
31
34
24
23
20

23
40
45
55
30
25
43
54
60
62
62

3
24
15
31
12
0
8
5
16
12
18

0
4
2
2
0
0
0
0
0
0
0

Opde zuidwestelijke klei- en zavelgronden tradindewinter1970/1971
geenernstigeverslempingop.Dewaarnemingenwerdenhierdaarombeperkt
tothetverzamelenvaneenaantalaanvullendegegevensoverdeontwateringstoestand.
Hetonderzoeknaarde eisen die de bodemstructuur aan de ontwatering
stelt,maaktegebruikvaneenaantalbestaandeproefobjectenvande
CultuurtechnischeDienstenhet ICW.Hierbijbleeko.a.dateendiepe
ontwatering (1,20m)eengunstigeinvloedhadopdebewerkbaarheidvan
eenzavelgrondinhetvoorjaar.Verderkonuitdeverzameldewaarnemingen
wordenafgeleidhoeveeldagenmennaregenvalmoetwachtenvoordatmet
devoorjaarswerkzaamhedenoppercelenmetverschillendegrondwaterstand
kanwordenbegonnen.Metbehulpvanderegenvalstatistiekvoordelaatste
20jaarvolgdenhieruit zaai-enpootdata,waaruitweeropbrengstdepressies
doortelaatzaaienofpotenkondenwordenafgeleid.Hetbleekdatbij
grondwaterstandenvan60en90cm^mv.eengemiddeldresp.22en51lagere
opbrengstdoorpasopeenlatertijdstipoptredendegrondbewerkingsmogelijkhedenverwachtkanwordendanbijeengrondwaterstanddieperdan1m.
Deresultatenvanhetonderzoeknaarde invloed van de
kalktoestand
opverslemping,bewerkbaarheidenactuelestructuurvandegrondwerden
gebruiktomeenconcept-adviesschemavoorbekalkingoptestellen,waarbij
deeisendiedebodemstructuurstelt,zijningebouwd.Opdeproefvelden
terbestuderingvandebestrijdingvanverslempingmetgipstraddit
jaar,helaasookzondergips,geenverslempingop.
Hetonderzoeknaarhet effect van verschillende vormen van organische
bemesting opdebodemstructuurvankleigrondenwerdopverschillendeproefveldenvoortgezet.DatindeWieringermeergafdeafgelopenvijfjaarduidelijke,maaronderlingnogverschillende invloedenvandiversevormen
vanorganischebemestingophumus-enluchtgehalteneninminderemateop
desctuelestructuurtezien.Compostgafhetgrootsteeffect,gevolgd
doorstalmest.Deinvloedvangroenbemesting,wisselbouwenstrowasover
hetalgemeenkleiner.
Opdedrieorganische-stofbedrijventeNagelewasdeactuelestructuur
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vandepercelenopde"Wisselweide"gemiddeldnietbeterdandieopde
"Kunstmestakker"enhadhet"Klaverland"desterkstestructuur.
De"miniatuurorganische-stofbedrijven"inMarknessevertoonden
eenanderbeeld.Hierhaddekleine"Wisselweide"debesteendekleine
"Kunstmestakker"deslechtstestructuur.Ditverschilinresultaattussen
beideplaatsenhangtvermoedelijksamenmeteenverschilindeontwateringstoestand.Hetstro-proefveldinTjuchemvertoondeeenonverwachte
reactie,nl.eenstructuurverslechteringdoorhetinbrengenvangehakseld
stro.Waarschijnlijkishetintensieverberijdenvanhetstro-objectbij
deverwerkingvanhetstrodeoorzaakhiervan.
Onderzoeknaarde invloed van de vruchtwisseling
opdebodemstructuur
vondo.a.inhetkaderderactiviteitenvandewerkgroep"Vruchtwisselingseffecten"plaatsopeendesbetreffendproefveldopdeproefboerderij"De
Schreef".Deactuelestructuurbleekvanobjecttotobjectsterktevariëren,watnietalleensamenhingmethetditjaarverbouwdegewas,maar
ookmetdevoorvruchtofdevruchtwisseling.
Opdepercelenwaarde invloed van een grondontsmetting
opdebodemstructuurwerdbestudeerd,blekenzichgeenmoeilijkhedent.a.v.destructuurvoortedoen.
Haverwasditjaarproefgewasopeenvakproefmetvijfverschillende
grondenenverschillendestructuurtrappenterbestuderingvande invloed
van de bodemstructuur op de gewasgroei. Hetresultaatwasmerkwaardig:
opdelichtegrondenwasdegroeihetslechtstbijhogereluchtgehalten,
opdekleigrondenbijlagereluchtgehalten.Vermoedelijk zijnverschillen
inopkomstvanhetgewasalsgevolgvandroogtedeoorzaak.
Inverbandmetdezestudieoverderelatiestructuur-gewasgroeiwerd
begonnenmeteenonderzoeknaardemogelijkheidomhetdoorlatendvermogen
vandegrondvoorluchtalsstructuuraspecttegebruiken.Daarbijbleek
o.a.datzandgrondenpaseenaanmerkelijkehoeveelheid luchtdoorlatenbij
luchtgehaltenbovenca.25vol.!,terwijlditbijkleigrondenalhetgeval
wasbijongeveer10vol.llucht.
Inhetkadervanhetonderzoeknaarde samenhang tussen fysische
bodemeigenschappen
en planteziékten
werdenaanwijzingengevondendatdemeeste
aardappelschurftoptreedtopplaatsenwaarzichhetduidelijksteenploegzoolmanifesteert.OphetverzwaringsproefveldindeWieringermeerwerden
ondanksverschilleninhetgehalteaanafslibbaredelen,inporiënverdelingeningrondontsmettingditvoorjaargeenverschilleninopkomstvan
deaardappelengevondenentradenverschijnselenvanT-ziektevrijwelniet
op.
Grondbewerking
Eenstudievande reologische
eigenschappen vangrond,d.w.z.van
deeigenschappendiegrondvertoontonderinvloedvanmechanischekrachten,
vormtuiteraarddebasisvanonsgrondbewerkingsonderzoek.Dezestudieomvatonderzoekinhetlaboratorium,ineengrondtrogondereenluifelop
hetinstituutsterreineninhetveld.Indegrondtrogkwamdemuurmetde
middenrailvoordesleep-,tevensmeetwagengereed.Metdemontagevan
dezewagen,hetaandrijfmechanismeenhetmeetinstrumentarium,allesgebouwddoordeTFDL,werdeenbegingemaakt.
ZowelinWestmaasalsMarknessebleekbijeenzelfdeporiënvolumeen
vochtgehaltedeconusweerstandinnietbewerktelagenvandebouwvoorgroter
dandieinbewerktelagen.Ditwijstopeenonevenrediggroterecohesie
ineerstgenoemdelagen,watinovereenstemmingismethetgroterepercentagefijneporiënindezelagen.Bijdalendvochtgehalteneemtditverschiltussennietenwelbewerktebouwvoorlagennogtoe.
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Uiteenin1970aanconsumptie-aardappelruggenopdedrieorganischestofbedrijventeNageleendeovereenkomstigeminiatuurbedrijventeMarknesseverrichtonderzoekbleeko.a.datderuggeninMarknesseforseren
fijnergeaggregeerdwarendaninNagele,waarschijnlijkdoordatalleenin
Marknessewasaangeaardmeteenrijenfrees.Verderbleekdegrondvan
NagelestabielerbijregenvaltezijndandievanMarknesse,vermoedelijk
samenhangendmeteenwatgrotergehalteaanafslibbaareneengroterverschiltussendevochtgehaltenbijdevloeigrensenpF2.Deaggregatenvan
hetobject"Wisselweide"wareninMarknesseduidelijkstabielerdandie
vande"Kunstmestakker"enhet"Klaverland".InNagelewarenergeenverschilleninstabiliteittussendedrieobjecten.
Tertoetsingvaneennieuwe merkteohniek bij het onderzoek naar de
verplaatsing van gronddeeltjes bijverschillendegrondbewerkingssystemen
werdeind 1969opeenaantalveldjesteMarknesseendunlaagjemetCo
gemerktegrondaangebrachtenondergeploegdof-gespit,danwelnietbewerkt (vastegrondsteelt).DeresultatenvandeteDelfttoegepasteactiveringsanalysevan 260der2015genomenmonsterswerdenontvangen.Hieruit
bleekdathetCo-gehaltevandegebruiktesuspensie (streefpercentage:2,0)
uiteenliepvan1,3tot2,11 (gewogengemiddelde:1,7). Menkrijgtverder
deindrukdatbijhetca.25cmdiepploegendevoorwaartseverplaatsing
vandegrondongeveer20cm,dezijwaartse30à50cmendeverticale
20à25cmheeftbedragen.Bijhetspitten(23cmdiep)warendevoorwaartseenverticaleverplaatsingvandegrondresp.nogonzeker (20en
40cmkwamvoor)en10à15cm.Ditlaatstezoueropkunnenwijzendat
despitmachinemindergoedmengtdandeploeg.Zoalsteverwachtenwas,
werdbijdevastegrondsteelthetmeesteCoindelaag0,0-2,5cm4-mv.
teruggevonden,hoewelhetplaatselijktot7,5cmdieptewasdoorgedrongen,
zelfsop10cmbuitenhetveldje.Dejuisteoorzaakvandittransportis
nognietduidelijk.
Inhetkadervandebestuderingvan verschillende
grondbewerkingssystemen bleekopeenslempgevoeligezaveleengrasgroenbemestingeenveel
grotereffecttesorterendanhettijdstipvanploegen.Hetbindendeffect
vaneendergelijkegroenbemestingkwamduidelijktotuitingineengrotere
afschuifspanning,ruwheidenbestendigheiddergrotereaggregatenenin
eengeringereverkruimeling.Deaardappelopbrengstreageerdepositiefop
degrasgroenbemesting.
Uiteenbewerkingvanin1969ophetproefveldPrLov7teMarknesse
verzameldegegevensbleekdatnochverschilleninwijzevanhoofdgrondbewerking,nochdieinploegdiepte,opbrengstverschillenbijvlas,suikerbietenenwintertarwehebbenveroorzaakt.Weleenduidelijkverschil,
zowelindeopbrengstvansuikerbietenendedaarbijbenodigdestikstof
alswatdefysischetoestandvandegrondbetreft,wasertussenrationelegrondbewerking (ploegen)envastegrondsteelt (geengrondbewerking).
Laatstgenoemdsysteemgafeen3vol.!lagerporiënvolume,eenca.5vol.!
kleinerluchtgehaltebijpF2,eenhogereconusweerstand,een10à15!lagereopbrengstbijsuikerbieteneneen70kgN/hahogerestikstofgift,
nodigvoorhetverkrijgenvandemaximaleopbrengst.
Het van te voren klaar maken van tulpenruggen opzavelgrondenbleek
groterisico'stegevenbijhetmachinaalplanten.Ondankshetvroegtijdig
opzettenvanderuggenuitdrogegrondengunstigeweersomstandighedenwas
bijhetmachinaalplantenca.35!vandedroge lossegrondverdwenen,
waarschijnlijkdoorvastrijden.Machinaalplanteninvochtigeruggen
geefthinderlijkekluiten.Machinaalrooienzonderextremetarrapercentageslijktalleenmogelijkoplichteregronden (totca.20!afslibbaar)
innietaltedrogetoestand.

Het doden en onderdrukken van onkruid enandereongewenstevegetatie
bijhetachterwegelatenvandehoofdgrondbewerkingopeenlichte,slempgevoeligezavelgrondbleekmetchemischeenecologischemiddelennietin
voldoendematemogelijk,zodateenmechanischeonkruidbestrijdingniet
gemistkonworden.TenbehoevevandeWerkgroepAardappelopslagbestrijdingwerdopdeinterprovincialeproefveldenserieno.662begeleidend
bodemfysischonderzoekverricht.
Hetonderzoeknaarhetmetdrieverschillendewerktuigencombinaties
gereed maken van zaaibedden voorsuikerbietenoplössgrondwerdteWijnandsradevoortgezet.Eennaderebeschouwingvandein1970verkregen
resultatenwasaanleidingtothetinwinnenvaninlichtingenovervruchtbaarheidsverschilleningolvendeterreinen.Dergelijkeverschillentussen
plateau,hellingendalblekenzeeralgemeen,zodathiermeebijproefveldaanlegenev.bijbemestingindepraktijkrekeninggehoudendientte
worden.

Recreatie
Eenbasisprobleembijonderzoekoverhetcomplexebegrip "bespeelbaarheid" van grassportvelden
is,evenalsbijhetcomplexebegrip"bodemstructuur",dekwantitatievekarakterisering.Nietalleentenbehoeve
vanhetonderzoekopgrassportvelden,maarookbijhetgebruikervanbestaatbehoefteaaneenmeetinstrumentvoordebespeelbaarheid;inhet
laatstegevalomuittemakenoferweldannietgespeeldkanworden.In
overlegmetdeNSFwerdophaargrassoortenproefveldteArnhemenop
verschillendegrassportenproefveldenmetproefobjectennagegaanofpenetrometermetingenperspectiefzoudenbieden.Ditbleekhetgeval,waarom
eenophetprincipevaneenramsondeberustendepenetrometerontworpen
engebouwdwerd.Deconusishierbijvervangendooreen"standaardhak".
Alsbijproduktvanditonderzoekbleekophetsportveldencomplexte
Zwagerveen(Fr.)datbezandingdestevigheidvandezodebijnormaal
gebruikvergrootendatwoudzandhiervoorbeterbruikbaarwasdanspuitzand,terwijlgrofrivierzandongeschiktwas.Opeenproefobject'inhet
sportpark"Gerner"teDalfsenbleekhetgehalteaanorganischestofvan
debovenste15cmvanhetprofiel,diebijaanlegeenorganischebemestingontving,eenpositieveinvloedophetvochtgehaltetehebben,
terwijlhetopgronddaarvanteverwachtennegatieveeffectopdeconusweerstandjuistgecompenseerdwerddoordepositieveinvloedvaneenmet
hetvochtgehaltetoenemendebedekkingsgraad.Overhetalgemeenbleek
doorbespelingdebedekkingsgraadvanhetgrondoppervlakmetgrasaf
endeconusweerstandtoetenemen.
Indepraktijkblijktnogaleensdatdetoplaagvaneengrassportveldonvoldoendestevigisendaardoorslechtbespeelbaar.Bestudeerd
werdwelkefactorenhierbijeenrolspelen,wathunkwantitatieveinvloedisopdebespeelbaarheidenwelkemaatregelenmenterverkrijging
vaneengoedebespeelbaarheidbijaanlegvaneengrassportveldofbij
verbeteringvaneenbestaandvelddienttenemen.Ditonderzoekvond
plaatsopallehockey-envoetbalveldenindegemeenteHaren(zandgrond)
enopeenaantalgrassportveldenindegemeenteGroningen(verschillende
gehaltenaanafslibbaar).Destevigheidvandetoplaagwerdterplaatse
volgensdezgn."hakmethode"beoordeeld,terwijlinhetlaboratoriumo.a.
hetvooreengoedgeachtestevigheidbenodigdevochtgehaltewerdbepaald.
Opdesportveldenopzandgrondbleekdestevigheidvandetoplaaghoofdzakelijkbepaaldtewordendoordeontwateringstoestandvanhetvelden
hethumusgehaltevandetoplaag.Bijeenlaaghumusgehalte(beneden2,51
iseenondiepegrondwaterstand (30à40cm Tmv.)toelaatbaaralsniet
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tijdensregenwordtgespeeld,maaralsditwelhetgevalisofbijhogere
gehaltenaanorganischestofzijndieperegrondwaterstandenvereist(tabelII).
TABELII.Grondwaterstanden (cm-=•mv.),bijverschillendegehaltenaan
organischestof (gew.%)indetoplaag (0-5cm)vaneengrassportveldop
zandgrondvereist,terverkrijgingvaneenvoldoendestevigheidvandie
laagbijverschillendeweerssituaties
Weersomstandigheid

enigetijdnaregen
tijdensregenvan1
tijdensregenvan2

mm/h
mm/h

Gehalteaan

organische stof

1

2

3

4

5

6

30
34
36

40
53
64

55
72
93

77
91
122

75
110
150

77
80
128 >150
>150 >150

7

Winderosie
Op23aprilvondenernstigegrondverschuivingenplaatsopdenoordelijkezand-endalgronden.Pasgepoteaardappelenwoeienbloot,sloten
enwijkenstovengedeeltelijkdichteneendeelvanhetPA-proefveldbij
Burema,Veendam (aardappeleninwinterrogge),werdoverstovenmetzand
vanhetaangrenzendeonbedekteaardappelperceel.Hetproefveldzelfstoof
niet,evenminalsanderemetwinterroggebegroeidepercelen.Hieruit

blijktweldathet zaaien vanwinterrogge die in het voorjaar wordtdoodgespoten, belangrijkeperspectievenbiedt.Onderzochtmoeto.a.nog
wordenwelkeminimalestanddichtheidvanhetjongewintergewasvoldoende
beschermingtegenwinderosiegeeft.Daarhetnietmogelijkbleekdit
onderzoekindewindtunnelmeteenlevendgewastedoenzonderzijnhabitusteveranderen,werdhetmeteenzonatuurgetrouwmogelijkplastic
gewasuitgevoerd (fig.1).Totdusverwerdenproevengedaanmettwee
plantdichthedenenééngrondsoort (zandgronduitTiendeveen).Enkele
resultatenzijnvermeldintabelIII.
TABELIII.Erosiesnelheidvaneenmet (kunst)winterrogge"begroeide"
zandgrondbijtweestanddichthedenvanhetgewasentweewindsnelheden
windsnelheid,herleid
op10mhoogte(m/sec)

16

19

standdichtheidder
kunst-winterrogge

groter

kleiner

groter

kleiner

snelheidvanafstuiving
(mmgrondlaagperuur)

0,03

0,22

0,13

1,48

Hoewelhetgewasinbeidegevalleneenaanzienlijkebescherming
geeft (vandeonbegroeidegrondstuiftbij19m/secop10mhoogte8mm
grondperuurweg),isdezenognietvoldoende.Menmoetnl.bedenken
datdevaneengrootoppervlakafgestovengrondopeenveelkleineroppervlak (bv.slootbodem)opgevangenkanworden,datdaardoorveelsneller
wordtopgehoogddanhetgroteoppervlakafstuift.Bijeenerosiesnelheid
van0,1mm/uurkaneensloot langsdelijzijdevaneenperceelgemakkelijkmeteensnelheidvan1cm/uurondieperworden.Destanddichtheidvan
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Fig.1.Plasticroggeplantenindewindtunnel.Onderzoeknaardestanddichtheidvanwinterroggedievereistisomdezandgrondafdoendetegen
verstuivingtebeschermen.
Fig.1.Plasticryeplantsinthewindtunnel.Studyofthestanddensity
ofwinterryerequiredtoeffectivelyprotectthesandysoilfromblowing.
hetbeschermendegewasmoetduszogrootzijn,datdegrondverstuiving
nihilisbijhogewindsnelheden.
Inverbandmethetanderewindsnelheidsprofielboveneenbegroeid
danboveneenbraakliggendgrondoppervlakwerdveelaandachtbesteedaan

de herleiding

van nabij het oppervlak gemeten windsnelheden op een stand-

aardhoogte van 10 m. Eentechniekvoordeextrapolatievanhetbeneden
45cmhoogtegemetenwindprofielwerdontwikkeld.Ruwwegbleekdatboven
eenmetca.8cmhogewinterroggebegroeidgrondoppervlakbijlage,resp.
hogewindsnelhedendewindsnelheidop10mhoogte2,resp.1£maaldie
inhethartvandewindtunnel (ca.35cmbovenhetgrondoppervlak)is.
Aandachtwerdbesteedaandewerkingentoepassingsmogelijkhedenvan
de anti-stuifmiddelen
Solfix,Agrosil,CurasolenHygromul.Agrosilen
Hygromulzijnnietgeschiktombraakliggendegrondlangeretijdtebeschermen,maarmeerbedoeldomopeenerosiegevoeligegrondsneleen
(gras)begroeiingtekrijgen.Curasolvoldeednietgeheel,maarschijntbij
hettegengaanvanverslempingoplössgrondgoederesultatentegeven.Als
eersteindruklijktSolfix,technischzowelalseconomisch,zekereperspectieventebiedenindetuinbouwophumusarmezandgronden.Eengemeenschappelijkbezwaarvandevierproduktenis,dathetermeebehandelde
grondoppervlakslechtbestandistegenoverstuivendzand.
Erwerdeenmethodeontwikkeldvoorhet stuifvvij
maken van gemalen
edeleompost. Dezewerkwijzewordtthansindepraktijktoegepast.

21

Afdeling Scheikunde van de grond

HetonderzoekvandeafdelingScheikundeisinhoofdzaakgewijdaan
enkeleverontreinigingsaspectenvanbuitendijkseafzettingen.Hetbetreft
voornamelijkonderzoekingenoverde zuare-metalenbelasting
vanmetde
groterivierenaangevoerdmateriaalenhetchemischgedragvandezemetalentijdenshettransportviadeestuarianaarzee.Naastdezwaremetalen,waaraanreedsgedurendevelejarenonderzoekisverricht,isinmiddelsookeenbegingemaaktmetdestudieoverdebinding van fosfaat
aanafzettingenuitzeearmen.
DegebiedenindeNederlandse delta, waaruitmilieuhygiënischoogpuntdiepgaandeinzichtenindezware-metalentoestandvandeafzettingen
vanbelangzijn,omvattendeuiterwaarden,hetzuidoostelijkdeltagebied
(waaronderdereedsbestaandeennogkomendedeltabekkens),dekuststrook
vandeNoordzee,hetIJsselmeerendeWaddenzee.
Veelinzichteninhoeveelhedenengeochemischgedragvandemetalen
werdenindeafgelopenjarenverkregen.Eenaantalproblemenisechteronvoldoendeopgelost,inhetbijzonderbetreffendedemechanismenvande
metdegetijdenwerkingsamenhangende mobilisatie-processen i>an de zware
metalen inestuaria.Inzichtindeaardvandemobielemetaal-organisehe
verbindingenismedevanbelangvoordebestuderingvandeprocessenvan
debio-accumulatie.Daarnaastisdebelastingvanslibmetzwaremetalen
enerzijdsdoortoenemendeindustrialisatieenanderzijdsdoordeuitvoeringvancivieltechnischewerkenaanveranderingenonderhevig,hetgeen
aanleidinggeefttotuitvoerigonderzoek.
Dooruitvoeringvancivieltechnischewerkenontstaanveranderingen
indeverspreidingvanrivier-enkustslib,alsmedezodanigemilieuveranderingendatdezehetgedragvandeaanhetslibgebondencomponentenin
hogematekunnenbeïnvloeden.ZowordtdoordeuitvoeringvandeDeltawerkenminderslibnaarzeeafgevoerd,terwijlhetbinnendehoofdafsluitingenbezinkendeslibaandegetijdenwerkingisonttrokken.Deconsequentieshiervanvoorhetzware-metalengedragwordenthansuitvoerigonderzochtinsamenwerkingmetdeafdelingMilieuonderzoekvandeDeltadienst
vanRijkswaterstaat.Eensoortgelijkesituatiedoetzichvoorbijdeafvoer
vanRijnslibviadeIJsselnaarhetIJsselmeer.Onderzoekhieroverwordt
thansvoorbereidinsamenwerkingmetdedienstZuiderzeewerkenvanRijkswaterstaat.Eenanderaspectishetstortenvangrotehoeveelhedenhavenslib,inhetbijzondervanEuropoort,indekustzonevandeNoordzee.Het
betekentinwezenhetverplaatsenvanminofmeergecontamineerdslibnaar
eenmilieumetandereeigenschappen.Onderzoeknaarhetmobiliteitsgedrag
vanzwaremetalenenanderecomponentennastortingvanhetslibinhet
marienemilieuisvanbelang.
Eenadequateaanpakvandeproblematiekvandezwaremetalenin
deNederlandsedeltabeperktzichniettotdesamenwerkingmeteenaantal
dienstenvanRijkswaterstaat.Medeinhetonderzoekbetrokkenzijno.a.
het InteruniversitaireReactor Instituut (Delft)enhetCentraalLaboratoriumT.N.O. (Delft),beidevoordetoepassingvandeactiveringsanalyse
voorhetbepalenvandemetalen,hetRijksinstituutvoordeVolksgezondheid (Bilthoven)enhetRIZA (Voorburg)voordebestuderingvandeinteractiewater-slib,alsmedelaboratoriavandeuniversiteitenvanAmsterdam,
GroningenenUtrechtvoordiversedetailonderzoekingen.Verderzijverwezen
naaronzeinbrengindegedurendehetafgelopenjaaropganggekomenv*erk22

zaamhedenvandeStuurgroepEstuariaenNoordzee (Studie-enInformatiecentrumT.N.O.voorMilieuhygiëne)endeinnovember1971gehoudenNATQNoordzeeconferentie (Schotland).Hetgedurende laatstgenoemdeconferentie
o.a.aanbevolenchemischonderzoekinestuariaenaangrenzendegebieden
wasinbelangrijkemateopIB-ervaringengebaseerd.
In1971ontwikkeldendehiervoorbedoeldeonderzoekingen zichvolgens
denavolgendelijnen.
Zware metalen in Rijn-3 Maas- en

Seheldeafzettingen

Doordeervaringenvaneenlangereeksvanjarenmeteenaantalrivierenwashetmogelijkdejaren1960en1970tevergelijkentenaanzien
vandecontaminatiemetzwaremetalen.IntabelIVzijndegehaltenvan
eenaantalmetalenvoorbeidejareninhetslibvanderivierenRijn,Maas
enScheldeweergegeven.
TABELIV.Naar 100%vandefractie <16ymgeëxtrapoleerdegehaltenaan
zwaremetalen(inppm)vanRijn-,Maas-enSeheldeafzettingenuit 1960
en1970
Rijn

zink
chroom
koper
kwik
lood

Maas

Schelde

1960

1970

1960

1970

1960

1970

3800
990
540
18
950

2900
1240
600
23
800

2900
380
310

2500
620
340

1000
290
150

800
380
140

Deverontreinigingmet Zn,CrenCublijktvoordeaangegevenvolgordevanderivierenvrijsterkaftenemen.Vooraldecontaminatievan
hetScheldeslibbleekbelangrijkmindertezijndandooronswerdverwacht.Gedurendehetafgelopendecennium zijndegehaltenaanzwaremetalennietbelangrijktoegenomen,voordeRijnisditvoorHg,CrenCu
resp. 25,25en10$.DemetalenZnenPbgevenzelfseenafnametezien
vanresp.25en151.OpvallendiswelderelatiefgroteCr-toenamein
hetMaasslib.
Onderzoek in de deltabekkens
HetonderzoekinhetgebiedvandeRijnmondingenwasindeeerste
plaatsgerichtopdegevolgenvanhetdoorverontreinigingenveranderde
organische-stofregimevandeRijnenvandeafsluitingvanhetHaringvlietophetgedragvandezwaremetaleninhetbenedenstroomsedeelvan
dedelta.
De organisóhe-stofhuishouding
van de Rijn isgedurendedelaatste
10jaardrastischgewijzigd.Deafbraakvanorganischestofinslibin
hetestuariumgedeeltevanderivierissterkafgenomen,terwijlde
vroegergeconstateerdedalingvandeC/N-verhoudingvanBiesboschnaar
Haringvlietvan21naar14vlakvóördeafsluitingvanhetHaringvliet
(november1969)hadplaatsgemaaktvooreenconstanteverhoudingvan
17à18.Devoorheengeconstateerdemobilisatievanzwaremetalenuit
slibwaarbijdezeinhetestuariumalsmetaal-organischeverhingenin
oplossinggaan,zoudoordeverminderdeontledingvandeorganischestof
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mino£meerkunnenwordentenietgedaan,hetgeeneenzwaarderebelasting
vandeWaddenzeemetdezemetalenzoubetekenen.Uitvoerigin1971uitgevoerdonderzoekheeftevenwelaangetoonddatdit(nog)niethetgevalis.
Evenals10jaargeledenhebbendemobilisatieprocessen totgevolgdatde
inhetoorspronkelijkeRijnslib aanwezigegrotehoeveelhedenZn,Cr,Cu,
HgenPbinhetwaddenslib totveellagerewaardenzijngereduceerd.
MetdeafsluitingvanhetHaringvlietisdegetijdenwerkingaaneen
belangrijkeRijnmondingontnomen.InsamenwerkingmetdeDeltadienstvan
deRijkswaterstaatwerdbegonnenmethetonderzoeknaardeinvloedvan
deafsluitingophetmetalengedraginhettrajectMerwede-Haringvlietsluizen.Indeloopvan1971werdechternoggeeninvloedopdemobiliteit
vandeelementenZn,CrenCugeconstateerd.
Erwerdverdereenaanvanggemaakt,eveneensinsamenwerkingmetde
Deltadienst,methetonderzoekoverde oplosbaarheid
van fosfaat in slib
inverbandmethetgevaarvooreutrofiëringvanhetoppervlaktewaterin
dedeltabekkens.
Indeafgeslotenzeearmenwordenrivierwaterenslibaangevoerd,die
insterkematemet fosfatenzijnbelast,hetgeenkanbijdragentotde
eutrofiëringvanhetwater.Dooronderzoekoverfactorendiehetfosfaatevenwichtinwater-slibsystemenbeheersen,wordtgetrachtbijtedragen
tothetverzamelenvangegevensnodigvoorhettreffenvanpassendemaatregelen.
Bijextractievanrivierslibmetmengselsvanrivier-enzeewater
bleekaanzienlijkmeerfosfaatuithetsliboptelossennaarmatede
concentratieaanzeewaterhogerwas.VoorslibuithetHaringvliet laat
fig.2ziendatonderbepaaldeproefomstandighedeninrivierwater3,5mg
Peninzeewater20mgPperkgsliboploste.Bijvermengingvanrivierwatermetzeewaterindeltabekkenskaninprincipehetzelfdeverschijnsel
optreden.
mg Popgelostperkgslib
(mg P dissolved per kg sediment)
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rivierwater(river water) 7 6'/26
zeewater (sea water) 0 l/2 1

5
2

U
3

3
4

2
5

1
6

0
7
volumedelen
(parts byvolume)

Fig. 2.Oplosbaarheid van fosfaat uit Haringvlietslib in afhankelijkheid
van dewatersamenstelling [somvan in 10extracties inde verhouding
l(slib) :10(rivier-/zeewatermengsel) opgelost fosfaat].
Fig. 2.Solubility of phosphate inHaringvliet sediment asdependent upon
thecomposition of thewater [summation of theamounts of phosphate dissolved in 10extractions in theproportion 1(sediment) :10(mixture of
river-and seawater)}.
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Hetonderzoekwordtverdergerichtophetverkrijgenvaneenmeer
gedetailleerdbeeldvandesamenhangtussenwatersamenstelling,medein
verbandmet opgeloste zouten,enhetfosfaatevenwichtwater-slib.Het
bestaanvanverschillendeslibsoorten (vgl.laterinditverslag)vormt
eenextracomplicatieindit onderzoek.
Mobilisatie

van zware metalen

Overhetmechanismevandereedsveelgenoemdemobilisatievanzware
metalen,waarbijdezeinhetgetijdengebiedalsgevolgvaneen intensieve
afbraakvandeorganischestofinoplossing gaan,werdooknuweerverder
onderzoekverricht.
Dematewaarindeverschillendemetalenwordengemobiliseerdwordt,
behalvedoordeontledingssnelheid vandeorganische stof,bepaald door
debindingssterktetussenmetalenenorganischeverbindingen,hetbindingsvermogenvandeorganischeverbindingenvoordeverschillendemetalenen
deconcentratiesvandemetaleninhetslib.
KarakteristiekeverschillenwerdeninditverbandgevondentussenFe,
CuenHg.DeafbraakproduktenvandeorganischestofkunnenCuenHgzowel
indevormvanpositiefalsnegatiefgeladenorganischecomplexe ionenmobiliseren.DaarentegenkanFealleenalsnegatiefgeladenionencomplexin
hetslibmobielwordengemaakt.Ditbetekentdathetbindingsvermogenvan
deorganischeafbraakproduktenvoorCuenHggroterisdanvoorFe.
Het feitdatFetochinsterkematewordtgemobiliseerd,isenerzijds
eengevolgvanhethogeFe-gehalteinslib,anderzijds vandesterkebindingvanFemet organischeverbindingen.Demobilisatievanditelementis
zelfszohoog,dathettendelealshydroxychelatenuithetslibverdwijnt.InvergelijkingmetnormalechelatenkunnenhydroxychelatenaanzienlijkmeerFebinden.
VoorHgwerdverdervastgesteld datbehalvedoorvormingvanoplosbareorganischeHg-verbindingen,mobilisatie optreedt doorhet ontstaan
vananorganische stabieleHg-chlorideverbindingen.Ditkanvooralonder
marieneomstandighedeneenbelangrijkerol spelen.
Contaminatie van uiterwaarden
Eenbelangrijk afzettingsgebied vanverontreinigd slib zijndeuiterwaarden.Zuiversedimentologischgezienisgeblekendatwehiermet
eenzeercomplexprobleemtemakenhebben.Invroeger onderzoekwerdgeconstateerd datdooreenrivier,inafhankelijkheid vandestroomsnelheid,
verschillendesoortenslibkunnenwordenafgevoerd.Bijnormalestroomsnelhedenoverheersthet zgn.oorspronkelijke slib,bijhogesnelhedenhet
vanrivierbodemenoevers losgemaakte erosieslib.Hetlaatstemateriaal
isverantwoordelijk voordesedimentatieopdeuiterwaarden. Inmiddelsis
echtergeblekendateennogmeergedifferentieerdenuanceringvanslibsoortennoodzakelijk is.Wijkomen hieropinditverslagnog terug.Een
sedimentatiepatroonvanverschillendesoortenslibmanifesteert zichnu
ookbinnendeuiterwaarden.Ditisvanbelang omdatdematevancontaminatiemedeafhangtvanhettypeslib.Deverontreinigingisnl. geringer
naarmatehetslib,afgezienvandegranulometrische samenstelling,gemakkelijker totbezinkingkomt.Ditbetekentvoordeuiterwaardendeafzettingvanslibvariërendvan lichttotmatigverontreinigd.Zokunnen
b.v.deCu-gehalten,geëxtrapoleerd naar 1001vandefractie<16urn,op
deRijnuiterwaardenvariërenvan 140tot340 dpm.
Indeloopvan1971werdintweeopzichtenverdereaandacht aande
zware-metalenbelastingvandeuiterwaardenbesteed:opnamevandezemetalen
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doorgrasenhethieropgrazenderundvee,alsmededebetekenisvande
metalenvoordeplantenassociatiesopterreineninditgebied,waaraan
landschappelijkeofnatuurwetenschappelijke waardenkunnenwordentoegekend.
Devoedselketengrond-gras-rund-melkwerdvoordeuiterwaardenvan
deWaalonderzochtinsamenwerkingmethetInstituutvoorVeterinaire
FarmacologieenToxicologieteUtrecht,deGezondheidsdienstvoorDieren
inGelderlandenhetInteruniversitair Reactor Instituut.
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Fig.3.Kwikgehaltenindeketen:sedimenten afgezetopdeuiterwaarden
vandeRijn-buitendijks gras-weefsels (nieren,lever,vleesenhersenen)vanbuitendijks grazendekoeien-melk.
Fig.3.Mercury contentsinthesequence:sediments depositedonthe
diked-in flood plainsofthe Rhine-grass grownoutsidethedikes-tissues
(kidneys,liver,meat,andbrains)ofcowshaving grazed outsidethedikes
-milk.
VoorhetelementHgwerdditonderzoek inmiddels afgesloten.Een
schematische samenvattingvanderesultatenisweergegeveninfig.3.Het
verrassenderesultaatwasdatindezeketendekwikgehaltenniettoe-maar
afnemen,ditintegenstelling totwatveelalwordtgevondenbijvoedselketensinhetwater.Verderisgeblekendatdegrasmonsters geenspoorvan
hetuiterst toxischemethylkwikenvanandereextraheerbare organischekwikverbindingenbevatten.
HetRijksinstituut voorNatuurbeheerhechtgrotewaardeaaneenclassificatieeninventarisatievandeuiterwaardenombijaanslagenhierop
tenbehoevevanrecreatieofcivieltechnischewerkentebeschikkenover
gegevensoverdelandschappelijkeennatuurwetenschappelijke waarde.In
ditverbandwordtmomenteelinsamenwerkingmetonseenonderzoekuitgevoerdindeuiterwaardenvandeMaasendeRijnvertakkingenomeeneventuelesamenhangvasttestellentussendeveranderingvandenatuurlijke
vegetatieendegehaltenaanzwaremetalen.

Verderedifferentiatie

in slibsoorten

Brbestaan inmiddelsduidelijkeaanwijzingendatdehiervoor vermelde
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onderscheidingvanoorspronkelijkenerosieslib,waaraandooronsin
vroegereonderzoekingenuitvoerigaandachtisbesteed,eenuitbreiding
behoeft.Deonderscheidingvanoorspronkelijkenerosieslibisgebaseerd
ophetonderzoekvan gesedimenteerd materiaal.Erisindeeersteplaats
eenverschilinfysischeeigenschappen,hetgeenbetekentdatheterosieslib,zoalsdito.a.opdeuiterwaardenbezinkt,eenbeperkterverspreidingsgebiedheeftdanhetoorspronkelijkslib.Daarnaastisheterosieslib
belangrijkmindermet zwaremetalenverontreinigd,waardoordeuiterwaarden
nietaaneenmaximalebelastingmetdezemetalenblootstaan.
Opdeplaatsenwaarhetoorspronkelijkslib totbezinkingkomt (riviermondingenenkustgebieden)werdditmateriaalnuquachemischesamenstellingvergelekenmethetterplaatse zwevende- slib.Hetbleekdathet
zwevendemateriaal,behalvedatheteenhogergehalteaanorganischestof
had,tevens zwaarderbeladenwasmetzwaremetalen.Opvallendinditverbandwarenookdegehaltenaantantaal:relatiefhooginzwevendslib,
lagegehaltendaarentegeninbezonkenoorspronkelijkslib.Uitdezewaarnemingenvolgt,dathetzwevendeslibbinnendeonderzochtegebiedenniet
volledigtotbezinkingkomtendatdemeestverontreinigdecomponentenvan
ditmateriaaleennoggroterverspreidingsgebiedhebben.Eendiepgaand
onderzoeknaardesamenhangtussenfysischeencontaminatie-eigenschappen
vanslib,medemethetoogopdestudievandebio-accumulatievanzware
metalen,isdringendgewenst.
Herkomst en transport van kalk
Inverbandmethethiervoorbehandeldegeochemischonderzoekindeltagebiedenstaatookhetdoordrs.W.Salomons (RijksuniversiteitGroningen)
metonzemedewerkinguitgevoerdeonderzoekoverherkomstentransportvan
kalkinslib.ReedseerderwerdeenkwantificeringgegevenvandehoeveelhedenkalkinslibinhetWesteuropesekustgebied,waarbijafnemende
gehaltenwerdengevondengaandevandeKanaalkustviahetNauwvanCalais,
deNederlandsekustendeDuitseWaddenzeenaardewestkustvanSleeswijkHolstein.
Getrachtwerdnuomperregiodekalkteonderscheidennaarrecent
enoudermateriaal.Eenrecentetoevoegingvankalkaanslibkangeschieden
indevormvanschaaldeeltjes.Verderkankalkwordentoegevoegddoorerosie
vanoudekalkafzettingenendoorneerslagvankalktengevolgevanoververzadigingvanhetomringendewater.Kalkuitrecenteschaaldeeltjesbevat
integenstellingmetdebeideanderevormenhogeMg-enSr-gehalten.Nederlandsslibbleek lagegehaltenaandezeelemententehebbenenisderhalvenietgrotendeelsuitrecentbiogeenmateriaalsamengesteld. i
Meerkwantitatieveinformatieswerdenverkregenaandehandvan ll4couderdomsbepalingen.VandekalkinslibvandeVlaamseBankenbleek
tenminste30$recenttezijn,inDollardslibwasditnietmeerdan15$.
Gepaardgaandemeteenafnemendkalkgehaltevanzuidnaarnoordvinden
weduseentoenemendeouderdom.
Dooranalysevanzuurstof-enkoolstofisotopenincarbönatenkon
verderwordenvastgestelddatdedoordeRijnafgevoerdekalkgrotendeels
afkomstigisvanerosievanoudekalkafzettingen.
Fosfaatonderzoék
Hetfosfaatonderzoékwasindeeersteplaatsgerichtopdeontwikkelingvaneenmethodevoorhetbepalenvandiefosfaatbindendeeigenschappen
vandegrondwelkedebeschikbaarheidvanhetfosfaatongunstigbeïnvloeden.
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Fig. 4.Opname,gemaaktmet een scanning-electronenmicroscoop, van een
kalkdeeltje uit een oude kalkafzetting met een laag Sr-enMg-gehalte.
(FotoW. Salomons.)
Fig. 4.Photograph,madewith a scanning electronmicroscope,of a
calcium carbonate particle from anold lime sediment having a low Sr and
Mg content. (Photograph W. Salomons.)

Defosfaatbindingwerd aangediend alsdeP-factor,datisdiehoeveelheidfosfaatwelke,onder zekerestandaardcondities aandegrond
toegediend,instaatisomhetPw-getalmeteeneenheidteverhogen.
ErisnagegaanofdeP-factorvoor (nagebootste) veldomstandigheden
bij inwerkingstijdenvariërendvan1weektot1jaarsamenhangvertoont
meteenP-factorwaardediebijeeninwerkingstijdvan22uurwordtbepaaldvolgenseenvoorroutineonderzoekgeschiktemethode.Ineenproef
met36Nederlandse grondenwerdinditverbandgevondendatdeP-factor
voorveldomstandighedenbijeeninwerkingstijdvanb.v.4wekenmeteen
verhoudingscoëfficientkanwordenafgeleiduitdeP-factorvoor22uur.
Verderwerdenverschillendemethodenvanfosfaatonderzoekvangrond
vergelekenopbasisvandematevansamenhangmetfosfaatgehaltenvangewasseninpotproeven.VoordenieuwePw-methodewerdmet aardappelenals
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Fig. 5.Biogeenkalkdeeltjeuit slib van deVlaamse Banken. Integenstellingmet devorige opnamebevat dezekalkhoge Sr-enMg-gehalten. (Foto
W. Salomons.)
Fig. 5.Biogenic calcium carbonate partiele frommud from the Vlaamse
Banken (Flemish Banks). Incontrast with figure 4, this lime contains high
Sr and Mg contents. (Photograph W. Salomons.)

proefgewaseenaanzienlijkhogere lineairecorrelatie-coëfficiënt (0,92)
gevondendanvoordeP-AL-methode (0,45)envoordeinDuitslandtoegepastemethoden P-DL(0,45)enP-CAL (0,53).Eenproefmetbuitenlandse
grondenmet tarwebevestigdeditgunstigeresultaatvandePw-methode.
Grondbewerkingaonderzoek
InsamenhangmetdeafdelingBodemfysicaengrondbewerkirigwerdonderzoekverrichtoverdemengendewerkingvan grondbewerkingswerktuigen.
Hierbijwerdenin1969 toplaagjesopproefveldjesgemerktmethet element
Co.Nadegrondbewerkingeninherfst 1969werdenindeherfstvan1970
doormiddelvanactiveringsanalysedezijwaartseendiepteverplaatsing
vanCogemeten.
Enigevoorlopige conclusieskondenwordengetrokken.Zowerdophet
objectvastegrondsteeltvastgestelddatonderdezeomstandighedennogeen
zijwaartseverplaatsingtot20cmkanvoorkomen.VerderbleekbijdebewerkingvangrondmetdespitmachinehetConiettotdemaximalespitdieptetewordenteruggevonden.Naastdezemindergoedmengendewerking
werdookeenzekereonregelmatigheidbijhetspitwerkvastgesteld.De
ploegbleek eenbeteremengendewerkingtehebbendandespitmachine.
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Afdeling Plantevoeding

Hetalgemeenenverklarend onderzoekdatditjaarbinnendeafdeling
werdverricht,betreftweer zeeruiteenlopende aspecten.Zowordteen
deelvandeaandachtaanbestuderingvandetoeleveringvanionennaar
hetworteloppervlakbesteed.Anderefacettenzijndestudievandeont^
wikkelingvanhetwortelstelsel,distributievanmineralenindeplant,
endefunctievaneenelement.Uiteraardkunnentelkensmaar zeerbeperkte
aspecteninonderzoekwordengenomen.Hierbijkandekeuzevanonderwerp
insterkematebepaaldwordendooruitdepraktijkafkomstigeproblemen.
Contactenmetcollega'sinandere instellingenofafsprakeninwerkgroepverbandhebbensomseenduidelijke invloedopdedetailleringvaneen
onderzoeksproject.
Methetvertrekvandr.VanderPaauwdoorpensioneringwerdhet
deelvan zijnwerkprogrammadatgecontinueerdwordt,ondergebrachtinde
afdelingBiologievandegrondendeafdelingBodemfysicaengrondbewerking.Dereedsinnovember 1969benoemdedr.Werkhovenheefttottaak
eenbijdrageteleverenaanons inzichtbetreffendeeenindexvoorde
beschikbaarheidvanenkeleelementenvoordeplant.
Karakterisering

van de beschikbaarheid van

voedingsstoffen

Algemeenwordthedentendageaangenomendathetoverwegendedeel
deropgenomen ionenuitdebodemoplossingwordtgeabsorbeerd.Hetis
echter zeerdevraagofde"bodemoplossing"indedirectenabijheidvan
deactieveplantewortelweldezelfdeisals dieverkregenuiteenin
evenwichtverkerendgrondmonster.
Onderzoekinmodelproevenheeftaangetoond,datmet toenemendeconcentratievaneenioneenstofrelatieftrager intreedtdanhetvoordeverdamping aangezogenwater.Metingeninhet zandsubstraat tusseneenwortelmassabevestigengegevens,dattegenhetworteloppervlak aanveelaleen
concentratieverlaging optreedt,maardateenverhogingindeconcentratie
eveneensmogelijk is.Concentratieverlaging aanhetworteloppervlakzal
totgevolghebbendatdiffusienaarhetabsorberende oppervlakoptreedt.
Daarnaast zalookdoordesorptieuitdebeschikbarebodemvoorraad een
bijdragegeleverdwordentoteenaanvullingvanhettekortindeoplossing.
Wilmeneenindexvoordebeschikbaarheidvaststellenvooreenion
datalsregelrelatieftragerdanwater intreedt,dankanmendeconcentratieindebodemoplossing allichtalsredelijkmaatgevendbeschouwen,
b.v.voorcalcium.Vooreenrelatiefzeersnelgeabsorbeerd ionals fosfaat,waardesorptieendiffusieindetoelevering eendominerenderol
spelen,isdeconcentratieindeevenwichtsbodemoplossingnietdirektvan
belang.Menzouhierkunnenstrevennaareenindex,waarineendoorsterke
desorptietehandhavenconcentratiegemetenwordt.
Gebaseerdopdezojuistbeschreveninzichtenengesteunddoorde
zeergoedeervaringmetdeP-waterindex,wordternaargestreefddebeschikbaarheidvancalciumenkaliumbetertekarakteriseren.Ooknuwordt
inhetonderzoek gewerktovereengroottraject extractieverhoudingen
(grond/water).Hetlijktvoordehandteliggenvoordebepalingvanbeschikbaarcalciumuittegaanvaneennauweextractieverhouding,voordie
vankaliumenfosfaatvaneenwijde.
Geblekenisdatbij toenemendeextractieverhouding-tot60mlwater
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Fig.6.Verbandtussenextractieverhoudingenendepergewichtseenheid
grondgeëxtraheerdehoeveelheidkalivoorenkelegronden.
Fig.6.Relationbetweenextractionratiosoil:waterandthequantity
ofpotassiumextractedforanumberofsoils.
per1ggrond-alsregelnogsteedsietstoenemendehoeveelhedenkalium
vrijgemaaktworden.Ineenenkelgevalwordtbij1:60grond/watermeer
kaliumvrijgemaaktdanindestandaard0,1NHClextractie (5ggrond/
50ml).Dehoeveelheidkalium,diebijdewijdeverhoudingmetwaterwordt
vrijgemaakt,gafopbouwvooromgerekendbijtweegrondenwaardenvan102
en162kg,enbijdestandaardextractiemetHClresp.240en98kg.
Erishetnodigemateriaalverzameldomnatekunnengaanofermet
eenindex,gebaseerdopeenbepaaldeextractieverhouding,eengoedecorrelatiemetdeopnemingdoorhetgewasistevinden.Daardecalciumabsorptiedoorhetgewassterkbeïnvloedkanwordendoordekaliumconcentratieinhetmilieu,zijnerproevenopstromend-watercultuurverricht
omdezeinteractiesnategaanenderelatieconcentratieenabsorptie
temeten.Degebruikteconcentratiesindezevoedingsoplossingenzijn
geringenliggenindeordevanhetgeenoverdebodemoplossingbekendis.

Invloed van het weer
Hetdoordr.VanderPaauwopgezetteonderzoeknaardeinvloedvan
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Fig. 7.Watercultuurvan appelboompjes op snel circulerende,gekoelde
voedingsoplossingen.
Fig. 7.Water culture of young apple trees onrapidly circulating, cooled
nutrient solutions.

hetweeropdebodemvruchtbaarheidwerdvolgensplanopdedrieproefvelden
voortgezet.Opgemerktmoetwordendathetproefveldopzwarekleinoodgedwongenverlegdmoestwordenvande"JacobSijpkensHeerd"naarde"Ebels
Heerd"teNieuwBéerta.Ineengrootaantalwaarnemingenkwamenduidelijk
degevolgenvandedroogtenaarvoren.
Bewerkingvandein1970verkregengegevensbrachto.m. eenbevestigingvandewaarneming,dateenhogegroeisnelheidvanaardappelsopzandgrondsamengaatmeteensnelverbruikvandeinhetvoorjaargegevenstikstof.Erbestaatdeindrukdatditsamengaatmeteenrelatief intensieve
bewortelingvandebovenste lagenindeze zandgrond.
Ontwikkeling van het

wovtelstelsel

Daarhetgrondwateralsregel zeer zuurstofarm is,belemmerteen
hogegrondwaterstanddebewortelingsdiepte.Indeloopvanhetgroeiseizoentreedtvaakeendalingindegrondwaterstand op,waarbijhetwortel-
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stelselnaardedieptevolgt.Devraagwerdgesteldofhetnagroeienin
dediepteookafhankelijkkanzijnvandeduurvandehoge grondwaterstand.
Ineenbuizenproefwerdgevondendat,alsdegrondwaterstand langerdan
25dagennazaaienop40cmondermaaiveldwerdgehouden,eenlateregroei
naardedieptebeperktwas.Hetproefgewaswashaverendebuizenwaren
methumeuzezandgrondgevuld.

Fig. 8.Wortelstelselsvanhaverophumeuzezandgrond: (A)bijeenpermanentegrondwaterstandvan80cmbenedenmaaiveld;(B)gezaaidbijeen
grondwaterstandvan40cmbenedenmaaivelddie25dagennahetzaaien
werdverlaagd tot80cmbenedenmaaiveld;(C)bijeenpermanentegrondwaterstandvan40cmbenedenmaaiveld
Fig. 8.Rootsystemsofoatsonhumiferoussand:(A)ground-waterlevel
fixedat80cmbelowthesoilsurface;(B)sownataground-water levelof
40cmbelowthesurfaces,lowered to80cm25daysaftersowing;(C)groundwaterlevelfixedat40cmbelowthesurface.
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Inallegebiedenmeteendiepegrondwaterstandishetgewasinmeer
ofmindere (regenenirrigatie)mateafhankelijkvandewatervoorraadin
degrond.Hetverbruikvandezevoorraadschrijdtvanbovennaarbeneden
voort.Devraagkangesteldwordenofhetwortelstelselinstaatisde
terugwijkendevoorraadbeschikbaarwatervoldoendesneltevolgenenhoe
ditgeschiedt.
Ineenbuizenproefmetaardappelplantenwerdentweecontrasterende
situatiesgeschapen.Indehelftderbuizenonttrokalleenhetgewaswater,
indeanderehelftderbuizenwaseenversneldwaterverliesmogelijkdoor
zijdelingseevaporatieviaperforatiesindebuis.In6-8wekentijdwerd
eenvrijwelevengrotebewortelingsdieptebereikt. Ditondankshetfeit,
datinhetversnelduitdrogendeprofieldewortelseengroteremechanische
weerstandmoetenoverwinnen.Deverminderdevochtvoorziening resulteert
inkleinereplanten,eenlagerspruit/wortelquotiënteneenheelander
wortelbeeld.Bijversneldeuitdrogingwordthetwortelstelselnaarde
dieptetoesnelzeerveelijler,terwijlbijdelangzameuitdroging zeer
veelwortelsdediepteingaan.
TABELV.Dereactievanaardappelplantenopeenlangzaameneensneluitdrogendprofiel

langzaam
uitdrogend
versneld
uitdrogend

WortelS/W
gewicht,
g

Wortel- Relatieve wortelmassa (%) inlaag
diepte,
cm
0-10 10-20 20-•3030- •40 40-5050-60
cm
cm
cm
cm
cm cm

2,14

8,4

62

13

15

19

23

20

10

0,62

6,3

60

27

23

21

19

8

2

Alsgebruikelijkwerdookeenaantalbemonsteringenteveldeuitgevoerd.Deverzameldegegevensdienenomingepasttewordeninanderonderzoek.Hetopdetulpgeconcentreerdewortelonderzoekisafgeslotenen
gepubliceerd.Problemenrondditgewashebbengeleidtoteenbeginvan
onderzoeknaardegeschiktheidvanschuimplasticsalsgrondvervangend
substraat.Hetzieternaaruitdatdedoorwortelbaarheidvanvelepolyurethaanschuimengeenprobleemzalzijn.
Watdewerkwijzeninhetonderzoekbetreftwerdenmoeilijkhedenbij
hetpeptiserenenuitspoelenvankleiuitboormonstersopgelost.Deverbeterdemethodekonopgenomenwordenindetweededrukvanhetboek
Methodsfortheexaminationofrootsystemsandroots,doorJ.J.SchuurmanenM.A.J.Goedewaagen.Deontwikkelingvanmeetapparatuurterbepalingvandezuurstofspanningingrondenwatervorderde.
Funktie van het

wortelstelsel

Beperkingvandeontwikkelingvanhetwortelstelsel,b.v.dooreen
dichteondergrond,resulteertalsregelinverminderdeopnemingvanwater
enmineralen.Ditfeitkoninbuizenproevennogmaalsbevestigdworden.Uit
tweeafzonderlijkeproevenkwamnaarvoreninhoesterkematedevochtigheidvandegrondmededeopnemingvanmineralenbeïnvloedt.TabelVIillustreerthoedemogelijkheidtotdieperebewortelingineenveelgrotereabsorptieresulteertbijeenslechtsweiniggroterewortelmassa.
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TABELVI.Relatievemassaenverrichtingvantweeongelijkdiep ontwikkelde
wortelstelsels
Worteldiepte,

30
50

Wortelmassa
relatief
56
59

Abslorptierelatieft.o.v.een

controle

N

P

K

Ca

H20

52
79

26
72

44
77

80
74

29
60

Juistdeabsorptievanfosfaat,diesterkafhankelijkisvandiffusieprocessen,reageertsterkoparmoedevanwater.Ookkaliumis,conformde
verwachting,vrijgevoelig.
Toevoer van mineralen via bespuiting

van bovengrondse delen

Bijdebestrijdingvanstipinappelsdoorbespuitingenmetcalciumzoutenisgeblekendatmenalleeneffectheeftalsmendevruchtengoed
raakt.Metbehulpvanradioactiefcalciumisdedoordringingvandeopgebrachtehoeveelheidindeappelnaderonderzocht.Deindringingishet
sterkstonderomstandighedenvaneendrogeatmosfeerenschijntna1dag
alvooreendeelteneindetezijn.Erkandanmeerdandehelft zijn
binnengedrongen.DedieptevanindringingiszelfsnaSdagenminderdan
5mm.Indelaagonderdeschilkomtna5dagenongeveer 101voorenna
10dagenongeveer 20$.Eengrootgedeeltezitdusnogindeschil.
De distributie

van mineralen in de plant

Voorcalciumisdedistributievanditelementoverdeplant zeer
ongelijk.Dedelenvandeplantdierelatiefweinigverdampenenwier
watervoorzieninggrotendeelsdoortoestromenvanhetzeefvatensapwordt
gedekt,zijnzeerarmaancalcium.Ditkantothetoptredenvansymptomen
alsstip,neusrotenz.aanleidingzijn.
Hetisvanbelangteweten,welkeverschijnselenvoorditzeerlage
gehalteaancalciumverantwoordelijk zijn.Insamenwerkingmetdr.
P.M.L.Tammes (CPO,Wageningen)wasluooa floëemsapvoorditonderzoek
terbeschikking.Naeenbepaaldevoorbehandelingvanhetsapbleekdat
menerredelijkehoeveelhedenkaliumzoutaankantoevoegenzonderhet
optredenvantroebeling.Voegtmenechtercalcium-ofmangaanzoutentoe,
danveroorzakenzelfsdekleinstehoeveelhedeneentoenemingindetroebeling.Metdezewaarnemingkomtduseenbevestigingnaarvorenvanhet
indeliteratuurreedsgesignaleerdevermoeden,datdehogepHenhethoge
fosfaatgehaltemaarweinigopgelostcalciumtoelaten.
Waarnemingenindeliteratuurengegevensvandr.VanderBoongeven
eenzekerecorrelatieaantussenhetcalciumgehalteinhetbladendatin
devrucht.Devraagisofdezecorrelatieookbestaattussenhetalgemene
calciumniveauvandeplantenhetcalciumgehalteinhet zeefvatensap.Aan
materiaalvan luooa koneeneersteindicatiewordenverkregen,daterwel
eenverband is.Voorbereidingenwordengetroffenomhetonderzoekmet
zeefvatensapvandeveelsnellertetelen Ricinus voorttezetten.
Functionele

aspecten

Omderelatietusseneentekortaaneenvoedingsstofenheteruit
voortvloeiendegebreksymptoomtekunnenvaststellenmoetmeno.a.het
35

ziektebeeldgoedkunnenkwantificeren.Voorhetvaststellenvande
matevanstipaantastingbijappels zijneenaantalmethodenonderling
vergeleken.Hetblijkt,datmenmeteenuitwendigebeoordelingnietkan
volstaanendatschillenofinplakjessnijdennodigis.
Hetmagvoorcalciumwordenverwachtdatmaareenbeperktdeelervan
indestofwisselingactiefis.Omdezeredeniservoorappelseenfractioneringsmethodeuitgewerkt,diereproduceerbareresultatengeeft.Het
isnudusmogelijknategaanwelkefractieinnauwerelatiestaattot
desymptomen.
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Afdeling Biologie van de grond

AIgemeen
Geheelovereenkomstigdealgemenetrendkanooktenaanzienvanhet
afdelingsonderzoekditjaaropnieuwgesprokenwordenvaneenversterkte
aandachtvoormilieuproblemenbijgrondenwater.Zelfsdeluchtvervuiling
kwambinnenhetveldvanonderzoeknueenprojectgerichtopdebestrijding
vandestankvanmestophetprogrammaisgeplaatst (alsonderdeelvaneen
brederopgezetonderzoekvandebiologische afbraakvanmestengier)•
Decommunicatiemetonderzoekersvanandereinstituteneninstellingen
wasinhetalgemeenuitstekend,waardoorookdecoördinatievanhetonderzoekopbevredigendewijzetotstandkwam.
Hetonderzoekconcentreerde zichin1971voornamelijkopviergebieden:
(1) Neveneffecten van grondontsmetting op de metabolische
activiteit
van de microflora.
NaastDDwerdenooknatriumN-methyldithiocarbamaat
(metam,vapam),datalsnematicidewordt toegepast,enhetspecifiekwerkendefungicidebenomylinhetonderzoekbetrokken.Ditonderzoekisprimairgerichtopbepaaldemiddelen.Erwordt echternaargestreefd algemeen
toepasbaremeetmethodenteontwikkelenvoorheteffectvanmilieuvreemde
stoffenophetfunctionerenvandemicrofloraindegrond,metnameten
aanzienvandehandhavingvande"zelfreinigendewerking"vandegronden
vanhetnatuurlijkantagonismetenopzichtevanfytopathogeneorganismen.
(2) Omzettingen van milieuvreemde stoffen in de grond. Ditbetrofhet
opgroteschaalalsnematicide toegepastemiddelDDenverderhetkwik,
waarmeeeenbelangrijkdeelvanonscultuurareaalis"besmet"enwaarvan
vermoedwordtdathetdoorbodemmicrobeninvluchtige,zeertoxischemethylkwikverbindingenkanwordenomgezet.
(3) Rizoafeerdynamiék.
Ditomvathetonderzoeknaardeafgiftevan
organischestoffendoordeplantewortelsendereactievandebodemmicroflorahierop.Inhetbijzonderwordtgeletopspecifiekeverschillen tussen
gebruikelijke landbouwgewasseninverbandmethetgezondhoudenvandegrond
doormiddelvaneengoedgekozenvruchtwisseling.
(4) Eutrofiëring van oppervlaktewater ten gevolge van uitspoeling van
voedingsstoffen
uit de grond. Ditonderzoekdatin1970metkrachtwerd
aangevat (ziehetbetreffendeopstelinhetjaarverslag 1970)vondreeds
internationaleerkenninginhetverzoekvandeOECDaanir.G.J. Kolenbranderomeencompilatietemakenvandebijdragenvandebijdezeorganisatieaangeslotenlanden.
Verderwerdennog enkeleonderzoekingenverrichtdieonderhethoofd
voorspelling van de stikstofbehoefte
op bouwlandzullenwordensamengevat.
neveneffecten van grondontsmetting
van de microflora

en van kwik op de metabolische

activiteit

DD

Erwerdonderzoekverrichtnaardeoorzaak(ofoorzaken)vanhet trage
herstelvanhetprocesvandenitrificatienagrondontsmettingmetDD.Er
isgedachtaandevolgendemogelijkheden:
(a)Reductievanhetaantalnitrificantentoteenzodanigkleinaantal,
dathergroeipasnalangetijdmerkbaarwordt.
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(b)Dedodingwas1001enherstelvindtuitsluitendplaatsviazeer
langzameherinfectievanbuitenaf.
(c)RestenvanDDen/ofomzettingsproduktenvanDDblijvennoglange
tijdwerkzaam.
(djBijdedodingvaneendeelvandebiomassaontstaanremstoffen
dieslechtslangzaamuithetmilieuverdwijnen.
(e)Denaontsmettingontwikkeldemicroflorawerktaanvankelijkantagonistischt.o.v.denitrificanten.
Hetantwoordopmogelijkheidaen/ofbwordtverkregendoorhetherstelvandenitrificatienategaaninontsmettegrondmetenzondertoevoegingvannitrificanten.Deontsmettingiszouitgevoerddatmogelijkheid
cisuitgesloten.Reedswerdvastgestelddatgeen1001dodingoptreedten
dattoevoegingvannitrificantenhetherstelvandenitrificatiebevordert.
Indepraktijkkanmogelijkheidcheelgoedeenrolspelen.Inincubatieproevenbij29°Cwerddeinvloedvan3-chloorallylalcoholen,omzettingsproductenvanDD,opdenitrificatienagegaan.Daarbijbleekdatreeds
bijconcentratieslagerdandepraktijkgiftdenitrificatievoormeerdan
26wekengeremdwerd(.fig. 9 ) .
mgN03-N/kgvochtigegrond(moist soil)
550

—
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Fig.9.Remmingvandenitrificatiedoor3-chloorallylalcoholbijincubatie
vangrondbij29Cen60%vandewatercapaciteit.
Fig.9.Inhibitionofnitrificationby3-chloroallylalcoholuponincubationofsoilat29°Cand60%ofitswater-holdingcapacity.

38

Mogelijkheiddwordtnagegaandooropverschillendewijzenontsmette
grondinverschillendeverhoudingentemengenmetnietontsmettegrond
(verdunningsreeksvanhetremmendagens)endenitraatvormingtebepalen.
Indienhetremmendagenseerstuitdegrondmoetverdwijnenalvorensde
nitrificatiezichkanherstellen,isteverwachtendat,naarmatetoedieningvannitrificantenaanontsmettegrondopeenlatertijdstipnaontsmettingplaatsvindt,dekansopsnellerherstelgroterwordt.Ookdit
wordtinproevennagegaan.
Naarmogelijkheidewerdnoggeenonderzoekverricht.
Inaansluitingopdewaarnemingenin1970iseenpotproefopgezetom
heteffectvangrondontsmettingmetDDopdewortelknolletjesvormingdoor
Rhizóbium trifolii
bijwitteklavertebestuderenendemogelijkvaninfectiemet Rhizóbium vanbuitenafteonderzoeken.Hoewelnogmaareendeel
vanderesultatenbekend is,isalwelduidelijkdatgrondontsmettingeen
gunstigeinvloedheeftopklaver (waarschijnlijkdoordatplantparasitaire
aaltjeszijnuitgeschakeld)endatdevormingvanwortelknolletjesdoor
Rhizóbium nauwelijkswordtbeïnvloed.Omzekertezijnvandeaanwezigheid
van Rhizóbium isdegrondvoorafopgeëntmetvierstammenvan R.
trifolii.
Integenstelling tothetprocesvandenitrificatie zijnbijcelluloseafbraakzeerveelorganismenbetrokken,inhetbijzonderdeschimmels. Het
isdanookteverwachtendathetherstelvandecellulolysemindertijdin
beslag zalnemen.Getrachtwordtditincijfersvastteleggendoormetingenvandeactiviteitvanhetenzymcellulaseindegrond.Enkelemethodenterbepalingvandezeactiviteitwerdenbeproefd.
TenbehoevevanhetonderzoeknaardepersistentievanDD-componenten
enomzettingsproduktenwerdinz.g. ophopingsculturesgezochtnaarmicroorganismendiedezestoffenkunnenafbreken.EnkeleDD-toleranteorganismen
zijngeïsoleerd,maarhunvermogenomDDofC Maftebrekenisnogniet
bepaald.
DeslechtestandvanzomergerstopeenlaatontsmetperceelinHooghalenwasaanleidingvoornaderonderzoek.Opgrondvandeverkregenresultatenlijkthetsterkaantebevelenom,wanneereenzeerlaatherstelvan
denitrificatiekanwordenverwacht,destikstofbemestinginhetvoorjaar,
tenminstedeels,alsnitraattegeven.Overigensishetookomandereredenenbeteromgrondontsmetting laatinhetseizoen (lagegrondtemperatuur)
tevermijden.
Benomyl

Gestartismetoriënterende laboratoriumproevenoverdeinvloedvan
Benomyl,eenspecifiekwerkendfungicide,opdemetabolische activiteit
vandemicrofloraindegrond.Denitrificatie lijktinhetbegineerder
gestimuleerdtewordendangeremd.Dedehydrogenase-activiteit (eenmaat
voordetotalemicrobiologische activiteit)ondervondweinig invloed.
Kiïik

BijtweereedsmetkwikverontreinigdebouwlandmonstersuitdeBiesbosch,eenmonsterduinzandgrondeneenmonstervaneenPleistocene zandgrondwerdnagegaanwatdeinvloedisvandetoevoegingvankwikverbindingen
opC02-ontwikkeling,N-mineralisatieendehydrogenaseactiviteitvande
grond.
Hieruitkonwordengeconcludeerddaternstigeverstoringenindeorganische-stofafbraakofindestikstofmineralisatieindegrondpasoptreden
bijveelhogereconcentratiesvankwikverbindingendantotdusverincultuurgrondenzijnaangetoond.DeonderzochtezandgrondenblekenwelgevoeligertezijndandeonderzochtekleigrondenuitdeBiesbosch.Debetekenis
vandehogekwikconcentratiesinBiesboschslibzalmedesterkafhangenvan
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devormwaarinkwikverbindingen erinvoorkomen.Hierovervaltnogweinig
tezeggen.Gezienookhetstrevenomhetgebruikvankwikmiddeleninde
landbouwdrastischtebeperken,lijktverder onderzoek overdeinvloedvan
kwikverbindingenopmicrobiologischeprocessenindegrondnietnoodzakelijk.
Omzettingen van milieuvreemde stoffen in de grond
DD
HetonderzoeknaardeomzettingssnelheidvandevoornaamsteDD-componentenindewaterfasewerdvoortgezet,waarbijinhetbijzonderdeinvloed
vantemperatuurenpHwerdnagegaan.
Bijdeeersteomzettingsstapvandedichloorpropenen (.zeerwaarschijnlijkhydrolysetotdeovereenkomstige chloorallylalcoholen) kwameengroot
temperatuureffecteneenrelatiefkleinpH-effectnaarvoren,terwijler
geeninvloedvandeconcentratiewerdgevonden.Hetalofnietaanwezig
zijnvangrondgafhierbijgeenduidelijke verschillen.
Eenbetrouwbaarverschilinomzettingssnelheid tussencis-entrans1,3-dichloorpropeenwerdnietaangetoond.Welbleekdeeersteomzetting
van 2,3-dichloorpropeenen1,2-dichloorpropaan,diesamenca.251van
hetDD-mengseluitmaken,bij 15°Cduidelijk tragerteverlopen;eenaanwijzingdathetonderzoekvannevencomponentennietmagwordenverwaarloosd.Allylchloride(.4,51inDD)daarentegenwerd zeersnelomgezet,
terwijl 1,2-dichloorethaan(51inDD)eentussenpositie innam.
Verderwerdnagegaanwatdeomzettingssnelheidisindiengeengrondsuspensiesmaarrul-vochtige grondwordt genomen.Devoorlopige indrukis
daterdan,vooralindeeersteweek,verschillenoptredentussenverschillendegronden.
Onderauspiciënvandecontactgroep "Chemischeenbiochemischeomzettingen"vandeCNB-TNOiseenkleinewerkgroepgevormd rondDD,waaraan
ookhetWoodstockAgriculturalResearchCentrevanShelldeelneemt.
Medeopgrondvanaanwijzingenvanditonderzoekcentrumishetuiteindelijk gelukt eenbevredigende extractieengaschromatografischebepalingtevindenvoordechloorallylalcoholeningrond.Nudeze langdurige
impasseisdoorbroken.ishetmogelijkgewordenomhetontstaanendepersistentievandeze,zowelnematicidealso.a.nitrificatieremmendeverbindingentevervolgen.
Kwik

Het onderzoekisbegonnenaangrondmonstersmetverschillendekwikgehaltesindedrogestof, nl. tweebouwlandmonsters (0,4-1ppmHg)en
tweeslibmonsters (ruim10ppmHg)uitdeBiesboscheneenduinzandmonster
(0,04ppmHg)uitHillegom,waarbolontsmettingmetkwikmiddelenheeft
plaatsgevonden.
Eenmethodevoorhet extraherenvanmethylkwikuit slibengrondwerd
beproefd;hetextractwerdgaschromatografischgeanalyseerd.Vooreen
monstervan10gisongeveer30ng/gnogjuistaantoonbaar (0,03ppm).De
slibmonstersblekenongeveer0,2ppmmethylkwiktebevatten;indebouwlandmonsterswerdgeenmethylkwik aangetoond.
LangzameomzettingvanHgCl2totmethylkwikwerd aangetoonddoorslib
inflesjesbij25°Cteincuberenzonderenmet toevoegingvanHgCl2,en
naenigetijdteanalyserenopmethylkwik.InsterielslibmetHgCl 2 werd
geenvormingvanmethylkwik gevonden.
HetisnietgeluktomviaophopingsculturesmetBiesboschslibofmet
eensynthetischmedium eenaanzienlijke produktievanmethylkwikuitHgCl 2
tekrijgen.Ookentenvansterielslibofsterielvloeibaarmediummet
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bacteriën,geïsoleerduitophopingscultures,gafslechtseenzeergeringe
methylkwikvormingtezien.
Omdemethyleringvananorganischkwiktekunnenaantonenbij lage
kwikconcentratiesisgewerktmetgroterehoeveelhedengedroogdenweer
rul-vochtiggemaakteslib-engrondmonstersinkolommenwaarluchtdoor
wordtgeleid.Hetvrijkomenvaneengeringehoeveelheidmethylkwikuithet
slibkonwordenaangetoond.Doorhetuitvallenvandemethylkwikdetectie
konhiernognietverderaanwordengewerkt.
Tellingenvandeaantallenmicrobenindebouwlandmonsters zijngedaanviaplaatverdunningeningrondextract-agarmedia.Doorgelijktijdig
uitplateninmediametenzondertoevoegingvankwikverbindingenwerdeen
indrukverkregenvanheteffectvandezekwikverbindingenopdemicroben
(ynl.bacteriën).Mercurichlorideen-nitraat (10ppm),fenylkwikacetaat
(PMA,1ppm)enmethylkwikchloride (0,5ppm)gavennogeenafnamevande
aantallenkoloniesopdeplatentezien.HgS(125ppm)hadgeenduidelijke
invloedopdeaantallen.Daarentegengaftoevoegingvan100ppmmercurichlorideof-nitraataandegrondendaarnauitplatenopmediazonderkwik
eengeringetoenamevandeaantallenmicrobentezien.Omnategaanofde
adsorptievandekwikverbindingenaandegrondhierbijeenrolspeeltwerd
deadsorptievanuitwaterigeoplossingenvankwikverbindingenaanhuminezuur,illiet,bentonietenkaolinietbepaald.Desterksteadsorptievond
plaatsvoormercurichlorideen-nitraataanillietbijpH7.Potentiometrischetitratievanhuminezurenwaaraanmercurichlorideof-nitraatwas
toegevoegdgafnietdeaanwijzingdaterzichstabielekwik-huminezuurcomplexenhaddengevormd.
VanoxidatievanHgSdoorbacteriën,geïsoleerduitslibengrondop
mediametHgS,waarbijwerdgeletophetverdwijnenvanhetonoplosbare
HgSuithetmedium,wasvisueelnietswaartenemen.
Rizosfeerdynamiak
Dekweekvansuikerbietenondersterieleconditiesisbevredigendverlopen,ofschoondeplantenvrijkleinzijngebleven.Dekweekvantarweis
alsgevolgvaninfectiesvoorkomend in hetzaadmislukt.Desterilisatie
vanzaad-zowelvanbietalsvantarwe-wasditjaarongewoonmoeilijk
doordathet zaadzeerfrequent inwendiggeïnfecteerdwasendoordatde
weerstandvanhet zaadtegenhetsterilisatiemiddelsoms zeergering
bleek.Fig.10geefteenindrukvandeapparatuurwaarindeplantensterielwordengekweekt.
Detarwevankweek 1970gafperplantviazijnwortelsin8weken
aandevoedingsoplossing 7,11mgCaf,d.i.0,231vanhetdrooggewicht
vandebovengrondsedelen.Vergelekenmetdeniet-sterieleculturesin
kunstgrondeenerg lagewaarde, nl. dehelfttot0,1vandeinkunstgrondgevondenwaarden.
Westerwoldsraaigrasscheiddein1970perplantviadewortelsin13
weken3,25mgCaf,d.i.0,11%vanhetdrooggewichtvandebovengrondse
delen,eveneenseenzeerlagewaardevergelekenmetdewaardenverkregen
inniet-sterielekunstgrond.
Erzijnvelemogelijkeoorzakentenoemenvoordelagewaardenverkregenondersterieleconditiesineenvoedingsoplossing.Devoornaamste
isdatbijhetvrijspoelenvandewortelsuitdeniet-sterielekunstgrond
eenbeschadigingvandewortelsnietistevermijden,hetgeendeafgifte
c.q.hetverliesvanorganischmateriaalaanzienlijkverhoogt.
Hetarbeidsintensievebacteriologischewerkvorderdegestaag.Dit
betroftotdusvervoornamelijkhetreinkwekenvandeveleisolatenverkregenuitgrondvanveldjeswaaroptarwe,raaigras,aardappelenensuikerbietenzijnverbouwd,enuitderizosfeervandezegewassen.Reeds
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Fig. 10.Opstellingvoorsterielekweekvanplantenmetopvangvandewortelexudaten.
Fig. 10.Arrangementofapparatusforsterilecultureofplantsandcollectionofrootexudates.

gedurendehetreinkwekenwerden zoveelmogelijkgegevensverzamelddievoor
verderedeterminatievannutzijn.
Dereineisolatenvandeeerstebemonstering,uitgevoerdnogvoordat
deeenjarigegewassenwarengezaaidofgepoot,zijnalleverlorengegaan
doorbrandindegekoelderuimtewaarinalleisolatenwarenopgeslagen.
Bijalleseries zijngedurendehetbewarenisolatendiemindergoed
groeidenofgingengroeien,uitgevallen.Hoeweloorspronkelijkopdegebruikteagargeïsoleerdensomsookvrijgoedgroeiendisnaelkeoverentingdegroeimindergeworden.Degroeitreedtbijvelevoornamelijkop in
deagar,vooralindelaterestadia,waarnazetenslottetegrondegaan.
Somskanhetgebruikvaneenander typeagardegroeiweeroppeilbrengen.
Bijveleiswaarschijnlijkhetontbrekenvaneennogonbekendestofof
stoffeninhetvoedingsmediumdeoorzaakvandestagnatieindegroei.In
tabelVIIwordendethansbeschikbaregegevensbetreffendehetpercentage
nietmeergroeiende isolatenenhetpercentageGramnegatievevandewel
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groeiendeisolatenvermeld(derestinGrampositiefofGramvariabel).
TABELVII.Enkeleeigenschappenvanbacteriënuitnietdoorworteldegrond
enuitderizosfeer
Tweede bemonstering
nietmeer
groeiende
isolaten

(%)

biet

grond
rizosfeer
aardappel grond
rizosfeer
gras
grond
rizosfeer
tarwe
grond
rizosfeer

19
30
13
18
18
22

Gramnegatieve isolaten (%
van de
overblijvende)

24
68
27
64
29
71

DerdiÏ bemonstering
niet meer
groe:iende
isolaten

<%)

10
10
—

Gramnegatieve isolaten (%
van de
overblijvende)

36
16
—

IndeliteratuurwordtopgegevendatGramnegatievebacteriëninde
rizosfeeroverheersen,terwijldeGrampositieveendeGramvariabelebacteriënrijkervertegenwoordigd zijnindeniet-rizosfeergrond.Blijkens
tabelVII kloptditbijgras,tarweenbietenbijdetweedebemonstering,
maarnietbijaardappelenenevenminbijgrasbijdederdebemonstering.
Waarhetpercentagenietmeergroeiendeisolatenreedswerdbepaald
bijgrondzowelalsbijderizosfeer (grasentarwe),krijgtmendeindruk
datditpercentagehogerisbijderizosfeer.
Hetpercentagebeweeglijkeisolatenvarieerdevan14tot35,zonder
enigeaanduidingvaneenrizosfeerinvloed.Hetaantaldoorsporevorming
herkenbarebacillenwassteedszeerlaag.Dezegroepkwamvoornamelijk
buitenderizosfeervoor,hetgeenovereenstemtmetwatindeliteratuur
wordtopgegeven.
Dederdeenvierdebemonsteringhebbeneveneensdoordebrandnogal
geleden.
Deverliezenaanisolaten,deelsalsgevolgvandebrand,deelsdoor
hetnietmeergroeien,doeteenvergelijkingtussendesamenstellingvan
demicroflorainenbuitenderizosfeeronbetrouwbaarworden.Hierkan
vermeldwordendatir.VanEmdenc.s.(IPO),diedeinventarisatievande
mycoflorainparallelmonstersvandezelfdeobjectenhebbenuitgevoerd,
geenspecifiekerizosfeereffectenhebbenvastgesteld.Devraagrijstdan
ookofdegewassenkeuze (gemaaktterwillevaneennauweresamenwerkingin
decoördinatiecomissieBodempathogenen)welzogelukkigisgeweest.

Eutrofiëring
HetwateronderzoekinhetstroomgebiedvandeHupselseBeektussen
GroenloenEibergen,gestartop17november1970metwekelijksebemonsteringvanhetafgevoerdewater,isin1971voortgezet.
Uitderesultatenvanhetonderzoekinditgebiedoverdeperiode
24november1970-1april1971isberekenddatdeverontreiniging 56kgN
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en 1,20kgP205/ha/jaarbedraagt.
Alsvoordebijdragevandebewoningvan0,3inwoner/ha/jaarvandit
gebiedeencorrectiewordt aangebracht,danisdooruitspoelingenrun-off
ca.0,6kgP205/ha/jaardoordelandbouwdirectbijgedragenaanhetoppervlaktewater.Voordestikstofbijdragevandebewoningisgeencorrectie
aangebracht,aangeziendieteverwaarlozenkleinis.
DezeresultatenstemmenwatP2O5betreftgoedovereenmet buitenlandse
gegevensvanbeekonderzoek,Lysimeteronderzoekgeeft iets lagere resultaten
(ca.0,45kgP 2 0 5 /ha/jaar),wellicht alsgevolgvanhet feitdatverliezen
doorrun-offdaarbij zijnuitgesloten.
Eengebiedmeteenmeernormalegrondgebondenveebezettingisinsamenwerkingmet ir.DeLangevandeProvincialeWaterstaatinFrieslandgevondeninhetwaterschap "LitsenLauwers"tennoordenvanDrachten,nl.
hetgebiedvanhetgemaal"DeLeijen".Debemonsteringisinmiddelsop
ganggekomen.
Inhetkadervanditproject zijnprettigecontactenontstaanmet
Rijkswaterstaat,deProvincialeWaterstaatinGelderlandenFrieslanden
deLandbouwhogeschoolteWageningen.
Veelaandachtwerdbesteed aandebewerkingvandeliteratuurgegevens.
Daarbijdoetzichdemogelijkheid voordatvaaknietbekendishoedevermeldetotaal-P205-gehaltenindewatermonsters zijnbepaald.Hetisnl.
geblekendathet totaalP205-gehalteinhetgefiltreerdemonsterinhet
algemeenbelangrijk lager ligtdaninhetniet-gefiltreerde.Ookbijdrainwatermonsterswerdditwaargenomen.
Decompilatievanliteratuurgegevens enresultatenvaneigenonderzoek
vondo.a. zijnneerslagintabelVIII.
TABELVIII.Totaalstikstofentotaalfosforafkomstigvanverschillende
bronneninNederland alsbijdrageaandeeutrofiëring
Bron

N

P
6

10

kg/jr

106 kg/jr

%

%

Rivieren
Maas (Eysden)
Rijn(Lobith)

24
280

4,7
55,2

17

3,4

3,0
35,0

5,0
56,5

Regenval
(op550.000haoppervlaktewater)

1,75

2,7

0,42

0,7

0,44
0,86

0,7
1,4

Landbouw
grond
leguminosen
kunstmest
stalmest,gier,e.d.
subtotaal

36
4
10
20
70

13,8

Bevolking

54

10,7

Industrie

62

12,2

Totalebelasting

507

100

18,0
3,50
62,11

Debelangrijke conclusieisdatdebijdragevandelandbouw relatief
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29,0
5,5
100

kleinis.Eenbelangrijkevermindering vandeeutrofiëringinNederland
isslechtsmogelijk doorbiologischeenchemischebehandelingvanrioolenafvalwatervanbevolkingenindustrieinNederland,maarvooralook
inhetbuitenlandse stroomgebiedvanRijn enMaas.
Debijdragevandelandbouwaandeverontreiniging metNkanworden
teruggebracht alsdehuidigetendens totomzettingvanbouwlandingrasland
zichvoortzet.Demaximum terugganginN-verliezendiehierdoordaninde
eerstedertig jaarverwachtmagwordenbedraagt zo'n351vandetotale
bijdragevandelandbouw.
Eenernstiggevaarisdetoenemendevervuiling doorstoffenvandierlijkeoorsprong (mest,gier e.d.).Indekomende30jaarisinNederland
eenachtvoudigevergroting vandezeafvalbronteverwachten.Ditbetekent
dateengrootdeelvandeorganischemest zodanig zalmoetenwordenweggewerkt dathieruitgeenbelastingvanhetoppervlaktewaterinNederland
voorkomt.
Dedrainwaterproduktie bleekindelysimeterinstallatietijdensde
zomergroternaarmatedegrondwaterstand hogerwas.Naeendrogeperiode
isernl.meerwaternodigomdegrondteverzadigennaarmatehet grondwaterdieperstaat.Ookdeverdampingwashogerbijdelysimetersmethoge
grondwaterstand.
Voorspelling van de stikstofbehoefte

op bouuland

Indeliteratuurwordentallozemethodenaanbevolenvoordebepaling
vandepotentieelvoordeplantbeschikbare stikstofindegrond.Deels
betreftdit zuiverchemischebepalingen,deelsbepalingenvandestikstofmineralisatietijdens incubatievandegrond ondergestandaardiseerde condities.Deverkregenresultaten,inclusiefdievaneigenonderzoek,werden
nogeenskritischbekekenwaarbijdevolgende conclusieswerdengetrokken:
Alleenbij zeerhomogenegrondenkanmendepotentiëlemineralisatie
inééncijferredelijknauwkeurigvaststellen.Welkebepaling daarvoor
wordtgekozenmaaktweiniguit;o.a.kandaarvoorhettotaal-stikstofgehaltewordengenomen.
Binneneenheterogene groepvangrondenisergeenenkelemethodedie
overalondubbelzinnig alsbestenaarvorenkomt.Gemiddeldishettotaalstikstofgehalte,eventueelgecorrigeerdvoorvariatiesinC/N-verhouding,
geenslechteremaatstafdandevaak alsbeste aanbevolenbepalingvande
mineralisatiebijincubatie.
Dewerkelijkemineralisatieineengroeiseizoenisslechts éénfacet
vandehelestikstofd)Tiamiekinhetbodemprofiel,diesterk afhankelijkis
vandéweersomstandigheden.Aangeziendezenognietoplangetermijngoed
voorspeldkunnenwordenishetvoordeadviseringtenaanzienvanstikstofbemestingmeerzinvoldehelestikstofdynamiekregelmatigtevervolgen,
zodatmenelkmomentbijsturenkan.
Zowerdinfebruariwederom eenstikstofbemestingsadviesuitgebracht
voorgranen,gebaseerdopdetijdensdewintergevallenhoeveelheid regen
enhetgehalte aanminerale stikstof,noginhetprofielbeschikbaar.
Tenslottekanvermelddatzes proefveldenwerdenaangelegdmetwintertarweomderelatievasttestellentussendehoeveelheidmineralestikstofindegrondopverschillende tijdstippenendieptenendeoptimale
hoeveelheid kunstmeststikstof.
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Afdeling Bemesting in de landbouw

Indeverslagperiodewerdveelaandachtbesteedaanhetverloopvan
dechemischebodemvruchtbaarheid onderinvloedvantoegediendemeststoffen,omrichtlijnentekunnenopstellenvooreenbemestingsgebiedover
eenreeksvanjaren.Modernestikstof-enfosfaatmeststoffenwerdenophun
landbouwkundigewaardebeproefd.Studiesoverdewerkingvanmeststoffen
opdekwaliteitvangewassenenbijtoepassingvanfungicidenwerdenvoortgezet. ,
Normenvoordebemestingvanenkelegrovetuinbouwgewassen(conservenerwten)werdenopgesteld.Voordeteeltvanenkelebelangrijkegewassen
(sla,tomaat)opveensubstraten (perspotten)kunnenthansadviezenworden
gegevenvoordetoedieningvanspoorelementeninafhankelijkheidvande
pH.
Hetonderzoekmetgrovedenoverdeinvloedvanbemestingbijverschillendegrondwaterstandenwerdvoortgezet.Dekoperbehoeftevanenkele
Drentsebosgrondenwerdbestudeerdmetindicatorgewassenommeerinzicht
teverkrijgeninhetgedragvanlarixopdezegronden.
Deeisendiesportveldenstellenaanbemestingwerdeninstudiegenomen.
Steedsmeertijdwordtbesteedaandetoepassingvanhuishoudelijke
enindustriëleafvalstoffenendierlijkemestindeland-entuinbouwen
derecreatievesector.Hetgaathierbijvooralomdehoeveelhedendie
maximaalkunnenwordengebruikt zonderschadeaangewassenen/ofverontreinigingvanhetoppervlakte-engrondwaterteveroorzaken.
Verloop van de ehemische bodemvruchtbaarheid
Fosfaat
Hetevenwichtsniveauwaarophetfosfaatgehaltevandegrond(Pwen
P-totaal)indebouwvoor zichuiteindelijkinstelt,bleekvooreenzelfde
grondevenredigmetdetoegediendehoeveelheidfosfaattestijgen.De
evenwichtenwerdenopzand-endalgrondmeestaleerderbereiktdanopkleigrond.Alsdeevenwichtstoestandeenmaalisbereikt,draagtvoortgezette
toedieningvanfosfaatuiteraardnietbijtotverdereverhogingvande
bodemvoorraad.Hetsurplus,naaftrekvandedoorhetgewasopgenomenhoeveelheidfosfaat,verdwijntderhalveuitdebouwvoor.
Kali
Deeconomisch optimalekalitoestandvankleigrondmetdedaarbij
toetedienenjaarlijksekalibemesting,werdberekendvoorbouwplannen
met 10-251aardappelenenterdiscussiegesteld.Indienbeslotenwordt
toteenbemestingsbeleidgerichtophetbereikenenbehoudenvandeze
toestand,danzullendegeadviseerdegiftenbelangrijkmoetenworden
verhoogd.Deverhogingisdestesterkernaarmatedekleigrondlichter
isenmindervaakaardappelenwordenverbouwd.
Evenalsopkleigronden,blekenookopzand-endalgrondenbijsteeds
gelijkblijvendebemestingevenwichtswaardenvoordekalitoestand (K-HC1)
optetreden.Opzandgrondenwarendezezonderkalibemesting lagerenmet
kalibemestinghogerdanopkleigronden,hetgeensamenhangtmetverschillen
inmineralisatieenfixatietussendezegronden.

46

pH

VooreengrootaantalproefveldenopzandgrondwerdendepH-KCl
waardenineenbepaaldnajaar (pH voor )vergelekenmetdieinheterop
volgendenajaar (pHna)bijeenongeveerneutraletussentijdsebemesting.
DevolgenderegressievanpH oppH
konwordenberekend:
pHna=0,9457pH c voor
+0,2035
UitpHj^=pHyoorvolgtdatpH e v e n w i c htdewaarde3,75heeft.Datwil
zeggendatdepHbijgelijkblijvendebemestinguiteindelijkdezewaarde
zalbereiken.HetverloopvandepHinkjarenkanalsvolgtwordengeformuleerd:
pH.
=0,9457k (pH^r voor
-pH r evenwicht
..J +pH
.,r _evenwicht
Tc
DeveranderinginpHinkjarenbedraagtdan:
r

k
ApH
-pH
r =(1-0,9457 )(pH
' KV voor

r

.)

7
u
evenwicht

UithetproductApHxkalkfactorvolgthoeveelkalkmoetwordentoegediend
omdeopgetredenverliezentecompenseren.
Organische stof

Deproevenopklei-enzavelgrond,metenzondergewas,tertoetsing
vandehumificatiecoëfficient (Ki)enafbraakcoëfficient (K2)uitdeformulevanKortleven:
Ki

= x+

\ ~ H
(waarin y =evenwichtsgehaltevoorhumus, y . =inertehumus, x=aanvoer
organischestof)werdenvoortgezet.Dezebestaanuiteenmalige toediening
(1961)tervervolgingvandehumusafbraak,enjaarlijksetoedieningvan
verschillende organischemeststoffenterbestuderingvandehumusopbouw.
Maxima (evenwichtswaarden)indehumuscurvenwerdennognietbereikt.Uit
anderonderzoekisinmiddelswelgeblekendatdehumificatiecoëfficient
voorverschillendeorganischeprodukteneenverschillendewaardeheeft.
Toedieningvanstalmestenstrozalbijv.toteengroterestijgingvanhet
humusgehalte leidendanhetonderploegenvangroenemassa.
DeresultatenvaneenveeljarigonderzoekopdeproefboerderijDr.
H.J.Lovinkhoeveoverdestikstofwerkingvanorganischebemesting,gemeten
bijconsumptieaardappelen zijnthansbekend.DeC-enN -gehaltenvande
bouwvooropdekunstmestakker (nooitorganischebemesting)daaldengedurendedeproefperiode (1954-1970),terwijltoedieningvangroenbemesting (klaverland)dezeverliezennietkoncompenseren.Eensterkestijgingvande
C-enN-gehaltenwerddaarentegenopdewisselweide (gescheurdekunstweide+stalmest)gevonden (ziefig.11en12).Metonzehuidigekennisis
hetnietmogelijkpreciesaantegevenwelkebesparingopkunstmeststikstof
nagroenbemestingmagwordentoegepast.
Toetsing Van meststoffen
Stikstof

Metvloeibareammoniak (2xinjecteren)werdenopgraslandinsommige
jarenhogere,indemeestejarenlagereresultatenverkregendanmetkalk47
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Fig. 11.VerloopvanhetC-gehalteindebouwvoor (20cm)van
1954t/m 1970(PrLov6).

Fig. 12.VerloopvanhetN-gehalteindebouwvoor (20cm)van
1954t/m 1970(PrLov6).

Fig. 11.TheC-contentofthe
ploughlayer(ZOcm)duringthe
period 1954-1970 (siltyclay
soil).

Fig. 12.TheN-contentofthe
ploughlayer (20cm)duringthe
period 1954-1970 (siltyclay
soil).
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ammonsalpeter.Opbouwlandwasdewerkinggewoonlijkbeter,zoalsblijkt
uit tabel IX.Bijdehoogstestikstofgiftindevormvanammoniakwashet
optimumvoordekorrelopbrengst echteraloverschreden,hoewelgeenlegering optrad.
Ammoniumnitraat-ureumoplossingen werktenopniet-kalkhoudendegronden
vrijwelevengoed,opkalkhoudende grondenslechterdankalkammonsalpeter
bij akkerbouwgewassen.
Ureumgafopzand-enkleigrond lagere opbrengstendankalkammonsalpeter;opveengraslandwarendeverschillenkleinennietsignificant,
zietabelX. Uitbegeleidend onderzoekbleekdateendeelvandestikstof
uitureumverlorengaatdoorvervluchtiging.Aankwantificering vandeze
verliezen zalmeer aandachtwordenbesteed.
Hetonderzoekmet langzaamwerkende stikstofmeststoffen (ureaform,
crotonylideendiureumenisobutylideendiureum)werdvoortgezet.DepHen
hetvochtgehaltevandegrondbeïnvloedeninsterkematedemineralisatie
vanstikstof.LagegehaltenaanmineralestikstofbijhogepHzouden (mede)
eengevolgkunnen zijnvanstikstofverliezenindevormvanammoniak,zoals
dezeookbijureumoptreden.
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TABELIX.DrogestofopbrengstenVanzomertarwe (100kg/ha)bijtoediening
vanverschillendestikstofmeststoffen
Korrel

45kgN/ha
90kgN/ha
135kgN/ha

t

Stro

kàs

ureum

ammoniak

kas

ureum

ammoniak

43,5
43,9
44,9

43,0
45,8
47,8

44,7
47,4
43,9

31,1
35,6
39,3

30,2
36,0
37,4

32,9
38,8
43,8

..Opbrengstbij0kgN/ha:3790kgkorrelen2600kgstro.
Kalkammonsalpeter.
TABELX.Drogestofopbrengstenvangrasland (tonperjaar)bijtoediening
vankalkammonsalpeter (kas)ofureum
Klei

200kgN/hajaar
300kgN/hajaar
400kgN/hajaar

Zand

Veen

kas

ureum

kas

ureum

kas

ureum

10,7
10,3
10,8

9,9
10,0
10,4

8,7
9,9
10,1

7,9
9,2
9,5

10,2
11,2
11,7

9,9
11,2
11,5

Fosfaat
Ineenpotproefmetaardappelenwerdenverschillendefosfaatmeststoffenmetelkaarvergeleken.Hyperphos (natuurfosfaat)werktevooralbijpHKC15,3enhogerslechterdansuperfosfaat,hetgeenooktotuitingkwam
indegeringerestijgingvanhetPw-getal.Thomasslakkenmeelwerktebij
hogepHeveneensmindergoeddansuperfosfaat.Inhettweedegewas (gras)
warendeverschillenkleiner.Rhenania (gloeifosfaat)kwam inwerkingongeveerovereenmetsuperfosfaat.
Spoorelementfritten (FTE)
Inpotproevenmettomaat,slaenchrysantopveensubstratenbleken
FTE's ("FrittedTraceElements")minstenszoeffectieftezijnalsde
enkelvoudigemeststoffenkopersulfaat,boraxennatriummolybdaat.Overde
werkingvandecomponentenijzer,mangaanenzinkkannogweinigworden
gezegd,daargeenreactiesopdezevoedingsstoffenoptraden.
Kwaliteitsaspecten
Aardappelen
Degevoeligheidvanconsumptieaardappelenvoorstootblauwopzeekleigrondenbleekteverminderendoor zwarekalibemestingen (tot800kgK 2 0/ha),
Hetkaligehaltevandeknolsteegdaarbijvan1,7tot2,2,%K(indedroge
stof)enhetdrogestofgehaltedaaldevan22tot20,51.Érwasgeenduidelijkonderscheidtussennajaars-envoorjaarsbemesting.
InsamenwerkingmethetProefstationvoordeAkkerbouwendeKaliimportMaatschappijwerdenopdeproefboerderijenindeVeenkoloniënenkelestikstof-kaliproefveldenmetfabrieksaardappelenaangelegd.Hierin
wordtnagegaanofbijhethuidigeproduktieniveauenhet langegroeisei-
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zoen (Phytophtorabestrijàingl)
degeadviseerdestikstof-enkaligiften
nogwelvoldoende zijnvooreenmaximaledrogestofopbrengst.Meerinformatieovereventuele interacties tussendezevoedingsstoffeniseveneens
gewenst.
Tarwe
Debelangstellingvoordeteeltvantarwemeteenverhoogdeiwitgehalteneemttoe.IndeprovincieGroningeniseenprojectvan850hawintertarween220hazomertarweterhandgenomendatdooronsmetadviezen
(tijdstipvanbespuitingmetchloormequatenoverbemestingmetstikstof)en
proefveldenwordtbegeleid.Deresultatenvandeproefvelden zijnbeknopt
weergegevenintabelXI.Dewintertarwesblekennogeentelagebakwaarde
tehebbenomvooreenextrapremieinaanmerkingtekomen.Zomertarwes
biedenbetereperspectieven,zoalsbleekuitdeuitslagenvanbakproeven
genomenophet InstituutvoorGraan,MeelenBrood.
TABELXI.Invloedvanoverbemestingmetstikstof (50kgN/hainstadium
8)opopbrengsteneiwitgehaltevantarwe (korrelmet 17%vocht)
Aantäl
proeven

wintertarweManella
Caribo
zomertarwe Kolibri
Kleiber
Toro

22
6
4
3
5

Opb reng.streactie

Korreliopbrengst Eiwitgehalte
(100kg/ha)
korrel (%)

+

0

-

ON

11
3
3
1
3

10
3
1
2
2

1
0
0
0
0

66,5
72,5
47,0
49,0
57,7

50N
68,4
75,9
47,5
49,8
60,0

0N

50N +

11,1
10,5
12,9
13,6
12,4

12,0
11,6
14,3
15,0
13,4

Bijoverbemesting.

Planteziekten
Deproevenmetfungicidenopgranenhebbenveelbelangstellinggewekt,
nietinhetminstbijdePlantenziektenkundigeDienst.Inhetverslagjaar
werdendekorrelopbrengstenvanzomer-enwintertarwedoortweemaalspuitenmethetsystemischefungicidebenomylmet 500-600kg/haverhoogd,terwijldestikstofwerkingwerdverbeterd.Tijdstipenfrequentievandebespuiting zullennognaderwordenbestudeerdbijverschillendestikstofgiften,metenzondertoepassingvanchloormequat.
Bemestingsadviezen

tuinbouwgewassen

Fosfaat en kali voor aonservenerwten op landbouwgronden
Gemiddeld overde21fosfaatproefveldendaaldedeoptimalefosfaatgiftmeteenstijginginhetPw-getal,van240kgP 2 0 5 /ha (Pw-getallager
dan11)tot40kgP2Üs/ha (Pw-getal30enhoger).Despreidingwas echter
tamelijkgroot.Denormenblijkenongeveerevenhoogtezijnalsdievoor
bieteneniets lagerdandievooraardappelen.
Dekalibehoeftevanconservenerwtenhingnauwelijks samenmetdekalitoestandvandegrond (21proefvelden).Gemiddeldwerdenbij 100kgK20/ha
(spreiding0-480kg)debesteresultatenbereikt.
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Spoorelementen voor sla en tomaat op veensub straten
Dereactieopelkspoorelementwerdnagegaanbij "optimale"niveau's
vanalleanderespoorelementeneneenbasisbemesting vandehoofdelementen,
inhetpH-H 2 0trajectvanongeveer3,3tot6,3.DehoofdeffectenwarenpH,
koper,boriumenmolybdeen,terwijltevenspositieve (pHxkoper,pHxborium)ennegatieve (pHxmolybdeen) interactieswerdengevonden.Zowelop
bolster-alsopdoorgevroren zwartveenwerdenbijslagemiddelddebeste
resultatenbereiktbij toediening (per1,2literpot)van3mgkopersulfaat,1,2mgborax,2,4mgnatriummolybdaat,enpH-H205,0-5,1 (resp.5
en10gcalciumcarbonaatopbolster-enzwartveen).Voortomaatwarende
optimale giften:6mgkopersulfaat,0,6mgborax (bolsterveen)en2,4mg
borax (zwartveen),2,4mgnatriummolybdaatenpH-H20 5,0-5,3.
Hetonderzoekmet chrysantwordtvoortgezet.
Bemestingsondersoek ten behoeve van de bosbouw
Vandebuizenproefmetgroveden(ziejaarverslag 1969),waarinde
reactieopstikstofenfosfaatwordtbestudeerdbijverschillende grondwaterstanden,zijnderesultatenthansbekend.Bijdelaagste stikstofgift
(naar20kgN/ha.jaar)hadfosfaateengunstigewerking,vooralbijde
lagegrondwaterstand (75-100cmbenedenmaaiveld).Bijdehoogste stikstofgift (naar200kgN/ha.jaar)wasdefosfaatreactiëalleenpositiefbij
dehogegrondwaterstand (25-50cmbenedenmaaiveld).Hetstikstofeffect
wasveelgroterdanhetfosfaateffect.Bijdelaagste fosfaatgift (naar
60kgP 2 0 5 /haomhetanderejaar)wasdereactieopstikstofongeveergelijkbijdehogeenlagegrondwaterstand,bijdehoogste fosfaatgift
(naar600kgP20s/haomhet anderejaar)echterduidelijk groterbijde
hogegrondwaterstand.Omdeinteracties betervasttekunnenstellenis
thanseendergelijkeproefaangezetmeteenfactoriële opzetvoor stikstof
enfosfaat.
InverbandmetdeinlarixoptredendemisvormingenopDrentsebosgrondenwerddekoperhuishouding vandezegrondeninstudiegenomen.Begonnenwerdmetdeteeltvanenkelevoorkopergebrek gevoelige "indicatorgewassen" (zomertarwe,kanariezaad)inpotten.Hetonderzoek geschiedtin
nauwesamenwerkingmethetBosbouwproefstation.
Bemestingsonderzoek op sportvelden
Doelvanhetonderzoekisnategaanwelkehoeveelheden meststoffen
(stikstof,fosfaat,kali,kalk)ensoortenmeststoffen (bijv.langzaamwerkendestikstofmeststoffen)opsportveldenmoetenwordengebruiktomeen
stevigegrasmatmet eenbeperkte grasproduktieteverkrijgen.Enkele fosfaat-enkaliproevenwerdenreeds aangelegdopsportveldenvandegemeente
Haren.Opeenproefveldwordt,methetoogopdeongewenstevervettingvan
detoplaag,nagegaanhoedehumusvormingverloopt onder invloedvanstikstofbemestingenfrequentievandeafvoervandemulch.
Invoorbereidingiseenproefwaarinnaaststikstofook"betreding"
(d.m.v.eennoppenrol)alsproefvariabelewordt opgenomen.Voortswordt
aandachtbesteed aandewerkingvandeinde(late)herfst toegediende
stikstof.
Toepassing van afvalstoffen

in land- en tuinbovao

Overdetoepassingvanafvalstoffeninland-entuinbouw zijnenkele
artikelenverscheneninhetvorigejaarverslagwaarnaarhierwordtverwe-
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Fig. 13.Onderzoeknaardegewenstebemestingvangrassportvelden.Botanische analysevolgensde"point-quadrat"methode.
Fig. 13.Researchonfertilizationofathletic turfs.Botanical analysis
bymeansofthe"point-quadrat"method.
zen.Hetonderzoekgedurendehetafgelopenjaarwordthieronderkortbehandeld.

dierlijke mest
Insamenwerkingmetdeconsulentvoorbodemenbemestingwerdenvoor
deafdeling LeefmilieuvanhetCentraalBureauvoordeStatistiek normen
opgesteld terkwantificering (pergemeente/landbouwgebied/provincie)van
demestproduktieenhetmestverbruikindejaren1950,1960,1965en1970.
Het Secomatprocédé,waarbijdrijfinesttoteenstrooibaarprodukt
wordt ingediktmetbehulpvanongeblustekalk,werdkritisch onderzocht.
Hierbijbleekdatongeveer2/3vandetheoretischteberekenenhoeveelheid
waterwordtvastgelegdbijdevormingvangeblustekalk,c.q. verdampt
doordevrijkomendevormingsenergie.Geconcludeerdkanwordendatdrijfmestmet 151drogestofreukloos enmet eenminimum aantoezichtingedikt
kanwordentotmestkalkmet 751drogestof.Vandeoorspronkelijkaanwezigehoeveelheidmestblijftnaditproces 501overalsmengprodukt.
Hetprocédé lijktalleenaantrekkelijkvoor zeergrotebedrijven,die
deongeblustekalktegeneenscherpeprijskunnenbetrekken (Limburg),
metweinigverdundemest.DezebedrijvenkomeninNederland (nog)maar
sporadischvoor.
Opverzoekvanhet InstituutvoorLandbouwbedrijfsgebouwenwerdbegonnenmetéenonderzoek overdeinvloedvanmestwateropdechemische
samenstelling vandegrondenhetgrondwaterindeomgevingvanoudemestputten.Opzandgrondkonslechtstotongeveer1mzijdelingsvandemestputeenverhogingvandegehaltenaanstikstof,fosfor,kaliumenchloor
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indegrondwordenvastgesteld.Eenhorizontaleverplaatsingvandeze
elementeninhetgrondwaterkontot13mvandemestputwordengemeten.
Inhetkadervanhetonderzoek overstankbestrijdingwerdnagegaan
welkeperspectievenafgewerktemotoroliebiedtalsafdekmiddelvoor
drijfmest.Dezeblekennietgunstigtezijndaardealdusbehandeldemest
degroeivanplanten (proefgewas tarwe)nadeligbeïnvloedt.Degegevens
overdeinvloedvanolieverontreinigingopdeplantegroei,waarnaarnogal
eensvraagbestaat,zijnechterwaardevol.
Afvalwater van aardappelmeelf'abrieken
Demogelijkhedenomgrotehoeveelheden afvalwatervanaardappelmeelfabriekenaanlandbouwgrondentoetedienenwordennagegaanaandehand
vanproefveld-enliteratuurgegevens.Als beperkende factorenkunnennaar
voren:verlagingvanhet zetmeelgehaltevanfabrieksaardappelenende
sapzuiverheidbijsuikerbieten,dekansoplegeringbijgranenenhet
optredenvankopziekteopgrasland.Verlagingvanhetstikstofgehalte
vanvruchtwaterzoudemogelijkhedentottoepassing alsmeststofvergroten.Onderzoekopvloeiveldenheeft inmiddelswel aangetoonddatde
kansopschadeinhettweedejaarnabevloeiing gering is.IntensiefoverlegwerdgevoerdmetdeTNO-werkgroepvoor irrigatievanafvalwatervan
aardappelmeelfabriekenendebetrokken industrieën.
Huishoudelijke en industriële
afvalstoffen
Deresultatenvandeveeljarigeproevenmethuisvuilcompostwerden
samengevat.Erzijnaanwijzingendatbijovermatigoftevaakherhaald
gebruikvancompoststoringenindezware-metalenhuishoudingvanhetgewaskunnenoptreden.Indenoglopendeproevenisdithetbelangrijkste
puntvanonderzoek,waaraandeStichtingVerwijderingAfvalstoffeneen
financiëlebijdrage levert.
Inhetafgelopenjaarzijn18rioolslibsoorteninpotproevengetest
ophunbruikbaarheid alsmeststof,grondverbeteringsmiddelofcultuurgrond.
Indezeproevenmethaver,slaensnijmoes alsproefgewassen,bestaat0,
1,2,5,10,20,50of100°«vanhetsubstraatuitrioolslib.Debelangrijkste limiterende componentisstikstof.Vanhetaanafbraak onderhevige
verseslibkunnenvoorts zwaremetalenalsorganische-stofverbindingenin
oplossinggaanendeplantegroei terplaatseofelders,bij verplaatsing
inhetgrondwater,schaden.Inproeveniswelgeblekendatditnadelige
effectslechtsvantijdelijkeaardisenverdwijntdoorpercolatiemet
eenhoeveelheidwaterdieinonsklimaat jaarlijks doordegrond afvloeit
(ca.300mm).Deweerstandentegenhetgebruikvan"gerijpt"rioolslib
alscultuurgrond (bijv.innieuwbouwprojecten) zijndanookongegrond.
Welishetuitmilieuhygiënisch oogpuntvanbelangdetoepassingvan rioolslibinland-oftuinbouwofenigeanderesectorwetenschappelijkte
begeleiden.Eennauwesamenwerkingmetdezuiveringsinstallaties isnoodzakelijk,omdatdezedebevoegdheidhebbenschadelijke stoffenuitde
riolentewerenenzodeverontreiniging vanhetmilieuaandebronkunnen
bestrijden.Ditlaatstestrookt tevensmetdebelangenvandezuiveringsinstallaties zelf,daardergelijkestoffengewoonlijkookdewaterzuivering
storen.
Emissie van schadelijke

stoffen

IndeomgevingvanLommeienNeerpelt (België),waarongeveer1000
hagrondaanNederlandseboerenwordtverpacht,zijnernstigegroeistoornisseninteveldestaandegewassen (aardappelen,bonen,maïs)enhoutsoortenwaargenomen.Vermoedelijk zijndezeeengevolgvan fijnedeeltjes
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Fig. 14.Veldproef terbepalingvandelandbouwkundigewaardevanafvalwatervanaardappelmeelfabrieken.Proefvakkenbevloeidmetafvalwater
vanverschillendesamenstelling.
Fig. 14.Investigationoftheagriculturalvalueofprocesseffluentfrom
potatostarchfactories infieldexperiments.Plotsirrigatedwitheffluentsfromdifferentprocesssystems.

zinkoxydediedoordeschoorstenenvannaburige zinkfabriekenwordenuitgestotenenopdegrondneerslaan.
Opovereenkomstige Nederlandse gronden(.o.a.Budel)zijninpotproevenmethoutsoorten zeergoederesultatenverkregendoor toedieningvan
grotehoeveelheden fosfaateninminderematekalk.Naaranalogie hiervan
wordtmeteenBelgischegronduitNeerpelteenproefmet stamslabonenaangezetwaarinfosfaatgiftennaar0,250,500,750,1000en1500kgP 2 0 5 /ha
aande(Mitscherlichjpottenwordentoegediend.Deresultaten (tabelXIIJ
sprekenvoor zichzelf.Hetfosfaateffectkwampastotzijnrechtnabekalking.Opdeniet-bekalktegrondwerdeninhetgewassymptomenvanmangaanovermaatwaargenomenopdebekalktegrondbijdelaagste fosfaatgiften
chloroseenroodverkleuring vandebladnerven (zinkovermaat?).
TABELXII.Drogestofopbrengsten(g/pot)vanstamslabonenbijtoediening
vanfosfaatenkalkopeengrondmetvermoedelijkzinkovermaat
P2O5 naarkg/ha

pH-KCl4,2 (onbekalkt)
pH-KCl5,4 (bekalkt)
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0

250

500

750

1000

1500

0,54
1,91

0,77
2,64

0,84
4,24

0,76
4,63

0,98
8,99

1,00
11,38

Afdeling Bemesting in de tuinbouw

Destationeringvanmedewerkers aandetuinbouwproefstationsbevorderdehetcontactmetdeindepraktijkvoorkomendeproblemen.Aanveel
uiteenlopende onderwerpenindiversetakkenvandetuinbouwwerdgewerkt.
Indebloertbollenteelt
isonderzoekgaande,naardeperiodiciteitvan
destikstofopname.Hetvoorkomenvanmagnesiumgebrekwerdindepraktijk
bestudeerd.Voordebloemisterij
werdverdergewerktaandevervolmaking
vandestandaardpotgrond.Hetgebruikvanlangzaamwerkende meststoffen
werdhierbijbetrokken.DeN-enK-behoeftevanenkelebelangrijkegewassenwerdenonderzocht.Degevoeligheidvanfresia'svoorfluoruitfosfaatmeststoffenisaangetoond.Indeboomteelt werddewater-envoedingsbehoeftevangewassenopcontainersvastgesteld.Tenbehoevevande groenteteelt onderglaswerdhetonderzoekterverbeteringvanhetbemestingsadviesgestaagvoortgezet.Indegroenteteeltindevollegrondwerden
deconsequentiesvandeteverwachtenmechanisatievandeplukvanspruitkoolvoorhetbemestingsbeleid afgetast.Voorde fruitteelt
werdhetonderzoeknaardestikstofvoedingvandeboomvoortgezet.Naast tijdstip
vanbemestingwerdookaandachtbesteedaanlangzaamwerkendemeststof.
Heteffectvandebodembehandelingwerdnagegaan,zowelopdestikstofalsopdekalivoedingvandeboom.Devoorspelbaarheid vanhet optreden
vanstipinappelsopbasisvanbladanalysecijfersenschattingscijfers
vandedrachtwerdverderonderzocht.
Bloembollenteelt
Ineenpotproefwerdnagegaaninwelkeperiodedetulpstikstofopneemt.Daartoewerdperiodiek stikstofgegeven,dienatweewekendoor
uitspoelenweeruitdepotverwijderdwerdvoor zoverzenietdoorde
plantwasopgenomen.Inovereenstemmingmetdegegevensvaneenvorige
proefwerdmeerstikstofopgenomen,naarmatedeze laterwas aangeboden.
Halfaprilwasdemeestwerkzameperiode (tabelXIII).Alsdestikstof
blijvendwordtaangeboden,valtdemeestefficiëntebemestinginhetmiddenvanfebruari.
TABELXIII.Totalehoeveelheidopgenomenstikstofaanheteindevande
proef (15juli)inmgperplant
Tijdstipvan
bemesting

N-bemesting
na14 dagen
uitgespoeld

N-bemesting
niet
uitgespoeld

19nov.
17dec.
15jan.
12febr.
12mrt.
14april
12mei
10juni

40,4
48,7
52,6
54,8
64,8
66,2
55,0
39,4

102,5
114,8
125,8
146,5
120,4
104,7
77,4
42,5
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Eenoriënterendonderzoekwerdverrichtnaarderegelmaatvande
stikstofbemestingbijruggen-enbeddenteeltbijdetulp.Bijderuggenteeltwerdengeensystematischeverschillengevondenvoorhetinwateroplosbarestikstoftussendetopvanderug,dezijkantvanderugende
geul.Daardebewortelingvandetulpzichbeperkttotinenonderde
rug,zaldestikstofdietussenderuggenvalt,hetgewasnietofslechts
vooreendeeltengoedekomen.Bijdebeddenteeltkwamenaanheteindvan
hetseizoenwat lageregehaltenvoorhetmiddenvanhetbed.
In1969werdop20bedrijvenindeKopvanNoord-Hollandenop20
bedrijvenindebloembollenstreekrondomLissehettulpegewasbeoordeeld
opverschijnselenvanmagnesiumgebrek.Indecultivar"Apeldoorn"werden
openigeuitzonderingennaslechtszwakkeofgeentijgeringsverschijnseleninhetbladwaargenomen.Tochblijktertussendegegevenschattingscijfersvoordematevanmagnesiumgebrekendebladanalysecijfersvoor
magnesiumeensamenhangtebestaan,vooralvoordeschattingscijfersuit
de"Noord".BijeenMgO-gehaltebeneden0,351kunnenduidelijkteonderkennensymptomenvanmagnesiumgebrekinhetgewasvoorkomen.
Bloemisterij
Hetonderzoeknaardestikstof-enkalibehoeftevanfresiawerdvoortgezet.Opeenmeerjarigbemestingsproefveldwerdengeenduidelijkeverschilleningroeienproduktieaanbloemenvantweevariëteitenvanfresia
waargenomen.Bijhoudbaarheidsproevenvanafgesnedenbloemenopdevaas,
aanhetwaterwaarvaneenconserveringsmiddelwastoegediend,bleekde
kwaliteitvandebloemendoorstikstofongunstigbeïnvloedtezijn.Alleendeproduktieaanbloeibarekralenwastoegenomenbijmeerstikstof.
Degeringereactieopdebemestingstrappenkwamovereenmetderesultaten
vandeproefnemingeninvorigejaren.
Verderonderzoeknaardeschadediefluorhoudendefosfaatmeststoffen
kunnentoebrengenaanfresia,werduitgevoerdintweenieuwekassenop
opgespotenduinzandgrond.Inéénvandeproevenwerdengeenbetrouwbare
verschillengeconstateerd,maarindeanderewerdengroeiremmingenaantastingvandebladrandgevonden.Fresiareageerdezwakopdefosfaatbemesting.Opzeerarmegrondisslechtseengeringefosfaatbemestingnodig
enhetgebruikvanzwaregiftenvanfluorhoudendemeststoffenisbeslist
afteraden.
Destikstof-enkaliumbehoeftevankasrozenwerdgepeilddoormiddel
vanproevenmetemmers,gevuldmetstandaardpotgrond.Tweegrootbloemige
cultivars,"Baccara"en"Sonia"lietenpraktischdezelfdereactiezienin
bloemproduktieenbloemgewicht.Stikstofenkaliumoefendeneenbelangrijkeinvloedhieropuit.Bijhogestikstofgiftenliepechterhetbloemgewichtweerterug.Opsoortgelijkewijzewerdeenproefingezetmetgerbera,vandebemestingsbehoeftewaarvannogweinigbekendis.Ookhier
warenstikstofenkaliumbelangrijkvoorkwantiteitenkwaliteitvande
bloemopbrengst.
Deaanwijzingenuitdepraktijkdatgerberaeenrelatiefgrotekoperbehoefteheeft,werdbevestigdineenproefmetzeskopertrappeninemmers,gevuldmeteenstandaardpotgrondvantuinturfenturfstrooisel.Het
optimumvandebloemproduktie lagbij 3,2mgCuperlitersubstraat.Ook
hetgewichtvandebloemprofiteerdevandekopertoediening.
Anthurium andreanwn wordtgewoonlijkopnaaldenbosgrondgeteeld.Aangezienditmateriaalsteedsschaarserwordt,moeteengelijkwaardigvervangingsmiddelgevondenworden.Ineendaartoeaangezetteproefwasde
ontwikkelingvanhetgewasopgrofDuitsturfstrooiselenFinsturfstrooiselnogietsbeterdanopnaaldenbosgrond.Toevoegingvan251polyurethane56

vlokkenaaniedervandedriegenoemdesubstratenhadgeengunstigeffect.
InFinlandheeftPuustjärvidebassincultuur geïntroduceerd,waar
o.a.anjerswordengeteeldopeen20cmdikpakketvanFins turfstrooisel.
Devraagkwamopofeendergelijk resultaatookteverkrijgemzouzijnin
tablettenteeltmetgoedkopereturfstrooisels.Ineenproefmet tablettenteeltgavenanjersopDuits turfstrooiseleenevengoedresultaatals
Fins turfstrooisel,terwijlhetstandaardpotgrondmengseliets achter
bleef.Eenwekelijkse overbemesting met3gmengmeststofper literwas
daarbijoptimaal.
Hetstandaardpotgrondmengselvantuinturfenturfstrooiselwordt
verderonderzochtopzijngeschiktheidvooruiteenlopendeplantenenzonodig aangepast.Zobleek eengiftvan125mgspoorelementenmengsel
SporumixPGper literhetoptimumtezijnvoorpotchrysant,lagerdan
deineenvorigeproefvoorgloxiniagevondenvooroptimalegift.Bij
degroeivanprimula'senbijhetoptredenvanvergelingdaarinishet
nogsteedsnietduidelijk,welke rolhetkalkgehalte,annexdepHvan
depotgrondspeelt.Ineenproefmet4Dolokal-en4Fe-138-trappenwas
toedieningvankalktoteenzekeregrens gunstigvoordeontwikkeling,
maar ijzerchelaatremdedegroei.Heteffectopdebladkleurvantwee
cultivarsvanprimulawasvoorbeidemeststoffenwisselend.
Indepotplantenteeltbestaatbelangstellingvoor langzaamwerkende
meststoffendieinstaatzijndenoodzaak vanhetoverbemestenopte
heffen.Ineenproefmetgloxiniavieldestikstofwerking vanmagnesiumammoniumsulfaat,MagAmp,tegenenwerdgeschatop30-401vandievan
kunstmeststikstof.Overbemestingbleefnoodzakelijk.Nitroformvoldeed
praktisch aandegesteldeeis: zonderoverbemesting gafnitroformeen
opbrengst,welkedievanbasis-enoverbemestingmetkunstmest evenaarde
(tabel XIV)•
TABELXIV.Potproefmet gloxiniametdriesoortenmeststof,viervoorraadbemestingenentweevariaties inoverbemesting: opbrengstvers gewicht
perplant
Voorraadbemesting
1

2

3

4

gem.

48
248
129

69
309
194

74
258
233

77
172
255

67
247
203

203
324
264

216
318
308

191
252
305

109
169
302

180
266
295

geen overbemesting
MagAmp 6+40+6+20
Nitroform
kunstmest-N(kat+

ks)

met overbemesting
MagAmp
Nitroform
kunstmest-N

Ookgedroogdehoendermestbleekineenpotproefperspectievente
biedenalseenmaligemeststofvoorpotplanten zonderdenoodzaakvanoverbemesting.
BoomteeIt
Inproevenwerddevocht-envoedingsbehoefte van boomteeltgewassen
inpottennagegaan.Als proefgewassenwaren Chamaeoyparis en Cotoneastev
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genomen.
Debestegroeiwerd gevonden,alsdepottendagelijksweerop85%
vandewatercapaciteitwerdengebracht.Dagelijksgietentotverzadiging
wasmindergoedenvooral Cotoneaster reageerdedaarongunstigopenwel
inhetbijzonderbijdezwaarstebemestingstrappen.Daargingenzelfs
plantendood.Uitdrogenvandepotgrond,eenmengselvantuinturfen
tuinstrooiselmeteengeringdeelscherpzand,gafmaareenvrijgeringe
remmingvandeontwikkeling,zelfsbijeenuitdroging tot20%vandewatercapaciteit.
Alsbijhetoppottendebasisbemestingvoorstikstofenfosfaatwordt
weggelaten,danwordttochnogeenbehoorlijkeontwikkelingverkregenmet
wekelijkseoverbemesting.Werd,inplaatsvanammoniumnitraat,Floranid
gebruiktalsbasisbemesting,danwasdestandvanhetgewasnogietsbeter.Delaagstekalkgiftvan2,2gCaC03/litersubstraatwasalvoldoende;
hogeregiftengaveneenachteruitgang indestandtezien.

Fruitteelt
Eendeelvanhetonderzoekheeftbetrekkingopdestikstofvoorziening
vanhetgewas.Periodiciteitvanhetstikstofaanbod,zoalslangzaamwerkendemeststoffen,latestikstofaanbiedingenoverbemestingen,wordthierbij
onderzocht.
IneentweejarigepotproefmetGoldenDeliciousoverdestikstofwerkingvanbloedmeelwerdopbasisvandebladkleurverschilleneenwerkingscoëfficiënt gevondenvan40%tenopzichtevandestikstofuitkalksalpeter.Hetaantalvruchtennadebloeienlaterbijdeoogstwasbij
bloedmeelgroter.Dewerkingscoëfficiëntwashierzeker 801,enookbij
deoptimalegiftwasdeopbrengstdoorbloedmeelnoghoger.Ditextraeffectwordttoegeschrevenaanhetgeleidelijkeaanbod,waardoordegroei
watminderendebloemaanlegenstikstofreservevormingindeboomwat
meerversterktwerd. Ineentweejarigeveldproefwerdechtergeenverschil
tussenbloedmeelenkunstmeststikstofgevonden.
Driemaligeureumbespuitingenmet0,6-0,81inverschillendeperioden
rondennadebloeivanDoyennéduCornicegaveneensterkeopbrengstvermeerderingtezienbijbespuitingop 1,8en16juni.Degroteverschilleninopbrengsttussendeafzonderlijkebomenmaaktendatdeopbrengststijgingvan311nietstatistischbetrouwbaarkonwordenaangetoond.HerhaaldeureumbespuitingbijBeurréHardydroegechteronvoldoendebijaan
destikstofvoedingvanbomendiedoorhetweglatenvandebemestingen
doordegrasbedekkingvandegrondstikstofgebrek leden.
IneentijdstippenproefmetGoldenDeliciousopeendiepdoorwortelde
zavelkwamalsgemiddeldeover13proefjarendejanuaribemestingalsbeste
naarvoren.Dankandestikstofnogdiepgenoegonderdegraszodeindringenzonderteveelopnamedoorhetgrasofuitspoeling.Debemesting
ineindfebruari-maartgafhetslechtsteresultaat.Ookdebemestingin
middenmeiwasrelatiefgunstig.Desterkstegroeivanhetconcurrerende
grasisdanalvoorbijenhetseizoenduurtnog langgenoegvooropname
doordevruchtbomen.Alseenvoorlopiggegevenkanwordenvermeld,dat
bijCox'sOrangePippineenlichteoverbemesting inaugustusmet 45kg
zuiverestikstofperhanaeenbasisgiftvan75kgeenopbrengstvermeerderinggafvan 10% opeenkalkhoudendezeeklei.
Hetonderzoekvandeinvloedvanhetgrasstrokensysteemopdeboom
werdvoortgezetendedaarbijvaninvloedzijndefactorenwerdennader
geanalyseerd.Zowerdenineenproefveldmettweepererassenstikstofbemestingentoegepastopdegras-enboomstrook.Hetruimbemestenvande
boomstrookkoneventueelstikstoftekortopdegrasbaanslechtsgedeelte58

lijkcompenseren.Boom-enrijstrookdienendusbeidetewordenbemest.
Doordeboomstrokenbredertemaken,namdebehoefteaanstikstofduidelijkaf,zoalsbleekineenproefmetBonneLouised'Avranches.Deresultatenvaneenstikstofbemestingsproefmethetaanbrengenvandemeststof
insteedsbredere banden sluitenhierbijaan.Bijtoenamevandebandbreedtetot60cmreageerdehetgewasduidelijkgunstig.Ookdaarboven
wasernogsprakevaneenzekeretoenameindeproduktieenvanverbeteringvandebladkleur.Berekendwerddattoteenoverlappingsgraadvan
60$vanhetwortelstelsel,horizontaalgezien,doordestikstofbemesting
destikstofopnamesterkbevorderdwordt,maardatdevruchtboomwortels
eentekortaanstikstofineendeelvandebeworteldegrondookdanniet
geheelkunnencompenserendoorextraopnameuitdestikstofrijkegedeelten.
Debodembehandelingheeftoverigensookinvloedopdeverdelingvande
wortels.Zobleefophetbodembehandelingsproefveld inWilhelminadorpde
bewortelingsterkachterinde laagvan0-20 cmondergrasendezewas
ookminderophetberedengedeeltevandezwartgehoudengrondmetstructuurvervaleningeklonkengrond.
DesamenhangtussenhetverschijnselstipinappelseneenhogeK/Caverhouding inbladerenenvruchtenheeftdeaandachtgevestigdopdekalibemestingenbekalkingvanvruchtbomen.Degewijzigdebodembehandeling,
grasstrokenmetchemischeonkruidbestrijdingenmulchenopdeboomstrook,
werkteenversterkingvandekaliopnameindehand.Diverseaspectenvan
dehiervoorgenoemdeinvloedenwordennaderonderzocht.
Grondbewaringvandeboomstrooktotverschillendedieptenginggepaardmeteenverlagingvandeopbrengst.Hetbeoogdedoelwerdtochbereikt:naarmatedegronddieperwerdbewerkt,namhetkaligehaltevanhet
bladaf.Hetpercentagestipnabewarenvanhetfruitbleek lagertezijn
dandatvandebomenopdeonbewerkte,chemischonkruidvrijgehouden
strook.Ookinandereproevenleiddedebewerkingvandegrondtotverlagingvanhetkaliumgehaltevanhetblad.Toedieningvanextrakalken
magnesiumopdeboomstrookopeenkoolzure-kalkhoudende IJsselmeerkleigrondgingdekaliophopingniettegen.Geenduidelijkeinvloedwerdgevondenopdeblad-envruchtsamenstelling.Tochleekdestipaantasting
tewordenteruggedrongen.Inheteersteproefjaarvanvierbekalkingsproevenopzandgrondwerdnoggeenverbeteringvandebewaarkwaliteitverkregen. Ineenvakproefmetvariaties inbekalking,gipstoedieningenbespuitingmetkalksalpeteroplossingnamhetstipinCox'sOrangePippinvooral
doordebespuitingaf,maarookdoordebekalkingendoorgips.Beide
laatstgenoemdesamenwarenechterweerietsongunstigerdanelkafzonderlijk.
Het aanbrengenvanstadsvuilcompostopdeboomstrookgafookenige
dalingvandestipaantasting.
Op28fruiteeltbedrijven,overhetgehelelandverspreid,werden
gegevensverzameldoverdeontwikkelingensamenstellingvanhetgewas
endedaarbijvoorkomendestipaantasting.Erwerdeenduidelijkecorrelatiegevondentussenhetstippercentageendekalium-encalciumgehalten
vanhetbladendevrucht.Opbasishiervanenincombinatiemetschattingscijfersvoordedrachtvandeboom isdenadebewaring teverwachten
stipaantastingtoteenvrijhogegraadvannauwkeurigheidtevoorspellen
(multipelecorrelatiecoëfficiënt =0,72).Deresultatenzijninovereenstemmingmetdegegevensvaneenzelfdeproefinhetvorigejaar.Minof
neerdezelfdekritiekegrenzenindeblad-envruchtanalysecijferswerden
jevondenvoorhetalofnietoptredenvanstip.Echterdematewaarinde
stipaantastingveranderdemeteenwijzigingindesamenstellingvanblad
envrucht,wasnietvandezelfdeordevangrootte,ooknietnacorrectie
opdeinvloedvandracht.
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Terbestuderingvandeachtergrondenvanhetoptredenvanstiponder
invloedvanhetweerwerdbijtomatenheteffectvanhetdrooghoudenvan
degrondnagegaanopfysiogeneziekten,hetversterktoptredenvanneusrotgingdaarbijsamenmeteendalingvanhetcalciumgehaltevandevrucht.
Groenteteelt

onder glas

Inovereenstemmingmeteerderekalibemestingsproevenmetaardbeionder
glaswasernauwelijksreactieopdekalibemestingvaneenkali-armerivierkleigrond.Dehogegiftengaveneenopbrengstdaling.Erwerdengeen
verschilleninsmaakgevondenonderinvloedvandebehandeling.Onder
normalepraktijkomstandighedenzaldebemestingvanaardbeienonderglas
metkaliachterwegekunnenblijven.Bijeenproefmetdriewatergiften
enalofnietoverbemestingmetstikstofreageerdedeaardbeigunstigop
dehogerewatergift.Reactieopdeoverbemestingmetstikstofbleefuit:
Dehogereopbrengstbijdegrootstewatergift-300mmindeperiode
maarttotenmetmei-ginggepaardmeteenbeterekwaliteitindevorm
vaneenhogerpercentagegroterevruchten (tabelXV).
TABELXV.Opbrengstaardbeieninkgperm 2enpercentagetweedesoort
(kleinevruchten)onder invloedvandewatergift
Watergift, mm/100dagen

opbrengst
2esoort

100

200

300

4,59
37,6

4,64
34,7

4,68
32,6

IneenproefinKapelle (Zeeland)werdenindewatergifttweeperiodenonderscheiden,halfmaart-halfaprilenhalfapril-halfmei.Het
proefrasGorellagafeenhogereproduktiealsinbeideperiodenveelwaterwasgegeven,meerdanindienineenofbeideperiodenmatigwater
werdtoegediend.
Opeenmeerjarigbemestingsproefveldmetstikstofenkaliwerdde
behoeftevanSpaansepeper,cv.SpaanseLangeRode,aanmeststoffenafgetastalseersteoriëntering.Zonderstikstofwashetgewas lichtvan
kleurenbleefinopbrengstachter.Erwasgeenduidelijkereactieop
kali.VoorSpaansepeper lijkteenvooranderegewassennormaalstikstofniveau-N-watervan5à10-eneenvrijlaagkaliniveau-K-water
omstreeks5-gewenst.
Opdriebedrijven,waarhetvorigeseizoenverschijnseleninsla
voorkwamendieaanmagnesiumgebrekdedendenken,werddeinvloedvan
verscheidenekalimeststoffenenvankieserietnaderonderzocht.Totnu
toewerddemagnesiumbehoeftevanslalaagaangeslagen.Vervangingvan
kalksalpeterdoorkalisalpeterenzwavelzurekaligafeenopbrengstdaling,diedoordetoedieningvankieserietnietvolledigwerdtegengegaan.
Naderonderzoekwerdverrichtnaardematewaarinfluordoorsla
wordtopgenomen,alofnietmeteenachteruitgangindeopbrengst.Analysevangewasmonstersvaneenvroegerekalk-fosfaatproeflietziendat
eenzeergeringeverhogingvanhetfluorgehalteoptradbijtoenemende
giftenvandubbelsuperfosfaat.EeninvloedvandepHophetF-gehalte
werdnietgevonden,geziendeveleopgavenindeliteratuurtegende
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verwachting in.Ineenfosfaatbemestingsproefopopgespoten duinzandgrond
gafhetweglatenvanfosfaateenlagereopbrengstvandesla,maarerwas
geenverschilinreactieophetfluorhoudenletripelsuperfosfaatende
fluorarmefosforzurevoederkalk.
IndeBommelerwaardwerdeenproefveld aangelegd terbestudering
vanhetoptredenvanmagnesiumgebrekbij latetomaat.Bemesting vooraf
metkieserietenregelmatigbijmestenmetkalksalpeter gavenmindermagnesiumgebrek.Eenextra zwarekalibemesting deedhetoptredenvanmagnesiumgebrektoenemen.Hetaldannietinsterkemateoptredenvanmagnesiumgebrekhadgeeninvloedopdeopbrengst.JCieserietgafeengeringe
verbeteringvandekwaliteitindevruchten.
Groenteteelt

in de volle grond

Inverbandmetdemogelijkheid spruitkoolinéénkeermachinaalte
plukken,werdenoptweeproefveldendevolgendebehandelingen onderzocht:
tweestikstofhoeveelheden,tweemethodenvantoediening,tweeplantafstandenentweecultivars.Inovereenstemming metdegegevensvande
proeveninhetvorigejaarwas 250kgNperhabeterdan150kg,eeneenmaligegiftbeterdaneengiftindriekeer,deplantafstandpraktisch
zonder invloed,deopbrengstvandehybrideTopscore ietsminderdandie
vandeselectieVroege Stiekemaendelateplukaanmerkelijkhogerin
opbrengst.
Invroegerepotproevenmet zandgrondmet lagepHkwameninasperge
ernstige grondstoornissenvoor.Doormiddelvanwatercultuurwerdnunagegaanwelkelementintekortofovermaatditverschijnsel teweegbrengt.
Desymptomenblekendoormagnesiumtekortenmangaanovermaatindevoedingsoplossingopgewekttekunnenworden.
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Afdeling Bodemvruchtbaarheidsmodellen
en statistische verwerking
Eenbelangrijke taakvandeafdelingblijftdemedewerkersvanhet
instituutzogoedmogelijkmetstatistischekennis,zowelbijhetopzettenvanproevenalsbijdeverwerkingvangegevens,bijtestaan.Ditgedeelteissterkdienendvanaard.Uitdeliteratuurwordt steeds getracht
diemethodentevindendievoorhetbodemvruchtbaarheidsonderzoek vanbetekeniszijn.
Hetonderzoek overdebodemvruchtbaarheid wordtgekenmerktdoorhet
feit,datmendikwijlsmetproblementemakenheeftwaarinvelevariabelen
meespelen.Inhetverledenissteedsveelaandachtbesteed aanmethoden
waarmeevelevariabelentegelijkverwerktkunnenworden.Ookindetoekomstzalditaspectveelaandachtkrijgen.Eenonderzoekwordt verricht
naardegemeenschappelijke achtergrondvandeverschillendemethoden.
Debewerkingvandegegevensvandeinternationale stikstofproefvelden INVwerdvoortgezet.Opbasisvandeuitkomstenvanaspecten-
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Computation of rates . w i t h control

Computation of water contents,
wi th control

Computation of salt contents

Computation ground-water level
and numbers of layers
Checkon crossing profile boundaries
End dynamic section

F i g . 15. Stroomschema van h e t simulatieprogramma over n i t r a a t u i t s p o e l i n g .
F i g . 15. Flow diagram of t h e s i m u l a t i o n programme of n i t r a t e l e a c h i n g .
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Fig.16.Verschilleninnitraatuitspoeling,berekendvooreendoorlatend
(a)eneenminderdoorlatend (b)profiel.
Fig.16.Differencesinnitrate-leachingdistributioncalculatedfora
permeable (a)andalesspermeable (b)profile.
analysesopgegevensvanalleafzonderlijkeTNO-serieszijndevariabelen
gekozen,waarmederegressie-analysesuitgevoerdzijn.Hetdoelwashierbijdeinvloedenvandeverschillendefactorenopdeopbrengstenopde
reactievanhaveropstikstofbemestingkwantitatiefvasttestellen.Als
verklarendevariabelenzijngenomen:bodemtype,pH,N-enC-gehalten,
kleigehalte,stikstofleverendvermogenvandegrond,zaaitijd,structuur,
grondwaterstandendieptevandeploegzool.Dehiermeeverklaardespreidingenbijdeserieslagenvoordeopbrengsttussende15en401,hetgeen
betekentdatnoganderefactoreninvelegevalleneenbelangrijkerol
spelen.
Hetmodelwaarmeedeverticalenitraatbewegingindegrondberekend
kanwordenisopeenaantalpuntenverbeterdofaangevuld.Allereerst
heeftmenmeestalmetsituatiestemakenwaarbijhetgrondwaterafgevoerdopweggepompwordt.Ditisnagebootstdoorinhetmodeleenafvoerfunctieintebouwen,waarbijmeerwaterpertijdseenheidafgevoerd
wordtnaarmatehetgrondwaterhogerboveneenzekerpeilstaat.Deuitkomstenvandeberekeningenvertonenhetkarakteristiekeverloopvande
grondwaterstandindewinter.Verderzijndehydraulischeparametersvan
destandaardgrondenuithetrapport"Soilmoistureforecasting"vandr.
ir.P.E.Rijtema(ICW)inhetcomputerprogrammaingebracht.Hetisnu
mogelijkelkecombinatievanNederlandsegrondsoortenineenprofielin
deberekeningenoptenemen.Hetenigewatnodigis,isviaeenvergelijkingvanpF-krommenaantegevenwelkestandaardgrondvoordebetreffendelaaggebruiktmoetworden.Hetmodelkanverderookgebruiktworden
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omdechlooruitspoeling opdrooggevallengronden,naeengladheidsbestrijdingeninkassenuitterekenen.
Bepaalde aspectenvandegrondenookdegrondinhaargeheelkunnenalseendynamischsysteembeschouwdworden.Vandestudievande
bodemvruchtbaarheid kandanookkennisvaneigenschappenvandergelijke
dynamische systemen,dezg.systeemdynamica,vangrotebetekenis zijn.
Dezekenniskanalleenmetbehulpvaneensimulatieverkregenworden,
omdatdergelijkesystemenmet analytischniet-oplosbare-differentiaalvergelijkingenbeschrevenworden,waarvandeeigenschappenwiskundig
nietafteleidenzijn.Eenbeginisgemaaktdoorhetgedragvantwee
systemendoorsimulatietebestuderen,ni.derelatietussengastheer en
parasietenderelatie tussenprijs,consumptieenproduktievaneenartikel (hetzg.Colwel-model).Dezeprocessen zijngenomenomdathierover
reedsveelwiskundig onderzoekverricht is;demetsimulatie verkregen
resultatenkunnenmetdewiskundig afgeleideuitkomstenvergelekenworden.Demodellenvertonen inhungesimuleerd gedrag inderdaaddeverwachteverschijnselenvanschommelingen,explosies,hetgaannaar een
evenwichtenz.Het ligtindebedoeling dehierbijverkregen inzichten
tegebruikenbijdebestudering vandebodemkundigeprocessen.Als volgend
tebestuderenproces zaldedenitrificatie genomenworden.
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(tenlastevanderden),totaal204plaatsen.Hiervanwarenvacant7A-en
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werdherdachtdatdeheerR.Boxmaop1maartendeheerA.Pelgrumop18
maart25jaaraanhetIBwerkzaamwaren.
Stagiaires.
Voordevervullingvaneenpraktijktijdt.b.v.hunstudie
warenenigetijdoparbeidsovereenkomstwerkzaamdeherenA.Koopmans(Bijz.
HLSLeeuwarden),H.HoekstraenJ.Oostra (MTbSFrederiksoord),V.P.A.Lukken
(RHTbSUtrecht),J.A.Vogd (Chr.HLSDronten),G.vanderBoom (Gron.Anal.
School),S.K.I.Sayed uitEgypte.Vanseptember 1971totjuli1972zijn
eveneensdedamesJ.W.KappingaenR.VeldmanalsstagiairevandeGron.Analistenschoolvoorhalvewekenwerkzaam.
Mutaties. In1971vertrokken18personeelsleden.Wegenshetbereiken
vandepensioengerechtigde leeftijdverlietper1novemberdeheerA.Mulder
het IB.Op20junioverleeddeheerW.Bolhuis.Zesvrouwelijkemedewerkers
vertrokkeninverbandmethaarhuwelijk,zevenpersoneelsledenaanvaardden
eenanderebetrekkingendrievertrokkenomandereredenen.Indeloopvan
hetjaarwerden20nieuwepersoneelsledenaangesteld.
Destandwasop30december 1971:
A-formatievastgesteldop185plaatsen,waarvan7vacant.
X-formatievastgesteldop19plaatsen,waarvan2vacant.
Bovendeformatiewerkzamepersonen:6Huishoudelijke-enschoonmaakdienst,
1vervanging langdurig zieke,1inonvolledigedienst,2stagiaireshalve
weken,2lossekrachten (seizoen).Bovendiennog4gasten.
Alsgevolgvaneeninkrimpingsopdracht tenbehoevevandedoorde
regeringdoorgevoerdebezuinigingenzaldeformatievoor 1972voorlopig
moetenwordenteruggebrachttot:A-formatie177enX-formatie16plaatsen,
dusvan204naar 193plaatsen.
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Ditbetekent,dateenaantalvacaturesnietvervuldmagworden.
Bijeen wijziging
van de statuten vandeStichting Instituutvoor
BodemvruchtbaarheidteHarenop8april 1971isgesteld,datdestichting
geeneigenpersoneelheeft.Alsgevolghiervanzijndeaanstellingenvan
detotdusverbijdestichtingIBindienst zijndeambtenarenaangepast
indezezin,datzijvoortaanzijnaangesteldindienstvanhetMinisterie
vanLandbouwenVisserijentewerkgesteldbijdeStichting Instituutvoor
Bodemvruchtbaarheid.
Variabele werktijden.
Gedurendehettweedehalfjaar 1971werd,met
toestemmingvandeDirectieLandbouwkundigOnderzoekvanhetMinisterie
vanLandbouwenVisserij enmedeinoverlegmetdeDienstcommissievan
het IB,eenproefgenomenmetvariabelewerktijden.Ditgeschieddetegen
deachtergrondvandeontwikkelingdieergaandeisomaandewerknemers
meervrijheidtegevendebegin-eneindtijdenvanhetwerkperdagnaar
eigenkeuzetebepalen,eenenandermetinachtnemingvandetotalenormwerktijdperweekofmaand.Voorlopigdeden12afdelingenmeeaandeproef
(dienaeengehoudenenquêtewerdverlengd,maardanvooralleafdelingen
inHaren).
Finaneiëte en materiële

zaken

Met ingangvan1971wordendepersoneelsuitgavennietmeerdoorhet
ministerie aanhetinstituutdoorberekendenvormenderhalvegeenonderdeelmeervandeaandestichtingteverlenenrijkssubsidie.Metdezemaatregelisbeoogdalleonduidelijkheidenonzekerheid overdeambtelijke
statusvanhetpersoneelwegtenemen.
OokditjaarisveeltijdbesteedaandecentralisatieenmechaniseringvandeadministratiesderonderdeDirectieLandbouwkundigOnderzoekressorterende instituteneninstellingen;o.a.werdenenkelevergaderingenbezochtendrieconcept-rekeningschema'svancommentaarvoorzien.
Evenalsin1970heefthet InstituutTNOvoorWiskunde,InformatieverwerkingenStatistiekinsamenwerkingmetdeafdelingOrganisatieenEfficiencyvanhetMinisterievanLandbouwenVisserijvooreentweedegroep
vanca.25medewerkers,ditmaalindemaandenaprilenmei,eencursus
"Kennismakenmetdecomputer"gegeven.
Deboekhoudernamwegenspositieverbeteringper1novemberontslag.
Doordepersoneelsstopkondezevacaturenognietwordenvervuld.BovendienvertrokkendebeidevrouwelijkemedewerkersvandeafdelingBoekhoudinhper1juniwegenshuwelijk,waarvoorper1junien16augustus
nieuwekrachtenindienstzijngenomen.Hetbehoeftgeenbetoogdatde
werkzaamhedenhierdoor ernstig stagneren.
Vandeditjaaraangeschafteapparatuurnoemenwijeentweedeatoomabsorptiespectrofotometer,eengaschromatograafeneenboekhoudautomaat.
DoorhetMinisterievanLandbouwenVisserijisdeverbouwingvan
hetmelk-enspoellokaal,deuitbreidingvandemelkveestalenhetvorstvrijmakenvaneenschuurvoorbewaringvanaardappelenopdeDrieOrganische-StofbedrijventeNagele (NOP)gefinancierd.
Op 12oktober 'smorgensomongeveerhalfachtwerdeenkleinebrand
ineenderkoelcellen (indelaboratoriumvleugel)ontdekt,dievoorca.
ƒ 17.000schadeaandeelektrischeapparatuurenz.heeftaangebracht.
Huisvesting
Deverschillende aanvullendevoorzieningen,grotendeelsophetgebied
vandetechnische installaties,waarvoorkredietbeschikbaarwas gesteld,
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kwamengereed.Hierdoorkondeno.a.deklimaatkassen,deisotopenkasmet
voorbehandelingsruimteenverdunningslaboratorium,dedemiwater-en
persluchtinstallatiesvanvergrotecapaciteit,decentralekoelinstallatie,
detotkoelruimteverbouwdevertrekkenL231/232,endespuitcabinein
L034ingebruikwordengenomen.Injuniwerdtoestemmingontvangenom
alleruimtenvanderadiochemische laboratoriaingebruiktenemen.
Metdebouwvaneenmiddenmuurindegrondtrogendefunderingenvoor
hetaandrijfmechanismevoordesleep-meetwagen,diebijdeTFDLinaanbouwis,werdeenbegingemaakt.
Technischeinformatiesoveronzegroterijdendekas,waartoeo.a.
berekeningenwerdenuitgevoerd overdeversnellingenenvertragingenen
dedaarbijoptredendekrachten,werdenopdiensverzoekgegevenaanmr.
LakevanhetproefstationRothamsted.
Bezoekers
Hetaantalindividuelebuitenlandsebezoekersbedroeg65.Zewaren
afkomstiguitdevolgende landen:Australië (9),België (3),Bulgarije(2),
Canada (1),B.R.DuitslandenWest-Berlijn(-12),DDR(1),Egypte (1),Groot
Brittannië (10),Hongarije (1),Ierland (1),Indonesië (3),Israël(3),
Japan (2),Joegoslavië (2),Mexico (1),Noorwegen (1),Oostenrijk(1),
Polen (1),Singapore (1),Tsjechoslowakije (1),USA(3),Zweden (3),Zwitserland (2).Vanhenverbleefvoor langeretijdaanhet IB:dr.J.Halevy
uit Israël (oktober1970-september 1971).
Bovendienwerdenop19maart22medewerkersvandeLandwirtschaftskammerWeser-Emsontvangenenvan7tot11juli10deelnemersaande5th
InternationalCourseonSoilSciencevoorwieeenlezingencycluswerdgegeven.Op16julibezochteengroepvan5hoogleraren,9docentenen30
docentenvandeTechnischeUniversitätMünchenhetinstituut,op9septembereengroepvanca.25Joegoslavenenop13septembereengroepdeelnemersaaneendoorhetLACgeorganiseerde internationalecursus.
Buitenlandse reizen, congressen,

symposia

Ir. C.M.J.Sluijsmansendr.ir.Th.J.Ferrariwoondenop7-9januari
en18-19junivergaderingenvandeInternationaleWerkgroepvoorBodemvruchtbaarheidbijteRauisch-Holzhausenterbesprekingvandevoortzettingvanhetonderzoekvandezewerkgroep.
Van15tot17maartwarendr.ir.P.F.J.vanBurgendr.ir.K.W.Smilde
inEngeland,waarzijeenbezoekbrachtenaanRothamstedExperimentalStationendevergaderingvandeFertiliser SocietyinLondenbijwoonden. Dr.
Smildehieldvoordezevergaderingeenlezing.Van16tot18maarthaddr.
C.H.E.WerkhovenbesprekingenoverkalionderzoekaandeForschungsanstalt
BüntehofinHannover.Dr.A.J.deGroot,dr.W.vanDrielendrs. H.G.van
FaassenwoondeninMol (België)devergaderingop18en19meivandeEnvironmentalPollutionWorkingGroupvandeEuropeanSocietyofNudearMethodsinAgriculturebij. Ir.Sluijsmansnam,opuitnodiging,deelaande
InternationalConferenceonPetrochemicals,dievan21tot28maartin
Koeweitwerdgehouden.OpuitnodigingvanHyperphosphat (BRD)brachtir.
R.Reuderinkindeperiode16-23aprileenbezoekaanTunesië.
Dr. L.K.Wiersummaaktvan2tot8meieenstudiereis langsenkele
universiteitslaboratoriainHannover,Berlijn,StuttgartenBonn.Ir.
L.C.N,delaLandeCremerwoondeeendemonstratiebijvandeSecomatmestdrogerinCalveslageenDamme (BRD).Dr.ir.R.ArnoldBikenir.J.P.N.L.
RoordavanEysinganamendeelaanhetColloquiumonNutritionofProtected
Cropsop10-12meiteDublinenhieldendaarvoordrachten.Van10tot14
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meimaaktedrs.VanFaasseneenstudiereisinverbandmetzijnkwikonderzoeknaarinstituteninStockholmenUppsala.InverbandmetzijnonderzoekoverhetgebruikvanafvalwatervanaardappelmeelfabriekenoplandbouwgrondenbrachtF.RiemVising.op11meimetmej.A.RenkemaeenbezoekaanEmslandStärketeEmmlichheimenaanOberlandwirtschaftsratLöffersteNeuenhaus.Opde26ehadhijeenbesprekingmetdr.Froischt,
Landbau-AussenstelleMeppen,teEmmlichheim.Op3junibezochthijEmmlcihheimnogmaals,ingezelschapvandr.ir.F.A.M,deHaan (ICW).Van18
tot25meivergaderdedr.ir.FerrarimetdeInternationaleWerkgroepvoor
BodemvruchtbaarheidteLjubljana,dr.ir.ArnoldBikbezochtvan24tot
28meiSatoTurveinFinland.
Van6tot11juninamdr.H.vanDijkdeelaanhetsymposiumvande
InternationalPeatSocietyinHelsinki.Dr.B.J.vanGoorbrachtinde
periode7-10juniinEngelandbezoekenaanhetEastMailingResearchStation,hetLongAshtonResearchStation,enhetGlasshouseCropsResearch
InstituteinLittlehampton.Dr.Wiersumnamdeelaanhetcolloquiumvan
hetInternationaleKali-Instituut,Skoklaster,Uppsala,van14tot18juni,
endr.DeGrootvan20tot26juniaanhetInternationalAtomicEnergy
AgencyPanel"TracersinSedimentology"teParijs,waarhijeenvoordracht
hield.Ir.Sluijsmansnamdeelaande21.ArbeitstagungvandeFachgruppe
BodenfruchtbarkeitdesVerbandesDeutscherLandwirtschaftlicherUntersuchungs-undForschungsanstaltenteOldenburgvan23tot24juni,enhield
daareenvoordracht.
Op3julibrachtF.RiemVising.eenbezoekaandevoorzittervan
hetAbwasserverwertungsverband teEmmlichheim;de28eoktoberherhaalde
hijdatbezoekingezelschapvanir.K.Reinders (CAEmmen).Tijdensde
vergaderingvan6tot10julivandesectieAgronomyvan.deEuropean
AssociationforPotatoResearchinSt.Cerque,Zwiterland,diehijbijwoonde,hieldJ.Ris senvoordracht.Ir.C.vanOuwerkerkbrachtop7en
8julibezoekenaandaFacultéd'Agronomie,hetStationdeChimieet
PhysiqueagricolesenhetStationdePhytotechniqueinGembloux,België,
envan9tot11juliaandeEcoleNationaleSupérieureAgronomiquete
GignonenRennes,Frankrijk.Ir.L.C.N,delaLandeCremerenir.J.Prummel
bezochtenop22juliverschillendeproefveldenvandeLandwirtschaftskammer
Weser-EmsbijOldenburg.
Op25augustusinformeerdeir.RoordavanEysingazichbijdeLandesanstaltfürImmissions-undBodennützungsschutzteEssenoverfluorbepaling
ingewasmonstersmetdeion-specifiekeelectrode.Dr.ir.J.vanderBoon
bezochtindeperiode23-28augustusverschillendeboomkwekerijenmet
teeltinpotteninSleeswijk-HolsteinenDenemarken.
Dr.J.J.Schuurmanwasvan5tot12septemberinTjechoslowakijeom
actiefdeeltenemenaanhetsymposium"Structureandfunctionofprimaryroottissues"inTatranskâLomnica.Op15en16septemberwashijin
Leuvenvoordebijwoningvandepromotievandr.ir.J.Feyen.DejaarvergaderingvanhetVerbandDeutscherLandwirtschaftlicheUntersuchungs-und
ForschungsanstalteninKielop13-18septemberwerdbijgewoonddoordr.
ir.H.A.Sissingh,ir.S.deHaan,dieereenvoordrachthield,enir.
G.Kolenbrander,dieereendoordr.VanDijkgeschrevenvoordrachtlas.In
dezelfdeperiodenamdr.VanderBoondeelaanhetsymposium"Nutrition
andfertilizationofvegetablecrops"inWarschau-Skierniewice,waarhij
ookeenvoordrachthield.Ir.S.deHaanbezochtop20-22septemberhet
landbouw-scheikundiginstituutendeLandwirtschatfskammerinBonn.Op21
en22septembervergaderdedr.VanDijkmetdeInternationaleWerkgroep
voorNormalisatievanVeenproduktenvandeInternationalPeatSocietyin
Kopenhagen.Van24septembertot2oktoberwasdr.Ferrarialsdeskundige
bijdePanelMeetingvanFAOenBulgarianAgriculturalAcademyteSofia
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vooradviezenaanBulgaarsebodemkundigen.Van29septembertot1oktober
haddr.SmildeinZwitserlandbesprekingenmetdrs.VonHirschheydtte
Zürichovertoepassingvanrioolslibinland-entuinbouwenmetdrs.
SchleinigerteBernoverorganischedierlijkemeststoffen.Dr.DeGroot
brachtindeperiode25september-4novemberbezoekenaanverschillende
institutenenuniversiteiteninCanadaendeUSA,enhielddaareenreeks
voordrachten.
Drs.G.Jagernamop11-15oktoberterplaatsekennisvanhetrizosfeeronderzoekverrichtaandeafdelingMicrobiologievandegrond(rizosfeergroep)vanhet InstituutvoorMicrobiologievandeTsjechoslowaakse
AcademievanWetenschappentePraag.Dr.VanBurgwoondeop13-14oktober
enop25-26novenbersymposiavandeFertiliserSocietyinLondenbij.
AlsvertegenwoordigervandeISSSnamdr.P.K. Peerlkampdeelaande
FifthSessionoftheCommissionforAgriculturalMeteorologyvandeWMO
inParijsvan18tot29oktober.Ir.Kolenbranderwerktevan20oktober
tot15decemberbuitenbezwaarvan'slandsschatkistvoordeOECDin
ParijsaaneenrapportvandeWorkingGrouponFertilisers andAgriculturalWasteProducts,diewerkzaamisinhetkadervandeWaterManagement
SectorGrouponEvaluationofEutrophication.
Van1tot5novemberbezochtF.RiemVis ing.enkeleaardappelmeelfabriekeninDenemarkenenvande22etotde24einSöltau (BRD). Ir.De
laLandeCremerbrachtop8-10novembereeninformatiefbezoekaande
ForschungsanstaltfürLandwirtschaftteBraunschweig-Völkenrode.InBad
Zwischenahnnamdr.VanDijkop11en12novemberdeelaandeZwischenahner
Torftage.Dr.DeGrootwoondedeNATO-NoordzeeconferentieteAviemore (Schotland)bijvan14tot22novemberenhielddaareenvoordracht.Op15en16
novembervergaderdedr.SmildemetdeBeneluxwerkgroepSpoorelementenin
Brussel.
Dr.ir.VanBurgendr.ir.Dilzbrachtenop9-10decembereenbezoek
aanhethoofdkantoorvandeNederlandseStikstofmaatschappijinBrussel.
InWenenwoondedr.VanDrielhetIAEA-symposium"Theuseofisotopesand
radiationinresearchandsoil-plantrelationships includingapplication
inforestry"bijvan13tot18december.
Centraal

laboratorium

Inheteerstehalfjaarwerdennietalleendeovergeblevengewasmonsters
van1970opdegevraagdeelementenonderzocht,maarwerdtevenseenbegin
gemaaktmetdenieuwemonsters,waarbijuiteraardzoveelmogelijkdechronologischevolgordewerdaangehouden.
InhetbeginvanhettweedehalfjaarisdenieuweatoomabsorptiespectrofotometervanPerkinElmer,type306,inbedrijfgesteld.Ditgafmeteen
aleendrastischeversnellingvandeanalysegangwatbetreftCa,Mgen
Zn.VerderwerdenvoordespoorelementenCu,FeenMningewasvoorschriftengemaaktvoordezea.a.-meter.Hierbijisnietvergetendenodigeaandachtteschenkenaanhetniveauvandeuitkomstent.o.v.degebruikelijke
analysemethoden.
Bijdebepalingvanchlorideingrond,gewasoflysimeterwaterenz.
wordtnudeChlor-o-counter (fabrikaatMarius)benut.Daarbijisals
richtlijngevolgdde"Bepalingvanwater-oplosbaarchlorideingronden
metCl"-gehaltevan0-25 ppm"vanRosmalenenFlohr (ChemieenTechniek
25 (1970)no.2,23januari).Ookbijdezebepalingsmethodewerdhetuitkomstenniveauprimairgesteld.Tevenswerdtijdbesteedaanhetverbeteren
enherschrijvenvandemeesteophetCentraal laboratoriumgebruikte
analysevoorschriften.
NietalleenvondhetonderzoekvandeuitwisselmonstersmetOosterbeek
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Fig. 17.De atoomabsorptiespectrofotometer ingebruik.
Fig. 17.The atom absorption spectrophotometer.

enKampennormaalplaats,maarookwerderdooronslaboratoriumweerdeelgenomenaandeinternationaleuitwisselmonstersvanir.J.Ch. vanSchouwenburg.Hettotaalaantalin1971 geanalyseerdemonstersbedraagtruim
20100.Veelnuthebbenwegehadvanheteenmaalperkwartaaldeelnemen
aandebijeenkosmtenvandeContactgroepAnalitici,diegehoudenwerden
inhet IBSteWageningen.
Verderdientnogtewordenopgemerktdatenigebinnen-enbuitenlandse
bezoekersmetonslaboratoriumvangedachtengewisseldhebben,endataan
driestagiairesvoorca.1jaargastvrijheidwerdverleend.
Radioisotopenwerk
De isotopenkaskonpasinnovemberingebruikwordengenomen.Dewerkzaamhedenhebbenzichditjaardanookvoornamelijkafgespeeldinhetradiochemischlaboratorium (RCL).
Dr.W.vanDrielslaagdeinjunivoordeexamensvoorbeheerdersvan
C-enB-laboratoria;indezelfdemaandwerddelozingskelderingebruik
genomen.Aangeziennuaandeeisenbetreffendetechnischeenorganisatorischevoorzieningenwasvoldaan,werdinjulidevergunningvoorhetBlaboratoriumontvangen.Ditheeftdemogelijkheidgeschapenommetrelatief
hogeactiviteiteninRCL,verdunnings-enkluisruimte,lozingskelderen
"waste"-ruimtetewerken.
Sedert1maartheeftdeervarenradiochemischanalistJ.W.Dalenberg
dedagelijkse leidingvanhetRCL.Hijheefthettoezichtopwerkstijlen
instrumentarium,enzorgttevensvoordemethodischebegeleidingvande
werkzaamheden.BovendienisdeheerDalenbergbijenkeleonderzoekprojecten
ingeschakeld.
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Fig. 18.Radioactievebronnenwordenineengoedafgeschermdekluisopgeslagen.
Fig. 18.Radioactivesourcesarekeptinwell-shieldedstorage.

DeuitrustingvandemeetkamervanhetRCLmet automatischeanalyseapparatuurwerdditjaarvoltooiddoordeuitbouwvandegammawisselaar
meteentweedemeetkanaaleneendataprocessor.Zoweldebèta-alsdegammametingeninvloeibare en,gedeeltelijk,invastemonsters kunnennuzondertussentijdse ingrepenvolgensuiteenlopendemeet-enrekenprogramma's
wordenafgehandeld.Wijbeschikkenhiermee overdemeestgeavanceerdeapparatuurdievoorditdoelindehandelis.
Doordr.VanDrielendeheerDalenbergwerdeeninterne cursus over
degrondslagenvankernfysicaenstralingsbescherming gegevenaanenkele
technici.Verschillendemedewerkershebbendeelgenomen aancursussendie
werdengegevendoorhet InteruniversitairReactor-InstituutteDelft,het
InstituutvoorRadiopathologieenStralenbeschermingteLeiden,enhet
InstituutvoorToepassingvanAtoomenergieindeLandbouwteWageningen.
Rekenkamer
Sindshetbeginvanditjaarmochtderekenkamerregelmatig gebruik
vandecomputervandeRijksuniversiteitteGroningen.Behalvearbeidsbesparingiso.a.hetverkrijgenvanervaringenmeerinzichtindemogelijkhedenvandecomputer inhet algemeeneenbelangrijkmotiefhiervoor.Hetverlenenvanhulpbijhetmakenvanprogramma'sisookeenvan
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Fig. 19.Het spoelwater uit de isotopenruimtenwordt opgevangen in tanks
inde lozingskelder.Vóór lozing ophet rioolwordt het onderzocht op de
afwezigheid van radioactieve besmetting.
Fig. 19.Wastewater from the radiology working rooms is collected in
tanks and is inspected for absence of radioactive contamination before
it isdischarged into the public sewers.

detakenvanderekenkamergeworden.
HetgebruikvandeOlivettiP101neemtmerkbaartoe.Regelmatigwordt
vandeuitwijkmogelijkheidnaardeidentiekemachinevanhetCSVgebruik
gemaakt.
Bibliotheek
Hetaantaluitleningenbedroeg 2231,waarvan27aaninstellingenen
personenbuitenhet IB.Hetaantalaanvragenaananderebibliothekenwas
433,waarvanerinditjaar363positiefwerdenbeantwoord.
Vandenieuweaanwinstenwerdener402alsseparaatopgenomen, 140
alsboek,3alsmicrofilm,6alsmicroficheseries,37alsrapport.Er
werden19nieuwetijdschriftabonnementenaangegaan,waarvan9gratis;
2 abonnementenwerdenopgezegd.
Hetbibliotheekbezitomvatthans 3590boeken,28704separaten,151
microfilms,19seriesmicrofiches,2872rapporten,567 tijdschriftabonnementen,425vervolgwerkenseries (groepen).
In1971verleendedebibliotheekgastvrijheidaantweestagiaires
vandeBibliotheek-enDokumentatie-AkademieteGroningen,gedurendeperiodenvan3en6weken.
Tekenkamer en

fotoatelier

Behalvehetnormaletekenwerkwerdenvervaardigd:30385lichtdrukken,
1094fotokopieën,67afdrukkenopdocumentpapier,190afdrukkenoptrans-
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parante film,1785negatieven (1554zwart-wit,231kleur), 517dia-positieven (457zwart-wit,60kleur)en5948fotoafdrukken.
Wevkplaats
Behalvereparatiesenrevisiesvanlaboratoriumapparatuur,landbouwmachinesengereedschappenenhetonderhoudvaninstallaties inkassenengebouwen,zijndit jaarweerverschillendehulpmiddelenenapparatenontworpenenvervaardigd.Wevermeldenslechts:hefinstallatievoor
lodendekselsvankluisvoorradioactievebronnen,kunststofrekkenvoor
nattekamer,filtreerapparaatvoor isotopenafdeling,kunststofwaterculturegootmetoverloopbakenkoelspiraal,eenopstellingvoorverzadigde
waterdoorlaatbaarheid vangrond,eenlandrolmetvoetbalschoennoppenvoor
sportveldenonderzoekeneendiramsondevoorsportveldenonderzoek.
Proeven
Vetdpvoeven
Hetdalenvanhet aantalmeerjarigeenhetstijgenvanhet aantal
eenjarigeproefveldenveroorzaakt extrawerkinwinterenvoorjaar.Veel
tijdwerdbesteedaanhet zoekenvannieuweproefpercelen.
Dedrogeenzachtewinterenhetdrogevoorjaarwerktenmeeaaneen
vlottegangvanzakenbijdevoorjaarswerkzaamheden.Halfaprilwaren
bijbeideproefveldendiensten allegewassengezaaidengepoot.Doorhet
schraleweerwerdmetdegrasoogstvrij laatbegonnen.Deveel toegepaste
chemischeonkruidbestrijding leverdeeengrotearbeidsbesparingop.
Ookdetweedehelftvanhetjaarwashetweervoordeproefveldendienstengunstig.Erwasweinig oponthouddoorregen,zodatondanksweinig
arbeidskrachtenenveelteoogstenveldeneindnovemberhet buitenwerk
praktischwas afgelopen.
Ditjaarwerdeenbegingemaaktmeteenbrederesamenwerkingmethet
BGDteWageningen.
Intotaalwerdendoordeveldproevendienst328proevenaangelegden
verzorgd.Dezeveldproevenwarenonderverdeeldin6156veldjesmeteen
totaleoppervlaktevanca.43ha.
Deverdelingvandeproefveldennaargewas,verzorgingsdiensten
aantalveldjespergewasisintabelXVIweergegeven.
TABELXVI.IB-proefveldenin1971
Gewas

Aantalproefveldenverzorgtvanuit
Haren

graan
aardappelen
gras
bieten
appels
aardbeien
cons.erwten
spruitkool
sportveld
tomaten
totaal

67
23
36
13
1
0
13
6
6
0
165

Aantal
veldjes

Hedel
12
12
9
1
7
8
11
2
0
1
63

1899
1221
958
1009
182
120
360
156
227
24
6156
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Opdeproefboerderijvanhet IBteHarenwerdverbouwd:4,2hasuikerbieten,2,5hahaver,0,4haaardappelen,0,2hastamslabonenen0,2ha
korrelmaïs.DeproefveldenopdeDr.H.J.LovihkhoeveteMarknesseende
drieorganische-stofbedrijventeNagelevallenbuitenditoverzicht.
Pot- en vakproeven
Erwerden57potproevengenomenmet4888proefpotten.Hetaantal
vakproevenwas23met 1415proefvakken.
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Kennisoverdracht

In1971kwamen 110publikaties gereedmet IB-medewerkersalsauteursof
mede-auteurs.Vandezepublikatiesverschenener24ininternationalewetenschappelijke tijdschriften,boekenencongresverslagen,15iudelandentuinbouwvakpersen18inrapportvorm.Inoktoberverscheenhetboekje
Voedingsziekten bij sla, geteeld onder glas, geschrevendoorir.J.P.N.L.
RoordavanEysingaendr.ir.K.W. Smilde.Hetwerd,evenalsdeeerderverschenenboekjesindezeserie,ruimverspreid,o.a.onderhettuinbouwonderwijs,voorlichtingsdiensten,onderzoekinstellingenendetuinbouwpers.Het
boekjewordtinNederlandvoordesymbolischeprijsvandrieguldenbeschikbaargesteld.TezelfdertijdgafPudoc,Wageningen,eengebonden,Engelse
vertalinguitonderdetitel Nutritional disorders in glasshouse
lettuce.
Bij Pudocverscheen ook eentweede,herziene drukvanJ.J. Schuurman en

M.A.J.Goedewaagen,Methods for the examination of root systems and roots.
Eindmeibegonderedactiecommissie haarwerkzaamheden.Zijkreegelf
manuscripten terbehandeling aangeboden.
MedewerkersvanhetIBhieldenditjaar 190voordrachten,waarvan28
inhetbuitenland.
Publikaties
Anoniem.Granenin1971normaalmetstikstofbemesten.Landbode,Gron.
Landbouwbl.49(1971)227;enandere landbouwbladen.
G.H.Arnold,E.K.MeppelinkenK.Dilz.Stikstofbemesting vangranen. 22.
Produktievankwaliteitstarwedoormiddelvanstikstofoverbemestingop
proefveldenindepraktijk;proef 1970.Stikstof6(1971)no.67,279-287.
Negentien Noordgroningse telersvanManellawintertarwe met samen 160
hahebbendebakkwaliteitenvanhunproduktverhoogd doorhet advies
op tevolgen 50kg stikstof extra tegeven ongeveer 8dagenvoor het
in aarkomen.Een chloormequat (CCC)-bespuiting inhetbeginvan de
lengtegroei was hierbij noodzakelijk. Uit eengroot aantal begeleidendeproefveldenbleek dat de extra Nde opbrengst gemiddeld met 260kg
korrel verhoogde.Het eiwitgehalte steeg van 11,4naar 12,7%. Bakproeven toonden eenaanzienlijke verbetering vandebakkwaliteit aan,
hetgeen voor de gehele ingezamelde partijvan 850 ton tot een verhoogde
waardering door demaalindustrie leidde.

R.ArnoldBik.Nieuws overdeRHPA.Vakbl.Bloemisterij26(1971)8.
De Regeling Handelspotgrond Proefstation Aalsmeer (RHPA)werd in 1964
inhet leven geroepen.De totale omzet van RHPA-potgrond bedroeg in
1970ruim 80.000kubiekemeter,waarvan 48.000kubiekemeter aanparticulierenwerd verkocht ende rest aankwekers.Er zijn thans 14aangesloten potgrondfabrikanten en 34aangeslotenmerken.

R.ArnoldBik.Waaromeenspecialepotgrondvoorcalceolaria,primulaen
gloxinia?Vakbl.Bloemisterij26(1971) 10-11.
Overeenkomstig debehoefte van demeeste potplanten ishet pH-bereik
vannormale RHPA-potgrond (RHPA=Regeling Handelspotgrond ProefstationAalsmeer)gesteld op 5,5-6,5. Praktijkervaringen wijzen uit,dat
dit pH-bereik voor een aantal chlorosegevoelige planten (calceolaria,
cineraria,gloxinia,primula enbrunsfelsia) tehoog is.Het optimale
pH-bereik vande planten ligtkennelijk lagerbijv. tussen 4,6-5,4.
Om eenbeter aangepaste potgrond teverkrijgen,wordt dekalkgiftgehalveerd, terwijl bovendien ijzerchelaatwordt toegevoegd.De aldus
gewijzigde speciale potgrond wordt "Calceolaria RHPA"genoemd. Blijkens proevenbeantwoordt deze potgrond aandeverwachtingen.
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R.ArnoldBik.ProefmetSporumixPGenstadsvuilcompostbij gloxinia.
Proefsta.BloemisterijNed.,Jaarversl.1970(1971)62-63.
R.ArnoldBik.Proefmet gedroogdehoendermestbijRosa"Carol",Proefsta.
BloemisterijNed.,Jaarverslag 1970 (1971)88-90.
R.ArnoldBik.Bemestingsproefmet stikstofenkalibijRosa"Carol".
Proefsta.Bloemisterij Ned.,Jaarversl.1970(1971)90-92.
R.ArnoldBikenS.Oosterloo.Eenproefmettweestikstof-envierkalitrappenbijcyclamen.Proefsta.BloemisterijNed.,Jaarversl.1970(1971)
46-47.
R.ArnoldBikenN.A.Straver.Proefmethandelspotgrondenbijgloxinia.
Proefsta.Bloemisterij Ned.,Jaarversl.1970(1971)61-62.
R.ArnoldBikenN.A. Straver.Bemestingsproefmetsering.Proefsta.
Bloemisterij Ned.,Jaarversl.1970(1971) 100.
R.ArnoldBikenN.A. Straver.Vergelijkend potgrondenonderzoek. Proefsta.Bloemisterij Ned.,Jaarversl.1970(1971)107-108.
IJ.Bakker.Kalibemesting bij eenbouwplanmet fabrieksaardappelen.Boerderij55(1971) 1181.
Erwordteentoeslagvan25-50kgK2OperhabovenhetvanhetBedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGewasonderzoekteOosterbeekontvangenadviesvoorfabrieksaardappelengeadviseerd.Ookvoorgranen
enbietenwordenrichtlijnenvoordebemestingmetkaligegeven.

IJ.Bakker.Nieuwmagnesiumbemestingsadviesopdiluviale zandgronden,dalgrondenenloss.Buffer17(1971)65-66.
IJ.Bakker. Hetnieuwekalibemestingsadviesvoorbouwlandendiluviale
zand-endalgrond.Buffer17(1971)67-68.
IJ.BakkerenJ. Ris.HetfosfaatbemestingsadviesopbasisvanhetPw-getalvooralle landbouwgronden.Bedrijfsontwikkeling,Ed.Akkerbouw2
(1971)no.2,29-33.
Eenoverzichtvandeopzet,omvangenuitkomstenvanhetproefveldenonderzoekdatnodigisgeweestomopbasisvandePw-methodeeen
fosfaatadviesschemavoorbouwlandoptestellen.Eenindrukwordt
gegevenvandewijzewaaropditschematotstandisgekomen.
Uithetin6jarenuitgevoerdeonderzoek (186eenjarigefosfaathoeveelhedenproefveldenmetaardappelen)isgeblekendatbijdeadviseringindepraktijkalleenmethetPw-getal,ennietmetanderebodemeigenschappenrekeningbehoefttewordengehouden.Tussendegrondsoortenwarendegemiddeldeverschillengering,ditwilzeggendat
bijeenzelfdePw-getalvooraardappelenopverschillendegrondsoorten
bijbenaderingeenzelfdehoeveelheidkunstmest-Peconomischoptimaal
was.

P.A. vonBarnauSijthoff.Bemestingsproevenmet spruitkoolopzand-en
dalgrond.Bedrijfsontwikkeling,Ed.Tuinbouw2(1971)no.2,37-42.
Opzand-endalgrond laatdekwaliteitvanspruitensomstewensen
overdoordevormingvantelossespruitenalsgevolgvaneente
ruimestikstofvoorziening.Ditnadeligeffectvanstikstofwerdop
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grondenmet eengoede totvrijhogekalitoestand niet gecompenseerd
door kalibemesting.

P.Boekei.Soilstructureproblemsintulipculture.ActaHort.No.23/11
(1971)328-343.
De teeltvan tulpenbreidt zich de laatste jaren sterk uitnaar de
kleihoudende gronden.Daarmee ondervindt men ook devoor deze gronden
bekende bezwaren:moeilijkheden bijhet poten en oogstenvan de bollen en schade doorverslemping vande grond. Deze eigenschappen blijkennauw samen tehangenmet factoren als gehalten aan afslibbare
delen en organische stof,kalktoestand en ontwatering. Erwerd aangegeven aanwelke eisen deze factorenmoetenvoldoen ommoeilijkhedenbij de teelt van tulpen op deze gronden tevoorkomen.

P.Boekei.Bruikbaarheid vanStyromullinakker-entuinbouw.Bedrijfsontwikkeling,ed.Tuinbouw2(1971)no.1,59-62.
Styromull iseenvan de Produkten die de laatste jaren door de industrie aande akker-en tuinbouwwordt aangeboden ter verbetering
van de structuur van degrond. Het is gebleken dat dit uit polystyreenbestaandemateriaal vooral opnatte zware grondenverbetering kan geven,maar dat daartoe hoeveelhedenmoetenworden toegediend, die inde akkerbouw zeker niet rendabel zijn. In dekastuinbouw liggen ermisschien welmogelijkheden. De toepassingsmogelijkhedenmoeten danookvooralworden gezocht bij de zeer intensieve
teelten ofbijbijzondere evenementen (tentoonstellingsterreinen).
Eengrootbezwaar vanhet materiaal isdat het gemakkelijk wegwaait
en in de open lucht vrijwel niet teverwerken is.Het kan ook als
dekmateriaal bij drainage worden gebruikt.

P.Boekei.Watdoenwetegenverslemping.Boerderij55(1971)1400-1401.
Verslemping is een op lichte,kleihoudende grondenveel voorkomend
euvel datverschillende bezwarenmet zichmeebrengt. De praktijk zal
daarom op dergelijke grondenbepaalde maatregelen moeten treffen.Dat
kan eenverbetering van de ontwatering zijn,maar ook eenbekalking
of organische bemesting. Dit zalvan de toestand van grond en ontwatering afhangen.Ookbij degrondbewerking zalmenbepaaldemaatregelenmoeten nemen.

P.BoekeienA.Pelgrum.Verschraling vankleigrondenindeakkerbouw.
Cultuurtech.Tijdschr.10(1971)220-229.
Zware kleigronden hebben tegenwoordig vooral uithet oogpunt van
mechanisatie grotebezwaren.Verschraling zoudaarin verbetering
kunnenbrengen. Op enkele proefobjecten werd dat nagegaan. Daarbij
werd lichtmateriaal uit de ondergrond naar boven gevijzeld. De
daaropvolgende 6 jarenwerden de eigenschappen van de grond nagegaan ende opbrengsten bepaald. Daaruit kan de conclusie worden
getrokken dat eenverschraling zinvol en economisch verantwoord is
bij toepassing van een intensief bouwplan met veel pootaardappelen.

J.vanderBoon,R.ArnoldBik,P.Delver,J.H. PietersenJ.P.N.L.
RoordavanEysinga.Maatregelenbijgebrek-overmaatverschijnselen.Gids
Ziekten-OnkruidbestrijdingTuinbouw3(1971) 84-86.
J.vanderBoon,A.Das,S.BommeljéenR.deWolf. Invoeringvaneen
nieuwemethodevoorgrondonderzoekopfosfaat-hetPw-getal-inde
tuinbouw (Nota III).Sponsno.16(1971)1-6.
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Opeenafwijkendegrondsoort,venigeklei,werdbijhetgewasandijvieeenoriënterendonderzoekverrichtnaardewaardevaneen
nieuwemethodevoorgrondonderzoekopfosfaat.Decorrelatietussen
gewassamenstellingengrondanalysecijferswasnietbeterdandie
voortweeanderetotnutoeingebruikzijndefosfaatanalysemethoden.Verderonderzoekisgewenst.
J.vanderBoonenJ.H.M.Holland. Invoeringvaneennieuwemethodevoor
grondonderzoekopfosfaat-hetPw-getal-indetuinbouw (NotaII)
Sponsno.15(1971)4-13.
DemogelijkheidwerdonderzochtomP-getaldoorPw-getaltevervangenvoorhetbemestingsadvies indetuinbouw.HetinvorigmateriaalafgeleidebemestingsschemaopbasisvanPw-getalenP-AL
werdaananderemonstersuitdepraktijkgetoetst.Alsresultaat
komtnaarvorendatmethetnieuwebemestingsschemakanwordengewerktenwelinzoverrehetoudebemestingsadviesvanfosfaatin
degroenteteeltindevollegrondbevredigendwas.
J.vanderBoonenJ.H.M.Holland. InvoeringvanhetPw-getalinde
tuinbouw.Boor19(1971)no.4,14-17.
R.BoxmaandA.J.deGroot.Behaviourofironandmanganesechelatesin
calcareoussoilsandtheireffectivenessforplants.PlantSoil34(1971)
741-749.
Uitpot-enveldproevenmetkalkhoudendegrondenblijkt,datde
werkingvandemetaalchelatenMh-EDTA,Mn-EDDHA,Mn-DTPA,Fe-EDTA,
Fe-DTPAenFe-EDDHAbepaaldwordtdoordestabiliteitenhetfixatievermogenvanhetbetreffendechelaatindezegrondenenzijn
toxiteittenaanzienvandeplant.Hoewelijzerchloroseopkalkhoudendegrondeneffectiefkanwordenbestredendoortoedieningvan
deijzerchelatenFe-EDDHAofFe-DTPA,bestaathetgevaardatals
gevolgvandeovermaatijzerindegrondmangaangebrekindeplant
wordtgeïnduceerd.
ZeerverrassendwashetgedragvanMn-DTPAindezeproeven.In
kalkhoudendegrondenwisseltditchelaateendeelvanzijnmangaan
uittegenhetnatuurlijkeonbeschikbareijzerindegrond,zodat
eengunstigeoplosbareFe/Mn-verhouding indegrondontstaat.Een
bemestingmetMn-DTPAverzekertdeplantdusvaneenharmonische
mangaan-enijzervoeding.
P.F.J.vanBurg.Ronddestikstofbemestingvanfabrieksaardappelen.
Buffer17(1971)1-5.
A.Das.VergelijkingkoelhuisbewaringmetCA.-bewaringvaneenpartij
stipgevoeligeCox'sOrangePippins.Fruitteelt61 (1971)543.
Omnategaanofbewaringvanstipgevoeligevruchteningoedegascellenhetoptredenvanstiptegengaatisinhetbewaarseizoen
1970/1971 insamenwerkingmethetSprengerInstituuteenproef
uitgevoerd,waarbijCox'sOrangePippinisbewaardinhetkoelhuis
enineenCA.-cel.Deresultatenwijzenopeentijdelijkeonderdrukkingvanhetoptredenvanstipennietopeenvoorkómenvan
stipdoorCA.-bewaring.WanneerdeappelenuitdeCA.-bewaring
zichnaenigewekenineengelijkrijpheidsstadiumbevindenalsde
inhetkoelhuisbewaardeappelen,bevattenbeidepartijenongeveer
evenveelstippigevruchten.Hetfeitdatdeappelsdirectuitde
CA.-celnognietrijpzijnendanooknognietdemaximalestip-
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aantastingvertonen,kanweldeoorzaakzijnvanhetverschilvan
meningmetdepraktijk.
A.Das.BewaaradviesvoorCox'sOrangePippininverbandmetstipgevoeligheid.Fruitteelt61 (1971)796-799.
VoorhetopstellenvaneenbewaaradviesvoorCox'sOrangePippin
inverbandmetstipgevoeligheid zijnin1969en1970op28bedrijvenopzeeruiteenlopendegrondsoorten,gegevensverzameld
overdeblad-envruchtsamenstelling enerzijdsenhetgewasanderzijds.
Bijgebruikmakingvandegewas-bladanalysegegevens isdecorrelatiecoëfficiënttussenhetpercentagevoorspeldestipenhetpercentagegevondenstip+0,76.
Tenbehoevevandebeoordelingderresultatenvanblad-envruchtanalysezijnkritiekeCa-gehaltenen(K+Mg)/Ca-verhoudingenvastgesteld.Geenofweinigstipisteverwachtenbijeencalciumgehalteinhetbladboven 1,4%Ca(bemonsteringbeginaugustus),of
bijeencalciumgehalteindevruchtvan0,05%Ca.Geenofweinig
stipisteverwachtenbijeen(K+Mg)/Ca-verhoudingvankleiner
dan0,80 inhetbladofkleinerdan14indevrucht.
P.Delver.Hoeveelstikstofbijstrokenteelt? Fruitteelt61 (1971)236238.
Indemodernefruitaanplantmetgrasstrokentussendeboomrijen
wordtstikstofoverwegenduitdeonbegroeidgehoudenboomstrook
opgenomen.Debeschikbaarheidvanstikstofonderhetgrasisvan
hetbeginvandezomerafzeerlaag.Destikstofbehoeftevan
fruitgewassenligtbijditsysteemlagerdanbijvolveldsgras
maarhogerdanbijgeheelzwarthoudenvandegrondonderdebomen.
Devolgendefactorenspeleneenrol.Isdeboomstrooksmaldan
moetdeconcentratieaanstikstofhierrelatiefhoogzijn,dusook
debemesting.Destikstofwerkingvandeopdezestrookgebrachte
grasmulchblijktvrijkleintezijn.Hetnietmeerbewerkensedert
deovergangvandemechanischenaardechemischeonkruidbestrijding
heeftmeerinvloedopdeopnamevanplantevoedingsstoffendanhet
mulchen.Voorhetbepalenvandemestgiftmoetrekeningwordengehoudenmetdebreedtevandeboomstrook,dedieptevanhetbeworteldebodemprofiel,desamenhangvandegrasmatendegroeikracht
enproduktiviteitvanhetgewas.
P.Delver.Hetbodemvruchtbaarheidsonderzoek.Proefsta.Fruitteelt,Jaarversl.1970(1971)81-98.
K.Dilz.Effectsofchlormequatonthegrowthofcereals.2.1965-1966
trials.Effectsoftimeofchlormequatapplication,levelofnitrogen
resistancetolodgingandonyieldofwinterwheat.Neth.NitrogenTech.
Bull.No. 10(1971)40pp.
Eenchloormequatbespuitingvanwintertarwetegenlegeringmoet
wordenuitgevoerd ingroeistadium5(eindevandeuitstoeling),6,
of7(beginvandestengelgroei).Destengelverkortingwordthet
meestbevorderdinstadium7,maardestevigheid instadium5.
Dematevanstengelverkorting isdaaromgeengoedemaatvoorde
stevigheidvanhetgewas.Denaregevolgenvanoogvlekkenziekte
wordenmetchloormequatsterkverminderd.Metchloormequatkanmen
destikstofgiftzondergevaarvoorlegeringverhogenendaardoor
vaakhogereopbrengstenverkrijgen.Decombinatievanchloormequat
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enhogestikstofgiftenkanhetoptredenvanseptoriabevorderen,
vooralbijlatetoedieningvanchloormequat.Dalingvaneenverhoogdestikstofgiftverhoogtdestevigheidvanhetgewaswel,maar
minderdanchloormequat.Hoewelmetchloormequathetgewasmeer
openwordt,biedthetgebruikvanmeetzaaizaadgeenvoordelen.
K.Dilz.Heteffectvanfungicidenopdeopbrengstvanzomertarwe.
Ver.ExploitatieProefboerderijenVeenkol.,Jaarversl.1970(1971)
109-113.
Ookin1970haddenfungicidenenchloormequateenpositiefeffect
opdekorrelopbrengstvanzomertarwe.Deeffectenwarenkleiner
danin1969,maardeomstandighedentijdensdeafrijpingwarenin
1970danookbijzondergunstig.Tochwerdenookditjaarmetfungicidennogopbrengstverhogingvan 100-300kgkorrelperhabereikt.
K.DilzenG.H.Arnold.Deteeltvankwaliteitstarwebiedtvooralperspectiefvoorzomertarwe.PPMag.1(1971)no.11,23.
In1969,1970en1971zijnmetsuccespogingenondernomenomtarwe
vanverbeterdebakkwaliteitingrotepartijenopdemarkttebrengen
doortoepassingvaneenlatestikstofoverbemestingvoorafgegaandoor
eenchloormequatbespuiting.Deafzetvandezetarwetegeneenhogere
prijsisechternognieteenvoudig.Hetlijkterechterwelop,dat
binnenkortenigezomertarwesmetzeergoedebakkwaliteitopdemarkt
zullenkomen.Ongeachtdekwaliteitkomthetervoordeboeropaan
omoogstzekererassenmethogeopbrengstenteverbouwen.
H.vanDijk.Cationbindingofhumicacids.Geoderma5(1971)53-67.
Huminezurenzijntebeschouwenalszwakzurekationenuitwisselaars,
hunmetaalzoutenals"meerkernigechelaten".BijpH5lijkende
bindingssterktenvantweewaardigekationennogmaarweinig teverschillen,behalvePb(II)enCu(II),diesterkerwordengehouden.
BijhogerepHwordendeverschillengroterendevolgordevantoenemendebindigssterkteisBa-Ca-Mg-Mn-Co-Ni-Fe(II)-Zn-Pb(II)-Cu(II)Fe(III).Beredeneerdwordtdatdezoutenvande"overgangsmetalen"
hieralshydroxo-complexenaanwezigzijn.Bepalingenvandeverdeling
vanCu(II)overhuminezurenenbekendechelaatvormende zurenineen
mengoplossingleverdeeenschattingvandeconditionelestabiliteitsconstantenvankoperhumaten.
H.vanDijk.Colloid chemicalpropertiesofhumicmatter.In:Soilbiochemistry,Vol.2(A.D.MclarenandJ.Skujins,Editors).MarcelDekker,
NewYork,N.Y.,1971,pp.16-35.
Dithoofdstukvatdehuidigestandvandekennissameninzakede
fysisch-chemischeeigenschappenvandatdeelvandehumusdateen
hoogmolecuul-ofdeeltjesgewichtheeft.Achtereenvolgensworden
behandelddeeltjesgrootte,-vormen-structuur,krimpbijdrogen
enzwellinginwaterenwaterdampsorptie,entenslottehetgedrag
alsionenwisselaar,waarbijinhetbijzonderaandachtwordtbesteedaandestabiliteitvanzware-metaalcomplexen.
H.vanDijkandJ.vanderBoon.Standardizationofpottingsoilinthe
Benelux.ActaHort.No.18(1971)110-118.
Deonoverzichtelijkesituatieophetgebiedvanpotgronden,gemaakt
uitallerleimaterialenalsveen,compost,e.d.mettoevoegingvan
kunstmeststoffen,drongtoteenclassificatieafhankelijkvande
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eisendieverschillende cultures stellen en tot een standaardisering
van fysische en chemische analysemethoden. Het door eenwerkgroep in
Beneluxverband hiervoor gemaakte ontwerp wordt kortbesproken. Een
belangrijke,nog niet definitief beantwoorde vraag isopwelke basis
het gehalte aanvoedingsstoffenvoor de plantmoetwordenuitgedrukt:
op droge stof,opvolume of op dehoeveelheid voor deplant beschikbaarwater.

J.J.M,deGoeij,C.ZegersenA.J.deGroot.KwikinRijn-enEemssedimenten.TNO-Nieuws26(1971)378-381.
De Rijn ishet prototype van eenrivierwaarin grote hoeveelheden
industriële afvalprodukten en andereverontreinigingen wordengeloosd.De Eems en zijn zijrivieren stromen daarentegen door schaars
bevolkte strekenmet eengeringe industrialisatiegraad. Indit artikelwordtvanbeide rivieren debelasting vanhet slib met zware
metalen gegeven.Behalve Hgblijken ook de elementen Zn,Cr,Pb,Cu
enAs indeRijnsediemnten in zeer grotehoeveelheden voor tekomen.
Inde sedimenten uit deEemswerden aanmerkelijk lagere gehalten
aan genoemdemetalen aangetroffen. Bij eenvergelijking van de
kwikgehalten inRijnsedimenten,diemet een tussenpoos van 10jaar
zijnverzameld,blijkt het kwikniveau van 1958,dat reeds als hoog
kanworden gekwalificeerd,nog duidelijk te zijnopgelopen.
Tijdens het transport vanhet slibmet de rivier ende zeestromingen
wordt vanaf het zoetwatergetijdengebied het overgrote deelvan het
kwik vanhet slib losgekoppeld engaat alsmetaal-organische verbindingen inoplossing. De inhet originele Rijnslib aanwezige grote
hoeveelheden kwik zijn inhet slib inhetwaddengebied totveel lagerewaarden gereduceerd. Demobilisatieprocessen vindenhunoorzaak inde intensieve ontleding vande aanhet slib gebondenorganische stof inhet zoete gedeelte van dedelta.Afgezienvanhet
feit datkwikniet in grotehoeveelheden inhet Eemsslib voorkomt,
gedraagt hetmetaal zich als inhet Rijnslib.
Onder omstandigheden van zeerhogewaterstanden inderivier bestaat
het gesuspendeerde slib voor een zeer groot gedeelte uit geërodeerd
materiaal.Dit erosieslib,dat op de overstroomde uiterwaarden tot
afzetting kankomen,bevat kleinerehoeveelheden zwaremetalen dan
het onder normale omstandigheden afgevoerdemateriaal. In 1970varieerden de gehalten inhet op deuiterwaarden achtergebleven slib
van 4 tot 14ppm, terwijl het gemiddelde gehalte 8ppmbedroeg. Deze
kwikgehalten inhet Rijnslib moeten als eenvorm vanmilieuverontreinigingworden gezien,vooralwanneer webedenken dat een groot
deelvandeuiterwaarden inhet winterseizoen regelmatig wordt overstroomd enmet het kwikrijke slib overdekt.

B.J.vanGoor.Theeffectoffrequentsprayingwithcalciumnitrate
solutionsonthemineralcompositionandtheoccurrenceofbitterpit
oftheappleCox'sOrangePippin.J.Hort.Sei.46(1971)347-364.
In enigepraktijkboomgaarden werd het gehalte aan Ca enK inblad
envruchtbij de appel Cox Orange Pippin gedurende het groeiseizoen
periodiek bepaald bij onbehandelde bomen enbijbomen die ongeveer
wekelijks met eenCa(N03)2-oplossing bespotenwerden.
Inhetbladbleek door debehandelingenhet Ca-gehaltemet 0,2-0,5%
berekend ophet drooggewicht opgevoerd tekunnenworden. Inde
vruchtenvande onbehandelde bomennam dehoeveelheid Ca inhet
algemeen regelmatig met het gewicht toe,hoewel in de eerste periodevan degroeiwat sneller,mogelijk als gevolgvan een gedeelte85

lijkevoedingviahetxyleem.IndevruchtkondeaanwezigehoeveelheidCamaximaalmetongeveer45%doordebespuitingenvermeerderd
worden.
Doordebehandelingwerdhetstipgehalteteruggebrachtmet75-90%,
terwijlookhetoptredenvanzachtverminderde.
Peronbehandeldeappelvan 140mgwordt7,5-8mgCanodiggeacht
omweinigkansopstiptekrijgen,terwijlnietmeerdan190mgK
aanwezigmoetzijn.
DeverhogingvanhetCa-gehaltedoordebespuitingengafeenverlaagdepermeabiliteitvanhetweefselvoorhetK-ion.Mogelijk
speelteenverhoogdepermeabiliteiteenrolbijhetontstaanvan
stip.
VooreeneffectievebestrijdingvanstipwordtopgrondvandeberekendehoeveelheidopgebrachteCaperbespuitingeengrootaantal
(10-15)bespuitingenmet0,7%Ca(NÛ3)2noodzakelijkgeacht.Hierbij
blijfteengoedecontroleopbladverbrandingechternoodzakelijk.

B.J.vanGoorenP.vanLune.CalciumbespuitingenenstipbijdeappelrassenCoxOrangePippinenJamesGrieve.Bedrijfsontwikkeling,Ed.
Tuinbouw2(1971)no.4,39-41.
Ineenveldproefoverstipwerdbijwekelijksebespuitingvanafbeginjunitotdeoogstgeenverschilgeconstateerd indeopnamesnelheidvoorhetCainbladenvruchtbijJamesGrieveehCoxOrange
Pippin.Debespuitingenbrachtenhetstip-percentagebijCoxOrange
Pippinvan9,6naar0enbijJamesGrievevan 16,1naar0,2.Het
ideedatbespuitingenbijJamesGrievemindereffectiefzoudenzijn
danbijCoxOrangePippindooreenophetoogmeervetachtigeschil
bleeknietjuisttezijn.

A.J.deGroot.Zwaremetaleninrivierdelta's. Inst. Bodemvruchtbaarheid,
Jaarvers1.1970 (1971)15-23.
Behalvedoorhunnatuurlijkegehaltenaanzwaremetalenkunnensedimentendiemethetrivierwaterwordenmeegevoerdgrotehoeveelheden
vandezeelementenbevattenalsgevolgvandevervuilingvande
rivier.DebelastingvanhetfijnkorreligemateriaalvandeRijn
metAs,Cr,Cu,Hg,PbenZnwordtvergelekenmetdebelastingvan
Eemsmateriaalmetdezemetalen.DeEemsmoetinditverbandworden
gezienalseennietvervuilderivier.Desedimentenkunnenophun
wegnaardezeeveranderingeninhunmetaalsamenstellingondergaan
doordatdemetalengemobiliseerdkunnenwordenenalsmetaal-organischeverbindingeninoplossingkunnengaan.Dematevanmobiliseringisafhankelijkvanhetelementenvandeaardvandeorganischestof.Demobiliseringsprocessenleidentotmindersterkgecontamineerdesedimenteninhetbenedenstroomsegedeeltevande
delta.
Naastderoldiedemetderivierenendezeestromingenmeegevoerde
sedimentenspelenbijdenieuwvormingvanlandmeteenlandbouwkundigebestemming,wordtnaderingegaanopderolvandezwaremetalen
inrelatietotdeplantengroeiendedierlijkevoeding.Tevenswordt
gewezenopderolvandezwaremetaleninfluviatieleenmariene
ecosystemenmetbetrekking totdevoedselketens indezewateren.

A.J.deGroot,J.J.M,deGoeijandC.Zegers.Contents andbehaviourof
mercury ciscomparedwithotherheavymetalsinsediments fromtherivers
RhineandEms.Geol.Mijnbouw50(1971)393-398.
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KwikiséénvandeafvalproduktendiemethetRijnwateronsland
binnenkomen.Evenalseenaantalanderezwaremetalenishetkwik
ingrotehoeveelhedenaanwezig.Aanvankelijk zijndemetalenoverwegendgebondenaanhetinhetwaterzwevendeslibenkunnentot
afzettingkomenopslibplatenlangsderivierenopdeoverstroomde
uiterwaarden.
Stroomafwaartsvanafhetzoetwatergetijdengebiedvanderivier
wordendezeelementenechterinmeerofminderematevanhetslib
losgekoppeldengaanalsmetaal-organischeverbindingeninhetomringdewaterinoplossing.Vanalleonderzochtemetalenisdemobiliseringvankwikhetsterkst,hetgeenresulteertinmeernormale
gehaltenindesedimentenindeWaddenzee.Inditartikelwordthet
gedragvankwikindegeheleRijndeltavergelekenmethetgedrag
vaneenaantalanderezwaremetalen.
AlstegenhangervandeRijnwordendezelfdeprocessenindeEems
beschreven.Laatstgenoemderivierkanwordengezienalseenvoorbeeldvaneennietvervuilderivier.

A.J.deGroot,K.H.Zschuppe,M.deBruin,J.P.W.HoutmanandP. M i n
Singgih.Activationanalysisappliedtosediments fromvariousriver
deltas.Trans.Int.Conf.ModernTrendsActivationAnal.,Gaithersburg,
1968 (1971)62-71.
Depublikatieverscheenin1968alsReactorInst.,Delft,Rapp.
133-68-08(1968),eensamenvattingwaarvanisopgenomeninInst.
Bodemvruchtbaarheid,Jaarversl.1968(1970)95-96.

J.A.Grootenhuis.Schurftinaardappelknollen,invloedvangroenbemesting
envanstikstofbemestingmedeinverbandmetweersfactoren.Landbode17
(1971)468-469.FrielsLandbouwbl.68(1971)761-763.
Opzwarezavelgronde (code7)indeNoordoostpolderbehoeftgeen
ernstigeschürftaantastingoptetredeninzeerdrogegrondsituatiestijdensdeknolzetting,mitsditgepaardgaatmethogegemiddeldemaximumdagtemperaturen,vooralindeperiodevan10
dagenvóórdeknolzetting (dietiendaagseperiodebegintongeveer
14dagennadeopkomstvandeaardappelen).Watdeinvloedvan
groenbemestingopdeschürftaantastingbetreft,kangezegdworden
datdezeenigszinsschadelijkisinjarenmethogegemiddeldemaximumdagtemperaturenindeperiodetussenaardappelopkomstenknolzetting.
Wijbeschikkenovergegevens (nietinditartikelvermeld)datin
"warmeaardappelstartjaren"groenbemesting,ondergeploegdmetveel
bovengrondsegroenemassa,meerschurftgeeftdangroenbemesting
ondergeploegdmetminderbovengrondsegroenemassa.Pootgoedtelers
opschürftgevoeligegrondsoorten,diekunstmatigeberegeningtoepassenterbestrijdingvandeaardappelschurft,moetenvooralin
jarenmeteen"koudebeginstart"vandeaardappelenbijdeknolzettingextraveelaandachtbestedenaantijdigeberegeningvóór
entijdensdeknolzetting,ineenongeveerveertiendaagseperiode,
diebegint 14dagennadeopkomstvandeaardappelen.
Menmoethierbijbedenken,datovermaataanwaterdeopbrengstkan
drukkenenondermaataanwaterzekerdeschürftaantastingbevordert.
Hetgaaterdusomnietteveel,maarvooralooknietteweinig
kunstmatigeberegeningtoetepassenbijeen"koudebeginstart"
vanhetpootgoedgewas.
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J.A.Grootenhuis.Excursieopdonderdag 3juni1971naardedrieorganische-stofbedrijvenennaardeDr.H.J.LovinkhoeveindeNoordoostpolder.Bodemno.83(1971) 10-12.
S.deHaan.ResultatenverkregenophetstalmestproefveldPr800met
suikerbietenin1970envoorafgaande jaren.Ver.ExploitatieProefboerderijenVeenkol.,Jaarversl.1970(1971)109-113.
Indelaatstejarenzijndebietenopbrengstenopdeenkelmetstalmestbemesteveldjeshogerdandieopdeoptimaalmetkunstmestbemesteveldjes.Demetkunstmestbereikbareoptimaleopbrengstis
dooreenaanvullendebemestingmetstalmest (40ton/ha/2jaarvanaf
1944)metca.40%verhoogd.Demeeropbrengstaangeldbedraagtca.
ƒ 1000/ha.Daarkomtnogca.ƒ100/habijvoorbesparingopfosfaat
enkali.
G.W.Harmsen.FörderungdesReduktionsgrades imBodendurchVerspülung.
PlantSoil34(1971)237-240.
Deinvloedvanlangdurigeoverstromingvanbouwlandopdeconditie
vandegrondkonindeoorlogsjaren,dankzijvernielingvandijken,
wordenbestudeerd.Indergelijkegrondenwerdenzeerlageredoxpotentialengevonden,dieinhetgevalvanongestoordeprofielenzeer
instabielbleken,maaringestoorde (bijv."verslagen")grondwaren
gestabiliseerd doordeaanwezigheidvanoxydeerbaarmateriaal.Slechts
inhetlaatstegevalkwamendekarakteristiekeeigenschappenvan
anaërobemoddernaarvoren.
M.C.Heidinga,J.H.Koeman,J.J.M,deGoeij,C.Zegers,J.H.P. Verwey,
W.vanDrielenA.J.deGroot.Onderzoeknaardeaccumulatievankwik
indeuiterwaardenvandeRijn.T.N.O.-Nieuws 26(1971)382-384.
Hethogekwikgehaltevanuiterwaardengrond zounaopnamedoorhet
grasaanleidingkunnengeventoteenextrabelastingmetkwikvoor
derunderendie 'szomersindeuiterwaardengrazen.Bijhetonderzoeknaardekwikgehaltenvangrasbleekdathetgehaltevanuiterwaardengras invergelijkingmetgrasvanbinnendijksebedrijven
gemiddeldviermaalverhoogd is.Dekwikgehaltenvanhersenen,vlees,
lever,nieren,plasmaenmelkvanderunderenuitbeidebedrijven
warenzeerlaagenvertoondenonderlinggeenwezenlijkeverschillen.
Methylkwikkwamingrondnochgrasvoor.Degeruststellendeconclusiekandusgetrokkenwordendaterondanksdehogekwikgehalten
vandeRijnafzettingengeenaccumulatievankwikinrunderenoptreedt.
Instituut voorBodemvruchtbaarheid,Jaarverslag 1969/AnnualReport1969.
Haren-Gr.,1971,111blz.
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,Jaarverslag 1970/AnnualReport1970.
Haren-Gr.,1971,125blz.
Ditjaarverslagbevatzevenopstellenovermilieuvraagstukken.
G.Jager.Theeffectoflivingrootsandtherhizospheremicrofloraon
thedecompositionofsoilorganicmatter.In:Organismesdusoletproductionprimaire.Colloq.Pedobiol.,IV.,Dyon,1970-Inst.Nat.Rech.
Agron.Publ.71-7(1971) 57-67.
Dekoolzuurproduktievanonbeplanteenbeplantegrondisvergeleken.
Hierbijisgebruikgemaaktvaneengeslotensysteemgeaëreerdmet
koolzuurvrijeluchtonderdruk.Deplantenassimileerdenhetkool-

zuurdatvrijkwamuitdegrondwaaropzegroeiden;eventueelwerd
dezehoeveelheidaangevuldmeteenbekendehoeveelheid.Erwerduitgegaanvandeveronderstellingdatdeversneldeontledingvande
organischestofindegrondonderinvloedvandelevendewortelplus
zijnrizosfeermicroflora(P)gelijkisaan:
P—(C

+c
C02-beplantegrond

—c
plant

—c
kiemplant)

C02~onbeplantegrond

Correctiesopdezevergelijkingzoalsdekoolstofvastgelegd inde
organismenvanderizosfeerennogaanwezigeworteldelen(wortelharene.d.)eneeneventueleopnamevanorganischeverbindingenuit
deorganischestofvandegrondzijnbesproken.
Deafbraakvan"humus"wasonderinvloedvandelevendewortelplus
begeleidendemicro-organismenverhoogd,watinonzeproevengemiddeldca.30%bedroeg.
G.J.deJongenK.Dilz.Verhogingvanhetopbrengstniveauvantarwedoor
gebruikvanfungiciden.Gewasbescherming2(1971)46-47.
UitproevenindeIJsselmeerpoldersenindeVeenkoloniënblijkt,
datmenmetfungiciden,metnamewanneerdezeopmeerderetijdstippengedurendehetgroeiseizoen-vooraltijdensdebloeien
afrijping-wordentoegediend,ongekendeopbrengstverhogingenkunnenwordenverkregen.In1969warendezerond500kg.Hetopbrengstverhogendeffectvaneenlateoverbemestingbleekbijgebruikvan
fungicidenookhogertezijndannormaal.In1970warendeeffecten
kleinerdoordatdeweersomstandighedengunstigerwaren.
D.J.C.Knottnerus.Winderosie-enbodemonderzoekmetbehulpvaneen
windtunnel.Landbouwk.Tijdschr.83(1971)90-95.
VerstuivingenrichtenopdeNederlandsezand-endalgrondeneengemiddeldejaarlijkseschadeaanindeordevangroottevan 10miljoengulden;inspecifiekestuifjarenisditbedragvelemalengroter.Bijhetontwikkelenvanbestrijdingsmethodenen-middelenvormt
nietzozeerdetechnischebruikbaarheid,maarvooraldeeconomische
toepasbaarheid eenprobleem.Detechnischebruikbaarheidwordto.a.
getoetstmetbehulpvaneenspecialewindtunnel,waarvaninrichting
enwerkwijzewordenbeschreven.Enkeletoepassingenenresultaten
wordenbehandeld.
Voordebollenteeltwerd,naasthetstrooienvanhuisvuilcompost,
eenbestrijdingsmethodeontwikkeld,waarbijeenmulchvandeze
compostophetlandgespotenwordt.Voordeakkerbouwopstuifgevoeligegrondisdebruikbaarheidvaneenmulchvandoodgespoten
wintergraaninonderzoek.Hetzieternaaruit,datdezemethode
deeersteeconomischtoepasbareisindeakkerbouw.
Onderzoekisgaandeoverdeinvloedvanhetgehalteaanorganische
stofenvandegranulairesamenstellingvaneengrondopdestuifgevoeligheid.
G.J.Kolenbrander.Boeren,burgersendeeutrofiëringvanoppervlaktewater.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Jaarversl.1970(1971)24-37.
Erwerdeenvergelijkinggemaakttussendebijdragenviadegrond
endieviaderioleringaandeverrijkingvanhetoppervlaktewater
metplantevoedendestoffendiestikstofenfosforbevatten.
Debijdrageviadegrondwerdbenaderdviadriewegen,namelijkvia
destikstof-enfosfaatbalans ineenprofiel,vialysimeteronderzoek
enviabeekwaterafvoeren.
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Degemiddeldeuitspoelingperhacultuurlandperjaarbedraagt
voordegezamenlijkeklei-enzandgrondenca.32kgNen0,6kg
P2O5.

Debijdrageviaderioleringaanhetfosfaatinhetoppervlaktewaterkomtvoor50%voortuithetfosfaatvanwasmiddelen.Detotalebijdrageaanfosfaat (alsP2O5)vandeburgerijviahetrioolwaterisca.33.106kg/jaar,dievandeboerbedraagt,bijeenareaal
cultuurlandvan2,2.10eha,ca.3,5.106kg/jaar,waarvan 1,3miljoen
kguitdegrondafkomstigis.Voorstikstofisdebijdragevande
burgerij48.106kg/jaar,dievandeboer70.106kg/jaar.Dezelaatste
ispraktischgeheelafkomstigvandegrond.
Deconclusieisdateenvandebelangrijksteoorzakenvandetoenemendeeutrofiëring,voorzoverhetfosfaatbetreft,gezochtmoet
wordenineenzwaardereP-belastingvanhetoppervlaktewatertengevolgevanhetlozenvanafvalwatervandesterkgestegenbevolking (aanwas50%sinds 1930),deaanlegenuitbreidingvanrioleringstelselsenhetsterkgestegengebruikvanpolyfosfatenindewasmiddelen.Zoeralenigesprakeisvaneenbijdragevandelandbouw
indetoenemendeeutrofiëring,wordtdezegevormddooreentoegenomen
stikstofuitspoeling.Dezekomtvooraloprekeningvanhetfeitdat
eenbelangrijkdeelvandesterkgestegenhoeveelheidorganische
mestnoodgedwongenindewintermoetwordenuitgebrachtendangedeeltelijkaanuitspoelingonderhevigis.
G.J.Kolenbrander.Deeutrofiëringvanoppervlaktewaterdoordelandbouw
endestedelijkebevolking.Stikstof6 (1971)no.69,384-395.
Deinhoudkomtovereenmethethierbovenvermeldeartikelin
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Jaarversl.1970(1971)24-37.
G.J.Kolenbrander.Heeftdeuitspoelingvankunstmestinvloedopde
kwaliteitvanhetgrondwaterderwaterleidingbedrijven?Water55(1971)
117-122.
DitartikelverscheeninStikstof6(1970)no.64,141-149.Een
samenvatting isopgenomeninInst.Bodemvruchtbaarheid,Jaarversl.
1970(1971)109-110.

L.C.N,delaLandeCremer.Gedroogdeorganischemeststoffen.Sponsno.13
(1971) 9-13.
Herkomst,samenstellingenbemestingswaardevangedroogdeorganische
meststoffen.
L.C.N,delaLandeCremer.Deproduktievanstikstof,fosforzuuren
kalidoordeNederlandseveestapelgedurendedestalperiode.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Jaarversl.1970(1971)38-45.
DeNederlandseveestapelgroeidevan1,65grootveeeenhedenperha
cultuurgrond in1935naar4in1970.Zijproduceertmomenteel
106kgN,5kgP 2 0 5en102kgK20perha.AangezienhetP2O5-en
KîO-verbruikindevormvankunstmestindezeperiodenauwelijks
veranderde,wordterlandelijkbezien51kgP2O5en68kgK2Ote
veelgebruikt.Indestrekenopzandgrondwaarconcentratiesvan
veredelingsbedrijvenvoorkomen,isdesituatienogongunstiger.De
overtolligemestuitdezegebiedenmoetwordenafgevoerdofvernietigdomeenongezondesituatieuitoogpuntvanbedrijfshygiëne
envolksgezondheid tevoorkomen.
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L.C.N,delaLandeCremer.Welkehoeveelhedenkippemestkunnenwijop
eigenbedrijfkwijt?Pluimveehouderij1(1971)47-49.
Aandehandvandesamenstellingenwerkingvandeverschillende
soortenkippemest,hettijdstipendewijzevanaanwending,wordt
voorgraslandenbouwlandaangegevenwelkehoeveelhedenvandeze
mestkunnenwordengebruikt.Omdemestproduktievan1000legkippen
tekunnenverwerkenheeftmen8hagraslandof2habouwlandnodig.
Voorhetruimenvanmestisbouwlanddusgeschikterdangrasland.
Bijdeaangegevenhoeveelhedenmestvoorbouwland isgeenaanvullendegiftkunstmestnoodzakelijk.
Onderbepaaldevoorwaardenishettechnischmogelijknoggrotere
hoeveelhedenmestondertewerkenzonderschadevoordegewassen.
Dezetechniekenveroorzakenechtereenontoelaatbarevervuiling
vanhetgrondwaterenmoetendanookwordenontraden.
H.Loman.Kalkverliezenopzandbouwland (voorlopigrapport).Buffer17
(1971)35-41.
P.J.MullerenJ.vanderBoon.BijhyacintenisChloor-IPCoorzaakvan
holleneuzenenbosjesplanten.Hobaho44(1971)no.47,3-4;Bloembollencultuur81 (1971)846-847.
Onderbepaaldeomstandigheden,zoalsophumusarmeduinzandgronden
bijondiep,onregelmatigplanten,traddelaatstejareninhyacinten
eenernstigeafwijkingopdieleiddetothetinrottenvandeneus
vandebol,totverklisteringentothetvormenvanveelzijstengels.
Ineenveldproefenineenpotproefwerdaangetoonddatdithetgevolg
isvanhetopnemenvanChloor-IPCdoordewortelsvandehyacint.Er
wordenaanwijzingengegevenhoeditzoveelmogelijkkanworden
voorkomen.
P.G.OzanneandC.H.E.Werkhoven.Calciumuptakebysubterraneanclover
burshownbyusingcalcium45.At.EnergyAust.14(1971)16-18.
Devruchthoofdjesvanondergrondseklaver (.Trifolium subterranewn L.)
werdenincontactgebrachtmeteencalciumoplossingvaneenconcentratiezoalsdieindebodemvoorkomt.Zijblekeninstaattezijn
omvoldoendeCarechtstreeksoptenemenvoornormalezaadvorming.
F.vanderPaauw.Aneffectivewater-extractionmethodforthedeterminationofplant-availablesoilphosphorus.PlantSoil34(1971)467-481.
DemethodevanhetPw-getalwerdgetoetstineenpotproefmeteen
seriegrondmonstersafkomstiguitEuropeselanden,deUSAenVictoria (Australië).Erwerdeenhogecorrelatiegevondentussenhet
Pw-getalenhetPaOs-gehaltevanzomertarwe.Hiermeekon90%van
devariantiewordenverklaard.Eenproefmetaardappelengafeen
watmindergoedresultaat,daarvrijbelangrijkeafwijkingenwerden
gevondenbijeendeelvandeAmerikaanseenAustralischegronden.
Demethodeblijktechterinhetalgemeeneenbetrouwbaremaatte
zijnvoordebeschikbaarheidvanhetbodemfosfaatovereenwijde
variatievangrondsoorten.
F.vanderPaauw,H.SissinghenJ.Ris.Eenverbeterdemethodevanfosfaatextractievangrondmetwater:hetPw-getal.Versl.Landbouwk.Onderz.
749(1971)64pp.
Beschrijvingvandeuitkomstenvanhetonderzoekdatgeleidheeft
totdeinvoeringvaneennieuwefosfaatbepalingvandegrondop
bouwland.Erwerduitgegaanvaneenextractievangrondmetwater,
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waarinaandehandvandereactievanhetgewasineengrotepotproefmetverschillendegrondsoortenstapsgewijsveranderingenzijn
aangebracht.Devariantdiehetbestvoldeedisvervolgensgetoetst
aaneenrijkgevarieerdmateriaalvanveld-enpotproeven.Debeschikbaarheidvanhetbodemfosfaatwordtdoordemethode (vanhet
Pw-getal)nauwkeurigaangegeven.Herkomstvandegrondenbelangrijke-variatieinbodemeigenschappenhebbenweinigofgeenstorende
invloedopdelandbouwkundigewaardevanhetPw-getal.Bijgelijk
Pw-getalzullenopverschillendegrondsoortendezelfdehoeveelheden
meststofkunnenwordengeadviseerd.
Detrefzekerheidvandemethodeisbelangrijkgroterdanvande
voorheentoegepasteP-AL-methode.
Eenvoorschriftvandemethode,aangepastaandeeisenvanroutineonderzoek,istoegevoegd.
P.K.Peerlkamp.Grondverstuivingenenhunbestrijding.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Jaarversl.1970(1971)74-86.
Ongeveer83000hacultuurgrondkaninonslandbijgeëigendeweersomstandighedenverstuiven.Dejaarlijkseschadedaarbij,exclusief
hetverliesaanorganischestofuitdegrondendeoverlastvoor
deburgerij,ligtindeordevangroottevan10miljoengulden.Ook
opgespotenterreinen,dijk-enweglichamen,recreatieterreinenen
dergelijkeniet-agrarischeobjectenkunnenwinderosie'vertonen.
Windtunnelonderzoekbevestigdeveldwaarnemingenvanhetwegstuiven
vaneengrondlaagvan7cmdikteineenpaardagen,daardeerosiesnelheidbijeenwindsnelheidvan 15m/sec (gemetenop 10mhoogte)
wel5mm/uurkanbedragen.Hetorganischebestanddeelvandeverstovengrond (bijeenstuivendeoppervlaktevan5000hakandit
250000tonorganischestofzijn)verontreinigtdaarbijdeatmosfeer.Degevoeligheidvoorstuivenvanzandgrondenblijktbijluchtvochtighedenboven60%RVsterkaftenemen.Windtunnelsvoorgrondverstuivingsonderzoekmoetendaarominhumideklimateneengesloten
circuithebben.
Verschillendemethodenterbestrijdingvanwinderosiewordenbesproken.Deeconomischetoepasbaarheidblijktdoorgaansdebeslissendefactor.Demogelijkhedenvoorhetgebruikvanindustriële
kitmiddelenalsanti-stuifmiddelinland-entuinbouwzijndaarom
gering.Deenige,totdusvervoordeakkerbouwbetaalbarebestrijdingsmethodeistoepassingvaneenwinterrogge-mulch.EenopbepaaldewijzeaangebrachtemulchvanhuisvuilcompostVAMiseconomisch
alleentoepasbaarbijdeteeltvanhoogwaardigetuinbouwgewassen
(b.v.bloembollen)enbijtechnischeobjecten.
J.H.Pieters.Bestrijdingvan"zwarteharten"invroegevollegrondsbleekselderij.Meded.Proefsta.GroenteteeltVolleGrond55(1971)
27pp.
Hetverschijnsel "zwarteharten"inbleekselderij,waarbijinde
meestegevallenhetgehelehartvandeplantwordtvernietigd,is
vanfysiologischeaard.Amerikaanseonderzoekers leggendenadruk
opCa-gebrekalsvoornaamsteoorzaak.OnderNederlandseklimatologischeomstandighedenisintweeproevennagegaanofeninwelke
matebespuitingmetCa-zoutenafdoendeisomhetverschijnselte
bestrijdenenofhetoppeilhoudenvandevochttoestandvande
gronddoorberegeningvanbelang is.Deslotconclusieis,datbespuitingmeteenCa-zouthetoptredenvanzwartehartenenigszins
kanonderdrukken,maardatalleenintensieveberegeninghetver92

schijnselkanvoorkomen,metalsneveneffecteeninvelegevallen
nietonaanzienlijkeopbrengstvermeerdering.
J.Prummel.Fosfaat-enkalibemestingvanbladspinazieenstamslabonen
oplandbouwgronden.Bedrijfsontwikkeling,Ed.Tuinbouw2(1971)no.5,
49-54;Bedrijfsontwikkeling,Ed.Akkerbouw2(1971)no.5,77-82.
Oplandbouwgrondenwerdeenonderzoekverrichtnaardegewenste
fosfaat-enkalibemestingvanbladspinazieenstamslaboneninafhankelijkheidvandebemestingstoestandvandegrond.Bladspinazie
wasopkleigrondsterkkalibehoeftig,stamslabonenwarenopzandendalgrondsterkfosfaatbehoeftig.Kalibemestingverhoogdehet
nitraatgehalteenhetgehalteaanoplosbaaroxaalzuurinspinazie,
fosfaatbemestingverlaagdehetgehalteaanoplosbaaroxaalzuur.Voor
dezegewassenwerdeenbemestingsadviesopgesteld.
J.Prummel.Kalibemestingenkalitoestandvankleibouwland.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Jaarversl.1970(1971)61-73.
Voorbouwlandopzeeklei,rivierkleienlossisnagegaanwelkekalitoestandafhankelijkvandebemestingopdeduurbereiktwordt.Al
naarhetbouwplanenopzeekleivoorverschillendegebiedenenvoor
verschillendezwaartenvandegrond,zijnnormengegevenvoorde
benodigdekaliomdetoestandopeenbepaaldpeiltehouden.Omeen
ruimerekalitoestand tehandhavenzoudendehuidigeadviesnormen
verhoogdmoetenwordenvoorrivierklei,lossenlichtezeeklei.

F.RiemVis.Hetgebruikvanrioolslib alsmeststof. Bedrijfsontwikkeling
2 (1971)no.2,9-12.
EenoverzichtvanhetonderzoekdatdoorhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheidwordtverrichtnaardetoepassingsmogelijkhedenvan
rioolslibalsmeststof.
Vloeibaarslibkanaanversstadsvuilwordentoegevoegd;nafermentatieontstaateenproduktdatgelijkwaardigisaanVAM-compost.
Steekvastrioolslib iseengoedeorganischemeststof.Dedirecte
werkingberustvoornamelijkopdeleveringvanstikstofenfosfaat.
Pertonslibkan2JkgNen 2\ kgP2O5opdekunstmestbernesting
wordenbespaard.
Erwordtnogonvoldoendegebruikgemaaktvandemogelijkheidslibmonsterstelatenonderzoekenopdeaanwezigheidvanbestanddelen
dieschadelijkzijnvoordeplantengroei.
F.RiemVis. Hetgebruikvanafvalstoffenalsmeststofengrondverbeteringsmiddel.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Jaarversl.1970(1971)46-53.
Indebeschrevenonderzoekingenwordtaangetoonddathetinveel
gevallenmogelijkisaanafvalstoffeneennuttigebestemmingte
gevendoorzetegebruikenalsmeststofofgrondverbeteringsmiddel.
Inveldproevenmetstadsvuilcompostisgeblekendatvandehierin
aanwezigestikstof,fosfaatenkali,resp.15,10en100%doorde
plantenwerdenopgenomen.Bijeenjaarlijksebemestingmet 10t
compostperhazalopzand-enveenkolonialegrondvoordepHeen
evenwichtstoestand ontstaanbijpH-KCl=5,2.Hetorganische-stofgehaltevandegrondwordtdoorcompostverhoogd.
Wanneereconomischebeschouwingenbuitenbeschouwingwordengelaten,
isinNederlanddeopname-capaciteitvandelandbouwvoorstadsvuilcompostvélemalengroterdandehuidigejaarproduktie.
Voorrioolslibisinpot-enveldproevengeblekendatmatigegiften
goederesultatengaven.Afvalpulpvanpapierfabriekenkaneengoede
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organischemeststof zijnindienpassendemaatregelenwordengenomen
omstikstoffixatietegentegaan.
Debemestendewaardevanproceswatervanaardappelmeelfabriekenwerd
inlaboratorium-enveldproevenonderzocht.Debesteresultaten
werdenverkregenbijgewassenmeteenlangegroeiperiode:aardappelen,suikerbieteneninhetbijzonderkunstweide.
J.P.N.L.RoordavanEysinga.Determinationofthephosphatestatusof
soilsintheNaaldwijkareaforgrowinglettuceinglasshouses.Agr.Res.
Rep.753(1971)25pp.
Verslagvan55fosfaatbemestingsproevenmetslainhetZuidhollands
Glasdistrict.BehalveP-totaalwarenallegetoetstemethodenvoor
fosfaatbepaling ingrondonderlingsterkgecorreleerd.Grenswaarden
waarbovendefosfaatbemesting achterwegemoetblijvenwerdenvastgesteld,evenalsdeadviesbasisvoordefosfaatbemesting.
J.P.N.L.RoordavanEysinga.Fertilizationoftomatoeswithnitrogen.
Agr.Res.Rep.754(1971)17pp.
Debemestingvantomaatwerdbestudeerdaandehandvanresultaten
van24proefveldeninkassenoptuindersbedrijven.
Stikstofheeftinvloedopdeproduktie,deaantastingdoorenkele
schimmelziekteneneenwisselendeffectopdekwaliteitvande
vruchten.HetoptimaleN-gehalteaaninwateroplosbarestikstof
(N-water)ligtbij7,6mgNper 100gdrogegrond.
J.P.N.L.RoordavanEysinga.Fertilizationoftomatoeswithphosphate.
Agr.Res.Rep.755(1971)10pp.
Eenverslagvanelffosfaatbemestingsproevenmettomaat.BovenP-water5ofP-AL 112moetgeen,innieuwekassenoparmegrond20kg
dubbelsuperfosfaat(perare)wordengegeven.Stalmesthadeenduidelijkefosfaatwerking.
J.P.N.L.RoordavanEysinga.Fluorvergiftigingbijfresiadoorgebruik
vantripelsuperfosfaat;eenvoorlopigemededeling.Bedrijfsontwikkeling,
Ed.Tuinbouw2(1971)no.3,49-51.
Fluoruittripelsuperfosfaat,aandegrond toegediend,kandoor
fresiawordenopgenomen.Hetgewasreageerthieropmetgroeiremming
ennecroseverschijnselen.
J.P.N.L.RoordavanEysinga.Hetgebruikvanafvalstoffenindeglastuinbouw.Inst.Bodemvruchtbaarheid.Jaarversl.1970(1971)54-60.
Detuinbouwisgeendumplaatsvoorafvalstoffen.Debestaandehandelskanalenvoorzienredelijkindebehoeftedieerisaangoede
organischematerialen.Hetgebruikvanveenenveenprodukten,aan
mest,stroenstadsvuilwordtbesproken.
J.P.N.L.RoordavanEysinga.Deschadelijkeinvloedvanfluoropfresia.
Proefsta.BloemisterijNed.,Jaarversl.1970(1971)52-53.
J.P.N.L.RoordavanEysinga.Invloedvandebemestingopfresia.Proefsta.BloemisterijNed.,Jaarversl.1970(1971)53.
J.P.N.L.RoordavanEysinga.Soilimprovementforstrawberries.Annu.
Rep.GlasshouseCropsRes.Exp.Sta.,Naaldwijk,1969(1971)27-28.
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J.P.N.L.RoordavanEysingaenK.W.Smilde.Voedingsziektenbijsla, geteeldonderglas. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Haren-Gr.;Proefsta.Groenten FruitteeltGlas,Naaldwijk,1971,56pp.

«

Dit boekje beoogt een leidraad te zijn bij de diagnose van voedingsziekten in sla. Het bevat afbeeldingen in kleur en beschrijvingen
v a n gebrek aan stikstof, fosfor, kalium, magnesium, calcium, zwavel,
borium, koper,mangaan, molybdeen, ijzer en zink, v a n overmaat aan
stikstof, borium, mangaan, zink en aluminium.
Omdat duidelijke beelden van veel v a n de bovengenoemde voedingsziekten niet of zelden op praktijkbedrijven voorkomen, zijn deze
opgewekt door sla te telen op bolster- of zwartveen, of in watercultuur.
Gehalten die normaal zijn voor een gezond en ziek gewas zijn voor
elk v a n de elementen vermeld en worden vergeleken met gegevens uit
de literatuur.
De milieuomstandigheden die het ontstaan v a n deze voedingsziekten
bevorderen en de maatregelen ter voorkoming en bestrijding worden
kort besproken. Evenals de boekjes die reeds v e r schenen voor de gewassen komkommer en augurk en
_.»,„„„,„.,«,»
tomaat, zal ook dit boekje ongetijfeld een waardevolle aanwinst zijn voor h e n die werkzaam in de
parktijk, de voorlichting, het onderwijs en het
onderzoek.

J.P.N.L.RoordavanEysingaandK.W.Smilde.Nutritional disordersinglasshouse lettuce.Pudoc,Wageningen,
1971, 56pp.
Engelse vertaling v a n het hierboven genoemde
"Voedingsziekten bij sla, geteeld onder g l a s "
v a n dezelfde auteurs.

NUTRITIONALDISORDERS
'K'•'«™OUSELETTI«

J.J.Schuurman.Effectofsizeandshapeoftulipbulbsonrootdevelopment.ActaHort.No.23/11 (1971)312-317.
De invloed v a n grootte en v o r m v a n tulpebollen op d e wortelontwikkeling werd bestudeerd in vijf groeistadia. Wortelgewicht en b o l g e wicht waren lineair gecorreleerd. De vorm van de bollen was niet
belangrijk als de gewichten gelijk waren.
Toename v a n wortelgewicht in samenhang met bolgewicht k a n gedeeltelijk worden toegeschreven aan aantal wortels en lengte van de w o r tels totdat de bol begon uit te lopen. Daarna nam het wortelgewicht
alleen nog naar toe als gevolg van lengtegroei en mogelijk doorsnee
en drogestofgehalte van de wortels. In plaats v a n het gewicht v a n
de bol kan het produkt v a n de grootste horizontale afmetingen van
de bol gebruikt worden tot ongeveer twee weken voor het bloemknopstadium.

J.J.Schuurman.Effectofsupplementalfertilizationongrowthofoats
withrestrictedrootdevelopment.Z.Acker-Pflanz.133(1971)315-320.
Extra bemesting van de bovengrond bij planten, waarvan de w o r t e l groei door de aanwezigheid van zeer vaste ondergrond beperkt was tot
een diepte v a n 25 cm, veroorzaakte een toeneming v a n de w o r t e l g e wichten en d e aantallen kroonwortels per plant, vergeleken met
planten, die op gelijke profielen slechts een enkelvoudige b e m e s ting hadden gekregen. Deze verschillen gingen samen met toename in
spruitgewicht, maximale lengte en aantal uitstoelingen. De groei van
de extra zwaar bemeste planten bleef echter achter bij die van plan-
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ten,gekweektopeenprofiel dat bestonduitlossebovengronden
eenvasteondergrond,waarindewortelsdiepergingen.Ditwerdtoegeschrevenaanwatergebrekalsgevolgvandebeperktewortelgroei.
J.J.Schuurman.Effectofdensityoftopandsubsoilonrootandtopgrowth
ofoats.Z.Acker-Pflanz.134(1971)185-199.
Ditonderzoekisuitgevoerdomnategaanofgeringeverschillenin
dichtheidvanboven-enondergrondmeetbareverschillenveroorzaken
indewortel-enspruitgroeivanhaver.Hierbijwerdgeletopwortelgewichten,worteldiepte,aantallenenhabitusvanindividuele
wortels.Hetfundamenteleontwikkelingspatroonverschildenietduidelijkalsgevolgvanverschillenindichtheidvandegrond.De
gevondenverschillenbetsoffenvooraldesnelheidvanontwikkeling
endehoeveelhedenengewichten.
Erwaseengroteovereenkomstindewijzewaaropdewortelgroeiwerd
beïnvloeddoordichtheidvanboven-enondergrond.Beidewerktenin
dezelfderichting,maardeinvloedvandebovengrondwassterkerdan
vandeondergrond.
Dehabitusvandeindividuelewortelswerdsterkbeïnvloeddoorhet
tijdstipvandevorming,maarookdoordedichtheidvandegrond.Dit
laatstewasvoornamelijkvanbetekenisbijdevroeggevormdewortels.
J.J.SchuurmanenJ.J.H,deBoer.Deinvloedvandedichtheidvanzandgrond
opdewortel-enspruitgroeibijhaver.Versl.Landbouwk.Onderz.751(,1971)
26pp.
Ineenproefmethaveropkunstmatigeprofielenwerdnagegaanhoe
hetverloopvanwortel-enspruitgroeiwerdbeïnvloeddoordedichtheidvanboven-enondergrond.
Dewortelgroeivertoondegroteverschillen,afhankelijkvande
dichtheidvandegrond,dietotuitingkwameninwortelgewichten,
worteldiepteenaantallenkroonwortels.Parallelhiermeetradenverschillentussendespruitontwikkelingop.Hetiswaarschijnlijk,dat
diteengevolgisgeweestvanverschilleninopnamemogelijkheidals
gevolgvandeverschilleninwortelontwikkeling.Deverschillen
tussendewortelstelsels indediverseprofielentradeneerderop
dandietussendespruitgroei.Ditiseenaanwijzing,datdeeerste
primairendelaatstesecundairwaren.
J.J.SchuurmanandM.A.J.Goedewaagen.Methodsforthe
examinationofrootsystemsandroots,2nded.Pudoc,
Wageningen,1971,92pp.
Hetboekbeperktzichtotmethodenvanmorfologisch
onderzoek.Inditverbandwordendevoornaamste
morfologischekenmerkenvanwortelstelselsbeschreven,zoalshettotalegewicht,lengteendoorsnede,
zijwortelvorming,verticaleenlateraleverdeling
inhetprofiel,maximalebreedteendieptevanhet
wortelstelsel,endaarnaastdesnelheidvanontwikkeling.Erzijnspecialemethodennodigomwortelstelselsenwortels tekunnenonderzoeken.Dezemethoden-voorzovergebruiktaanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid -worden
uitvoerigbesproken.
Omtochdemogelijkheid teopenenomookanderemethodenteleren
kenneniseenuitvoerigeliteratuurlijsttoegevoegdmeteensleutel
vantrefwoorden.
Deeersteeditiewerdgedruktin1965.Dezetweededrukisgerevi96

seerdengeeftdeontwikkelingenindegebruiktemethodenna1965.
Hetaantalfigurenisaanzienlijkuitgebreid.
H.A.Sissingh.AnalyticaltechniqueofthePwmethod,usedfortheassesmentofthephosphatestatusofarablesoilsintheNetherlands.
PlantSoil34(1971)483-486.
DePw-methode,eenfosfaatextractievangrondmetwater,isontwikkeldvoordebepalingvanhetvoorplantengemakkelijkopneembaredeelvanhetbodemfosfaat.Devoornaamstekenmerkenvande
methodezijn:eenwijdevolumeverhoudingwater:grondvan60:1en
eenvoorbevochtigingvandegrondmetweinigwater,22uurvóór
deeigenlijkeextractie.
HetPw-getalisnauwgecorreleerdmethetfosfaatgehaltevanproefplanten.Delandbouwkundige interpretatieervanispraktischgelijkvoorallegrondsoorten.Demethodewordtsinds 1970inNederlandtoegepastalsbasisvoorhetfosfaatbemestingsadviesvoorbouwlandopallegrondsoorten.
C.M.J.Sluijsmans.Huidigeentoekomstigeproblemenvandepraktijk.Buffer17(.1971)6-17.
C.M.J.Sluijsmans.OpbouwvanhetonderzoekprogrammavanhetIB.Buffer
17(1971)18-19.
C.M.J.SluijsmansenG.J.Kolenbrander.Derolvankunstmestbijdevervuilingvanoppervlaktewater.OpdeKorrelno.107(1971)1-2.
DitartikelverscheeneerderinLandbouwk.Tijdschr.82(1970)259260.EensamenvattingisopgenomeninInst.Bodemvruchtbaarheid,
Jaarversl.1970(1971)112-113.
L.vanderVeen.Dewaarderingvanduivemestvroegerennu.Agricultura
85(1971)no.9,16-17.
Deduivemestwerdtotdeopkomstvandekunstmestzeerhooggewaardeerdalsmeststofvoordewaardevollegewassen (tweemaalzohoog
alskippemest).Dezehogewaarderingkannietverklaardwordenwanneerdeschaarsegegevensovergehaltenvanduivemestwordenvergelekenmetdegemiddeldegehaltenvandehuidigekippemp.stenkippestrooiselmest.
H.A.teVelde,J.A.GrootenhuisenJ.K.Smit.Invloedvangrasgroenbemestingophetopbrengstniveauendestikstofbehoeftevanaardappelenen
suikerbieten.Stikstof6(1971)no.67,256-263.
Opklei-enzavelgrondengeeftgroenbemestingmetItaliaansraaigras
vooraardappelenmeestaleenverhogingvandemaximaleknolopbrengst
mitsmeneennietaltegrotehoeveelheidgroenemassaonderploegt.
Ditlaatstekanopbrengstverlagendwerken,vooralindrogejaren.
Opklei-enzavelgrondenmoetmeneengrasgroenbemesterdieondergeploegdzalwordenvooraardappelen,eenniettezwarestikstofbemestinggeven,inderegelkanwordenvolstaanmetdeN-giftvan60
kgN/haopdezegrondsoorten.
Opzandgrondenverdienthetaanbevelingeenzwaarderestikstofbemestingaangrasgroenbemesterstegevendanopklei-enzavelgronden
(minstens90kgN/ha).Deinvloedvangrasgroenbemestingopschürftaantastingopdeaardappelknollenwisseltvanjaartotjaarvangeen
beïnvloeding totduidelijkeschürftbevordering.Opzwarekleigrond
(Westmaas)heeftgrasgroenbemesting toegepastvoorsuikerbietengeen
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of ietsnegatieve invloed ophet opbrengstniveau vooral van de suikeropbrengst.

L.K.Wiersum.Tuliprootbehaviourandaerationrequirements.ActaHort.
No. 23/11 (1971)318-325.
Om zomogelijk deminimum aëratiebehoeftevan tulpewortels vast te
stellenwerd het zuurstofgehalte vande luchtboven cylindrische
buizenwaarin tulpen geteeld werden,gevarieerd. De zuurstofvoorziening opverschillende diepte inde grondwerd met eenblanke goudelectrode amperometrisch nagegaan (O.D.R.measurement).
Dewortels van de tulpbleken niet extrabehoeftig wat betreft de
02-voorziening,nochwaren zemeer dan normaal gevoelig voor korte
periodenvan zuurstofgebrek. Debewortelingsdiepte werd zowel door
de aëratie als door de dichtheid (bodemweerstand)van de grondbepaald.

L.K.Wiersum,C A . VonkandP.M.L.Tammes.Movementof1,5Cainthephloem
ofYucca.Naturwissenschaften58(1971) 99.
Als regelwordt rechtstreeks aanhetblad toegediend calcium niet of
nauwelijks afgevoerd naar andere delenvan deplant via de zeefvaten.
Ditverschijnsel zouhet gevolg zijnvan sterke fixatievanhet calcium inhet bladweefsel zodat alleenbij zeerhoge doseringen ernog
enig mobiel calcium overblijft.
Dezeveronderstelling is aanjongeYuccabloeistengels,die een
exudatie van zeefvatensap vertonen,getoetst. Bij toediening van
radioactief calcium aandebasis van stukkenbloeistengel komen er
alleenbij applicatievan eenhoge totaalhoeveelheid vannietradioactief calcium enigehoeveelheden vande tracer voor inhet exudaat
aanhetboveneinde,Tevens blijkt dathet transport inde zeefvaten
de langzame penetratie van calcium inhet stengelweefsel ver vooruitloopt.

Rapporten
Uitgegeven

door het IB

P.Boekei,J.J. SchuurmanenJ.S.Zwiers.Onderzoeknaardeoorzakenvan
deslechtebespeelbaarheidvanenkelesportveldeninDenHaag. Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Rapp.6-1971,44pp.
J.vanderBoon.Invloedvantijdelijkedroogteopdemineralesamenstellingvanbladenvruchtenhetoptredenvanfysiogene ziektenbij
tomaatinafhankelijkheidvandekalium-encalciumvoeding.Verslag
potproefVP677 (1964)enVP753(1965). Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Rapp. 11-1971,91 pp.
J.vanderBoonenG.Wijnen.Hetopwekkenvan"holleneuzen"bijhyacint.VerslagpotproefVP990 (1969-1970). Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.5-1971,44pp.
A.DasenJ.vanderBoon.BewaaradviesvoorCox'sOrangePippinappels
inverbandmetstipgevoeligheid.1.BewaaronderzoekbijCox'sOrange
Pippinoppilootbedrijven,1969.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.
2-1971,41pp.
B.J.vanGoor.EenvergelijkingvanhetgedragvanhetK-enCa-transport
naardevruchtvandeappel.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.4-1971,
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6 pp. (Withasummary:AcomparisonofthebehaviourofK-andCatransportoftheapple fruit.)
K.terHorstenJ. Lubbers.Wijzigingenvanbemestingstoestandenopzandgrondenbijintensieveorganischebemesting.1.Inleiding-kalium.
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.3-1971,18pp.
G.J. Kolenbrander.ContributionofagriculturetoeutrophicationofsurfacewaterswithnitrogenandphosphorusintheNetherlands.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Rapp.10-1971,50pp.
L.C.N,delaLandeCremer.Hetreukloosverwerkenvandrijfmestvankippentoteenstrooibaarproduktmetbehulpvanongeblustekalk.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Rapp.9-1971,29blz.
C.vanOuwerkerkenM.Pot.GrondbewerkingsproevenMarknesse 1969.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Rapp.7-1971,38pp.
J.H. Pieters.EenbodemvruchtbaarheidsonderzoekopgraslandindeFriese
Wouden;1955-1957.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.12-1971,129pp.
F.RiemVis.Bemestingmetstalmestopeenherontgonnen veenkoloniale
grondgedurende25jaar.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.13-1971,
17pp.
J.P.N.L. RoordavanEysinga,H.E.vanCaemenW.A.C.Nederpel.Een onderzoeknaarhetoptredenvanmagnesiumgebrekbij latetomateninhet
rivierkleigebied. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.8-1971,11pp.
K.W.Smilde.Evaluationoffrittedtraceelements (FTE)onpeatsubstrates.
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.1-1971,15pp.
Elders verschenen
W.H.vandenBerg,P.A. Dekker,T.A.vanDijkenJ.P.N.L. RoordavanEysinga.KortverslagvaneenstudiereisnaarLandesanstaltfürImmisions-undBodennützungsschützteEssen,Duitsland.Proefsta.
GroentenFruiteelt Glas,No.438/71 (1971)4pp.
C.vanOuwerkerk,K.Kooy,F.R. Boone,W.A.P.BakermansenM.Pot.ResultatenvanhetonderzoeknieuwegrondbewerkingssystementeWestmaas
in1970.Stichting Proefboerderij Zuid-HollandscheEilanden,1971,
39pp.
J.P.N.L. RoordavanEysinga.Verslagvaneenkalibemestingsproef (IB1765)
onderglasmetaardbeien (1970-1971).Proefsta.GroentenFruitteelt
Glas/Inst.Bodemvruchtbaarheid,No.422/1971,5pp.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenH.E.vanCaem.Proef(IB1862)metvruchttrappenenstikstofoverbemestingbijglasaardbeiteAmmerzodenin
seizoen 1970-1971.Inst.Bodemvruchtbaarheid (Proefsta.Groenten
Fruiteelt Glas,No.421/1971,6pp.
Voordrachten
G.H.Arnold
Instructievoordrachtoverteeltvankwaliteitstarwe.(IB,Haren,
29januari.)
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Teeltmethodevankwaliteitstarweenervaringendaarmee.(StafCEBECObuitendienst,Rotterdam,8februari.)
Resultatenvangebruikvanbenomylalsfungicidevoorgranen.(StudiegroepBenomyl,Wageningen,12februari.)
Proefresultatenvanhetprojectkwaliteitstarwe. (Vergaderingvan
deelnemers,Appingedam,30november.)

R.ArnoldBik
Hetbemestingsonderzoekbijbloemisterijgewassen. (Vergaderingbestuur
Proefstationvoordebloemisterij,Aalsmeer,16februari.)
Bemestingsproevenmetrozen.(Rozenvoorlichtingsdag,Aalsmeer,17
maart.)
Onderzoekresultaten 1970.(VergaderingafdelingBemestinginde
tuinbouw,IB,Haren,18maart.)
Deinvloedvanstikstofenkalioprozen.(Vergaderingbodemkundige
specialisten,Aalsmeer,25maart.)
Bemestingsonderzoekbijrozen.(Vergaderingregionalebedrijfsvoorlichtersvoordebloemisterij,Aalsmeer,14april.)
ResearchonthenutritionofflowercropsattheResearch Station
forFloriculture. (Deelnemers5thCourseonInternationalSoil
Science,Aalsmeer,28april.)
Defysiologischegevolgenvanzoutoppervlaktewatervoorland-en
tuinbouw.(CursusZoutgrondwater,StichtingPostakademialeVorming
Gezondheidstechniek,TH,Delft,5mei.)
Effectofnitrogenandpotassiumonfloweryieldandqualityofthe
glasshouserose"Carol".(ColloquiumontheNutritionofProtected
Crops,Dublin,12mei.)
Influenceofnitrogen,phosphorusandpotassiumonthemineralcompositionoftheleavesoftheazaleavariety "Ambrosius".(ColloquiumontheNutritionofProtectedCrops,Dublin,12mei.)
Proevenmetnieuwehandelspotgronden. (Landelijkeassistentenvergadering,Aalsmeer,13mei.)
Stikstof-enkalibemestingbijrozen.(VergaderingafdelingBodemkunde,ProefstationvoordeGroenten-enFruitteeltonderGlas,Naaldwijk,10augustus.)
Deontwikkelingvanhandelspotgrondgedurendedelaatstetienjaar.
(BijeenkomsttergelegenheidvandeopeningvaneennieuwbedrijfsgebouwvandepotgrondfabriekvandeCoöperatieLent,Lent,2oktober.)
Substraat-enbemestingsproefbijanjers.(Anjervoorlichtingmiddag,
Aalsmeer,27oktober.)
Somethoughtsonthephysicalpropertiesofsubstrateswithspecial
referencetoaeration.(InternationalSymposiumoftheInternational
SocietyforHorticulturalScienceonPotPlants,Aalsmeer,5november.)
Defysischegesteldheidvanpotgronden,inhetbijzonderhetluchtgehalte.(VergaderingafdelingBemesting indetuinbouw,IB,Haren,
18november.)

P.Boekei
Deinvloedvangrondonstsmettingsmaatregelenopdestructuurvande
grond. (BegeleidingscommissieGrondontsmetting,Wageningen,28januari;bijeenkomstvanspecialistenvoorbodemenbemesting,Wageningen,3maart.)
Adviseringophetgebiedvandebodemstructuur.(Bijeenkomstvanspecialistenvoorbodemenbemesting,Wageningen,3maart.)
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Degewensteontwateringopklei-enzavelgrond. (BestuurWaterschap,
Onderdendam,27mei.)
Verbandtussenstructuurenontwatering. (Bijeenkomstbodemkundige
specialistenvanrijkstuinbouwconsulentschappen,Groningen,4juni.)
Invloedvandeverschillendebodemkundigefactorenopdestructuur
vandebouwvoor. (Leerkrachtenvanhogereenmiddelbareland-en
tuinbouwscholen,Venlo,8september.)
ResearchonsoilstructureattheInstituteforSoilFertility,
(West-EuropeanWorkingGrouponSoilStructure,Haren,13september.)
Thesuitabilityforplayingofathleticturfs.(West-EuropeanWorking
GrouponSoilStructure,Harem,13september.)
Problemenmetdebodemstructuur.(Oud-leerlingenenanderebelangstellendenvandeChristelijkeMiddelbareLandbouwschool,Groningen,
26november.)
Mededelingenoverhetonderzoeknaardeinvloedvandeactuelestructuuropdegroeivangewassen.(WerkgroepGewasreacties,Wageningen,
6december.
Proevenophetgebiedvandebodemstructuur. (CursusProeftechniek,
Wageningen,15december.)

J.vanderBoon.
OnderzoekoverstipaanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid.(BedrijfsvoorlichtersvoordefruitteeltinNoord-Nederland,Haren,25
januari.)
Bepalingresultatenvanenkeleproeven.(PersoneelPot-envakproevendienst,IB,Haren,10maart.)
Stikstofopnamedoordetulp.(Stafvergadering IB,Haren,18maart.)
Highnutrientlevelsinhorticultureandphysiologicaldisorders.
(Deelnemers5thInternationalCourseonSoilScience,Haren,10juni.)
DevelopmentofsoiltestinginTheNetherlands.(SymposiumNutrition
andFertilizationofVegetableCrops,Warschau-Skierniewice,13september.)
DevelopmentofsoiltestingintheNetherlands.(DeelnemersInternationalCourseonVegetableGrowing,Haren,25oktober.)

R.Boxma
Availabilityoftraceelements inrelationtoDutchsoilconditions.
(Deelnemers5thInternationalCourseonSoilScience,Haren,11juni.)

P.F.J,vanBurg
Stikstofbemestingvanaardappelen.(CAL-bestuurdag,Zuidlaren,13
januari.)
Stikstofoplossingen.(Biervliet,23februari.)
Stikstofbemestingvangrasland. (Lerarenvanlandbouwscholen,Wageningen,27mei.)
Cropproductionandnitrogenfertilization.(Reeksvoordrachtenvoor
5thInternationalCourseonSoilScience,8-9juni.)

P.Delver
Stikstofbemestingenbodembehandeling. (Bedrijfsvoorlichtersvoorde
fruitteeltinNoord-Nederland,Haren,25januari.)
Leafanalysisandfruitnutritionresearch.(Deelnemers5thInternationalCourseonSoilScience,Wilhelminadorp,25mei.)
Overwegingenbijdeinvloedvandestikstofvoedingopdeontwikkeling
vanplagenbijappel.(Stafvergadering IPO,Wilhelminadorp,24juni.)
Achtergrondenvandevoedingvanvruchtbomen.(StafledenCPO,Wil101

helminadorp,20 september.)
Concurrentie door onderbegroeiing bij vruchtbomen. (Studiekring
voor EcologievanhetKoninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap,Wilhelminadorp, 23 september.)

K.Dilz
Stikstofbemesting van granen. (CAL-besturendag, Zuidlaren, 13januari.)
Teeltvankwaliteitstarwe. (Commissie Bedrijfsontwikkeling,Groningen,
19 januari.)
Instructievoordracht over teelt vankwaliteitstarwe. (IB,Haren,29
januari.)
Teeltmethode vankwaliteitstarwe enervaringen daarmee, (staf CEBECObuitendienst,Rotterdam, 8 februari.)
Verhoging vanhet opbrengstniveau van tarwedoor gebruik vanfungiciden. (Plantenziektendagen,Wageningen, 11 februari.)
Stikstofbemesting. (Leden landwirtschaftskammer Oldenburg enmedewerkers Duitse kunstmestindustrieën,Haren, 19maart.)
Graanonderzoek. (Groep Duitseboeren,Groningen,23 juni.)
Stikstofbemesting van akkerbouwgewassen. (Vertegenwoordigers van
dekunstmesthandel,Venlo, 26november.
Resultatenkwaliteitstarweonderzoek. (Vergadering vandeelnemers,
Appingedam, 30 november.)
Graanonderzoek. (Obligatiehouders Ebelsheerd,Winschoten, 13december.)
W.vanDriel
Invloed van zware-metaalcontaminatie ophet leven inde uiterwaarden.
(Contactgroep IB-IBS,Haren, 15 februari.)
Voorkomen engedrag van zwaremetalen indeNederlandse delta. (Groep
Chemiestudenten van deRijksuniversiteit teGroningen,Haren,6 april.)
Contents andbehaviour ofheavy metals insediments from the rivers
Rhine and Ems. (Deelnemers internationale M.Sc.cursus,Haren, 13
September.)

H.vanDijk
Pesticiden inhetmilieu. (Groep Chemiestudenten van de Rijksuniversiteit teGroningen,Haren,6 april.)
DerAussagewert derverschiedenen Analysemethoden für "potentiell
pflanzenverfügbaren Stickstoff" inAckerböden. (JahreshauptversammlungVerband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs-und
Forschungsanstalten, Kiel, 16september;voorgelezen door ir. G.J.
Kolenbrander.)
Th.J. Ferrari
Waarom simuleren? (Studiegroep Kwantitatieve Ecologie,Wageningen,
19 januari.)
Denitraatuitspoeling indewinter. (Afdeling Waterhuishouding van
het ICW,Wageningen, 28 januari.)
Denitraatuitspoeling. (Werkgroep Stikstofbemesting,Haren,29 januari.)
Systeemdynamica en simulatie. (Zes colleges voor studenten sociologievan deRijksuniversiteit teGroningen, 16en 30maart.)
Denitraatuitspoeling. (Stikstofcommissie TNO,Wageningen, 12mei.)
Ergebnisse der Regressions-Analysen der IN-Versuchen. (Internationale
Arbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeit,Ljubljana,21 mei.)
Methodology of soil fertility research. (Discussiemet deelnemers
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5th International Course on Soil Science,Haren, 11 juni.)
Multi-dimensional analysis of soil fertility inTheNetherlands.
(PanelMeeting FAO and Bulgarian Agricultural Academy, Sofia,28
September.)
Simulatievan de zoutbeweging indegrond. (Stafvergadering IB,Haren,
26 oktober.)
De uitspoeling vannitraat alsvoorbeeld van een simulatie. (Stafvergadering Stiboka,Wageningen, 22 november.)

vanGoor
Resultatenvanhet onderzoek in 1970. (Vergadering afdelingbemesting inde tuinbouw,IB,Haren, 14januari en 19 februari.)
Onderzoekvan stip inhetveld en inhet laboratorium. (Bedrijfsvoorlichters voor de fruitteelt inNoord-Nederland,Haren,25januari.)
Blossom-end rot of tomatoes and bitter pit of apples. (Deelnemers
International Course onVegetable Growing,Haren,25 oktober.)

deGroot
Geochemisch onderzoek indeltagebieden. (Studiekring voor Ecologie,
Haren, 19 januari.)
Voorkomen engedrag van zwaremetalen inde Nederlandse Delta. (Contactgroep IB-IBS,Haren, 15februari;Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, 'sGravenhage,21 april;voordrachtreeks Zeeonderzoek Leiden,
26mei;afdeling Civiele Gezondheidstechniek,Technische Hogeschool,
Delft,27mei;Rotary Club,Groningen, 28mei;colloquium Rijkswaterstaat, 'sGravenhage, 2juni;Rotary Club,Dokkum, 18augustus.)
Depositie van een chemicuswerkzaam ophet laboratorium van een
instituut. (Vereniging De Chemische Binding,Groningen, 5maart.)
Theuse of neutron activation analysis forpollution studies on
heavy metals indeltaic areas. (European Society of Nuclaer Methods
inAgriculture - Environmental Pollution Working Group,Mol-België,
19maart.)
Geochemisch onderzoek indeltagebieden. (Chemische Kring,Hengelo,
25maart.)
Voorkomen engedragvan zwaremetalen in afzettingen van Rijn en
Eems. (Nederlandse Hydrobiologische Vereniging, Bilthoven, 14mei.)
Applications of activation analysis insediment transport studies,
particularly with cobalt and tantalum. (IAEAPanel "Tracers in Sedimentology",Parijs,23 juni.)
Occurrenceof behaviour of toxic amounts ofheavy metals in the
Rhine delta. (West-European Working Group on Soil Structure,Haren,
15September; inde periode 27 september-28 oktober:Canada Centre
for Inland Waters,Burlington,Ont.;Institute for Earth and Planetary SciencesMIT,Cambridge,Mass.;Woods Hole OcéanographieInstitution,Woods Hole,Mass.; Second Coastal and ShallowWater Research
Conference,Newark,Del.;Soil Science Institute,University of
Wisconsin,Madison,W i s e ; Department of Oceanography, University
ofWashington, Seattle,Wash.;Department of Oceanography, Oregon
StateUniversity,Corvallis,Ore.;Department of Civil Engineering,
Stanford University,Palo Alto,Cal.;Scripps Institution ofOceanography,La Jo11a, Calif.)
Occurrenceandbehaviour of toxic amounts ofheavy metals in deltaic
areas. (NATO-Noordzeeconferentie,Aviemore-Schotland, 16november.)
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J.A.Grootenhuis
Invloed van groenbemesting op de stikstofbehoeftevan consumptieaardappelen (Bintje) inde jaren 1961 t/m 1970. (Werkgroep Stikstofbemesting,Haren,24maart.)
Resultatenvanhet onderzoek op de IB-bedrijven inde Noordoostpolder.
(Fachgruppe Bodenfruchtbarkeit desVerbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs-und Forschungsanstalten,Marknesse,25
juni.)
Resultatenvan onderzoekverkregen op dedrieorganische-stofbedrijven. (Afdeling van de CBTB,Nagele, 11 november.)
Recente ervaringen ophet gebied vande organischebemesting en
vruchtwisselingsonderzoek op zware zavelgrond inde Noordoostpolder.
(Landbouwvereniging Grijpskerk e.o.,Grijpskerk, 23 november.)

S.deHaan
Ergebnisse ausVersuchenmitMüllkompost. (Jahreshauptversammlung
Verband Deutscher LandwirtschaftlicherUntersuchungs-und Forschungsanstalten,Kiel, 17 September.)
Ergebnisse ausVersuchenmit Abwasserklärschlamm (Toxizität von
Klärschlamm bei Anwendung hoher Gaben). (Jahreshauptversammlung
Verband Deutscher LandwirtschaftlicherUntersuchungs-und Forschungsanstalten,Kiel, 17 september.)

G.Jager
Invloed vande plantenwortel op demicroflora vande grond;het rizosfeereffect. (Studiekring voor Ecologie,Haren, 19 januari.)
De invloed vanveelvuldig herhaalde cycli drogen-bevochtigen-incuberen op de afbraak van organische stof,de aantastbaarheid hiervan
endemicroflora inmonsters van een licht zure zandgrond, gedroogd
bijverschillende temperaturen. (Stafvergadering IB,Haren, 18november.)

G.J.Kolenbrander
Stikstof- en fosfaatverliezen uit debodem. (Studiekring Ecologie,
Haren, 19 januari.)
Stikstof- en fosfaatuitspoeling. (Assistenten-specialisten Bedrijfsvoorlichting,Wageningen, 28 januari.)
Onderzoek naarmineraalverliezenuit de grond. (Contactgroep IB-IBS,
Haren, 15 februari.)
Uitspoeling van stikstof en fosforzuur uit landbouwgronden. (Stafvergadering, IB, 19 februari.)
Stikstof-en fosfaatuitspoeling. (Medewerkers vanProvinciale WaterstaatGroningen envanwaterleidingsmaatschappijen uit Groningen en
Leeuwarden,Groningen, 27 april.)
Resultatenvanhetwateronderzoek inhet stroomgebied vande Hupselse
Beek. (Studiecommissie Hupselse Beek,Arnhem, 25mei.)
Organische-stofafbraak. (Deelnemers 5th International Course on
Soil Science,Haren, 7juni.)

L.C.N,delaLandeCremer
Welke perspectieven biedt debebouwde enonbebouwde grond voor het
ruimenvan demeststoffen? (Stafvergadering IB, 19 februari.)
Over het onderwerken van stro. (Vereniging van Bedrijfsvoorlichting
Putten,Zuidlaren, 2maart.)
Kunnenwij groenten telenmet uitsluitend organische meststoffen?
(Afdeling Bemesting inde tuinbouw, IB,Haren,22 april.)
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Isbemesting van gewassenmogelijk volgens de biologisch-dynamische
landbouwmethode? (Afdeling Bemesting inde landbouw, IB,Haren,26
oktober.)
Stro alsbodemverbeterend middel. (Landbouwvereniging Noordbroek,
Noordbroek, 22 december.)
H. Loman
Bemesting opherontgonnen percelen. (Vereniging tot Exploitatie van
Proefboerderijen indeVeenkoloniën en ledenvan de ruilverkaveling
DeKrim, Slagharen, 1maart.)
Kalkverliezen op zandbouwland. (Afdeling Bemesting inde landbouw,
IB, Haren,4mei.)

C.vanOuwerkerk
Research onnew tillage sytems. (West-EuropeanWorking Group on
Soil Structure,Haren, 12september.)
The soil-tillage laboratory of the Institute for Soil Fertility.
(West-European Working Group on Soil Structure,Haren, 13september.)

J.H.Pieters
"Zwarteharten" inbleekselderij. (Stafvergadering IB,Haren,26 oktober.)
J. Prummel
Blauwonderzoek van aardappelen. (Veldproevendienst IB,Haren,20januari.)
Kalibemesting enkalitoestand. (Stafvergadering IB,Haren, 18maart.)
Fosfaatbemesting enfosfaattoestand. (Landwirtschaftskammer,Oldenburg,Haren, 19maart.)
Bemesting vanmaïs. (Maïsvoorlichtingsdag,Wageningen, 24maart.)
Kalibemesting enkalitoestand. (Consulentschappen voor derundveehouderij ende akkerbouw teDoetinchem,Arnhem enTiel,Arnhem, 28
april; specialistenbodem enbemesting,Wageningen, 29 april;leraren landbouwscholen,Wageningen, 27mei.)
Bemesting van aardappelen. (Groep Joegoslavische bezoekers,9september.

J.Ris
Economisch optimale fosfaatbemesting opbasis vanhet Pw-getal.
(Voorlichtingsdienst Zeeland,Goes, 4maart.)
Fosfaatbemestingsadviezen voor aardappelen. (Landwirtschaftskammer
Weser-Ems,Haren, 19maart.)
Economically optimum phosphate fertilization of potatoes as related
to thesoil-phosphate level. (European Association for Potato Research, St.Cerque-Zwitserland, 8juli;West-European Working Group
on Soil Structure, 15september.)
Bemestingsproeven. (Cursus Proeftechniek,Haren, 14december.)

J.P.N.L.RoordavanEysinga
Bemestingvan groenten onder glas. (Studieclub Erica,Erica, 11januari.)
Bemestingsproeven met komkommer inde periode 1964t/m 1969. (Bodemkundige afdeling, Proefstation voor de Groenten- enFruitteelt onder
glas,Naaldwijk, 2 februari.)
Fertilisation of glasshouse food cropswith nitrogen,phosphorus and
potassium (Colloquium on the Nutrition of Protected Crops,Dublin,
11mei.)
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Organischemeststoffen. (Cursus Bemesting engrondonderzoek inde
glastuinbouw,Naaldwijk, 22 oktober.)
Resultatenvan proeven in 1971. (Afdeling Bemesting inde tuinbouw,
IB, Haren,26 oktober.)
Bemestingsonderzoek indeglastuinbouw. (Cursus Bemesting en grondonderzoek inde glastuinbouw,Naaldwijk, 5 november.)
Resultaten van proeven in 1971. (Werkgroep Bemesting glasaardbei,Wageningen, 25 november.)
Uitkomsten vanbemestingsproevenbij sla. (Cursus Bemesting engrondonderzoek inde glastuinbouw,Naaldwijk, 3 december.)
Uitkomstenvanbemestingsproeven met tomaat. (Cursus Bemesting en
grondonderzoek inde glastuinbouw,Naaldwijk, 17december.)

J.J. Schuurman
Wortelgroei engrasopbrengst. (Afdeling Plantevoeding, IB,Haren,
18mei.)
Relationbetween soildensity, root growth and uptake of minerals
andwaterby oats. (Symposium Structure and function of primary root
tissues. Tatranskä Lomnica -Tsjechoslowakije, 10september.)
Root development of somevegetable crops.Deelnemers 1st International Course onVegetable Growing,Haren, 25 oktober.)
Over de invloed van deduur van eenhoge grondwaterstand op dewortelgroei vanhaver. (Werkgroep Grondbewerking en gewasreacties,Wageningen,6 december.)

H.A.Sissingh
Development of anewwater-extraction method for the determination
of the phosphate status of soils. (Deelnemers 5th International
Course on Soil Science,Haren, 10juni.)
Mededelingen overwaarnemingen van de oplosbaarheid van fosfaat in
zeeslib afhankelijk vande zoutenconcentratie van de oplossing, in
het kader van eutrofiëringsonderzoek inhet Deltagebied.-(ProjectgroepHollands Diep-Haringvliet, 's-Gravenhage,8november; gedetailleerder: Werkgroep Fosfaatonderzoek subaquatische bodems Hollands Diep-Haringvliet, 's-Gravenhage, 13december.)

K.S.Sipma.
Overhet publikatiewezen vanhet IB. (Stafvergadering IB,Haren,
26 oktober.)

C.M.J.Sluijsmans
Nieuwjaarstoespraak. (Nieuwjaarsbijeenkomst personeel IB,Groningen,
4 januari.)
Onderzoek aanhet IBaanbodemkundige aspectenvanhet milieubeleid.
(Studiekring Ecologie vanhet Koninklijk Nederlands Landbouwkundig
Genootschap,Haren, 19 januari.)
Huidige en toekomstige problemen van depraktijk ophet gebied van
debodemvruchtbaarheid. (Landbouwkundige assistenten-specialisten
van de Directie APVA,Wageningen,27 januari.)
Opbouwvanhet onderzoekprogramma vanhet IB. (Landbouwkundige assistenten-specialisten van deDirectie APVA,Wageningen,27 januari.)
Taak vanhet IB en samenwerking met andere instituten. (Vereniging
Bedrijfsvoorlichting Slochteren, Slochteren,23 februari.)
Praktijkproblemenwaarmee het IBzich indekomende jaren geconfronteerd ziet. (Personeel Consulentschap voor deAkkerbouw,Groningen,
15maart.)
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DoelstellingenvanhetIB.(ChemiestudentenvandeRijksuniversiteit
teGroningen,Haren,6april.)
HetonderzoekaanhetIB.(Tuinbouwkundigeassistenten-specialisten
vandeDirectieAPVA,Haren,4juni.)
ÄnderungendererstrebenswertenNährstoffgehaltemitdemHumus-und
TongehaltdesBodens.(FachgruppeBodenfruchtbarkeitdesVerbandes
DeutscherLandwirtschaftlicherUntersuchungs-undForschungsanstalten,
Oldenburg,24juni.)
TaakenwerkwijzevanhetIB.(Deelnemers internationaleM.Sccursus,Haren,13september.)
AanpakvanmilieuvraagstukkenaanhetIB.(Leerlingenvaneenmiddelbareschool,Haren,25oktoberen2november.)

K.W.Smilde
Koperbemestingbijgranenopkleigrond. (GroepDuitseonderzoekers,
19maart.)
Spoorelementbemestingbijgewassengeteeldopveen.(Tuinbouwkundige
assistenten-specialistenvandeDirectieAPVA,Haren,4juni.)
Availabilityoftraceelementstocrops.(Deelnemers5thInternational
CourseonSoilScience,Haren,10juni.)
Traceelementdeficiencies incropsgrownonpeatsubstrates.(Deelnemers 1stInternationalCourseonVegetableGrowing,Haren,25oktober.)
Deinvloedvanveranderendeomstandighedenindelandbouwophet
kunstmestverbruik.(Stafvergadering IB,Haren,17december.)

C.H.E.Werkhoven
AchtergrondenvanhetK-enCa-onderzoek. (AfdelingPlantevoeding,
IB, Haren,15november.)

L.K.Wiersum
Ca-redistributieproblemenenproevenmetYucca.(Stafvergadering
IB, 14januari.)
Opnemingentransportvanvoedingsionenindeplant.(Bedrijfsvoorlichtersvoordefruitteelt inNoord-Nederland,Haren,25januari.)
Enkelefacettenvanhetmoderneonderzoekoverbenuttingvandebodem.
(AfdelingPlantevoeding,IB,Haren,6april.)
AufnahmeundVerteilungvonCalciuminderPflanze.(Institutfür
Pflanzenernährung,TechnischeUniversität,Berlijn,5mei;Abteilung
fürPflanzenernährungderUniversität,Stuttgart-Hohenheim,6mei.)
VersorgungderPflanzenwurzelmitIonenundderenAufnahme.(Institut
fürPflanzenernährung,TechnischeUniversität,Berlijn,4mei.)
Ionenvoorziening aanhetworteloppervlak. (Tuinbouwkundigeassistenten-specialistenvandeDirectieAPVA,Haren,4juni.)
Rootperformance.(Deelnemers5thInternationalCourseonSoilScience,
Haren,10juni.)
Rootdevelopmentstudies.(West-EuropeanWorkingGrouponSoilStructure,Haren,15september.)
PlantevoedingaanhetIB.(ColloquiumVakgroepBiologie,Rijksuniversiteit,Groningen,23november.)

P.deWilligen
OmwisselingH-enCa-ionenopNederlandsegronden. (Stafvergadering
IB, Haren,17november.)
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Research in 1971

Department of Soil Physios and Soil

Tillage

Thephysical conditionsofthesoilasamediumofgrowthfortheplant
andaplayinggroundformanformthefieldofresearchofthisdepartment.
Themain conditioninthisrespectisthesoilstructure. Investigationsare
madeastohowandtowhat extent thisstructureisinfluencedbysoilfactors-the stateofdrainage included-andbysoiltillage.Besides,attentionispaidtothe significanceofsoilstructureforthegrowthofthe
plantandthepossibilitiestodrive,walkandplayuponthesoilsurface.
Thedepartmenthas furtherbeenentrustedwithresearchonwind erosion, for
whichawind tunnelisavailable.
Judging fromobservationsmade formorethantenyears,thestructure
of401ofthearable landonthenorthernclayandsandy claysoilsshould
beconsidered inadequate.Becauseofthefavourableweather,thecondition
ofthesoilhasbeenrathergoodduringthelastthreeyears.Oneofthe
most important factorsforthestructureisdrainage.Shallowdrainagein
winter can,byameredelayinsowing,givealossofcropofmore than
2(H.Theexpectedunfavourable influenceofdisinfectionofthesoilwith
DDinautumn,has,duringthefewyears thatinvestigationshavebeenmade,
notyetmanifested itselfinthestructure.Intheyearunderreviewa
studywasmadeofthepermeabilityofthesoiltoair,asapossibly useful
structuralaspect.Togetrapidaeration,asandysoilwas foundtorequire
ahigherporevolumethanclay.
Comparedwiththesystemofrationalsoiltillage,inwhichtheland
isgivenasfewoperationsaspossible,zero-tillagewas disappointing this
year.Onanexperimental fieldintheNorth-East Polder,thestructurewas
less favourable,andthe needfornitrogenhigher,whiletheyields lagged
behind.Advancepreparationofridgesfortulipcultivation involvesmany
riskswhenplantingandliftingisdonemechanically.Forinvestigationson
sports fields,anapparatushas beendevelopedtomeasurethefirmnessof
thesodobjectively.This researchhasnowadvancedtosuchanextent that
standards canbegivenfordrainagedepthatdifferenthumuscontentsofthe
top layer.Incooperationwith theNetherlands Sports Federation,investigations arebeingmadeintotherelationbetweenthefirmnessofthetop
layeranditssuitabilityforplaying.
Experimentshavebeencarriedoutinthewind tunneltoprevent soil
blowingbysowingryetobespray-killedinautumn (fig. 1).Agreaterstand
densitywas foundtoincreasetheresistance considerably.
Michattentionispaidtothequestionhowwindspeed,measurednear
aplant cover,shouldbereducedtoastandardheightof10meters. Various
anti-blow agentswere tested.Amethodwasdevelopedtomakeground,fine
grained compostfreefromdust.
Department of Soil Chemistry
An importantpartoftheresearch concerns theheavy-metal loadofthe
suspendedmatterofriversandthechemicalbehaviourofthesemetals during
theirtransportthroughtheestuariestothesea.Itwas foundthat,during
thelasttenyears,thecontaminationofthesuspendedmatterhasnotgreatly
increased,withtheexceptionofchromium.Though,inthesameperiod,the
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organic-matterregimeoftheRhinehasdrasticallyalteredandthemobilizationoftheheavymetalsmayconsequentlyhavedecreased,the
Waddensilthasnotbeemcontaminatedmoreseriouslythanbefore.
Moreinsightisneededintothemechanismofthemobilizationof
heavy.metalsinestuaries,whichisrelatedtotidalaction.Thedegree
ofmobilizationofthedifferentmetalsdependsnotonlyontherateof
decompositionoftheorganicmatter,butalsoonthebindingenergybetweenmetalandorganiccompoundsonthefixationcapacityoftheseorganic
substances,andontheconcentrationofmetalsinthesuspendedmatter.In
thisrespect,characteristicdifferenceshavebeenfoundbetweenironon
theonehand,andcopperandmercuryontheother.Aninsightintothe
processesandthenatureofthemobilecompoundsformedwithorganicproductsis,amongothers,desirableifwewanttostudytheprocessesofbioaccumulation.Besides,suchaninsightmayhelptounderstandtheconsequencesoftheclosureofseaarmstothesedimentloadandthedumping
of,forinstance,harboursedimentinthecoastalzoneoftheNorthSea.
ProblemsofthiskindareinvestigatedincooperationwiththeDepartmentofWaterwaysandCommunicationsandotherauthorities.
Apartfrominvestigationsabouttheexistenceofheavymetalsinthe
closedestuaries,investigationsarealsobeingmadeaboutphosphate.These
investigationsconcerntheconnectionbetweenthecompositionofthewater
andthephosphatebalancebetweenwaterandsediment.Extractionofriver
sedimentswithmixturesofriverandseawatermobilizesmorephosphate
whentheconcentrationofseawaterishigher.Thesamephenomenonmay,in
principle,occurwhentheriverandtheseawaterinthedeltabasinsare
mixed (fig.2).
Theknowledgeobtainedaboutheavy-metalcontamination is,fromthe
pointofviewofenvironmentalhygiene,alsoofimportancetotheriver
floodplains.Onthesesoils,thesedimentationpatternwasfoundtobe
complicated.Thatiswhytheloadwithheavymetalsis,topographically,
noteasytodescribe.Fromplacetoplace,thesedimentationsmayhave
beencontaminatedlightlytomoderalety.Theresearchalsoincludesastudy
onthesignificanceofthecontentsinthesoilforcattlefeedinganda
studyonthesignificanceoftheheavymetalsfortheplantassociationin
thefloodplains.Noaccumulationofmercurywasfoundtobeoccurinthe
foodchainfromsoil,throughgrass,tomeat (fig. 3).
Thechemicalresearchinbehalfofagriculturewasdirectedtowards
thedevelopmentofamethodtodeterminethephosphate-fixingproperties
ofthesoil.Theso-calledPfactorappearstogivegoodprospects.Also,
differentmethodswerecomparedtodeterminephosphateinthesoil.The
Pw-method,developedhere,wasfoundtobeconsiderablymoreeffective
thantheformerlyusedP-ALmethod,andalsobetterthantheP-DLandP-CAL
method,inuseinGermany.
Department of Plant

Nutrition

Theresearchconcernedtheionsupplytotherootsurface,thedevelopmentandfunctionoftherootsystem,andthedistributionandfunction
ofelementsintheplant.Infact,onlylimitedaspectscouldbestudied.
Theselectionwasgreatlyinfluencedbyproblemswhichariseinagriculturalpractice.
Thepurposeoftheresearchintothesupplyofionstotherootsurfaceistogetaninsightintotheprincipleswhichformthebasisforthe
selectionofsoiltestingmethodstodeterminetheavailablequantityof
nutrients.Theassumptionisthations,which,asarule,entertheplant
rootmoreslowlythanwater (e.g.calcium),shouldbedeterminedbya
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narrowsoil-to-water extraction ratio.Inthistrainofthought,the relativelyslowintake indicates thatthesupplybymeansofthesoilsolution
flowingtotherootissufficient.Quiterapidlypenetrating ions (potassium,phosphate).however,wouldhavetobedeterminedbyawide extraction
ratioofsoiltowaterorastronger extracting agent.Forthese ions,the
supplytotheroot is,inadditiontotheinflowwiththeabsorbedwater,
alsodeterminedbydiffusion.This assumptionisnowunder investigation
(fig. 6J.
Deepgrowthofplantrootsmaybeimpededbytoohighalevelofthe
groundwater,whichisgenerallylowinoxygen.Thequestionhas been
askedwhetheralatedropingroundwaterwillbefollowedbydeeper root
growth.Oatsgrownonsandysoilshowedthat,ifthegroundwater level
waskepthighformorethan25daysaftersowing,latergrowth intodeeper
layersremained limited (fig.8 ) .Therootingdepth cangreatly influence
theabsorptionofnutrients.Especially absorptionofionssuchasphosphateandcalciumwhichgreatly dependsonthediffusionprocess,is-with
deeper rooting-betterguaranteedbythemoreabundantmoisturepresent
inthedeeperlayers.
Inbehalfofhorticultural crops,investigationshavebeenmade into
foamplasticsasasuitablesubstratetosubstituteforsoil.Thepenetrabilitytorootsofmanypoly-urethanefoamsappearstobenoproblem.
Theincidenceofdeficiencies,suchasbitterpitinapplesandblossom-endrotintomatoes,iscloselyconnectedwithaninsufficient supply
ofcalcium throughthesievetubestothefruits.Itwas found thatthe
additionofcalciumsaltstothephloem juiceoftheYueea causesturbidity eveninsmallquantities.This shows thatthephosphatecontentand
thehighpHofthejuiceallowonlyasmallquantityofdissolved calcium.
Theapplicationofcalciumsaltstotheleafwillbelesseffective than
directapplicationtothefruit,alsobecause fixationintheleafmakes
deliverytothesievetubesdifficult.Buteventhis lasttreatmentwill
notgivearapidanddeeppenetration intothefruittissue.
Forcalcium,itmaybeexpected thatonlyalimitedpartofitwill
beactiveinmetabolism.Becauseofthis,afractioningmethodhasbeen
workedoutforapples,whichmakesitpossibletoinvestigatewhat calciumfractionstandsincloserelationtothe symptoms.
Department of Soil Biology
Inaccordancewith thegeneral trend,thisDepartment,too,hasgiven
increased attentiontotheenvironmentalproblemsofsoilandwater.The
researchwasmainly concentratedonthefollowingfields:
(a)Thesideeffectsofsoildisinfectionandofmercuryuponthemetabolic
activityofthemicroflora.
(b)Transformationinthesoilofsubstances,foreigntothe environment,
(cjRhizospheredynamics.
(d)Eutrophicationofsurfacewaterasaresultofleachingofnutrients
fromthe soil.
(e)Forecastoftheneedofnitrogenonarableland.
Theinvestigations intothesideeffectsofchemicals upon themicrofloraaredirected towards theprotectionofthe"self-purifying action"
ofthesoil.Hitherto,theeffectsofthenematicideDD,ofmercury compoundsandthefungicidebenomylhavebeenconsidered.
TheapplicationofDDgreatlyreducesthenumberofnitrifying organisms;nitrificationisnotresumedforsometime,possiblyowingtoprolongedactivityoftransformationproductsofDDorgrowth inhibitors
which develop fromthekilledbiomass.Ifalaterecoveryofthenitrifi113

cationisexpected,forinstance,duetolatedisinfection,itisrecommendedtoapplythenitrogenfertilizersinspringpartlyorentirelyin
nitrate form.
A preliminary investigation indicated thatbenomylhas littleinfluenceonthemetabolicactivityofthesoil,e.g.onnitrification.
As regardstheeffectofmercury compounds,itcanbestatedthat
seriousdisturbancesinthebreakdownoforganicmatterorinthemineralizationoforganicnitrogencompounds occuronlyatconcentrations
whicharemuchhigherthanthosewhichhavehithertobeenshowntoexist
incultivated land.
Aftermanyefforts,asatisfactorymethod forthedeterminationof
chloroallylalcohols inthesoilshasbeenfound.Ishas thereforebecome
possibletoinvestigatethepersistenceofthesebreakdownproductsofDD
inthesoil.Itwas foundthatthemainandsecondary constituentsofDD
arebrokendownatdifferent rates.Ithasbeenshownthat,bymicrobiologicalactivity,mercury chloride,addedtothesoil,canslowlybeconverted intothepoisonousmethylmercury.Noconsiderableproductionof
this wasfoundinsoil,pollutedwithmercury.Therelatively slightdamageofmercury,inflictedtothemicroflora,isprobably relatedtothe
factthatmercuryisadsorbed,especiallybytheclayminerals.
Therhizosphere researchsufferedareverseinthelossofanumber
ofbacterium-isolationsduetofire.Ithas thereforebecome doubtful
whetherareliable comparison canbemadebetweenthemicroflorainand
outsidetherhizosphere.Theimpressionhasneverthelessbeenobtained
thattheproportionofnumbersofthevarious groupsofbacteriainand
outsidetherhizosphereisdifferent.
As regardsthe eutrophicationofsurfacewateritcanbe-statedthat,
intheNetherlands,thecontributionofagricultureisonlysmall.Aconsiderabledecreaseisonlypossiblebybiologicalandchemical treatment
ofeffluents frompopulationandindustryintheNetherlands,but especiallyintheforeignriverbasinsofRhineandMeuse.Thecontributionof
agriculturetothe nitrogenlevelsofthewaterwilldecreaseiftheconversionofarableintograssland continuesevenfurther.Aserious danger
istheincreasingpollutionbysubstancesofanimalorigin,suchasmanure
and liquidmanure.
Themethods recommendedintheliteraturetodetermine thepotentiallyplant-availablenitrogeninthesoilhavecriticallybeen reconsidered.
Theconclusionwas thatthepotentialmineralization canbedetermined
reasonably accurately onlyinhighlyhomogeneous soils.Inthat caseit
makes littledifferencewhichdeterminationischosen.Withinaheterogeneousgroupofsoils thereisnosinglemethodwhichunmistakably stands
outasthebest.Therealmineralizationinthesoilgreatlydependson
weatherconditions.Becauseitisnotyetpossibletogive long-term
weather forecasts,thebestrecommendationforfertilizationseemstobe
tocheckthecourseofthenitrogendynamicsofthesoilregularlysothat
timelycorrections canbemade.Thiswasalsodonein1971,bymeansof
recommendations issuedinFebruary.
Department of Fertilization

of Field Crops and

Grassland

Todrawupdirectivesforalong-term fertilizationpolicy,much
attentionwaspaidtothetrendinthestateofsoilfertility,asinfluencedbyapplied fertilizers.Forarableland,predictions canbegivenabout
thetrendinthepotassium statusonclaysoils,andinthe limestatuson
sandysoils.
Modernfertilizers,amongwhichurea,solutionsofnitrogencompounds,
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slow-releasenitrogenfertilizersandfrittedtraceelementsweretested
fortheiragriculturalvalue.Thisalsohappenedwith theHyperandRhenaniaphosphates,betterknownabroad.
Intheresearchaboutthefertilizerrequirementofcrops,moreattentionhas,duringthelastfewyears,beenpaidtoqualityaspectsandthe
incidenceofplantdiseases.Black-spotinpotatoesandthebakingquality
ofwheatwerestudiedintheirdependenceofthepotassiumornitrogen
supply.Onexperimentalfields,thesignificancewas investigatedoffungusdiseasecontrolforthenitrogenrequirementofcereals.TheDepartment
madeinvestigationsconcerningthefertilizationofhorticulturalcrops
onarablelandand,becauseoftheavailableexpertknowledgeinthefield
oftraceelements,aboutthenecessaryadditionofthesesubstancesto
peatsubstrates,usedaspottingsoilinhorticulture.
Standardscouldbedrawnupforthefertilizationofcanningpeas
onarablelandandthefertilizationofpeatsubstrateswith traceelementsforlettuceandtomatocultivation.
ThefertilizationproblemsofScotchpineandlarchwerestudiedin
behalfofforestry.Intheyearunderreview,aprojectwasstartedon
thefertilizationofsportsfields (.fig- 13).
Moreandmoretimeisspentontheapplicationofanimalmanureand
domesticandindustrialrefusematerialsinagriculture,horticultureand
inrecreationalareas.Thismainlyinvolvesdeterminingwhatmaximumquantitiescanbeusedwithoutdamagingthecropsorpollutingthesurfaceand
groundwater (fig. 14).Areasonableestimatecanbemadeofthedamage
donetocrops,resultingfromanexcessofthenormalplantnutrientsin
therefuseproducts.Lessisknownaboutthedamagedonebyforeignsubstances foundinthesematerials,suchasheavymetals.Itappearsthat
aproductsuchassewagesludgecanbeappliedinlargequantitiesand,
forinstancecanbeusedasasoilamendmentinnewbuildingprojectsor
evenassoilforcultivation,providedithassufficientlymaturedand
theheavy-metalcontentisnottoohigh.Fromthepointofviewofenvironmentalhygieneitisofimportancetoguidetheapplicationofsuch
materialsinagricultureandhorticultureandinrecreation.
Department of Fertilization

in Horticultvœe

Inthefieldofflowerbulb
growing, investigationsweremadeconcerning theperiodicityofnitrogenuptakeandtheincidenceofmagnesiumdeficiency.Byvarying-betweenNovemberandJune-theperiodinwhichnitrogenwasappliedfortwoweeks,itwasestablishedthatthemostfavourableeffectfortulipswasobtainedinApril.Ifnitrogenwasgivenpermanently,i.e.itwasnotremovedbyleachingaftertwoweeks,themiddle
ofFebruarywasthebesttimeforapplication.
WhenanumberoftulipfieldsinthenorthernpartofNorthHolland
andaroundLissewereexamined,onlyweaksymptomsofmagnesiumdeficiency
wereobserved,which,nevertheless,correpondedwiththecontentsofthe
crop.ThesymptomswereobservedatMgOcontentsunder0,351,calculated
onadry-matterbasis.
Investigationsconcerning floriaultural
crops includedfreesia,
glasshouseroses,gerberasandanthurium.Alsoeffortsweremadetobring
thestandardpottingsoilandslow-releasefertilizerstothegreatest
possibleperfection.Itwas foundthat,ingrowthandproduction,freesias
hardlyrespondedtoN-andK-addition.Thekeepingqualityoftheflower
wasunfavourablyaffectedbyhighN-dressings,incontrastwith thenumber
ofbulbletswhichwould likelybeflowering.Growersshouldbeadvised
againsttheuseofheavyapplicationoffertilizerswhichcontainfluorine,
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forthiscrop.Glasshouseroses,grownonstandardpottingsoil,gavea
strongpositiveresponsetotheapplicationofNandK,buthighN-dressingsdecreasedtheflowerweight.Theresponseofthegerberawasalso
positive.Besides,thiscropwasfoundtohaveahighercopperrequirement,
about3mgperlitresubstrate.Investigationsshowedthattheusualsubstrateforanthurium,pineneedlelitter,maybereplacedbycoarseGerman
andFinnishpeatmoss,ifdesired.Thestandardpotting-soilmixtureof
darkhorticulturalpeatandpeatmosswas,amongstothers,testedforits
suitablilityforprimrosesandpotchrysanthemums.Nosatisfactoryexplanationhasasyetbeenfoundforyellowinginprimroses.Asslow-acting
fertilizerswhichshouldbeabletoeleminatethenecessityofsidedressing,magnesiumammoniumphosphateandnitroformwerefoundtebetoo
lightandsatisfactory,respectively.Poultrymanurealsoseemspracticable.
Themoistureandnutrientrequirementwasinvestigatedforthe arboricultural crops Chamaecyparis and Cotoneaster, growninpots.Dailywateringupto851ofthewatercapacitywasoptimum,alowermoisturesupply
wasmorefavourablethanahighone.If,duringpotting,NandPfertilizationisomitted,weeklytopdressingsmaystillgiveagooddevelopment.
In fvuit groining research,attentionwaspaidtothetimeoffertilizationoftrees,theuseofslow-actingfertilizers,theeffectofsoil
treatmentuponNandKnutritionandtothepossibilitytopredictbitterpitinapples.Inatwo-yearpottrialwithGoldenDelicious,blood-meal
gaveahigheryieldthanfertilizers;nodifferencewasfoundinafield
trial.Tests,madefor13yearsinagrassorchardonsandyclaysoil
withthesamevarietyrevealedthat,ontheaverage,nitrogengavethe
bestresultswhenappliedinJanuaryandtheworstwhenappliedinFebruaryMarch.Itwascalculatedthatfertilizationofanincreasingproportionof
thesurfaceareaupto601oftherootedzonearoundthetreegreatlypromotesnitrogenintake,butthatthedeficiencyintheotherpartwillthen
nothavebeencompensatedentirely.Thoughsoiltillageinthetreerow
reducedtheK-contentoftheleafandgaveanattendantlowerbitter-pit
infestation,itwasalsoaccompaniedbyareductioninyield.
Justaslastyear,itwasagainpossibletoestablishthattheincidenceofbitter-pittobeexpectedafterstoragecouldreasonablywellbe
predictedonthebasisoftheKandCacontentsoftheleafandthefruit,
incombinationwiththeestimatedofthetree.
Inbehalfof vegetable growing under glass, investigationsintothe
mostdesirablefertilizationwerecontinued.Trialswithstrawberriesrevealedthat,undernormalconditions,thiscrophardlyneedsK-fertilizers.
Agooddealofattentionwasgiventothesignificanceoffluorineforthe
crops.Inlettuce,increasingapplicationsofsuperphosphateonlyvery
slightlyincreasedthefluorinecontent.
ThoughimprovementofthemagnesiumsupplyoftomatoesintheBommelerwaarddecreasedthedeficiencysymptoms,itdidnotincreasetheyield.
In outdoor vegetable growing, theconsequencestofertilizerpracticesoftheexpectedmechanizationofthepickingoperationsforBrussels
sproutswereinvestigated.Inaccordancewiththeresultoflastyear,a
singleapplicationofnitrogenwasbetterthanthreesplit-applicationsof
thesameamount.
Department of Mathematical

Models and Statistical

Analysis

ThemaintaskofthisDepartmentistoassisttheprojectleaders
oftheInstitutewiththestatisticalknowledgeneededtosetuptrials
andtoanalysetheresults.Besides,theliteratureiscontinuouslycon116

suitedaboutmethodswhichmaybeofimportancetosoilfertility research.
A fewyearsagoaninternationalworking-group,which isstillactive
today,setupaseriesofnitrogentrialfields inanumberofEuropean
centres.Theobjectwas toinvestigate theinfluence of-mainlypedological-factorsupontheyield andtheresponse ofoats tonitrogenfertilization.Analyses ofthedatarevealed thatthefactors under consideration couldexplainnomore than 15to40%ofthevariation inyield.
Thesimulationmodelwithwhich theverticalmovement ofnitrate in
thesoilcanbecalculated,hasbeensupplemented and improved onanumber
ofpoints (fig.15,16).Themodel canalsobeused forthe leaching of
chloride informerly submergedsoils andinglasshouse soils,orofchloride,used inroadsalts inwinter.
Tostudy thefertility ofthesoil,aknowledge oftheproperties of
dynamicsystems isofgreat importance (systemdynamics).Reseachers of
theDepartment try toacquire thisknowledge.The intention istoapply the
insights obtained tothereactions ofnitrogeninthesoil,startingwith
theprocess ofdenitrification.

117

