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LIJSTVANONDERZOEKERSENHUNWERKTERREINENIN1976
Afdeling Bodemfysica en grondbewerking
hoofd;systeem-dynamica.
Dr.ir. Th.J.Ferrari
bodemstructuur:nietmechanische
Ir.P. Boekei
beïnvloeding,effectopplantegroeienbruikbaarheidvangrassportvelden.
Ing.D.J.C.Knottnerus
Ir.A.E.R.Mes

Drs.M.vanNoordwijk

Ir.C.vanOuwerkerk

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

Afdeling Scheikunde van de grond
Dr.A.J.deGroot

Dr.W.vanDriel

Dr.B.J.vanGoor

bestrijdingwinderosie,beheer
windtunnel.
bewerkingsproeveningrondtrog,
metingbespeelbaarheidgrassportvelden.
(v.a. 15-2-1976)morfologischen
functioneelwortelonderzoekgerichtopsimulatiemodellen,
grondbewerking:effectopbodemstructuurengewas,reologisch
grondonderzoek.
mechanicavandegrond;transport
vanwaterenopgelostestoffen
simulatiebodemfysischeenbodemchemischeprocessen.

hoofd;bodemchemischonderzoek;
zwaremetaleninhet aquatisch
milieu.
chemievandeplantevoeding,in
hetbijzonderspoorelementen,effectenvanzware-metaalcontaminatie;analysemethodiek zwaremetalen,
transportenverdelingvankalium,
calcium,magnesiumenspoorelementeningewassen;zwaremetalen
indemenselijkevoedinginrelatietot grondengewas.

Dr. G.J.vanRossum

Dr.ir.H.A. Sissingh

Afdeling Biologie van de grond
Dr.H.vanDijk

E.H.Bruins

Drs.H.G.vanFaassen

Dr.R.G.Gerritse

(v.a. 1-1-1976)ontwikkelingvan
analysemethodent.b.v.het aquatischmilieu-onderzoek,
chemischbodemvruchtbaarheidsonderzoek,inhetbijzonderfosfor
enmagnesium;fosforverplaatsing
inbodemprofielen.

hoofd;chemischeenfysische
karakteriseringvanmest,veenprodukten,potgrondene.d.;problematiekvanbestrijdingsmiddelen
inhetbodemmilieu,
ontwikkelingvanmeetmethodenen
-apparatuurvoorbiologischeprocessenindegrond,drijfineste.d.
biotechnischeverwerkingvanmest
engier (fermentorstudiesgericht
opN-enP-verwijdering,eiwitwinningenstankbestrijding).
transportenbiologische"turnover"vanorganischefosforverbindingenuitmestengierinde
grond.

Drs.G.Jager

antagonismevandebodemmicroflora
t.o.v.bodempathogenen;"priming
effect"bijdehumusafbraakinde
grond.

Ir.G.Lebbink

effectenvanbestrijdingsmiddelen
opde(functievande)microflora
vandegrond (o.a.zichuitendin
destikstofhuishoudingvandegrond),

Afdeling Bemesting in de landbovw
Dr.ir.K.W.Smilde
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hoofd; spoorelementenbemesting
(o.a.opveensubstrateneninbos-

Ing.G.H.Arnold

Dr.ir.K.Dilz (gedetacheerd door
hetLandbouwkundig Bureauvande
Nederlandse StikstofmeststoffenIndustrie)
Ir.J.A. Grootenhuis
Ir.S.deHaan
Ir.G.J. Kolenbrander

Ir.L.C.N,delaLande Cremer
Ing.H.Loman
Ing.J.Lubbers
Ing.B.vanLuit
J. Postmus
Ir.W.H.Prins (gedetacheerd door
hetLandbouwkundig Bureauvande
Nederlandse StikstofmeststoffenIndustrie)
Ir.J.Prummel

Ing.G.J.G.Rauw
Ir.R.Reuderink

bouw); zware-metaalaspectenvan
afvalstoffen.
toetsingvanmeststoffen,stikstofbemestingvanmais,bakkwaliteitvan
tarwe,magnesiumbemesting vangrasland.
toetsingvanmeststoffen,stikstofbemestingvanbouwlandgewassen,
groeiremmiddelenengewasbeschermingsmiddelenbij granen,
organischebemestingopklei-(zavel)grond,betekenis vanvruchtopvolging,
toepassingvanrioolslibencompost
(zware-metalenaspect).
eutrofiëringvan oppervlaktewater,
stikstofhuishouding vandegrond,
lysimeteronderzoek.
verwerkingvanmestoverschotten,
mestbalansen.
magnesium-enkalkbemesting,verloop
kalktoestand vandegrond,
organischebemestingopzandgronden,
spoorelementenbemesting,cursusbewerkingproefresultaten,
stikstofengrasland,stikstofbemestinginhetvroegevoorjaar,
stikstofbemesting vangrasland
(her)groeienveebezetting; toetsing
vanmeststoffen.
fosfaat-,kali-enmagnesiumbemesting,verloop chemischebodemvruchtbaarheid.
stikstofengrasland,pHenstikstofreactie.
adj u n c t - d i r e c t e u r ; aangelegenheden meststoffenbesluit.
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Ing.F.RiemVis
Ing.J.Ris

Ing.J.H. Schepers

Dr.C.H.E.Werkhoven

Afdeling Bemesting in de tuinbouw
Dr.ir.J.vanderBoon

Dr.ir.R.ArnoldBik
(gestationeerdaanhetProefstationvoordeBloemisterijin
NederlandteAalsmeer)
Ing.A.Das(gestationeerdaan
hetConsulentschapvoorBodemaangelegenhedenindeTuinbouw
teWageningen)
Dr.ir.P.Delver (gestationeerd
aanhetProefstationvoorde
FruitteeltindeVolleGrond
teWilhelminadorp)
Ir.J.H.Pieters

Dr.ir.J.P.N.L.RoordavanEysinga
(gestationeerdaanhetProefstationvoordeGroenten-en
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bemestingvansportvelden;toepassing aardappelmeelafvalwater.
stikstofreactievangewasseni.v.m.
stikstofgehaltesvandegrond;
weersinvloedenopbodemvruchtbaarheid,
stikstofbemestingvanaardappelen;
vloeibaremeststoffen;stikstofbemestingvantarwe.
langzaamwerkendestikstofmeststoffen;
karakteriseringvanvoorhetgewas
beschikbaarcalciumenkaliuminde
grond.

hoofd;fysiologische afwijkingen
(stipinappelen,Cox's ziekte);
bemestingvanbloembollenenboomteeltgewassen.
fysischenchemischonderzoekvan
potgronden;bemestingvanpotplanten,
kasrozenengerbera's.
bemestingvanboomteeltgewassenin
potten,groeistoornisbij Laburnum
watereri.
stikstof-enkalibemesting,kwantiteitenkwaliteitvanappels,invloed
stikstofopmijtenpopulatie;invloed
vangrasstrokensysteemopdevoeding
vandeboom;stipinappelen,
fysiologische afwijkingeningroenten
(bruinverkleuringinknolselderij);
bemestingvanspruitkool.
optimalebemestingvangroentenen
bloemenonderglas;bemestingvan
aardbeien;interpretatievangrond-

FruitteeltonderGlaste

onderzoek;diagnosegebreks-en

Naaldwijk)

overmaatverschijnselen;ophopingvan
broominhetgewas.

Sectie Plantkunde
Dr.L.K.Wiersum

Sectie Wiskunde
Ir.J.T.N.Venekamp

ecologievanhetwortelstelsel;
onderzoeknaardefactorendiede
voorzieningenbenuttingvanionen
enwateraanhetworteloppervlak
beheersen;toeleveringnaarenverbruikvan zuurstofdoordewortel.

wiskundigeenstatistischetechnieken;
proefschema's;adviseringbijproefopzetenverwerkingvanresultaten.
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Onderzoek

Afdeling Bodemfysica en grondbewerking

dr.ir.Th.J.Ferrari,

afdelingshoofd

Transportvraagstukken
Detotnutoegemaakteberekeningenoverdeverplaatsingvannitraat
uiteenmestkorrel gavenongeloofwaardige resultaten,waarvandeoorzakennognietopgespoordkondenworden.Hetsimulatiemodel overdestikstofuitspoelingindegrondopbasisvanvodittransportwerdverderuitgewerkt.Berekeningenoveruitspoelingindeperiodevan15februari
tot1juniwerdengetoetstmetgegevensvaneenzavelgrondinGroningen,
gedurendedejaren 1970totenmet 1973.Decorrelatiecoëfficiënt tussen
deberekendeendegemetenvochtgehaltenindeverschillende lagenen
opverschillende tijdstippenbedroeg0,9;decorrelatiecoëfficiënt voor
degehaltenaanmineralestikstofwasdaarentegenslechts0,2.Deze
lagecoëfficiëntwordtwaarschijnlijkveroorzaakt doorhetfeit, dat
geenrekeningmetdeindieperiode optredendemineralisatieisgehouden.
Enigeoriënterendeberekeningen zijngemaaktoverdeinvloedvande
ruimtelijkeverdelingvanwortelsopdeionen-opname.Hetonderzoekzal
verdervoortgezetworden.Erisbegonnenmeteenonderzoekoverdebetekenisvandeminimale groottevanhetwortelstelselvoor onbelemmerde
spruitgroei,bijeenoptimaleaanvoervanwaterenmineralennaarhet
worteloppervlak. Ineenproefmettomatenwerddezebeperking verkregen
doordeplanteninpottenvan6, 1\of\ 1optekweken,metalssubstraatzandofsteenwol.Eenbeperkingvandewortelomvangwerdbereikt
enookdepotentiëlewateropnamebleefachter,maarerwarengeenverschilleninbovengrondsegroei.Degevondenflux-waardenvoordeopname
vanwaterennitraatstemmenovereenmetdeliteratuurgegevens.
Uitdegegevensvaneenmeerjarigevakproefmetverschilleninstructuurenbijuiteenlopende grondsoortenenvochttoestandenbleek,dat
hetverschilingedragtussendegrondsoortenwatbetreftdeinvloedvan
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structuuropdeopbrengstnietanderswordt,wanneerinplaatsvanhet
indevoorzomeraanwezige luchtgehaltedediffusiecoëfficiëntwordt
gehanteerd.Ineenlaterstadiumvandegroei,wanneerdegrondveel
drogerwas,bleekdatopkleigrondenhetvochtgehaltebijpF2,0
lagerenhet luchtgehalteendezuurstofdiffusie hogerwaren.Bij
zandgrondenwasditnietofinveelminderematehetgeval.Ditbetekent,datopzandgronddetoestandaanhetbeginvandegroeiperiode
representatiefisvoordegroeimogelijkhedenvanhetgewas;opkleigrondenisditveelminderhetgeval,omdathierdeaëratievande
gronddoorvochtonttrekkingsterkkantoenemen.Misschien zithierin
deverklaring,waaromopkleigrondenmeteenslechtestructuurineen
droge zomerdeopbrengstentochnogvrijgoedkunnenzijn (1975).
Structuuronderzoek
Alsgevolgvandezeerongunstigeweersomstandighedenindeherfst
van 1974wasdestructuurvandebouwvoorin1975inhetalgemeenvrij
slecht.Deverwachtingwas,dathetvelejarenzoudurenvoordat
volledigherstelzouzijnopgetreden.Omdaaromeenindruktekrijgen
werdin1976opeenaantalpercelennogmaalsdestructuurinde
bouwvoorbeoordeeld.HetresultaatisintabelIsamengevat.
TABELI.Structuurvandebouwvoor,visueelbeoordeeld,in1976in
vergelijkingmetanderejaren.
Jaar

1968
1969
1970
1975
1976

Gemiddeldestructuur
op58percelen
5,7
5,6
5,6
3,9
5,6

Gemiddeldestructuurop
27percelen,waaropin
1974bietenstonden
5,6
5,4
5,4
3,6
5,3

Hieruitblijkt,datdestructuurindebouwvoorin1976opvrijwel
hetzelfdeniveauvandieingoedejarenisgekomenendatervande
slechte toestandin1975ophetoognietsmeeristebespeuren.Dit
betekent,datinéénjaar tijdeenvolledigherstelisopgetreden.
Daarbijmoetwelwordenbedacht,datdeweersomstandighedennavoor-
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jaar 1975vooralindevormvaneendroge zomerenherfstaandeze
ontwikkelinghebbenmeegewerkt.Tochishetwelduidelijkgeworden,
dateenverknoeideenversmeerdebouwvoorinkortetijddoorinvloedenvanweerenmenskanwordenhersteld.
Hetisnogmoeilijktedoorzienopwelkewijzebodemkundigefactoren
hetoptredenvanT-ziekteverschijnselenbeïnvloeden.Zoweldoorgrondverzwaringalsdoorgrondontsmettingwerddegroeivanvrijwelalle
gewassenbevorderdendeopbrengstverhoogd.Doorgrondverzwaring
echterwerdenwelbodemkundigefactorenalsgehalteaanorganische
stof,poriënvolume,water-enluchtgehalteenvochttransportveranderd,maarniethetaantalvrijlevendeaaltjes.Daarentegenhad
grondontsmettinggeeninvloedopdegenoemdebodemkundigefactoren,
maarwelophetaantalaaltjes.
Hetbegeleidendbodemfysischonderzoekophetvruchtwisselingsproefveldop"DeSchreef"inOostelijkFlevolandwerdvoortgezet
doorinhetvoorjaarde bewerkbaarheidtebeoordelenenhetvochtgehalteendeplasticiteittebepalen,enindezomerdeactuele
structuurdoorvisuelebeoordelingendoorbepalingvandegrondwater-luchtverhoudingnategaan.Uitdetotnuverkregengegevens
blijkt,datvandebodemfysischeeigenschappendebewerkbaarheidin
hetvoorjaarwelenigszinsdoordevoorvrucht,maargemiddeldniet
doorderotatieisbeïnvloed.Deactuelestructuurechter lijktbij
deintensievebouwplannenietsslechtertezijngeworden.Vande
chemischeeigenschappenisdefosfaattoestandbijdeintensieve
bouwplannenduidelijktoegenomen.Derotatiesmetkunstweidenleiden
totwatlagerefosfaat-enkalitoestanden.
Hetonderzoeknaardeinvloedvandesamenstellingvangrondop
dedichtheidvandevastefasewerdafgesloten.Voorverschillende
grondsoortenkaneenformulewordenafgeleid,metbehulpwaarvande
dichtheidvandegronddeeltjes (s.g.)uitdesamenstellingkanworden
berekend.
Sportve Idenonderzoek
Hierbij ligthetaccentophetonderzoeknaardeoorzakenvande
vaakvoorkomende onvoldoendestevigheidentegrotegladheidvande
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toplaagendedaardoorslechtehespeelbaarheidvangrassportvelden.
VaneengrootaantalgrassportveldeninHarenenGroningenzijn
gegevensoverdelaatstejarenverzameld.Hieruitkondeneenaantal
conclusiesgetrokkenworden:
(a)UitdegegevensvaneendoordeStichtingvoorBodemkartering
uitgevoerdekarteringbleekereensamenhangtebestaantussende
bewortelingsdieptevangrasendedieptewaaropdegrondbij aanleg
vanhetveldisbewerkt.
(b)Dedraindieptes lopenzeeruiteenenzijnnietbepaalddoorde
keileemdiepte.
(c)Dehumusgehaltenindetoplaag (0-5cm)zijnindeperiode
1971-1975opdemeesteveldentoegenomen,inenkele gevallenzelfs
vrijsterk.Toedieningvanteeltaardeencompostenonvoldoende
bezandinghebbenditindehandgewerkt.
(d)Derelatievedichtheidvandegrondindetoplaagkanonder
invloedvangebruikenverzorgingvrijsnelveranderen.Dezerelatievedichtheidisvanveelbetekenisvoordestevigheid.De
geringestevigheidvanéénvandebeoordeeldeveldenmoethetgevolgzijnvaneenaantalmaatregelendietendoelhebbeneenmooie
grasmatteverkrijgen (beregening,gebruikteeltaardeencompost,
geringebespeling).Detoplaagheeftdaardooreenhooghumusgehalteeneengeringedichtheid;beide zijnongunstigvoordestevigheid.
Erwerdgewerktaaneeneersteontwerpvaneenapparaatvoorhet
metenvandegladheidvandezode,eenwaarschijnlijkvoordebespeelbaarheidbelangrijkefactor.
Grondbewerkingsonderzoek
OpdeproevenindeNoordoostpolderbleekdebewerkbaarheidinhet
voorjaar (tijdstipenvochtgehalte-traject)doororganischebemesting
ietsinongunstige zintezijnbeïnvloed.Deactuelestructuurinde
zomerendeverkruimelbaarheidvandegrondindenazomer (belangrijk
inverbandmethetmechanischrooienvanaardappelen)zijndaarentegenbetergeworden.Voordepraktijkheeftdatgeenbetekenis,
omdatdezegrondindatopzichtweinigtewensenoverlaat.
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Vandeindegrondtrogaangebrachtelichtezandenzwarekleien
vanduinzandwerdinhetlaboratoriumaangeroerdemonstersdeinvloed
vandedrukophetvolumegewichtbijeenreeksvanvochtgehalten
bepaald.Hetbleek,dathetvochtgehaltewaarbijmaximaleverdichting
wordtbereiktlagerisnaarmateeenhogeredrukwordtaangewend.
UitsamendrukkingsproevenaanongeroerderingmonstersvaneenproefveldoplichtekleiteWestmaasisgebleken,datonderinvloedvaneen
drukvan4kgf/cm2,bijeenvochtgehalteongeveerovereenkomendemet
datbijpF2,0,hetporiënvolumeafnamvanca.47vol.!toteen37vol.!.
Doordezeverdichtingwordenhetluchtgehalteendedoorlatendheidvoor
luchtbijpF2,0vrijweltotnulgereduceerd.Inhetveldbleekin
wielsporenvanmoderneoogstwagensmeteendrukinhetcontactvlak
wiel-grondvanca.4kgf/cm2,exactdezelfdeverdichtingoptetreden.
Ineenonderzoekoverdereologischeeigenschappenvandegrondopde
drieorganische-stofbedrijvenisgebleken,datbijeenzelfdeporiënvolumeoppercelenmeteenhogergehalteaanorganischestofdeafschuifspanninggroterendesamendrukbaarheidgeringerzijn.Voortsbleek,
datwanneerdegrondlangetijddroogligtdeinvloedvanhetgehalteaan
aanorganischestofopdereologischeeigenschappensterkafneemt.
Hetsysteemvanderationelegrondbewerking,datopdeproefvelden
teWestmaasenteMarknessecentraalstaat,beoogtdedoelmatigheid
vanhetgrondbewerkingsprocesintechnischèneconomischopzichtte
vergroten.Inditsysteemwordenzoweldefrequentieendediepteals
deintensiteitvandegrondbewerkingzoveelmogelijkbeperkt,door
ditcomplexvanhandelingenaftestemmenopdewerkelijketeeltkundigeeisenvanhetgewasindevruchtopvolging.Uitditonderzoekis
geblekendatdezeeisenveelallagerliggendanalgemeenwordtaangenomen.Voortsisduidelijkgewordendatdebodemstructuurinhet
groeiseizoenvandegewassenzekernietalleenbepalendisvoorgroei
enopbrengst;dekwaliteitvanhetzaaibedisvanminstenseven
grotebetekenis.
Verminderingvanfrequentie,diepteenintensiteitvandegrondbewerkingleidtvooralineennauwbouwplantoteentoenemingvande
onkruidpopulatieentotproblemenmethetonderwerkenvangroenbemestingsgewassenenvangewasresten.Chemischemiddelenblijkenhierinnietsteedstekunnenvoorziendaarhuntoepasbaarheidenhun
effectiviteitsterkafhankelijkzijnvanhetontwikkelingsstadium
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vancultuurgewas enongewenstevegetatieentevensvandeweersomstandigheden.Ookhierdoorisderisicofactorbijrationele
grondbewerkinggroterdanbijdetraditionelegrondbewerking.
Uithetuitgevoerdeonderzoekvanhetzaaibedvoorhettweede
gewasindeteeltopvolgingdoperwten-stamslabonenkondeneenaantal
conclusiesgetrokkenwordenwaarvandebelangrijkstewaren:
(a)Ondernatteomstandighedenoogstenvanheteerstegewasgeeft
ernstigerstructuurbederfen,onafhankelijkvandehoofdgrondbewerking
endezaaibedbereiding,eengroteredichtheidindelaagdirectonder
hetzaaibedvoorhettweedegewasdannaoogstenopdrogegrond.
Opdrogegrondgeeftcultivatereneenfijnerzaaibeddanploegen.
Opnattegrondgevenbeidewerktuigeneengroverzaaibed;hiergeeft
cultivaterenechterhetgrofste zaaibed.De cultivator-freescombinatie
geeftzowelopnattealsopdrogegrondhetfijnste zaaibed;opnatte
grond ishetslechtsweiniggroverdanopdrogegrond.
(b)Eengroverzaaibedheefteenruweroppervlakeneenruwere
bovenkantvande"vaste"laagdirectonderhetzaaibed.Ditbetekent
datderegelmaatindedieptewaarophetzaadwordtneergelegdafneemt
naarmatehetzaaibedalsgeheelgroverwordt.Eriseensterksorterend
effect: hoegroverhetzaaibedalsgeheel,hoesterkerditeffectis.
Daardoor zijnterhoogtevanhetzaaddeverschilleninfijnheidvan
deaggregatenveelgeringerdanmenbijbeschouwingvanhetoppervlak
zouvermoeden.
(c)Wanneertwee zaaibeddenalsgeheelevengrofzijn,isterhoogte
vanhetzaadeendunzaaibedgroverdaneendik zaaibed.Eenfijn
zaaibeddroogtoppervlakkigsterkeruit,maargeefteeneffectievere
beschermingtegenuitdrogingvandiepere lagenvanhet zaaibeddan
eengrofzaaibed.
(d)Destructuurvandelaagdirectonderhet zaaibedkanzowelbij
eengrofalsbijeenfijnzaaibeduitstekend zijn.Voorwaarde isevenweldatdegrondeenvoldoende gehalteaanorganischestofheeft en
datonderdrogeomstandighedenwordtgeoogst.Bijeenvoldoendegehalte
aanorganischestofishetvochthoudendvermogenvandegrondvoldoendeomookbijeengrofzaaibedmeteengeringeaanvullendeberegeningtekunnenvolstaanomeengoedeopkomstvanhettweedegewas
zekertestellen.
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Winderosie-onderzoek

Inhetvoorjaarvan1976 zijn,vooralinhetnoordenennoordoostenvanNederlandweerduidelijkeverstuivingenopgetredenop
bietenpercelen.Eenglobaalcijfergeeftaan,daterongeveer
500habietenmoestenwordenovergezaaid.
Dewinterrogge,waartoegepastalstweedegewasomhetgrondoppervlaktebeschermentegenwinderosie,heeftgoedvoldaan.Hetbetrekkelijkvroeg zaaienvanderoggevoorditdoelwordtweleensalseen
bezwaarervaren,vooralalshetervoorbestemde landwatlaatvrijkomt.Detijdsduurtothetinvallenvandewinterisdantekortom
zekertezijndateenvoldoendegewasmassakanontstaanomhetgrondoppervlaktebeschermen.Demethodevoorhetzaaienvaneentussengewaswinterroggewordtinhet zuidenvanhet landmindertoegepast.
Eenvandevoornaamste oorzakenisdegrotehoeveelheid beschikbare
drijfmest,diesnelkanwordengebruiktomwinderosietebestrijden.
Eenbezwaarvaneentussengewasalsmiddeltegenwinderosieishet
minderindringenvandevorstindegrond,waardoorhet doodvriezen
vanindegrondnadeoogstachtergeblevenaardappelenbemoeilijkt
wordt.Degedachteisnuomdebeschermingvanhet grondoppervlak
tegenwinderosietecombinerenmetdemogelijkheiddeaardvanhet
plantedekdusdanigtemakendathetindringenvanvorst zoweinig
mogelijkhinderondervindt,nl. roggezaaiinrijenintweerichtingen
loodrechtopelkaar.Deafstand tussenderijendientzogekozente
wordendatzowelhetgrondoppervlakvoldoendebeschermdwordttegen
wind,alsdevorstdemogelijkheidlatend,ophet"brake"vlak
tussenderijen,degrondbinnentedringen.Inhetgrondprofiel
wordenopverschillende dieptesdetemperaturengeregistreerd. Objecten
(inenkelvoud)waren :braakoppervlak,roggebreedwerpig gezaaid,
rijenzaaiintweerichtingen metafstandentussenderijenvan25
enongeveer35cm.Evenals gedurendevorigemeetseizoenen (winters
1973/1974en1974/1975)bleekooknudatgedurendedekortevorstperioden,bijvoorbeeldéénnachtvorstoftweeachterelkaar,devorst
hetgemakkelijkstindegronddringtophetbrakeobjectenhetminst
gemakkelijkophetbreedwerpiggezaaidobject;deobjectenmetrijenzaainameneentussenpositiein.
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Vandezijdevandeindustriewordtnogsteedsbelangstelling getoond
omnieuweanti-winderosieprodufctenopdemarkttebrengen.Opaanvraag
werdeenoriënterendonderzoekingesteldnaardemogelijkheidom
eenafvalproduktvandesuikerindustrie tegebruikenalskorstvormend
sproeimiddelomstuifgevoeligegrondoppervlakkentebeschermentegen
winderosie.Hetmiddelgeefteenwatflexibelekorstdieechterin
waterweergemakkelijkoplost.Hetproduktmoet danookongeschikt
geachtwordenvoorhetbeoogdedoel.
Inhetzuid-westenvanhetlandzijn2proevenaangezetomstuifenslempgevoeligegronden,waaropboomteeltwordttoegepast,tebeschermentegenresp.hetstuivenvandegrondenstructuurbederf.
Eenelftalmiddelenisvergeleken,nadateersthetboomgewas gezaaid
was (eenPinussoortopdestuifgevoelige,eikelopdeslempgevoelige
grond).Deeerstetijdnahetbovenkomenvandeplantenwarener
kleineverschilleninstandtussendeobjecten,betrekkelijkkort
nadienverdwenenzeweer. Inhetplantenbestandwerdenlatergeen
duidelijkeverschillenaangetroffen,diekunnenwijzenopdeaardvan
demiddelen.Ertradenevenminverschilleninstructuurvandegrondop.
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Afdeling Scheikunde van de grond

dr.A.J.deGroot,

afdelingshoofd

Hetwerkvandeafdelingwerdookover1976sterkbeheerstdoorhet
onderzoekover zwaremetalen.
Voorhetaquatischedeelvanditonderzoekwordtvanwegedeoverheidintoenemendemateeenberoepoponsinstituutgedaan,vooral
metbetrekkingtotdezoetegebiedenvanonzedelta.Deuitvoering
vangroteciviel-technischewerkenheeftderetentievanzwaremetalen
binnendezoetebekkenssterkverhoogd.
Deagrarischeaspectenvanhetzware-metalenonderzoekbetroffen
vooralhetgebruikvanRotterdamshavenslibvoorland-entuinbouwkundigedoeleinden.
Naastdezwaremetalenwerd aandachtbesteedaanfosfaatonderzoek,
analytischonderzoektenbehoevevanhetmeststoffenbesluitenin
minderemate aandebestrijdingvanfysiologische ziektenintuinbouwgewassen.
Zware metalen in de aquatische

biosfeer

Inhetjaarverslagover 1975werdeenaparthoofdstukgewijdaande
samenwerkingvanonsinstituutmethetWaterloopkundig Laboratorium
enhetCentraalLaboratoriumTNOophetgebiedvandezwaremetalen
inhetaquatischmilieu.Dezesamenwerking concentreert zichmomenteel
opderivierenRijnenMaas,enophetHollandsDiep-Haringvliet
enhetIJsselmeer.Dezwaremetalenbelastingvandelaatstetweezoetwaterbekkensvormtmomenteeleenprobleemmetbetrekkingtotdeinrich.tingenhetbeheervandezegebieden.Naastdedirecte aandachtvoor
deze zoetwaterreservoirswordtinditonderdeelvanhetverslagmelding
gemaaktvanondersteunend laboratoriumonderzoek.
Rijn,

Maas

Eengedetailleerdbeeldwerdverkregenoverdeontwikkelingvande
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zware-metalenbelastingvanRijnsedimentensindsca.1900.Ditonderzoek
wasmedemogelijkdoorhetbeschikbaar zijnvanzeergoedbeschreven
monsters,diein1922inhetgebiedvandeDordtseBiesboschwerden
genomen.Daarnaastwerdgebruikgemaaktvansedimentenuitvôôr1900
uitRijnslibbedijktepolders.Deontwikkelingvandezware-metalenbelastingvanRijnslibvan+ 1900tot1975isweergegeveninfig.1.
ReedsinhetbeginvandetwintigsteeeuwwasdezerivierverontreinigdmetCu,Zn,PbenCd.Van1920tot1960namendeconcentraties
vanalleonderzochte zwaremetalen (Cu,Zn,Pb,Cr,As,Ni,CdenHg)
toe.Na1960namendeAs-,Zn-,Pb-enHg-gehaltenaf.Deafnamevan
deAs-gehalteniszeeropvallendenzalinbelangrijkematesamenhangenmethetingevoerdeverbodoverhetgebruikvanAs-houdendebestrijdingsmiddelenindeDuitsewijnbouw.
DeanthropogenebijdragetotdebelastingvanRijnsedimentenovertreftdenatuurlijkegehalteninsommige gevallenmeteenordevan
grootte (factor10ofmeer). Zeerverontrustendisdetoenamevanhet
Cd-gehalteinRijnslibtotmeerdanhethonderdvoudigevandeoorspronkelijkewaarde.
DemetaalbelastingvandeMaasissinds 196Qonderzocht.Dezerivier
ontwikkeltzichongunstig.TerwijldeRijnveelalwordtgezienals
hetprototypevaneensterkvervuilderivierblijkthetMaasslibin
1975bijenkelemetalenzelfsnoguittegaanbovendeRijn.Cd,waarvanin1960reeds2keer zoveelinhetMaasslib aanwezigwasalsin
datvandeRijn,isin1975 (nadatindeRijninhetbeginvande
zeventigerjarenhetMaasniveau tijdelijkwasovertroffen)duidelijk
ingroterehoeveelhedenindeMaasaanwezig.OokdePb-enZn-gehalten
zijninMaasslibhoger,voorhetlaatste elementwerdin1975een
niveaubereiktvan 1601vandatvandeRijn.
Hollands Diep - Haringvliet
SindsdeafsluitingvanhetHaringvlietin1970isinhetgebied
HollandsDiep-Haringvlieteenaanmerkelijkeverhogingindemetaalbelastingvanhethiertot afzettingkomendeslib ingetreden.Dehoge
metaalgehaltenvanhetdoordeRijnendeMaas afgevoerdeslibdrukken
insteedssterkeremateeenstempelopdemetaalgehaltenvandesedimentenindezegebieden.
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1920

1940

19601970

Tig. 1.Dehistorische ontwikkeling van de zware-metalenbelasting van
Rijnslib.
Fig. 1.Thehistorical development of theheavy-metal load of Rhine
sediments.
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InhetHollandsDiepsteegindeperiode 1970-1975degemiddelde
metaalbelastingvan70naar 881,uitgedruktalspercentagevande
Rijnbelasting.VlakvoordeHaringvlietdamsteegdebelastingvan
37naar581>.
Dezeverhogingenzullenzichverdervoortzetten,niettegenstaande
eenmogelijkeverdereverbeteringvandetoestandindeRijn.
IJsselmeer
SindsdeafsluitingvandeZuiderzeein1933isdeIJsseldebelangrijkstebronvoorsedimenteninditgebied.Ditkomtvooraltotuiting
inhetmondingsgebiedvandeIJssel,hetKetelmeer.Hierkomtslibtot
afzettingmetzeerhogegehaltenaanzwaremetalen.Daarnaastvindt
toevoervanIJsselslibplaatsnaarhetIJsselmeer.Naasteendirecte
beïnvloedingvandeIJsselmeerbodemviagecontamineerd IJsselslib tredenechtertevensindirecteprocessenopenweldooronttrekkingvan
metalendoorhetslibaanhetwater.Dezeprocessenhangensamenmet
dekoolstof-enfosfaatcyclusvanhetmeerenkunnenalsvolgtkort
wordenomschreven.
DepHvanhetwaterinhetIJsselmeerstijgtvan7,2(IJssel) tot
boven8,5ter hoogtevandeAfsluitdijk.DezepH-stijgingwordtveroorzaaktdoorC02-ontwijkingnaardeatmosfeer (hetRijnwateris
onverzadigdaankoolzuur)endoorC02-onttrekkingaanhetwater
doorsterkealgenbloei.Hetlaatstevindtweer zijnoorzaakindesterkefosfaateutrofiëringvanhetwater.DoordezepH-stijgingworden
diemetalenmerkbaaraanhetwateronttrokken,dieinbelangrijkemate
inopgelostetoestandvoorkomen (voorCd,ZnenNibevindtzichresp.
50,60en70%inopgeloste toestand).HoewelookCuinRijnwatervrij
goedoplost,werdvoorditelementgeenextraverrijkingindeIJsselmeerbodemaangetroffen,hetgeensamenhangtmethetnietafhankelijk
zijnvandeoplosbaarheidvanCuvandepHinhetdesbetreffendepHgebied.
Dehiervoorvermelde adsorptieprocessenwordensterkindehand
gewerktdoorturbulenteomstandighedenophetmeer (erosievanbodemslibenadsorptieprocessenindesuspensie).
Waddenzee

Doorgebruiktemakenvanin1921inhetbuitendijksegebiedvande
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Dollardverzamelde afzettingen,alsmedevandeeerdergenoemdeRijnafzettingenvan 1922,kondeninzichtenverkregenwordenoverdemate
waarinWadsedimentenmet zwaremetalen zijnverontreinigd.
Voor afzettingen langsdeFriesekust geldt,datdezemaximaalvier
keerhetnatuurlijk gehalte aaneenzwaarmetaalbevatten,voorde
meestemetalenzijndezeverhogingen lager.Verder oostwaartsnemen
deverhogingen af.IndeDollarddringtdezwaremetalenbelasting van
deRijnslechtsmoeizaamdoor.
Gedrag van metaalsulfiden in sedimenten
Hoewelons onderzoekbetreffendedewisselwerking tussenslibenwater
overwegenddechemische aspectenhiervanbetreft,werd tevensenige
aandachtbesteed aanmicrobiëleprocessen.
Bijhetblootstellenvananaëroob slibaanzuurstofhoudend water
(stortenvanbaggerspecieopzee)enbijdeovergangvandeaërobe
naardeanaërobe toestandbij afzettingvanslib (beïnvloedingvande
samenstellingvaninterstitiëelwater)treedteenverhoogdemobiliteitvanzwaremetalenopals gevolgvanmicrobiologische processen.
Hetbleekhierbij datdezuiverchemische oxydatievanmetaalsulfiden (vanuitanaëroob sediment)slechts zeer langzaamverloopt.Microorganismendaarentegenversnellen dezeomzettingen.Zokondenmetbehulp
vanlicht,dochbij afwezigheidvanzuurstof,doorgekleurde zwavelbacteriënsulfidenwordengeoxideerd.Inhetdonker zijnomzettingen
mogelijkbij aanwezigheidvaneenelectronenacceptor (methyleenblauw).
Daarnaast bestaankleurloze zwavelbacteriën,diedeomzettingenmet
behulpvanzuurstofdoenverlopen.
Demicrobiologische activiteitinditverbandisinzeewater groter
daninrivierwater.Bijonderzoekvaneendrietal synthetische sulfidenbleekdeomzettingssnelheidteverlopenindevolgorde
FeS>CdS>CuS.
Analytisch onderzoek
Hetbetrekkenvanhetwaternaast sedimenteninhetaquatischonderzoekover zwaremetalenstelthogeeisenaandetegebruikenanalysetechnieken.Naastdevlamatomaire absorptiespectrofotometrie (Zn,Mn)
wordtthansgebruikgemaaktvandemeer gevoeligevlamloze techniek
(Cu,Cd,Pb,NienCo). Eenbijzonderevoorzieningwordtgebruiktbijde
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bepalingvanHg,nadatdittotdemetallischevormisgereduceerd,
dooratoomabsorptietoetepassenindekoudedamp.
Naastdevoorgaandetechniekenzijnsnellerepolarografischemethoden
inhetstadiumvanvoorbereiding.Inincidentelegevallenwordennieuwe
mogelijkhedenindeklassiekespectrofotometrieaangewend (bepalingvan
FealsFe-Ferrozine).

Zware metalen in de agrarische

biosfeer

Deagrarischeaandachtvoordezwaremetalenbetrofvoornamelijkhet
onderzoekoverdeopneembaarheidvandezeelementendoordegewassen
endebetekenisvandeopgenomenhoeveelhedenvoordemenselijkeconsumptie.Hierbijwerdbijzondereaandachtbesteedaanhetgebruik
vangecontamineerdslibuitdeRotterdamsehavensvoorland-entuinbouwkundigedoeleinden.Voorhethavenslibwerdtevensenigeaandacht
besteedaanpesticiden.

Zware metalen in de menselijke

voeding

Eenoverzichtissamengesteldwaarinrecenteliteratuurgegevensover
degehaltenvanzwaremetaleninconsumabelelandbouwprodukten,geteeld
opnietalsgecontamineerdaangemerktegrond,wordenvergelekenmetde
voorlopigenormenvoordezemetaleninEngelandendeDuitseBondsrepubliek.Uitdezecijfers (voornamelijkafkomstiguitdeBenelux,
Engeland,deDuitseBondsrepubliekenZweden)blijktdatvoorcadmium
enloodoverschrijdingenvoorkomenbijgranen,groentegewassenen
enkeleandereprodukten.
Inpotproevenwordtderelatietussenbodemeigenschappen (slib-en
organischestofgehalteenpH)endeopnamedoorhetgewasvantoegevoegdcadmiumbestudeerd.NaastCdalsanorganischzoutwordtdit
elementincombinatiemetrioolslibtoegediend.Deresultatenwijzen
uitdatCdopgenomenwordtindevolgordespinazieblad>tarwekorrel
>aardappelknol.

Havenslib
(a) Veldgewassen op havenslib.

Hetonderzoekbetreffendedemogelijk-

hedenvaneenverantwoordagrarischgebruikvanhavenslibheeftdit
jaarveelaandachtgevraagd.Uitpotproevenenveldwaarnemingen

30

(1973-1976)isgeblekendatveelgewasseneengoede groeienopbrengst
gevenopditsubstraat.
In1976zijngrond-engewasmonstersinonderzoekgenomenvan
enkelemethavenslib opgespotenpolders.Demetaalgehaltenvaneen
grootaantalgewassenwerdenbepaald.Vandemetaleniscadmiumhet
meestkritisch,omdatvolgensdeWereldgezondheidsorganisatiede
huidigeCd-belastingvandemensviahetdieetdegrensvanhettoelaatbarenadert.Vandeonderzochte gewassenzijndeCd-gehaltenvan
tarwekorrel,ruwvoedersenbladgroentenbeduidendtehoog.Bijandere
gewassenwordenechtergeenofgeringeoverschrijdingenvandevoorlopigegrenswaardengevonden.
(b) Votproeven havenslib. Vrij algemeentreedtingewassenophavenslibmangaangebrekop,mogelijkveroorzaaktdoor zinkovermaatinde
grond.Doorbespuitenmetmangaansulfaatverdwijnendeziekteverschijnselenentreedteensignificante groeiverbeteringenopbrengstvermeerderingop.BijhaverentarwebleekdatdoordebehandelinghetMn-gehaltevankorrelenstrosterkverhoogdwordtendatdegehaltenaan
Fe,Zn,Cu,Ni,CdenHgsignificantverlaagdworden.Degehaltenaan
Cdblijvenechterbovendevoorlopige grenswaarde.
(o) Europoortslib als afdekmateriaal voor stortgronden. Degehaltenaan
zwaremetaleninslibafkomstiguitdeEuropoorthavens zijn aanzienlijk
lagerdandieinmateriaalvandemeeroostelijkgelegenhavens.De
mogelijkheidwordtbestudeerdomEuropoortslibtegebruikenalsafdeklaagopstortenmetmeer gecontamineerd slib.
InpotproevenmetgewassenopEuropoortslibenanderehavenslibgrondenblijktdatgewasgroeienopbrengstopEuropoortmateriaal heter
zijndanopdeoverige grondsoorten.Dezwaremetaalgehaltenintwee
vandevijfonderzochte gewassenzijngelijkaandievandereferentiegrond.Deoverigegewassenhebbengehaltendieweliswaar lager liggen
danbijdeoverigehavenslibben,maar zij zijnniettemin2à3maalverhoogd tenopzichtevandereferentiegrond.Erwordtnaargestreefdom
nogmindergecontamineerd slibuitdeEuropoorthavensteverkrijgen.
(d) Pesticiden
in havenslib. Hethavenslibbevatnaast zwaremetalen
ookpersistentepesticiden zoalshexachloorbenzeen,dieldrin,endrinenz.
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Dezestoffenzijntendeleafkomstigvanincidentelelozingeninéén
vandehavenbekkensvanRotterdam.Deverdelingvandepesticidenover
deloswallenisdusmedeafhankelijkvandehavenvanherkomstvande
baggerspecie.
Eenpotproefmetsla,gras,aardappelen,waspeenensnijmaisisuitgevoerdomeeneventueleophopingvandepesticidenindeconsumabele
delenvasttestellen.Hoewelinvrijwelallegewassendegehalten
aanenkelepesticidenverhoogdzijntenopzichtevandereferentiegrond,wordenmetuitzonderingvangrasderesidu-tolerantiesniet
overschreden.Indeteveldestaandegewassenblekenplaatselijkwel
ontoelaatbaarhogegehaltenvoortekomen.Metnamewasdithetgeval
voorwaspeenenaardappelen.Erwaseengoedesamenhangtussende
gehaltenindegrondendieinwaspeen.

Fosfaatonder zoek
ContactenmetDuitseonderzoekersleiddenvooronstotnaderonderzoek
overachtergronden,motiveringentoepassingvandeinNederland
voorhetfosfaatbemestingsadviesingebruikzijndePw-getalmethode.
OvereeneventueleinvoeringvandezemethodeinDuitslandisaldaar
eenlevendigediscussiegaande.
VoorhetoverigeblijftveelanalytischeaandachtvoordePw-getalbepalingnodig,inverbandmethetoptredenvansystematischeverschillenvan10à201metdeuitkomstenvandezemethodebijanderelaboratoria.
Erisuitgebreidlaagsgewijsonderzoekverrichtnaardefosfaatgehaltenineenvijftigtalprofielenvanfosfaatproefvelden.Hetdoel
waseeninventarisatievanhethuidigefosfaatniveauenhetverkrijgen
vaninzichtindefosfaatverdelingoverhetprofiel.
Hetbleekdatzichtoteendieptevan80cmhoeveelhedenfosfaat
bevinden,dievariërenvan5000tot19000kgP2O5perha.Dezekomen
overeenmet50tot190normalejaarlijksebemestingenvan100kg
P2O5perha.Deinvloedvanfosfaatbemestinginenkelejarenlopende
proevenisinhetalgemeenwaarneembaartoteendieptevan30à50cm.
Ingevallenvanlagefosfaatfixatiekandittoteendieptevanmeerdan
70cmgaan.
Zandgrondenzijngekarakteriseerddooreenfosfaatarmeondergrond.
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Kleigronden,die gevormd zijnuitrelatief fosfaatrijkslib,bevatten
zelfsop80cmdieptenogaanzienlijke hoeveelheden fosfaat..
Meststofferibesluit
Totnutoewordtvoordekwaliteitscontrole vanmetaalchelatenslechts
hetmetaalgehalteendeoplosbaarheidvanhetmetaalindemeststoffen
onderzocht.Aandegehaltenendesamenstellingvandeorganischebestanddelenwordtgeenaandachtbesteed.
Erwerdnueenmethode ontwikkeldomineenmengselvandechelaten
Fe-EDTA,Fe-DTPAenFe-EDEHAdecomponentenkwantitatieftescheiden«
Descheidingwordtuitgevoerd door transportvanhetmengselviaeen
Sephadex-G1O-kolom.Eventueel aanwezignietgecomplexeerd ijzerwordt
doordezekolomnietdoorgelaten.Demethodebiedt tevens perspectief
voordescheidingvananderemetaalchelaten.
Fysiologische

ziekten

Hetonderzoekoverfysiologische ziektenissterkverminderdenbetreft
voornamelijknogdebestrijding vanstipenzachtinappels..
Hetinhetvorigejaarverslagvermelde gunstigeresultaatmet
stip-enzachtbestrijding,doorhetcombinerenvaneencalciumbemestingmeteenborium-,mangaan-enijzerbehandeling,werd over1976
nogeensbevestigd.

33

Afdeling Biologie van de grond

d r . H. van D i j k ,

afdelingshoofd

Algemeen
Deonderwerpenwaaropin1976deresearchvoornamelijkwasgericht
haddenbetrekkingopMegista-problemen,opneveneffectenvanbestrijdingsmiddelenindebodembiosfeerenopdeantifytopathogenepotentiaal
ingrond.
Watheteerstebetreft:hetlaboratoriumonderzoekgerichtopdeoptimaliseringvandebiologischeafbraakvankalverdrij
finest
heeftgunstige
perspectievengeopendenisthansvrijwelafgesloten.Deresultaten
wordenmomenteel (elders)opsemi-technischeenpraktijkschaalgeëvalueerd.Watbetreftdepogingenomeiwittewinnenuitvarkensdrijfmestlangsanderewegendanviagrondenplantkannognietvaneen
doorslaggevendsucceswordengesproken.Deresultatenvanin1977
tenemenvoederproevenmetrattenenkuikenswordenmetenigespanning
tegemoetgezien.
Hetonderzoekrondomorganischefosfatenindrijfmestenhungedrag
indegrondheefteensnellevooruitganggeboektenkan,naarverwacht
wordt,althansvoorwatvarkensdrijfmestbetreft,in1977goeddeels
wordenafgerond.Aansluitendopenminofmeervoortvloeienduitdit
onderzoekzaldanmetEEG-steundebiogeochemievanorganischezwaremetaalcomplexenwordenonderzocht.
DoordatwatdeeerstgenoemdeonderdelenvanhetMegista-onderzoek
betreft,reedsnudeinspanningkanwordenverminderdkanmeeraandachtwordenbesteedaandeproblematiekrondombestrijdingsmiddelen.
Dezehebben,zoalsbekend,meestaleenbredertoxischeffectdanbedoeld.
Voorwathetbodemlevenbetreftisditmeermalengeblekenuitdereductievanhettotaalaantalbacteriënenschimmelsenvanhunkoolstofenstikstofmineraliserendeactiviteit.Meestalzijndezereductiesniet
groterdanalsgevolgvannatuurlijkestress-situaties (uitdrogen,bevriezene.d.)maarinca.251vandeonderzochtegevallenduurdehet
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herstel langer.Naderonderzoekisvooraldangewenst.Vooreenredelijke
veiligheidstaxatieisechterookonderzoeknaarbeïnvloedingenvanandereprocessenindegrondnodig,temeeromdatbijchemischemiddelende
effectensterkspecifiekkunnenzijn.Meetmethodenencriteriavoordeze
effectenmoetenwordengetoetstofalsnogontwikkeld.Medeopbasisvan
ditonderzoekkandaneenmeergefundeerdebeoordelingvandetoelaatbaarheidvanbestrijdingsmiddelentotstandkomen.Bij dezebeoordeling
zijnwethansrechtstreeksbetrokkenviadein1976geformeerdesubgroepMvandeCommissievoorFytofarmacie.
Deaanvankelijk gekoesterdehoopdatvrijsneleenmethodekonworden
gevondenwaarmeede"antifytopathogenepotentiaal"vaneengrondineen
"singlevalue"kanwordenaangegevenbleekopeentesimplistische
voorstellingvandewerkelijkheidteberusten,althansvoorwat
Rhizoctonia
solani betreft.Zoeralvaneenvannature ziektewerend
of-bevorderendkaraktervaneengrondkanwordengesprokenblekensommigeteeltmaatregeleneenzeergroteinvloedtehebbenophetactuele
optredenvandeziekte.Demeningvanpraktijkdeskundigen,datdergelijke
percelengemakkelijkkondenwordenaangewezen,kondanooknogniet
wordenwaargemaakt.Alsziekteresistentievaneengrondverschillende
oorzakenheeft,watveelalhetgevallijkttezijn,ishetookniet
waarschijnlijkdatditinéénbepalingkanwordengemeten.Niettemin
gevendeverkregengegevens aanleidingtoteengematigdoptimismeten
aanzienvandeverdereperspectievenvanditonderzoekdateenhoofdonderwerpvormtvanwerkgroep IIIvandeCoördinatiecommissieBodempathogenen.
Tenslotte :deafdelingvormdeookin1976eenprettigsamenwerkingsverband.
Zuivering van

kalverdrijfinest

Zoalsvorigjaarisvermeldkandezuiveringvankalverdrijfinestin
drietrappenverlopen (ziefig.2).Indeperiodejuli1975totmei
1976iseendergelijksysteemonderzochtineencontinueproef.Trap
1werd gevormddoor10literactief-slibineen 20-literfermentor.
Hetonderzoekwasvooralgerichtopdeverdereoptimaliseringen
automatiseringvantrap 1.Devoornaamste conclusiesvanditonderzoek
waren:
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(a)Hetis,althansoplabschaal,mogelijkgeblekenomkalverdrijfmestaanzienlijktezuiverenineenafwisselendbeluchtactief-subsysteemmettoevoegingvankalkmelk,bijeentemperatuurvan15°C.
(b)Afgetapteffluentofgemengdevloeistofmoetnogeennazuivering
ondergaanomtoteeneffluenttekomenmetmaximaaldevolgendegehalten (inmg/l):BOD5=20;org.N=20;N03-N=5;N0 2 -N=1;NH„-N=S;
P0i,-P=10.Eendergelijkeffluenthoeftnietondertedoenvooreffluentvaneenrioolwaterzuivering.
Nagezuiverdeffluentbevatnogslechts 11vandestikstofvankalverdrijfmestenwelindevormvanorganische stikstof,en21vanhet fosfaatbijdoseringvan2gramcalciumhydroxideper literinfluent.
(c)Hetdoorbezinkeningediktesurplusslibmaaktongeveer 20%uit
vanhetdrijfmestvolume,zodateenaanzienlijkevolumereductieisbereikt.Hetsurplusslibkan,oplabschaalalthans,gemakkelijkworden
ontwaterdenzonderstankaandeluchtwordengedroogd.
(d)Vooreenbetrouwbare zuiveringisautomatische sturingvandeprocesvoeringeenvereiste,bijv.opgrondvanhetgehalteaanopgeloste
zuurstofinhetactief-slibmengsel.
Verschilleninhetresultaatvanonzeproevenmetdieopsemitechnischeschaal (uitgevoerdbijhetCABO)blekenterugtevoerenop
verschillenindesamenstellingvandegebruiktekalverdrijfinest. Bij
gebruikvangelijkinfluentenbijeenzelfdeprocesvoeringwarenderesultatenvrijwelgelijk.
Desomsoptredendeslechtebezinkingvanhetgevormde slibkaneengevolg zijnvandeaanwezigheidvanveeldraadvormigebacteriënindeslibvlokken.Debezinkingkonnietwordenverbeterddoorhettoevoegenvan
waterstofperoxideofchloorbleekloog.Doornogca.10minutendoorte
beluchtennahetstopzettenvanhetroerenwerdeengrofvlokkigslibverkregendatwelsnelwildebezinken.
Stankbestrijding

door beluchten

Stankbestrijdingdoorbeluchtenvanvarkensdrijfmest (vdm)kostenergie
enleidttotverliezenaanstikstof.Erzijninprincipeminstenstwee
mogelijkhedenomvdmdoorbeluchtenstankvrijtemakenendaarnastankvrijtehoudenenuitterijdenophetland:
(a)Doorintensievebeluchtingineenvrijkleinbeluchtingsbassin
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meteenverblijftijdvanca.30dagengevolgddooronbeluchteopslag.
(b)Discontinuebeluchtingineengrootopslagbassin
Op 2-liter-schaalisgezeefdevdmmet4°sdrogestofbeluchtopeen
wijzedieligttussendemogelijkhedenaenbin.Degemiddeldeverblijftijdvandemestinhetbeluchtingsvatbedroegdaarbijca.45
dagen.
Deredoxpotentiaalvandeafgetaptebeluchtemestvarieerdevan+15
tot-400mV(platina/calomel,verz.KCLelectroden).Ookbijdelaagste
redoxwaardewasergeensprakevanstank.Welwaservanwegedehoge
pHenhetIMH..-Ngehaltevanmeerdan2g/lsteedseenammoniaklucht
teruiken.Eendergelijkebeluchtemestkanvrijwel zonderstankbezwarenwordenuitgereden.Alleenalsbijhetaftappenmeerdan150mg/l
geoxydeerdeN (nitrieten/ofnitraat)aanwezigiskandebeluchtemest
eentijdlangstankvrijonbeluchtwordenopgeslagen.Hetnitrietennitraatwerkenhierbijalseenredoxbufferdiehetoptredenvanstankveroorzakendeanaerobeprocesseneentijdlangkunnenverhinderen.Dithoudt
welindathetstikstofverliesuitdemestdooraramoniakuitblazingwordt
vergrootmethetverliesdoordenitrificatie.
IntabelIIistezienhoeveeldeCODenhetstikstofgehaltevande
vdmzijnafgenomendoorbeluchten:deCODisongeveermet 30%verminderdenhetstikstofgehaltemet ca.401.Welkdeelvanhetstikstofverlieseengevolgisvanammoniakuitblazingenwelkdeelverloren
isgegaanviadenitrificatievaltniettezeggen.

TABEL II.Afname vanCOD en stikstofgehalte van gezeefde,varkensdrijfmest doorbeluchten terbestrijding van stank.
onbeluchte vdm
8/1

COD
N (volgens Kjeldahl)
NH..-N
organischeN

35
5,6
4,3
1,3

beluchtevdm
g/l

afname
%

25
3,5
2,5
1,0

Nogeenswerdaangetoonddathetmogelijkisomdoortoevoegingvan
formaline (ca.10gCH20/1)destikstofverliezendoorNH3-uitblazing
tebeperken.Detypischemestgeurverdwijntmaardemestwordtzeker
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30
35
40
25

nietreukloos.Hetzuurstofverbruikvanaldusbehandeldemestislager
danvanonbehandeldemest.Dekostenvanformalinetoevoegingzijnechter
aanzienlijkhogerdandeerdoortebereikenenergiebesparingophet
beluchten.
Eerbenutting van mest als veevoer
Overditonderwerpwordtindiverse landenspeurwerkverricht.Motiveringvanditonderzoekiso.a.datdeproduktievandierlijkeiwitin
devormvanvleesofmelkruwweggelijkisaandehoeveelheideiwit
aanweziginfaeces.Wij hebbenonzeinspanningenineersteinstantie
gerichtopvarkensdrijfmest,waarbij tweewerkwijzen zijnonderzocht.
Deeersteomvateenbehandelingineenactief-slibsysteemeventueel
naeengrofdoorzeven. Zoalsverwachtbleekdeafbraakvanmestgroter
naarmatedemestlangerineenactief-slibsysteemverblijft.Mettoenemendeverblijftijdneemtdanookdeenergiewaarde (COD)vandeverwerktemestaf.Volledigeverwijderingvanvoordevoedingongewenste
ammoniumstikstofuitdemestvianitrificatie-denitrificatievereist
echtereenzekereminimaleverblijftijd.
Bijeenverblijftijdvan7dagenverliepdezeammoniumverwijdering
onvolledig.Ervondwelinbouwplaatsvaneendeelvandeammoniumstü.stofinbacteriecellen (toenamevanruweiwit).Bijverblijftijdenvan
12dagenoflangernamhetruweiwitafdoordatdeafbraakoverheersteop
denieuwvorming.Bijverblijftijdenvan 7,12en65dagenbleefrespectievelijk 38,21en201vandetotaal-stikstofindevdmoverinde
vormvanruweiwit;deCODwasdannogresp.59,52en481vandeoorspronkelijkewaarde.
IndeUSAwordtopenkelepraktijkbedrijvende"oxidatieslootvloeistof" (bijeengemiddeldeverblijftijdvan50dagenoflanger)alsdrinkwaternaardevarkensteruggevoerd.Hetvoornaamstevoordeelvandit
systeemmoetwordengezienineenstankvrijeopslagvoorlangeretijd
eneenaanzienlijkevolumereductiedoorverdampingenwaterbesparing.
Eengoedeprocesbewakingisechternoodzakelijko.a.omnitraat-of
nitrietvergiftigingtevoorkomen.
Menkanookhetslib,metals hoofdcomponentenbiomassa,ruwvezel
encalciumfosfaat,afscheidendoorbezinkenofcentrifugereneninhet
voerverwerken.Eenbelangrijkvoordeelisdatmenopdezewijzeeen
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accumulatievanzoutenvermijdt.Vanzogeproduceerd (gedroogd)slib
wordtthansdevoederwaardeendemogelijke toxiciteitonderzochtin
proevenmetkuikensenmetratten.
De tweedewerkwijzewaarvandemogelijkhedenwordenonderzocht,omvateendirectefractioneringvandedrijfinestineenvezelfractie (door
zeven),een"fijnfractie" (doorvervolgenstecentrifugeren)eneen
restvloeistofdiebiologischwordtgezuiverddanweluitgereden.De
hoopdatheteiwitvoornamelijkindeze"fijnfractie"terechtzoukomen
istotdusvernietverwezenlijkt. (Afgaandeopdeervaringenmetde
eerstewerkwijze zaleenvóórbeluchtingvaneenweekinditopzichteen
aanzienlijkeverbeteringgevenwaarbijtevensstankproblemenwordenvermeden.)De"fijnfractie"wordteveneensgetoetstineenkuikenproef.
Vandevezelfractiewordtdecomposteerbaarheidenvandecompostde
geschiktheidalschampignonsubstraatnagegaan.
Ditonderzoekwordtuitgevoerdinsamenwerkingmetdiverse andere
instellingen.
Fosfaten in varkensdrij finest; hun gedrag in de grond
Degemiddelderesultatenvandeanalysesvandediversefosfatenin
vdmzijnintabelIIIweergegeven.
TABEL III.Fosfaatsamenstelling invdm (berekend als P).
Soort fosfaat

totaal fosfaat
totaal anorganisch fosfaat
totaal organisch fosfaat
opgelost anorganisch fosfaat
opgelost organisch fosfaat
inositolhexafosfaat (fytine)
fosfaat in micro-organismen

Gehalte in%
Gemiddeld pervan droge stof centagevantotaal fosfaat
1

-2

0,7
0,2
0,01
0,01
0,05
0,02

-

100

1,7
0,4
0,2
0,03
0,1
0,04

80
20
10
J,5
5
3

Hetonopgelosteanorganischfosfaatisvoornamelijkcalciumwaterstoffosfaatdihydraat (CaHPO.».2H 2 0), terwijlookstruviet ( M g ^ P O ^.6H20)
kanvoorkomen.
Vandeopgelosteorganischefosfatenismetgelpermeatiechromatografiehetmoleculairgewichtbepaald.Hetmerendeelblijkteenmolecuul-
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gewichttehebbenvan 10 5 _ 10 7 .Defracties,verkregennagelpermeatie
chromatografie,meteenhooggehalteaanorganischfosfaatblijkenook
eenhooggehalteaanpurine-enpyrimidinebasentehebben.Thyminekon
altijdwordenaangetoond,uracilniet.Hetlijktdanookaannemelijkdat
hetgrootstedeelvanhetopgelosteorganischefosfaatafgeleidisvan
DNA.Verdereproeven (kleurreacties,zuurbestendigheid)hebbenditmin
ofmeerbevestigd.Hethoogmoleculaireopgelosteorganischfosfaatblijkt
eengrootaantalelemententecomplexeren (Ca,Mg,Zn,Cu,Al,Fe). In
varkensdrijfinestisbijna301vanhetopgelosteCudoorhetorganisch
fosfaatvanhoogmolecuulgewichtgecomplexeerd.
Doordesnelheidtemetenwaarmeeaanvdmtoegevoegdradioactieffosfaat(32POi,) indiversefosfaatfractiesterechtkomt,iskomenvastte
staandatzowelorganischalsanorganischfosfaatvoortdurendworden
gevormdenomgezet.Ditkanwordenverklaarddoortestellendatalle
fosfatenindrij
finestdeeluitmakenvaneenkringloopwaarinmicroorganismeneencentralerolspelenenalshetwarede"rondpompinstallatie"vanhetfosfaat zijn (fig.3).Gevondenisdatdoormicroörga(complexes)s

organic matter

,32p, ^ i ' / c a l c i u m )
>{
r)m-—VphosphateA

i t

V

(micro organisms) s r

(polyphosphates)»,

Fig. 3.Model van de fosfaatkringloop
invarkensdrijfmest,volgenswelke
radioactieve fosfor ( 32 P) wordt verdeeld,s= vaste stof,m = inoplossing

(organic phosphates),,,

- (complexes)s-

Fig. 3.Model for the phosphorus
cycle inpig slurry,according to
which labelled phosphorus (32P) is
distributed, s= solids,m = insolution.

nismeninvdmineentijdvan10tot20wekeneenhoeveelheid fosfaat
wordtomgezetgelijkaanhettotaalindedrij
finest
inoplossingaanwezigeanorganischefosfaat.Ditisduseenhoeveelheidgelijkaanca.
10%vanhettotaalfosfaat.Medealsgevolgvandezekringloopisdeinvloedvandevoedersamenstellingophetgehalteaanorganischfosfaat
indrijfmest,zekernaenigetijdbewaren,teverwaarlozen.
Deadsorptiecapaciteitvandegrondvooranorganischfosfaatisgroot.
Bij zandgrondenbijvoorbeeldbleek 10-20kgP/hapercmgrondlaaggegeventekunnenwordenvoordatdeconcentratievanfosfaatinhetbo-
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demvochtmerkbaar gingoplopenengroterwerddan0,1mgP/liter.Dat
wil zeggendatdebouwvoorbijeeneenmaligegiftvan 200-300tonvdm
perhanognietzou"doorslaan"wathetanorganischfosfaatbetreft.
Vermoedelijkiszelfsditnoggeenmaximum.
Voororganischfosfaatligtdezaakechterheelanders.Uitstatische
adsorptieproevenmetzandgrondenisgeblekendatdeopgelosteorganische fosfaten (10-30mgP/lvdm)vrijwelnietwordengeadsorbeerd.
Ditwerdbevestigdinproevenmetkolommen (lengte90cm,doorsnede
125cm 2 )vanongestoorde,onverzadigde (veldvochtige)zandgronden,waaropeen"dumphoeveelheid"vanca.800ton/havdmwasgebracht.Bij een
beregeningsintensiteitvan1cm/dag"braken"deorganischefosfaten,
voormeerdan 80%hoogmoleculairecomplexen,bijnaonvertraagd"door"
naongeveeréénmaand.Deconcentratiebedroeg1tot6mgP/leffluent.
Bijhetdumpenvandrijfmestmoetdanookrekeninggehoudenworden
meteenvrijsnelvervuildkunnenrakenvangrond-enoppervlaktewater
metdezeorganischefosfaten.Hoeditligtbijeengiftvan200ton/ha
vdmeneenmeernormaleregenvalwordtin1977onderzocht.
Hetisaannemelijkdatdeniet-opgelosteorganische fosfatenindrijfmestviadefosfaatkringloopindegronddaardeelgaanuitmakenvan
het"natuurlijkfosfaatbestand".Omhierovermeeraandeweettekomen
werdeenbeteremethodeontwikkeldomdefosfatase-activiteittebepalen.
Onderzoek rondom

grondontsmetting(smiddelen)

Bijdeverwerkingvanresultatenvanveldproevengenomenin1975bleek
datergeeninteractiebestaattussen1,3-dichloorpropeenen1,2-dichloorpropaaninhetveroorzakenvanaarmisvormingbijtarwenagrondontsmettingmetDD.In1976werdvastgestelddatzaaizaadvanmisvormde
areneennormaaltarwegewasleverde.
Hetproefveldonderzoeknaar"staartrot"bijsuikerbietennagrondontsmettingmetDDissterkgehandicaptdoordeabnormaledroogte.Betrouwbare conclusiesovereffectenverschillenineffectbijverschil
lendehandelspreparatenencomponentendaarvanopdeontwikkelingvande
bietkondendaardoornietwordengetrokken.Wellijkthetvrijwel zeker
datdeze"staartrot"nietwordtveroorzaaktdoor1,2-dichloorpropaan,
destofdieverantwoordelijkisvoordeaarmisvormingbijtarwe.
Koolstofdisulfide (CS2),metachlooraniline,N-serveenDDwerdenineen
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potproefvergelekenwatbetrefthuneffectopdenitrificatieinde
grond,bemestmetvarkensdrijfmestofmetureum.CS 2hadgeeninvloed
opdenitrificatie,integenstellingtotwatindeliteratuurwelwordt
vermeld.Metachlooranilineremdedenitrificatieslechtskortetijd,nog
hetlangstingrondmetureum.N-serveveroorzaakteeenlangdurigeremmingeneveneensweerhetlangstingrondmetureum.DDwerkteiets
minderdanN-serve.IneenveldproefmetvdmdaarentegenremdeDDsterkerdaneengiftvan20kgN-serveperha.
Onderzoeknaarheteffectvangrondontsmettingmeteendubbeledosis
(800l/ha)metamnatriumgecombineerdmeteenhogestalmestgift,zoals
weltoegepastindelelieteelt,verkeertindeaanloopfase.
de "antifytopathogene

potentiaal"

in de grond t.o.v. Rhizoctonia

solani

Hetantagonismet.o.v.eenpathogèneschimmelindegrondiscomplexen
kangebaseerd zijnopconcurrentieen/ofantibioseen/ofmycoparasitisme.
Zuivereconcurrentiekomtnietveelvoorenisingrondniettebepalen.
Menspreektvanantibiosealsdeconcurrentiegepaardgaatmetdeproduktievantoxischemetabolieten.Omdeantibioset.o.v. Rhizoctonia
solani temeten,werddegroeivandezeschimmelopfiltreerpapier
waarinbodemvochtisopgezogenvergelekenmetdieopfiltreerpapier
bevochtigdmeteenmineralevoedingsoplossing.Hiermeewordeninfeite
alleendieantibioticabepaalddieindegrondmobiel zijn.Daarnaast
werdenindezelfdegronddeaantallenantibiontenvan Rhizoctonia
solani
bepaald.Beidegegevenswerdenvergelekenmetdeaantastingvanaardappelspruitenindiegrond.Hetaantalonderzochtegrondenisnogtegeringomeenevaluatievandezeaanpaktegeven.Zoalsonder "Algemeen"
isvermeldbleekn.l.hetvindenvaneenreeksvanintoenemendemate
ziektewerendegrondenmindereenvoudigdandepracticimeenden.
Toevoegingvanchitineaaneenzand-eneendalgrond gafeensterke
toenamevanantibionten,vooralstreptomyceten,eneenverhoogdegroeiremmingvan Rhizoctonia
solani tezien.Deaantastingvanaardappelspruitennamdaarbijaf.Bijkleigrondenhadchitinetoevoegingdaarentegeneennegatiefofgeeneffectopgroeiremmingenaantasting.
Overdeinvloedvandezwaartevandegrondopzijn"antifytopathogene
potentiaal",o.a.nagegaandooreenreeksgrondenvanoplopendezwaarte
teentenmeteenperlietcultuurvan Rhizoctonia
solani, konnoggeen
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duidelijkbeeldwordenverkregen.Hetbleekdatookeenzwareklei
(Baflo)dienormalitersteedsschonepootaardappelenlevert,zelfsals
besmetpootgoedisgebruikt,tenminsteéénseizoen"ziektedragend"isna
eendergelijkeentingmetvirulente Rhizoctonia

propagels.

Ondermycoparasietenverstaatmenorganismendieinstaatzijnschimmelsteparasitereneneventueeltedoden.Vaak,maarnietaltijd,
scheidenzeookantibioticauit.Eeneenvoudigetechniekommycoparasietenaantetonenbleekeenkluitjeofhoopjegrond (200-250mg)te
leggenopeenagarplaatdiereedsisvolgegroeidmetdetoetsschimmel.
Hyfenvaneeneventueelaanwezigemycoparasietgroeiendanvanuitde
grondoverdeplaatentastendetoetsschimmelaan(fig. 4).

Fig. 4A.Parasiteringvan Rhizoctonia
(opeenagarplaat).

solani door Glioatadium

Fig. 4A.Parasitizationof Rhizoctonia
(onanagarplate).

solani by Gliocladium

Fig.4B. Gliocladium

Rhizoctonia

roseum

roseum alsparasietineengedodehyfevan

solani.

Fig. 4B. Gliocladium

Rhizoctonia

roseum

roseum asaparasiteinakilledhyphaof

solani.

Eenvandemeestopvallendemycoparasietenvan Rhizoctonia
zowerdgevondenis Gliocladium

solani die

roseum. Toevoegingvanlevend

solani myceliumaangrondleiddetoteensterketoenamevan

Rhizoctonia

Gliocladium

roseum. Zoalsookinanderegevalleniswaargenomen(bijv.bij

Ophiobolus)

blijktdusookhierdatdesterketoenamevanhetpathogeenzijnantagonistenstimuleert.
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OokingrondenontsmetmetDDofmetamnatriumkwam Glioaladivm
roseum
voor.
Afhankelijkvandeisolatiemethodewerdenverschillendemycoparasietengeïsoleerd.Daarbijwarenerookdiesnellergroeidendan Glioeladium roeeum.
Diversen
Voortgezetoverlegleiddetoteenvoorstelvoor"Physicalcharacterizationofpeatproductsandplantsubstrates".Ruim10laboratoriain
diverselandennemendeelaandetoetsingvandeopgesteldevoorschriften.
In1976werdnagegaanofenwelkeverschillenerzijnontstaanin
hetkaraktervandehumusopdedrieorganische-stofbedrijveninNagele..
DevoornaamsteresultatenzijnsamengevatintabelIV.
TABELIV.EnkelegegevensoverhetkaraktervandehumusopdeDOB.
Kunstmestakker
humus (%)
N-gehaltehumus (%)
mgNgemin.per 100g
humus(in6wk)
dehydrogenase-activiteit
(yiH 2 )
uitw.cap.humus (me/100g)

2,1
5,1

Klaverland

Wisselweide

2,3
5,3

2,6
5,3

64

76

96

11
290

15
525

22
255

Meestopvallendzijndehogerestikstofleveringvandehumusenbiologische (dehydrogenase)activiteitindegrondvandeWisselweideende
hogeuitwisselingscapaciteitvandehumusvanhetKlaverland.Watbetreftdefosfaathuishoudingwerdengeenverschillengevonden.
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Afdeling Bemesting in de landbouw

dr.ir.K.W.Smilde,

afdelingshoofd

Terbepalingvandeoptimale stikstofbemestingvoor akkerbouwgewassen
werdveelaandachtbesteedaanhetstikstofonderzoekvandegrond,het
rendementvangedeeldemeststofgiftenendelandbouwkundigewaardevan
langzaamwerkendemeststoffen.Bijgraslandrichttehetonderzoekzich
vooralopdeinvloedvanhogestikstofgiftenopdekwaliteitvandezode,
enophetoptimale tijdstipvandeeerstebemestinginhetvroegevoorjaar,aandehandvandezgn.temperatuursom.Voortswerdnogalwataandachtbesteedaandestikstof-enfosfaatwerkingvan (grotehoeveelheden)
dierlijkemest.
Bestuderingvandebetekenisvanhetfosfaat-,kali-,pH-enhumusniveauvandegrondvoordeopbrengstvangewassenisnogsteedsactueel,medeinverbandmetdesterkgestegenkostenvanbemesting.De
vraagofhandhavingvaneenhoogbodemvruchtbaarheidsniveauvandegrond
noodzakelijk is,staathierbijcentraal.
Hetonderzoekoverdeinvloedvanhogegiftendierlijkemestopde
kwaliteitvangewassen,zoalssuikerbietenenaardappelen,ondergingeen
uitbreiding.
DedestijdsmethetBosbouwproefstationopgezettestudieoverdeinvloedvandegrondwaterstandopdestikstof-enfosfaatbehoefteende
metaalopnamevangrovedenwerdafgesloten.Hetonderzoekoverdespoorelementbehoeftevansierheestersopveensubstratenwerdvoortgezet;veel
aandachtwerd geschonkenaandebemestingmetijzerinverschillende
vormen.
Studiesoverbelastingvanhetmilieudoorgrotehoeveelhedendierlijke
mest,zuiveringsslib,stadsvuilcompostenandereafvalstoffenwerden
voortgezet.InsamenwerkingmetdeafdelingScheikundevandegrond
wordtgetrachtrichtlijnenoptestellenvoorhetgebruikvanhavenslibalscultuurgrond,rekeninghoudendmetdegehaltenaanzwaremetalenenpesticiden.
Veeltijdwerdbesteed aandeopdrachtvanhet Directoraat-Generaal
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LandbouwvandeEuropeseGemeenschapteBrusseloverdeinlandbouwkundigenecologischopzichtaanvaardbarehoeveelhedendierlijkemestop
cultuurgronden.
Bemestingsonderzoék
Bouwland
Stikstof. Detoetsingvanhetgrondonderzoekalsrichtlijnvoorhet
bemestingsadviesvooraardappelenensuikerbietenwerdvoortgezet.Met
behulpvanhetgrondonderzoekopcirca1maart (laag0-60 cm)kaneen
schattingwordengemaaktvandeoptimale stikstofgift.Eengrondanalyse
opmineralestikstofpercirca1junigeefteenindrukoverhettebereikenopbrengstniveau.Eenoverbemestingmetstikstofisaantebevelen
indiendegrondindelaag0-60cmaanzienlijkminderdan300 (aardappelen)of180 (suikerbieten)kgminerale stikstofperhectarebevat.
De lagerebehoeftevansuikerbietenhangtsamenmetdedalingvanhet
suikergehalteendetoenemendesaponzuiverheidbijeenstijgendaanbod
vanstikstof.
Heteffectvandelingvandestikstofgiftbijaardappelen (lichte
zavelgrond),wintertarwe (kleigrond)enzomertarwe (dalgrond)wasdit
jaarkleinentendele zelfsnegatief,waarschijnlijkalsgevolgvan
deextremedroogte.Vandewerkingbijsnijmais (eersteproefjaar)valt
nogweinigtemelden.
Hetsimulatieprogrammadatdeuitspoelingvanstikstofopbasisvan
hetvochttransportdoordegrondbeschrijft,werdverdergetoetst.De
overeenkomsttussendegemetenenberekendewaardenvoordevochtgehaltenindeverschillendebodemlagenbleek zeergoedtezijn;ditwashelaasnogniethetgevalmetdegehaltenaanmineralestikstof.
Fosfaat. Deresultatenvanhetonderzoekmetrijenbemesting (P-enNPmeststoffen)bijfosfaatbehoeftigegewassenwerdenookditjaarweer
bevestigd.Ookbijtoepassingvanrijenbemestingmagdefosfaattoestand
vandegrondnietteverdalen.Uiteenproefmetaardappelenopzavelgrondisnl. nogweereensgeblekendatbijeenlaagPw-getal(10),
ondankseenzware fosfaatbemesting,eenopbrengstderving (61)nietkon
wordenvoorkomen.BijeenPw-getalvan30bedroeghetopbrengstverliesnog 2%.
M

Kali. EenstudieoverdeinterpretatievanhetK-HC1gehaltevanrivierleemgrondenenlosswerdafgesloten.Hetverbandtussenhetkaligehalte
vandegrondendedoorhetgewasopgenomenhoeveelheidkaliumkonwordenverbeterddoorcorrectieophethumusgehalte,zoalsbij zandgronden,
maarnietdoorcorrectieophetgehalteaanafslibbaredelenofopdepH,
ditintegenstellingtotzee-enrivierkleigronden.
Hetonderzoeknaardezgn.blauwgevoeligheidvanaardappeleninrelatie
totdekalivoorzieningheeftuitgewezendatdegevoeligheidvoorstootblauwafneemtbijeenhogekalitoestandvandegrondentoenemendekalibemesting (ziefig. 5), resulterendineenverhogingvanhetkaligehalte
vanloofenknoleneenverlagingvanhetdroge-stofgehaltevandeknol.

blauw i n d e x /
black coloration
201-

index

K-getal/ H-status
03,4(5)

0 150300 600

1200
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Fig. 5. Invloed van dekalibemesting (K-60)op deblauwgevoeligheid van
aardappelen (Bintje)inafhankelijkheid van dekalitoestand vanzeeklei.
Tussenhaakjes:aantalproeven.
Fig. 5.Effect ofK applications on sensitivity toblack coloration of
potatoes (Bintje)as related toK status of thesoil (marine clay). In
parentheses:number ofexperiments.
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Dekansopblauwkleuringiskleinindienhetbladbijhetzgn.loofmaximumminstens61Kopdedrogestofbevat;voordeknolbedraagtdegrenswaardeongeveer 2%Kenhetkritische onderwatergewicht ca.360g(Bintje).
Heteffectvaneenruimekalibemesting (600kgK20/haofmeer)isgroter
bijtoedieningindewinterdanindeherfst,almoetinheteerstegeval
welmetenigverliesaanopbrengstwordengerekend,althansbij gebruik
vanchloorhoudendemeststoffen.Opkleigrondenwordtgeadviseerddein
eenbouwplanaardappelen,tweemaalgranenenéénmaalbietentegeven
totalekalibemesting,inéénkeeraandeaardappelentoetedienenomde
blauwgevoeligheidteverminderen.
Kalk. Opanalogewijzealsvoorzand-endalgronden (ziejaarverslagen
over 1971en1975)werdvoor lossdeeconomischoptimalepHbijverschillendebouwplannenberekenduitdevolgende gegevens :dereactievande
gewassenopdepH,deprijsvandeoogstprodukten,hetverloopvandepH
indetijd,dekostenvanonderhoudsbekalkingenhethumusgehalte,dat
bepalendisvoordekalkfactor.VoordeveranderinginpHoplössgronden
in kjarenwerddevolgende formuleberekend:
^

'

'

^ thans

^ evenwicht ' * evenwicht

'

UithetproduktApHxkalkfactorvolgthoeveelkalkmoetwordentoegediendomdeopgetredenverliezentecompenseren.
Spoorelementen.
Bijsnijmaiswordtnagegaanofhetoptredenvanboriumgebrekkanwordenvoorkomendooréénofmeerbespuitingenvanhetblad
metManeltraboriumofeenboriumfrit.Aangezienduidelijke symptomen
vanboriumgebrektotdusverrenietwerdenwaargenomen,heefthetonderzoeknoggeenresultatenopgeleverd.EenanaloogonderzoekmetknolselderijwordtinsamenwerkingmetdeafdelingBemestingindetuinbouwuitgevoerd.
Zwavel. Eenrapportovereenenigejarengeledenafgesloten onderzoek
naardezwavelbehoefte vanNederlandse akkerbouwgewassenkwamgereed.
Debelangrijkste conclusiesluiden:
(1)eengewasontvangtviadeinmeststoffenalsnevenproduktaanwezige zwavel0-60,enviadeneerslag,afhankelijkvangroeiduurenmate
vanindustriëleemissie,10-35kgS/ha;
(2)gevoegdbijdevannature,indeorganische stofaanwezige zwavel49

voorraadvandegrond,isgenoemde toevoerinhetalgemeenvoldoendeom
dezwavelbehoeftevanhetgewastedekken.
Organische meststoffen.
Hetverzamelenvangegevensoverheteffectvan
verschillende organischemeststoffenopopbrengstvandegewassen,optimalebemestingmetkunstmeststikstofenverloopvanhethumusgehaltevan
degrondwerdvoortgezet.Terillustratie eenenkelvoorbeeld (tabelV ) ,
enwelvanhetveeljarige stalmsstproefveldopdeLovinkhoeve(zavelgrond).
Indevruchtopvolging aardappelen,wintertarwe,suikerbieten,zomergerst
wordtvanaf 1946aandehakvruchten20tonstalmestperhectaregegeven.
Metnamebijaardappelenwordendoor toepassingvanstalmest opbrengsten
TABELV.Maximaleopbrengstenvanaardappelen (knol)ensuikerbieten
(suiker)inkg/areenoptimalekunstmest-Ngifteninkg/ha(tussen
haakjes).
Aardappel
knolopbrengst

1954

1959

1963

1967

1971

Gem.

zonderstalmest 360(120)431(189)403(127)514(163)511(189)444(157)
met
stalmest 360(105)468(120)416(108)628(143)610(160)497(127)
Suikerbiet
suikeropbrengst 1956

1961

1965

1969

1973

Gem.

zonderstalmest 62(139)105(142) 93(173)115(133)124(150)100(150)
met
stalmest 70(133)106(143)104(144)122(112)128(131)106(135)

verkregendiemetalleenkunstmeststikstofniettebehalenzijn.
Zoalsreedswerdopgemerktbijdeparagraaf Stikstof,
bleekbijsuikerbietenvooreenmaximalesuikeropbrengstcirca 180kgminerale stikstof
perhectare (laag0-60cm)nodigtezijn.Hetdoeterinditverband
niettoeofdezeminerale stikstofafkomstigisuitdebodemreserve,
kunstmestoforganischemest,ziefig.6.Metdehoeveelheidvoorhet
gewasbeschikbare stikstofstijgtevenwelookhetgehalte aana-aminoNinhetperssapendaalthetsuikergehalte (fig.7)
Volgensderesultatenvaneenmodelproefwaarinzeeruiteenlopende
organischeproduktengedurende tienjarenwerdentoegediendaaneenzandenkleigrond,bleekdehoeveelheid gevormdehumuswelsamentehangen
methet lignine-,maarnietmethetstikstofgehaltevandeprodukten.
Hetinzichtindestikstofwerkingvandierlijkemestwerdverdiept.
DooranalysevandierlijkemestineendrietalN-fractiesvanverschillendechemische aantastbaarheid lijkthetmogelijkeenvoorspellingte
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Fig. 6. Samenhang tussenminerale stikstof (NO3 +NHi,)in de grond
(0-60 cm),vermeerderd met denabemesting gegeven stikstof,ende
suikeropbrengst. Proefmet suikerbieten,genomen in 1975,met pluimveedrijfmest opkleigrond (55%afslibbare delen).
Fig. 6. Relationship between available nitrogen in soil (0-60 cm)in
spring plus fertilizer-N and theyield of sugar. Sugarbeet experiment
in 1975withpoultry slurry on clay soil (55%particles< 16 um).

mg alpha a m i n o - N p e r 100g s u i k e r /
460fWOg sugar

240

280

320

360

400

440

480

kg beschikbare N/haCbodem+bemestings-N)/
kg available
N/halsoiUtertilizer-N)

Fig. 7.Samenhang tussenminerale stikstof (N03 +m u ) in de grond
(0-60 cm),vermeerderdmet denabemesting gegeven stikstof enhet
gehalte aana-amino-N inhetperssap.Proefmet suikerbieten, genomen
in 1975,met pluimveedrijfmest opkleigrond (55%afslibbare delen).
Fig. 7.Relationship between available nitrogen in soil (0-60 cm)in
spring plus fertilizer-N and the content ofa-amino-N injuiceof
sugar beets.Sugarbeet experiment with poultry slurry on clay soil
(55% particles< 16 um).
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doenoverdelandbouwkundigewaardevandestikstofinelkewillekeurigepartijdierlijkemest.
Grasland
Stikstof. Hetadviesomdeeerstestikstofbemestingtoetedienenwanneereentemperatuursomvancirca200°Cisbereikt(in1976eindfebruari),isookditjaarjuistgebleken.Opproefveldenopverschillende
grondsoortenbleekuitstelvandeeerstebemestingtoteentemperatuursomvan365°Cwasbereikt (omstreekshalfapril,hettijdstip
waaropveelboerenditvoorjaarstikstoftoedienden),deperiodetot
deeersteweidesnedemet3-10dagenteverlengen,overeenkomendmet
eenopbrengstdervingvan350-800kgdrogestof.
Inenkeleveeljarigeproevenwordtdeinvloedvanhoge stikstofgiften
(tot160kgNperhectarepersnede)opdegrasproduktieendekwaliteitvandezodebestudeerd.Detamelijkextremeweersomstandigheden
hebbendeopbrengstensterkbeïnvloed.Fig.8geefteenindrukvande
kwaliteitvandezodeopverschillende tijdstippen.Opvallendisde
sterkerelatievetoenamevanhetaantalEngelsraaigras-spruitenbijde
hogerestikstofgiften,tenkostevananderegrassenals Poa
pratensis,
Poa trivialis enAgrostis stolonifera. Bij toenamevandestikstofgift
lijktdetotalebodembedekkingaftenemen.Ineenandereproefwerd
inallesnedeneennawerkingvanin1975gegevenstikstofopdeopbrengstwaargenomen.
Kalk. Detendentiekalkammonsalpetermet 23%N (kas-23)tevervangen
doorhogergeconcentreerdemeststoffenalskas-26enammoniumnitraat
heeftduidelijkeconsequentiesvoordepHvangrasland,zietabelVI.
TABELVI.InvloedvanverschillendestikstofmeststoffenopdepH-KCl
vangrasland.
Bodemlaag

kgN
perjaar

pH-KCl (najaar1975)
kas-23 kas-26

ammoniumnitraat
(kas-23)t (kas-26)tt

0-5 cm
5-10cm
0-5 cm
5-10cm

250
250
500
500

t
In 1973 en 1974 kas-23 )
++ T i m o
im/ i
ir \
TT In 1973 en 1974 kas-26 )
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4,93
4,89
4,85
4,85

4,80
4,96
4,63
4,76

. ,„,,
m '"75 ammoniumnitraat.

4,75
4,86
4,56
4,74

4,71
4,86
4,42
4,68

aantal spruiten/dm^/
number of sprou ts /dm2
200r

rest/rest
y/

Engels r a a i g r a s /
Lolium pvrenne

160

120

80

V/A'S

40

okt.mar.nov.
'75 '76 '76
AON

okt. mar.nov.
'75 '76 '76
60N

oktmannov.
'75 '76 '76

oktmarnov.
'75 '76 '76

80N

120N

/ha

Fig. 8.Aantalspruitenper100cm2 inoktober 1975,maart1976en
november 1976opkleigrasland.
Fig. 8.Numberofsproutsper 100cm2inOctober 1975,March1976and
November 1976ongrassland (marineclaysoil).

DedalingindepHtenopzichtevankas-23washetgrootstbijammoniumnitraatenhethoogstestikstofniveau.Deverschillentussendemeststofsoortenkwamenniettotuitingindeopbrengst,maarwelindechemische
samenstellingvanhetgras;hetstikstofgehaltewashethoogstenhet
calciumgehaltehetlaagstbijbemestingmetammoniumnitraat.
Organische meststoffen.
Hetveeljarigeproefveldmetvierstalmestgiften (0-60tonperhectareperjaar)bijvijf (kunstmest)stikstofgiften
(0-80kgNperhectarepersnede)werdvoortgezet.Ookinhetvierde
jaartradernogeenduidelijkestikstofreactieopbijallestalmestniveaus (0-240ton/ha).Hetpositieveeffectvanstalmestwashetgrootst
bijdelagerestikstofgiften,enomgekeerd.Dewerkingvandestalmest
tenopzichtevandekunstmeststikstof (gebaseerdopdejaaropbrengst)

S3

werdgeschatop8encirca 301,bijresp.20en40of60tonstalmest
perhectareperjaar.
Defosfaatwerking vanfijngemalen,gedroogde stalmestbleekduidelijk
hogertezijndanvanverse,grovestalmest.Detegenvallende fosfaatwerkingvanverse stalmesttenopzichtevansuperfosfaatmoetdaarom
vooreenbelangrijkdeelaaneennadeligeffectdoor zodebedekkingwordentoegeschreven (ziejaarverslag over 1975).Teoordelennaarderesultatenvangrondonderzoekbleekdefosfaatwerkingvanstalmestten
opzichtevankunstmesttotbijna 100%tekunnenoplopen.
Toetsing van meststoffen
Inhetkadervanhetonderzoekover langzaamwerkende
stikstofmeststoffen
werdeenveldproefopgrasland aangelegdwaarinkas,toegediendingedeeldegiftentotintotaal 800kgN/ha,werdvergelekenmet zwavel
"gecoate"ureum (SCU),inéénkeertoegediendinhoeveelheden tot1200
kgN/ha.DewerkingvanSCUbleefachterbijkas;zowerdbijv.bij
600kgNalskaseenhogere totaal-opbrengstverkregendanbij900of
1200kgNalsSCU.
Deresultatenvanenkele,ditjaarnogvoortgezetteproevenopbouwlandmetverschillende fosfaatmeststoffen
komengeheelovereenmetdie
vanvoorgaande jaren.OpkalkrijkekleigrondwerkteRhenaniagloeifosfaatbijsuikerbietenevengoedalssuperfosfaat.Opzandgrond,eveneensbijsuikerbieten,werdengeennoemenswaardigeverschillen inwerkingwaargenomentussenThomaskali,slakkenmeel,Rhenaniafosfaaten
superfosfaat;Hyperfoswasdaarentegenduidelijkmindereffectief.Phosphated slagisaanzienlijkmindereffectiefdanThomas-slakkenmeel.
OnderzoekinsamenwerkingmethetProefstationvoordeAkkerbouw (afd.
Onderzoekinderegio)heeftuitgewezendatde kalkmeststoffen
schuimaardeenkoolzure landbouwkalk (dolokal)inheteerstejaarnatoediening
op zandgrondevengoedwerken.
Tuinbouwgewassen op landbouwgronden
Hetonderzoekoverdefosfaat-enkalibehoeftevantuinbonenisafgesloten.Bijeenvoldoende fosfaattoestandvandegrondbedraagtdeoptimalefosfaatgiftopzandgrond gemiddeldruim 300,enopklei-endalgrond
100kgP205/ha.OokbijeenPwrgetal45enhogerblijktopzandgrondnog
100à200kgP205/hanodigtezijn.Bijeenvoldoendekalitoestandvan
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degrondbedraagtdeoptimalekaligiftopkleigrondgemiddeldongeveer
200,enopzand-endalgrond 100kgK20/ha.
Veensubstraten
Inaansluitingopdeproefmet Hypericum oalyainum in1975,werdendit
jaardeFe-frittenFTE32 (samengesteld)enFTE54 (enkelvoudig)ophun
werkinggetoetsttenopzichtevanFe-EDIHAalsreferentiemeststof.Ook
thansblekendefrittennieteffectieftezijntenaanzienvandepreventievanijzergebrekinhetblad.
Ineenproefmet Cytisus "AllGold"enHypericum oalyainum opbolsterveenblekenbeidegewassenzeerongunstigtereagerenophetachterwege
latenvanbekalking (pH-H203,5).HetoptimalepH-trajectbleekvrij
breedtezijn,mitsvoldoendeijzer (alsFe-EDDHA)werdtoegediend, nl.
pH-H 2 04,1-5,7.ToedieningvancalciumindevormvanCaSOi,,inplaats
vanCaC0 3 ,hadbijbeidegewasseneenzeerongunstigeffect.Deslechte
groeiophetnietbekalkte substraatkandusnietaancalciumgebrek
wordentoegeschreven.
Onderzoekmetanderesierteeltgewassenopveensubstratentoondeaan
dat Juniperus virginiana
'Skyrocket"gevoeligisvoorkopergebrek,en
Philadelphue
virginal voorkoper-,molybdeen-enijzergebrek.
Boabouw

Deresultatenvandebuizenproefmetgroveden (ziejaarverslagover
1974)kunnenalsvolgtwordensamengevat:
(1)Zowelstikstofalsfosfaatbevorderdendegroeivangrondenop
de probleemgrond"uitSomereninhogemate,terwijldevoedingsstoffen
bovendieneikaarswerkingversterkten.
(2)Verhogingvandegrondwaterstandhadeennadeligeffect,vooralbij
eenlaagstikstofniveau,omgekeerdwasdewerkingvanstikstofhet
grootstbijeenhoge grondwaterstand.
(3)Verhogingvandegrondwaterstandremdedeopnamevanstikstof,
fosfaat,zink,koperenaluminiumenbevorderdedievanmangaanenijzer.
(4)Hetverloopvandemetaalconcentratiesindeverschillendeplantedelenbijopklimmendestikstof-enfosfaatgiftenwasgrotendeelstegengesteldaandatvandetotaleopname,hetgeendoor"verdunning"kon
wordenverklaard.
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Sportvelden
Integenstellingtotvoorgaandejarenwerdditjaarnauwelijkseen
reactieopbekalkingwaargenomenophetproefveldmetveldbeemdgrasen
SF-4mengsel.
Ineenandereproefophetinstituutsterreinwerdvastgestelddatbij
intensievebetredingheteffectvandestikstofbemestingopdedichtheidvandegraszodenegatiefkanworden.Erwerdeenanderebetredingsrol,bestaandeuittweeachterelkaarenenigszinsscheefopderijrichtinggeplaatstenoppenrollen,ingebruikgenomen.Ditapparaatheeft
eenietsslingerende gangenbeantwoordtdaarmeebeteraanhetgestelde
doel,beschadigingvandegrasmat.
Hetverloopvandegrasgroei,inafhankelijkheidvandetijd,de
stikstofbemestingendemaaifrequentie,kan,bijgelijkmatigevochtvoorziening,wordenbeschrevenmetdevergelijking:
y=^ *M+ b X T *M

+

°<T*M ^

waarin y=grasopbrengstinkgdrogestofperhectare,x =aantaldagen
nahetbeginvaneenmeetbare opbrengst,x^=lengtevanhetgrasbij
maaien,x^=stikstofbemestinginkgN/ha.Deinvloedvandestikstofbemestingopdemaaifrequentieblijktaftenemennaarmatehetgraskorterwordtgemaaid.
Belasting van de grond en het grond- en oppervlaktewater
Dierlijke mest
IndeloopvanhetjaarishetrapportvoorhetDirectoraat-Generaal
LandbouwvandeEuropeseGemeenschapteBrusselinconceptgereedgekomen.Inhetrapportwordendetoelaatbarehoeveelhedendierlijkemest
benaderdvanuitkwantiteitenkwaliteitvanhetgewas,bodemverontreinigingengrond-enoppervlaktewaterverontreiniging.
Opbouwlandwordtdetoelaatbarehoeveelheiddierlijkemestafgestemd
opstikstof.Bijeengemiddeldewerkingscoëfficiëntvoordestikstofin
dedierlijkemestvan0,60,komteenstikstofbehoeftevan100kgN
(gerekendalskunstmest)overeenmet 1,9stuksgrootvee (gve),of
daarmeequaN-produktieindemestequivalente aantallenanderediersoorten.VoordegangbarebouwplanneninNederlandkaneengemiddelde
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stikstofbehoeftevan170kgN/hawordenaangehouden,zowelopzandalsopkleigrond.
Opgraslandvormtkaliumdebeperkende factorvoordetoelaatbarehoeveelheiddierlijkemest,hetgeensamenhangtmethetoptredenvanhypomagnesemie.Bij eenaangrondgebonden (rund)veebezettingtotdrievolwassenrunderenperhectarekannogenigeadditionele (varkens-enpluimveemestwordengeplaatst,zowelopzand-alsopkleigrond.
Deaanbovengenoemdenormenontleende,maximaaltoelaatbaregiften
dierlijkemestzijnnietbezwaarlijkvanuithetoogpuntvanbodemverontreiniging.Eenuitzonderingwordtgevormddoorkoperhoudendemestvan
vleesvarkens.Na75jarenzalbijjaarlijkse toedieningvan40ton/ha
vandezemestopbouwland,en20ton/haopgraslandeenvoorhetgewas
tehogekopertoestandvandegrondzijnontstaan.Langvoordietijdzal
echteraleenkritischesituatie zijnbereiktvooropzulkgrasland
weidendeschapen.
Ondiepgrondwaterkanonderintensiefgebruiktgraslandenzandbouwlandverontreinigdwordenmetnitraat.Dekansopverontreinigingvan
hetdiepegrondwaterisklein.
Tenaanzienvandeverontreinigingvanoppervlaktewater (eutrofiëring)
isvooralfosfaatvanbelang,voornamelijkalsgevolgvanoppervlakkige
afspoeling (runoff)ophiervoorgevoeligegronden.
Hetrapportgeefttenslotterichtlijnentervoorkomingofvermindering
vanmogelijkeschadedoorhogegiftendierlijkemest.
Indeproefmetgrondkolommenwaaropeenlaagvan80cmdrijfinest
van
resp.rundvee,varkens,vleeskalverenenpluimveeisaangebracht,daalde
dehoeveelheidpercolatiewatervangemiddeld2,81perm 2perdagin
debeginperiodenaar0,191,bijoverdektebewaringvandemest,envan
2,9naar0,321bijopenbewaring.Dehoeveelheidpercolerendmestwater
washetgrootstonderkalver-enhetkleinstonderrundveedrijfmest.In
ruimanderhalfjaarblekendegrondkolommenvancirca40cmdiameter
tezijndichtgeslibd,dekolommenvankleiengrofzandietssnellerdan
dievanzavelenveen.Indemodelproefverloopthetprocesvandichtslibben,doorderandwerkingvandebuizen,vermoedelijkaanzienlijk
tragerdanonderveldomstandighedenbijmestputten.

Afvalstoffen
Debelangrijkstebeperkingbijdetoepassingvanafvalstoffenindeland-
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bouwishetgehalte aanzwaremetalen.Achtereenvolgenswordenzuiveringsslibenstadsvuilcompostbehandeld;voorhavenslibwordtverwezen
naarhetverslagvandeafdelingScheikundevandegrondwaarmeenauw
wordtsamengewerkt.
Zuiveringsslib.
Debruikbaarheidvanzuiveringsslibalsmeststof,bodemverbeteringsmiddelofcultuurgrondwerdonderzochtdooreenhumusarme
zandgrondvoorvolumepercentages oplopendvan2tot 100%doorditmateriaaltevervangen (ziejaarverslagover 1974).Volgensanalysevan
hetloofvanêéndergeteelde gewassen,haver,blijkendegehaltenaan
cadmiumenzinkminofmeerproportioneeltestijgenmetdetoeneming
vanhetvolumepercentage zuiveringsslib inhetsubstraat.Degehalten
aanchroom,koper,loodenijzervertonenalleenbijdehogerevolumepercentagesofpuur zuiveringsslibeen (sterke)stijging,terwijlnikkel
eentussenpositie inneemt.Hetmangaangehaltekanstijgen,dalenofconstantblijven,alnaargelangvandeslibsoort.
Hetschadelijkeeffectvanzuiveringsslib,zoalsdatuitLeidenmet
hogegehaltenaannikkel,koperencadmium,kanvrijwelwordengeëlimineerddoortoevoegingvan8-10 gCaOperliterdroogslibindevorm
vanCaOH 2 ,zieookhetjaarverslagover 1975.Kalkindevormvan
CaC0 3 bleek,althans inheteerstejaar,weinigeffectieftezijn
(proefgewashaver).Hetzelfdegeldtvoorproduktenalsbentoniet (kleimineraal)entuinturf.Toevoegingvanzwarekleiofhumeus zandwas
alleeneffectiefbij zeerhogegiften (601ofmeer,opvolumebasis).
Meerperspectievenbiedtlewatiet (kunsthars ionenwisselaar),datbij
toedieningvan 81 opvolumebasis aleengoedewerkinggaf.
Inonderzoekoverhetverloopvanhetrijpingsprocesbijverschillende
slibsoortenblekendewaardenvoorhetchemischzuurstofverbruik (COD)
enhetelektrischgeIeidingsvermogen,gemeteninhetpercolatiewater,
aftenemenmetdetijd.Voor slibmetlagegehaltenaanzwaremetalen
werdenveelhogerewaardengemetendanvoorsterkmetmetalenverontreinigd slib,maarhetisnognietduidelijkofditaanverschillenin
afbraaksnelheidmoetwordentoegeschreven.Eenaanwijzing indezerichtingiswelhetoverhetalgemeenhogere zuurstofgehalte inlaatstgenoemdslib,samengaandmeteengeringeremicrobiëleactiviteit.
Degroeivanpopulier,eik,els,berkenesdoornoppuurzuiveringsslibvanverschillendeherkomstenwasookditjaargoed.Bladanalyse
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toondeaandathoge zink-,nikkel-encadmiumgehalteninhetsubstraat
goedweerspiegeldwerdenindeditogehaltenvanhetblad;ditwasniet
hetgevalvoorkoper,chroomenlood.Berkenpopulier accumuleerden
relatiefveel zinkencadmium,elsenpopuliernikkel,terwijleikrelatief lagegehaltenaanzwaremetalenvertoonde.Opdeslibsoortenmet
dehoogstegehaltenaanzwaremetalen (Heerenveen,Leiden)werdde
groeiwatgeremd tenopzichtevandecontrole (zandgrond);opdeweinig
metzwaremetalenverontreinigde slibsoortenwerdgeenachterstandin
groeiwaargenomen.
Depotproefmetzuiveringsslibvanhuishoudelijkeherkomstwaaraande
metalenzink,nikkel,cadmium,koper,chroomenloodalsacetaat, afzonderlijkofgecombineerd,werdentoegevoegd,werdvoortgezetmetmais.
Integenstellingtotdenegatievereactievanpopulieropdehogere
zinkgiften,vanhaveropdehogerenikkelgiften,envanbeide gewassen
reedsopbetrekkelijkkleinehoeveelhedenvanhet complex (allemetalengezamenlijk toegediend),bleekmaistamelijkongevoeligtezijn,
zowelvoordezwaremetalenafzonderlijk alsvoorhet complex.Uitde
analysesvanhaverkorrels (proefjaar 1975)kunnendevolgende conclusies
wordengetrokken:
(1)Toedieningvandemetalenafzonderlijk leidtbij zink,nikkelen
cadmiumtoteenduidelijke stijgingvandeditogehaltenindekorrel;
ditisniet,ofinslechtsgeringematehetgevalbijkoper,chroomen
lood.
(2)Toedieningvanhet complex verhoogtdegehaltenaanallemetalen,
maarinhetbijzonderdievankoper,chroomenlood.
Stadsvuilaompost.
DeveeljarigeproefmetVAMcompostophetinstituutsterreinwerdvoortgezetmetsuikerbieten.Enkeleresultatenzijn
opgenomenintabelVII.
TABELVII,Biet-ensuikeropbrengstenvansuikerbietenbijtoediening
vanstadsvuilcompost(17x40ton/ha)in%vandeopbrengstenzonder
compost.
Klei
%Afslibbaredelen
%Humus
Biet
Suiker

20
1,6
12
13

Zand
58
2,8
113
104

76
3,6
161
167

4
5
6
3,0 6,4 10,3
106 88 103
106 89 105
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Ooknuweerbleekhetgewasopde zwaarstekleigrondhetgunstigstte
reagerenopstadsvuilcompost,terwijlopéénvandedalgrondendereactie
zelfsnegatiefwas.Stadsvuilcompostverhoogdehetzinkgehaltevanhet
blad insterkemate,dekoper-enloodgehaltenenigszinsendenikkel-,
cobalt-,molybdeen-enijzergehaltenniet;hetmangaangehaltewerdverlaagd.
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Afdeling Bemesting in de tuinbouw

dr.ir.J.vanderBoon,

afdelingshoofd

Doordriegestationeerde onderzoekers terplaatseenvanuithetinstituutwerdeninvier takkenvantuinbouwdiverseproblemenophet gebied
vandebodemvruchtbaarheid bestudeerd.
Inde bloementeelt
onder glas werdonderzocht,ofhetbemestenvia
deregenleiding eenandere interpretatie vandegrondanalysecijfers
noodzakelijkmaakt.Bijontsmettingmetmethylbromide kanbromidein
degrondachterblijven,waarvoor sommige gewassengevoelig zijn.In
eimierproevenwerddemeststofbehoefte vankasrozenengerberavoor
diversevoedingselementenvastgesteld. Nagegaanwerdofvoorkleihoudendepotgronddezelfde normenvoorhetbemestingsadviesopbasis
vanhetgrondonderzoekmoetenwordenaangehoudenalsvoorniet-kleihoudende.Inhetzeerdroge jaar 1976wasdekwaliteitvanhetgietwaterslecht.Deconsequentiesdaarvanvoordeteeltvanpotplanten
werdenonderzocht.
Indesector boomteelt werddemeststof-envochtbehoeftevanenkele
gewasseninpottengepeild.Ookwerdnagegaan,ofmengingdoordepotgrondvanlangzaamwerkendemeststofalsbasisbemesting het overbemesten
inhetgroeiseizoenoverbodigmaakt.Hettelenvanlaanbomenmetsteenwolmeteen"grondvrij"wortelstelselbiedtperspectiefmethetoogop
exportbelemmeringen.Opzandgrondisnader inzichtgewenstmetbetrekking totdeoptimalepHvoorericaceeënendenoodzaakvan toevoeging
vanveenprodukten.
Inde fruitteelt
warendevolgende factoren,diedevoedings-envochtbehoeftevandevruchtboombeïnvloeden,aandeorde:plantdichtheid,watervoorzieningviadruppelbevloeiing,breedtevandegrasstroken,elkvande
factorenalofnietincombinatiemetstikstof-enkalibemesting. Door
middelvande"drukbom"werddezuigspanninginbladenvruchtbepaalden
de invloedvansommigevandehiervoor genoemde factorendaarop.Het onderzoeknaardebewaarkwaliteitvanhet fruitwerd geïntensiveerd doorbepalingenvanhet zuur-ensuikergehalteendoorsmaakbeoordelingen.Dein-
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vloedvanweers-enbodemfactorenophetoptredenvanstipenzachtin
appelswerdverder geanalyseerd.Hierbijwerdo.a.dekalibemesting,de
grondbewerkingvandeboomstrook,demethodevanmulchenendeperiodevan
vochttoediening gevarieerd.Hetdoordevoorlichtingsdienst gehanteerdebewaaradviesopbasisvanbladonderzoekenboomgaardfactorenwerd aandehand
vanproefplekkenmateriaal getoetst.Hetonderzoeknaardeafhankelijkheid
vandemijtenpopulatievandestikstoftoestandvandeboomwerdafgerond.
Inde groenteteelt
onder glas werdvoordeaardbeiophetwachtbed
gezochtnaareengeschikte fosfaatmeststof.
Tijdensdewintermaandenkanslaeennietgewensthoognitraatgehaltevertonen.Metdebedoelingdittevoorkomenwerd geëxperimenteerd
meteennitrificatieremmerentoedieningvanammoniumhoudendestikstofmeststoffen.
Ineenhonderdtalgrondmonsterswerdhetvoordeplantbeschikbare
mangaanenzinkbepaald.
Eeneersteoriënterendonderzoekhadplaatsnaardeinternekwaliteit
vangroentegewassenonderglasenwelnaardegehaltenaanzwaremetalenenarseeninmonsters,verzameldindepraktijk.
Inde groenteteelt
-in de vollegrond werddemogelijkheid bestudeerd
hetoverbemestenmetstikstofbijspruitkooltevervangendooreenbasisbemestingmeteenlangzaamwerkendemeststof.Deoorzaakvanhetoptredenvaninwendigbruininknolselderijwerdgezochtineentijdelijk
boriumtekort,afhankelijkvanweersgesteldheidenonvolkomenhedenin
de structuurtoestandvanhetprofiel.Bijdeteeltvanwaspeenopdiluviale zandgrondwerdgekekennaardeinvloedvanstikstof-enboriumbemestingbijgelijktijdiggebruikvanvarkensdrijfmest,opopbrengst
enkwaliteit.
Bloementeelt onder glas
Ineenmeerjarige stikstof-enkalibemestingsproefwerdeenberegeningsinstallatiegemonteerd,zodatnudemeststoffenopgelostinwater
gedoseerdkunnenworden zoalsveelindepraktijkwordttoegepast.Als
proefgewaswerd chrysantgekozenindrieopeenvolgende teelten,(zie
fig.9 ) .Invergelijkingmetderesultatenvanhetvorige jaartekendenopdeuiteenlopendebemestingsniveaus gebrekenovermaatinhet
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gewas zichscherperaf.Deoptimalegrondanalysecijferskomenbij
bijbemestenviaderegenleidingvermoedelijklagerteliggendanbij
bijbemestenvolveldsmetdehand.Eendergelijkresultaatwordttenminsteverwachtopgrondvanhetfeitdatdemeststofdichterbijde
wortelswordtgebrachtenefficiënterzalwerken.

Fig. 9.Kaligebrek bij cnrysant.A: cv."Golden Horim",
B: cv. "Horim", C: cv."ScarletSpider".
Fig. 9. Potassium deficiency
in chrysanthemum.

Hetonderzoekofhetnagrondontsmettingachtergeblevenbromideschadelijkkanzijn,werdvoortgezetmeteenteeltproefopveensubstraat,
waaraan-naastonbehandeld-tweehoeveelhedenbromidewarentoegevoegd.BehalveAmerikaanseanjerentrosanjerblekenspeciaalgevoelig

tezijn:Dianthus barbatus, Dianthus sinensis en Gypsophyla.Dezegewassenvertoondendetypischesymptomenvanbromide-overmaat.
Demeststofbehoeftevanrozenwerdverderafgetastdoormiddelvan
emmerproeven.Debloemopbrengstperplantsteegaanzienlijkbijtoenemendefosfaatgift,althansinhetlageretraject,dereactieopmagnesiumtoedieningwasveelgeringer.Ineenproefplekkenonderzoekbij
derooscv"Ilona"werdvoorPeenpositiefverband gevondentussenhet
gehalteinhetbladendatindegrond,maarnietvooranderehoofd-
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cyparis kanwordenvolstaanmeteengiftomdevierdagen.
BijproeveninBoskoop,HarenenHorstmetdelangzaamwerkendemeststofOsmocoteeneenoverbemestingmetkristallijnwerdenin1975en
1976overeenstemmenderesultatenbereikt.Met3tot6gOsmocoteper
literpotgrondalsbasisbemestingwerdeenbehoorlijkegroeibereikt
zonderdateenoverbemestingwerdtoegediend.Eenzelfdegroeiresultaatwerdverkregenbijeenwekelijkseoverbemestingmet20gkristallijnperm 2gedurendehetgroeiseizoen.BijdelageretrappenOsmocote
werkteoverbemesteninhettweededeelvanhetgroeiseizoenpositief.
BijdehogeregiftenOsmocotehadbijmestengedurendedelaatstemaandenvanhetgroeiseizoenslechtseengeringeffect (fig.11).Aande
zwaartevandebemestinginhetgroeiseizoenisechtereengrensgesteld.Opéénvandeproeftuinenbleekinhetvoorjaarvan1976
Pyraoantha doodtegaanenweldestemeer,naarmatehetbemestingsniveaumetOsmocotein1975hogerwasgeweest.In1975bleekbovendien
Chamaeayparis lawsoniana "GoldenWonder"kromtegroeienenwelstertuinturfgift,m3.ha-V
blackpeatadded. m3.ha-1

3|45I 6
3.75 5 2 5 6.75

3,75 5.256.75

3.75 5.256.75

3 I 4.516
3.75 5256,75
pH

Fig.12. Standvan Calluna "ElegantPearl"inoktober 1976inafhankelijkheidvanpH,tuinturftoevoegingenkieserietbemesting
— geen
Mg-gift,
150kgMgO.haT .
Fig. 12.EffectofpH,additionofblackpeat,andkieseriteapplicationontheperformanceof Calluna "ElegantPearl"inOctober1976,
(visualrating,summationof3replications)
noMgadded,---150kgMgO.ha-1.
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kernaarmatemeermeststofwastoegediend.Nauitplanteninhetvolgedejaarwasditvoordeverkoopongunstigeeffectindevoorzomernog
aanwezig .
Ineenproefwerdnagegaanofteeltvanlaanbomenop steenwolblokken
mogelijkis.Zoja,danheeftdithetvoordeelvaneenbodemziektenvrij
wortelstelsel,watexportbelemmeringenwegneemt.In1976werdeenbevredigendegroeiverkregenmeteenSalix-entweeAcersoortenenmet
Jugions regia. Eenlatepopulierenstek sloegnietaan.Erwasgeen
verschilinreactieoptweeverschillendevoedingsoplossingen.
Devoor Callicna optimalepHengewenstetoevoegingvantuinturfwerd
onderzochtineenproefmetcombinatiesvanpH-trappen,tuinturfgiften
enmagnesiumtoedieningopzandgrond.Alvrijvlugnahetuitplantenvan
Galluna "ElegantPearl"begonzicheenoptimaalpH-trajecttussen
pH-KCl3,75 en4,50 aftetekenen.Heteffectvande tuinturfwasgering,dereactieopdetoedieningvankieseriet zelfszwaknegatief
(fig. 12).

Fruitteelt
OpeenplaatgrondteWilhelminadorpwordtdeinvloedbestudeerdvan
plantdichtheid,stikstofvoorzieningenbreedtevandegrasstrookopde
bemestingsbehoefteenontwikkelingvandeboom.Debewortelingsdiepte
vandeboombedraagthierslechts40-50cm,waardoorhetextreemdroge
jaar 1976buitengewoonschadelijkwas: veelvruchtval,veeltekleine
engescheurdevruchten.Erwaspraktischgeenverschil invruchtgroottetussenbomen,die insmalleofinbredeonbegroeideboomstroken
stonden.Doorde zeerdrogeomstandighedengroeidehetgrasnamelijk
nietmeer,stierfzelfsgrotendeelsafenwasdusalsvochtconcurrent
uitgeschakeld.Appelbomendieboveneendrainsleufstondenhaddenveel
mindervochtgebrekengroeidenveelbeter,doordathunwortels tot 1,2
m reiktenenlangervanhetdalendegrondwaterkondenprofiteren (fig.
13). Indevruchtgroottewasdeinvloedvandeplaatsvandeboomten
opzichtevandedrainsduidelijkterugtevinden (fig.13).Doormiddel
vaneen"drukbom"werdde zuigspanninginbladenvruchtgemeten.
Vruchtgrootteenvegetatieveontwikkelingblekendaarmeenegatiefgecorreleerd tezijn.Eindaugustusbegoneenregenperiode,waardoorvele
vruchtengingenscheuren.Aangetoondwerd,dathetscheurenvooral
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vrucht diam., m m /
fruit diam., mm,
28sep.1976

plantsysteem/
planting L/stem

var. Schone van Boskoop

500 400
zuidelijk vand r a i n /
south of drain

3.95 «2.05 m
3,55* 1.36
3.00 x 1.02
bedden syst./6<?ds

300 400 500
noordelijk vand r a i n /
north of drain

Fig. 13.Gunstige invloed van eendrainsleuf op devruchtgrootte inde
droge zomervan 1976.Reactie afhankelijk van plantsysteem.
Fig. 13.Favourable effect of a tiledrainage channel on fruit sizeof
apples inthe dry summerof 1976.Response dependent onplanting system.

optradnahoge zuigspanningindevoorafgaandedrogeperiode (fig. 14).
NabewaringvandeoogstvanSchonevanBoskoopin1975werdenbelangrijkeverschilleninsmaakeninzuur-ensuikergehaltenwaargenomen,
afhankelijkvandestikstofbemesting. Stikstofgebrek,datsamengaatmet
eenhogerkaligehalteinbladenvrucht,veroorzaaktehogere zuur-en
suikergehalten,wateenbetere smaakbetekent.Bovendienwarendevruchtensteviger.
Eendeelvanhetonderzoekindefruitteeltisgerichtopeenanalyse
vanopbrengst-enkwaliteitskenmerkenonder invloedvandestikstofbemesting.Opeenzeergoed-vochthoudende grondteNumansdorpwerdbij
Cox'sOrangePippindehoogsteopbrengstverkregenopdeveldjes,waar
aljarenlangstikstofbemestingwasweggelaten.OokGoldenDelicious
gafhiervangeennadeligeffecttezien.Bijbeiderassenwasdevruchtkleurbijweglatenvanstikstofaanzienlijkbeter.
Alsbasisvoordekalibemestingwordtbijfruitgewassenzoweluitgegaanvangrondonderzoekalsvanbladanalyse.Bijbeideishetkaligehalteopzichzelfnietdeenigeindexvoordekalivoedingvandeboom,
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scheuring van v r u c h t e n /
cracking of fruits,
15sep 1976
10r

18

20

••
• •
_._L._#.J_.
I
22
24
26

•
L.

I
L
28
30
32
zuigspanning b l a d /
tension in leaf,
20aug.1976,kgf/cm2

Fig. 14.Het scheurenvanvruchten ineen regenperiode nahoog oplopendezuigspanning in debladeren in devoorafgaande droge tijd (Cox's
Orange Pippin).
Fig. 14.Cracking of fruits during arainyperiod following high
moisture tension in the leaves occurring inthe preceding dryperiod
(Cox'sOrange Pippin).

anderefactorenhebbenhierbijookinvloed.In1976werdenopvrij
groteschaalinbewaarfruitsmaakproevenenbepalingenvansuiker-en
zuurgehaltenuitgevoerd.Eenhoogkaligehalte,o.a.teverwachtenbij
beperktestikstofvoedingenbijeengoedestructuurvandegrond,ging
samenmeteenbeteresmaakenhetlangerbehoudenblijvenvandiegoede
smaak.Bijeenhogerkaligehaltekwammeer zuurindevruchtvoor.In
hetdrogejaar 1976washetkaligehaltevanhetblad lagerdaninvoorgaandejaren,vooralopniet-sterkvochthoudende gronden.Ineenbodembehandelings-druppelbevloeiingsproefopplaatgrondvergroottekalibemestingdevruchtmaatinafhankelijkheidvandewatervoorzieningen
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dedrachtvandeboom.Bijgeringedrachtgafdecombinatievankalibemestingenwatergevengeengroterevruchtendanelkvandezetwee
factorenafzonderlijk,maarbijeenzwaredrachtbleefhetgunstige
effectvandecombinatievanbeidebestaan.
Ookinandereproevenwerdheteffectvaneenverbeterdevochtvoorzieningvandeboomdoormiddelvandruppelbevloeiingbestudeerd.Er
werdeenopbrengststijgingverkregendoorhetverderuitgroeienvande
vruchten.Metééndruppelpuntperboomwerdeenbetereffectbereikt
danmetéénper tweebomen.Ineenproefwerdendrieperiodenvan
watergeventoegepast :16junitot1juli,1julitot30julien1
augustus tot 16september.Demiddelsteperiodehadhetmeesteeffect
opdevruchtgroei,terwijldesterkstehergroeivandescheutenwerd
waargenomenbijeenwatergift indetweeonderscheidenperiodenvanaf
1juli.Devruchtenvandezebehandelinghaddenhetmeeste stip.Bij
alleenwatergevenindelaatsteperiodeontstond indevruchtenoverwegendzacht.
Instudieisdeinvloedvanweers-enbodemfactorenophetoptredenvanfysiologische ziekteninhetbewaarfruit.Hiertoediento.a.
debodembehandelings-druppelbevloeiingsproef,waarindekalibemestingwelhetgezamenlijkpercentagestipenzachtdeedafnemen,maar
daarbijeenverschuivingvanstipnaar zachtaantasting lietzien.
Watergevenineindjuniofinjuligafduidelijkmeer stipdangeen
watergevenoflaterevochttoediening,eenenanderheeftwaarschijnlijktemakenmeteenversterktescheutgroeionderinvloedvande
beterevochtvoorziening. Ineenbeschaduwingsproefvandrieperioden
bleekdatdebehandeling indeeersteperiodevanjunienjuliextra
vruchtruiveroorzaakte.Hierdoorgroeidendeoverblijvendevruchten
verderuit.Hetgehaltevandevruchtaandrogestofwas lager,het
optredenvanstipwerd ietsgestimuleerd. Ineenproefmethetalof
nietbewerkenvandeboomstrookenhetalofnietbrengenvanmulch
daaropwerdevenals invorigejarendetendenswaargenomen,datgrondbewerkingopdeboomstrookenhetopderijbaanlatenliggenvanhet
grasverminderingvandekansopstipgeven.Dooreentoenemendekalibemestingnam indezeproefhetstippercentagebijgelijkblijvende
opbrengsttoe.
DoorPouweretal.isin 1975eenmethodeopschriftgezet,waarbij
gegevensoverbladgehaltenenboomgaardfactorenwordenverwerkttot
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eenbewaaradviesvoorappelen.Bijdetoetsingvanditadviescorreleerdendeadviseringscijfersindrievandevierproefjarenvaneen
bewaarproefmetpartijenvan27-29bedrijvenstatistischbetrouwbaar
metdepercentagesgaveappelennabewaring.
Ineenproefmateriaalvanstipbestrijdingsproevenvan 1961-1975werd
eenaanwijzinggevondendat,evenalsalwas aangetoondineenvierjarigproefplekkenonderzoek,hoge temperatureninaugustusdebewaarkwaliteitverminderen.Desamenhangvandebewaarkwaliteitmethet
kalium-encalciumgehaltevanbladenvruchtwasechterveelduidelijker.
Hettegengaanvankaliovermaatopdeboomstrookdoortoedieningvan
calcium-enmagnesiumcarbonaatof-sulfaatineenbestaandeboomgaard
hadophetkaliumgehaltevandegrondalleenbijhetgebruikvansulfaateen,zijhetgering,effect.Deblad-envruchtsamenstellingvan
deboomwaspraktischnietveranderd.
Hetonderzoeknaardeontwikkelingvaneenspintmijtenpopulatieop
deboominafhankelijkheidvandiensstikstoftoestand leiddetotde
conclusie,datergeenverbandbestaat.Alleenbij zeerduidelijk
stikstofgebrekisdepopulatiedichtheid lager.Aandeanderekantis
deboombetertegendeplaagbestand,alsdestikstofvoorzieninghoger
is.
Groenteteelt

onder glas

Bijaardbeienophetwachtbedwerddereactienagegaanopdriesoorten
fosfaatmeststof.Evenalsinvoorafgaandeproevenbleektoepassingvan
tripelsuperfosfaatongunstig.Thomasmeelwaseengoedemeststofvoor
gebruikophetwachtbed.
Hetnitraatgehaltevanindewintermaandengeteeldeslaligtrelatiefhoog.Ineenproefopzavelgrondluktehet,doortoedieningvan
zwavelzureammoniakplusdicyaandiamide,hetnitraatgehaltevan2,14%
N03-Nopdedrogestofbijuitsluitend zwavelzureammoniakterugte
brengentot1,301NO3-Nbijdehoogstegiftdicyaandiamide,terwijl
eenongunstige invloedophetkropgewichtnietwerd gevonden. Een
proef,waarbijmetzwavelomhuldureumwerd gebruiktnaastdicyaandiamidegafnauwelijkseenverlagingvanhetnitraatgehalte
maarweleengeringe,statistischbetrouwbaredalinginhetkropge-
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wichtopdieobjectenwaardicyaandiamidewastoegepast.
Ineenonderzoeknaarhetvoordeplantbeschikbare zinkenmangaan
werdenenkelegewassengeteeldop100 grondmonsters,afkomstigvandiverseplaatsenverspreidoverhetgeheleland.Bijdezinkbepalingvoldeedvooraldeextractiemetammoniumacetaat,bijmangaanbleekvoor
het1:2volume-extractmetwatereenzeergoedecorrelatieaanwezigte
zijntussenhetmangaangehaltevanhetextractendatvanhetgewas.
Ineenoriënterendonderzoekwerdhetgehalteaanzwaremetalenin
voorjaarsslabepaald tervaststellingvandeinternekwaliteit.Inhet
algemeenlagendegehaltenaankwik,loodenarseenverbenedende
eisen,diehieraanvermoedelijkindetoekomstzullenwordengesteld.
Hetgehalteaancadmiumwasgeziendenormrelatiefhethoogst.
Groenteteelt

in de volte grond

Bijspruitkoolwerdnagegaan,ofdeoverbemestingmetstikstofte
vervangenisdoortoedieningvanlangzaamwerkende stikstofmeststofbij
hetuitplanten.Ineendaartoeaangelegdeproefwasgeenvandebehandelingenuitgesprokenbeter.ErwasdetendensdatdelangzaamwerkendemeststofFloranid,maarookkalkammonsalpeter,beide ineens
gegevenbijhetplanten,beterwarendandeoverigemeststoffenen
.ookbeterdankalkammonsalpeterindriemaalgegeven.Menzoudus
voordestikstofbemestingvanspruitkoolkunnenvolstaanmetdegoedkoopstemeststof,kalkammonsalpeter.Hetlijktnietteminraadzaamde
stikstofbemestingwegensdekansopwortelverbranding tochinmeerdere
kerentegeven.
Zoalsreedsinhetverslagvanhetvorigejaarwerdbeschreven,lukte
hetinwendigbruininknolselderijoptewekkendoortelenopsteenwol
onderboriumtekort.Hetonderzoekwerdvoortgezetomdezeinvloedvan
boriumnadertepreciseren.Bijdeanalysevanloofenknolindehiervoorgenoemdeproefwerdindeziekeplanteneenlagerborium-eneen
hogercalciumgehalteinhetgewasaangetroffen,metals resultaateen
sterkeverhogingvandeCa/B-verhouding.In1975werdenopdeZuidhollandseenZeeuwseeilandensterkegroeiafwijkingengeconstateerd.In
eenproefplekkenonderzoekwerdnagegaanwelke factorentotdezeafwijkingenentotproduktiedervinginhetalgemeengeleidhebben.De
verschilleningehalteaanboriumencalciumtussen ziekeengezonde
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knollenwarenindepraktijkveelminderuitgesprokendanbijdeproef
opsteenwol.Alleenhetcalciumgehaltewasgemiddeld inde ziekeknollenwathogerendusookdeCa/B-verhouding.De opbrengstverschillen
tussendepercelenwarenvooreengrootdeelteverklarenaandehand
vandefosfaattoestandvanendestructuuromstandighedenonderdebouwvoor.Destructuurenhetvochthoudendvermogenvandebovenste 50cm
vanhetprofiellijkeninbelangrijkematehetoptredenvangroeistoornissentengevolgevanrelatiefboriumgebrekenvochttekortbijaanhoudenddroogenwarmweertebepalen.
Deteeltvanwaspeenopdiluviale zandgrondroeptvragenopoverhet
bereikenvaneengoedekwaliteitbijeenvoldoendeopbrengst.Ineen
proefwerdgewerktmettrappenvarkensdrijfmest,stikstofenborium.
Deproduktienamtoemettoenemendehoeveelheiddrijfmesttot80ton
perha,bijwelke giftheteffectvandemineralestikstofuitbleef.
Ookopboriumwasereengunstigereactie.Deeersteanalysesopnitraatlatenvrijhogegehaltenzien,vooral indeeersteproefoogst
vanzeerkleineworteltjes.Dehoogstenitraatgehaltenkwamenvoorbij
de zwaarstestikstof-envarkensdrijfmesttrap.
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Sectie Plantkunde

dr.L.K.Wiersum
Nahetvertrekvaneenanalist,bleefdezefunctiederestvanhet
jaaronvervuld.WelkonopbasisvanderegelingTijdelijkeArbeidsplaatseninmeieenextrahulpkracht aangesteldwordenomspeciaal
belasttewordenmeteenoriënterend onderzoekaanlaanbomen.Bijhet
velewerkt.b.v.hetkwantitatievewortelonderzoekkreegFlorisassistentievanMerema,terwijlzonuendanookHiddinghulpverleende.
Naastheteigenonderzoekwerdveeltijdbesteedaanmeer algemene
zaken.Hetdoorwerkenvandeveleconceptenvoorhetrapportvande
CommissieOnderzoekBiologische Landbouwenhetschrijvenvancommentaarerop,alsmedehetsamenstellenvaneigenconceptenvoorbepaalde
details,vergdeveelwerk.Velevergaderingenvandezecommissiewerdenbijgewoond.Hetsamenstellenvanhetdefinitieverapportisnu
echtervrijwelgereedgekomen.
ZoalsgebruikelijknamookhetbeoordelenvaningezondenmanuscriptenvoorPlantandSoilenige tijdinbeslag.
Ookditjaarwerdweereengrootaantalwortelmonstersgespoelden
gewogen.Enkelemalenwerdenooknaaldenplankmonsters bewerkt.Veel
werkwordthiervoorderden,ooksomsvanbuitenhetinstituut,uitgevoerd.Enkelekleineverbeteringenindeuitvoeringvandewerkzaamheden,waarvoorFlorisdedagelijkseverantwoordelijkheiddraagt,
werdeningevoerd.
Inhetafgelopenjaarbleefhetonderzoekbeperkttothetbestuderen
vanwortelgroeienwortelfuncties. Intensiefcontactwerd onderhouden
metdrs.VanNoordwijk,wiensonderzoekenmethodieknauwaansluitbij
dievandr.Wiersum.Dereedsgepensionneerdedr.Schuurmanisnogbezigeerderverrichtonderzoekinrapportenpublikatie samentevatten.
Watdewortelgroeibetreftwerdeenoriënterendeproefmetjonge
laanboomsoortenopgezetomnategaanoferookverschillen zijn
watbetrefthetpenetrerendvermogenvandediversewortelsin
dichtegrondlagen.Totnogtoewerdvoorenkelesoorteneen groei-
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remmingwaargenomenopdedichtereprofielen.
Goedewortelgroei isalleenmogelijkbijgoedeaëratie,d.w.z.een
structuur-envochttoestandvandebodem,dieeenvoldoend snelletoeleveringvanzuurstoftoestaat.Wilmendevereiste toeleveringssnelheidvanzuurstofkunnenberekenendaniserbehoefteaankennisover
hetzuurstofgebruikvandewortels.Ookdeverdelingvanditverbruik
overhetprofiel isvanbelang.
Deapparatuurvoormetingvanhetzuurstofgehalte inluchtenwater
werdverderuitgebreid enteveldegetoetst.Hetisnumogelijkgedurende langetijddeschommelingenvanhet zuurstofgehalte indebodemluchtoptweepuntengelijktijdigteregistreren.Dezedroge zomer
werdgekenmerktdoorhogezuurstofgehalten indegrond,b.v.nog
18-1910 2 op55cmdiepteondereengeslotengrasmat.
Deademhalingsmetingenaanwortelstelselsvanopwatercultuurgekweektespruitkoolenstamslaboonplantenliepenweiniguiteen.Van
jongewortelstelsels ligtdeademhalingveelal tussende 2-5mg ( W g
drogewortelmassa/uur.Alsdeplantechterouderwordtenvruchtengaat
dragenneemtdeademhalingtenslottewataf.Dezegegevenssluiten
goedaanbijhetgeenookindeliteratuurwelwordtopgegeven.
Eengoedevruchtbaarheidstoestand vandebodemwordto.a. gekenmerkt
doorhetvermogenwaterenmineralevoedingsstoffenevensnelteleverenalszedoordewortelswordenopgenomen.Dezesnelheidvanopneming
doordeplantkanvoorditdoelhetbesteuitgedruktwordeninhoeveelheidionpereenheidworteloppervlakenper tijdseenheid.Hetonderzoek
iseropgerichtdezeinfluxwaardenenhunvariatie tijdensdegroeivan
eenplanttemeten.
Bijeenaantalsoortenplanten,dieopwatercultuurwarengekweekt,
werdwaargenomendatdeinfluxwaardenvoornitraatvandejongekiemplanthoger zijndanlater indevegetatieve fase.Ditwerdookvoor
spruitkoolgevonden,waareendalingvan 12,8tot 1,5 x10" 8gr.ion
percm2peruurwaargenomen.OokdeK-influxliepterugtotongeveer
dehelftvandeoorspronkelijke, nl. 6,6-3,6x10" 8gr.ion/cm2/uur.
Bijeenserieopwatercultuur gekweektestamslaboonplantenwerdeen
ietsandergedraggeconstateerd.Totenmetdeperiodevanvruchtzettingneemtdeopnemingvannitraatenookkaliumpereenheidvanworteloppervlak toe,ompasdaarnawatterugtelopen.Ookdeademhaling
vandezewortelstelselsvertoonthetzelfdepatroon.Aangeziendehoe-
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veelheidwater,die onder1atmoverdrukdoorhetwortelstelsel
heengeperstwordt,bijdevolgroeideplanteneveneensafneemt,mag
menveronderstellendatdegedaaldeinfluxwaardenmedeeengevolgzijn
vanreductievanhetactieffunctionerendoppervlakvanhetwortelstelsel.Eénenanderwordtinfig. 15.geïllustreerd.
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Fig. 15.Het globaleverloop van dewortelademhaling endewater-en
nitraatfluxper eenheid vanworteloppervlak.
Fig. 15.Overall course of rootrespiration and flux ofwater and nitrate
per unit of root surface.

Omeenzekerinzichttekrijgeninderesistentievanbomentegende
inhetstadsmilieuheersendeongunstigebodemfactorenwerdaaneenaantaljongeboompjesdereactievanhetwortelstelselopdroogtenagegaan.Alsmaatvoorhetfunctionerenvanhetwortelstelselwerddeper
tijdseenheiddoorgeperstehoeveelheidwatertijdensennaeendroogteperiodegemeten.Inditoriënterendeonderzoekkwamenduidelijkeverschillentusseneenaantalsoortenjongelaanboompjesnaarvoren.De
meesteachteruitganginwaterdoorlatendheid tijdensdroogtevertoonden
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iep,populierenwilg,waarbijhetherstelbijhernieuwdwatergeven
bijiephetbestverliep.Minder achteruitganginwaterdoorlatendheid,
maarookeengeringerherstelwerdwaargenomenbijeik,esenesdoorn.
Infig.16wordtvoor tweesoortenhetgedragschematischweergegeven.
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Fig. 16.Globaalverloopvandehoeveelheiddoorgeperstwaterbijcontinudroog(
) ,weergietenna2-3dagen(
)enweergieten
na5of7dagen (
)inpercentbeginwaarde.
Fig. 16.Overallcourseoftheamountofwaterpressedthroughfor
continuouslydry(
),wateredafter2-3days (
)andwatered
after5or7days(
)asapercentageoftheinitialvalue.

VooreencongresinGentwerdeenvoordracht samengesteld,waaringepoogdwordteenoverzichttegeveninwelkematedesamenstellingvan
deplantgebruiktkanwordenvooreenbemestingsadvies.Hetboodeen
goedegelegenheiddegeheleketenvanprocessen; toelevering,absorptie
endistributievanelementenoverdeplantnogweereenskritischin
beschouwingtenemen,mede tegendedoelstellingenvanonseigenonderzoek.
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Buitenlands contactwerd onderhoudenviahetbijwonenvaneensymposiumoverplantevoeding inGent,hetontvangenvaneenaantalbezoekersencorrespondentie.Hetbinnenlands contactmet vakgenoten
looptvooralviaeenaantalstuur-,werk-ofcontactgroepen.Hetmeest
belangrijk zijndestuurgroep OBIS,engroepenalsBodemstruktuur Gewasreakties,Vruchtfysiologie,Plantenteelt zonderaarde,Contact
CommissieBodembiologie.Daarnaastbestaanergoederelatiesmetde
afdelingenPlantenfysiologie vandeuniversiteiten inUtrecht en
GroningenendeafdelingOecologie inGroningen.
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Sectie Wiskunde

ir.J.T.N.Venekamp
Dewiskundige statistiekwordtvoornamelijkopdriepunteninhet
onderzoekaanhetIBgebruikt: bijhetontwerpenvanproefschema's,
hetbewerkenvandewaarnemingsuitkomstenenbijhetinterpreteren
vanderesultaten.Denodigekenniswordtverkregendoorhetbijwonen
vanbijeenkomstenenhetonderhoudenvancontacten,o.a.metIWISTNOinDenHaag.
OnsverslagvaneenreisnaarEngeland (1975)was vooreenmedewerkervanIWIS-TNOaanleidingomteonderzoekenofmenhet systeem
vanRothamstedwaarbijmendeproefschema'spercomputermaaktenlatervoordebewerkingweeroproept,ookhier zoukunnen invoeren.Van
Britse zijdewerdvoorgesteldomeenlijnverbindingmetdecomputer
teRothamsted totstandtebrengen.VanNederlandse zijdewashiervoor
weinigbelangstelling.Eenbelangrijk argumentwasdatdevoordeproevenverantwoordelijke personenaanelkeproefafzonderlijkdenodige
zorgwillenblijvenbesteden,zodatdecomputer slechtseengeringdeel
vanhetwerkkanovernemen.
Deaandachtbleefgevestigdophetgebruikvancorrectemodellen.Bij
eenonderzoeknaar stipinappelsvandr.VanGoorwerdenCa,MgenK
inhetvruchtvleesbepaald.ToendewaarnemingenvandeCa,MgenKgehaltesalspuntenwerdenweergegevenineengewoneruimtemetloodrechtopelkaarstaandeCa-,Mg-enK-assen,blekendezepuntenbij
benaderingineenvlakteliggendatmenopgebouwdkandenkenuit
lijnenevenwijdigaandeCa-asgedragendooreentakvaneenparabool
inhetMg-K-vlak.Eendriedimensionale normaleverdelingzoueenconcentratievanpuntenrondeencentrumhebbengegevenmeteenspreiding
indrierichtingen.Hierhadmenechtertemakenmeteenspreidingin
derichtingvandeCa-aseneentweedeloodrechtdaaropbinnende
kromme lijn,diedefunctionele samenhangtussenMgenKweergeeft.De
vaste samenhang tussenMgenKmoetfysischverklaarbaar zijn.
Alsmendergelijkegegevens statistischwilbewerkenenonnadenkend
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begintmetaantenemendatmentemakenheeftmeteendriedimensionalenormalewaarschijnlijkheidsverdeling,isditeenernstigefout.
Mengaatnietalleenuitvandrieonafhankelijkvariërendegrootheden,
terwijlermaar tweeonafhankelijk zijn,maarookmistmenhetkromlijnigverbandtussenMgenK.DitgeeftaanleidingtoteenbetrekkelijklagecorrelatiecoëfficiëntvanMgenK.Hieruitconcludeertmen
nietlichttotvastefunctionelesamenhangentussendegrootheden.
Hetlijktonsdemoeitewaardomookeensinanderegevallenwaarmen
metgehalteswerktenspreidingenwilanalyserenna tegaanoferdergelijkenietaantoevalsspreidingonderworpenafhankelijkhedenbestaan.
Zekunnenaanwijzingengevenoverfysischeachtergronden.
Deformulesdiehetverbandweergeventussendehoeveelheidmestxen
deopbrengstyblijvendeaandachtvragen.DeMitscherlichformule
y =A {1-e~ ^x ^}iswiskundighetelegantste.ParameterA
heefttemakenmetdemaximale opbrengst,Bmetdeschijnbarehoeveel"
heidmestindegrondenCmetdewerkzaamheidvandetoegediendemest.
De formulevanGreenwood l/y=1/A+1/{(x+C)}heefteveneensdrie
parameters.OokhiergeeftA demaximaleopbrengstweer,Cgeefthier
deschijnbarehoeveelheidmestindegrondaanenB ishierdewerkingscoëfficiënt. DeGreenwoodformulekanmenopvattenalseengrovebenaderingvandeMitscherlichformule engeeftuiteraardandereschattingen
voordeovereenkomstigeparameters.DeconstantenindeGreenwood-formulekunnenmetdecomputerwordenberekend.
Eenderdeformulemetrechte lijnstukken,eenstijgend gedeeltetot
deoptimalewaardeendaarnaeenlichtdalendgedeelte,werddoorBoyd
gelanceerd.Dezeformuleisergeenvoudig,maargeeftgemakkelijkaanleidingtotonjuistebemestingsadviezen,zodatdezemethodebeterniet
kanwordengebruikt.
Hetisreedslangbekenddatdedrieparametersindeformulevan
Mitscherlichgeenconstantenzijn,maargroothedendievanperceeltot
perceelvariëren.Eenconsequentiehieruitis,datmentoteenbeter
bemestingsadvieskomtalsmenvanalledrieparameterstegelijkuitgaat.Bijhetadviesopbasisvanhetgrondonderzoek leverende
chemischebepalingeninzichtindehoeveelheidmeststof indegronden
deverwachtewerkingvandetoegediendemest,maarnietinhetverwachteopbrengstniveau.Omtoteeneconomischverantwoordebemestingte
komenkanmendeverhoudingtussendeprijsvanhetoogstproduktende
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meststofmedeinrekeningbrengen.Tevensspeelthiereenrolofmen
eenhogeoflageopbrengstverwacht.Bijdezelfderesultatenvanhet
grondonderzoekendezelfdeprijsverhoudingenkanmenbijhogereopbrengstenmeermestrendabelmaken.
Ing.J.Wolfverzorgdeeencursusinhetverwerkenvanwaarnemingsuitkomstenvoorhetlaboratoriumpersoneel.Inzesbijeenkomstenbehandeldehijenigehoofdzakenvandesteekproeftechniekenhetweergevenvanwaarnemingsuitkomsten,dekansrekening,kansverdelingen,
stochastischeverbanden,toetsings-enschattingstheorie.
Hijnamzittingineencontactgroepdie zichbezighoudtmetuitwisselmonsterstussendelaboratoriavanhetBLGGteOosterbeek,
deRijksdienst IJsselmeerpoldersteLelystadenhet IB.Hetverkregencijfermateriaalwordtdoorhemstatistischonderzocht.
Cmdenodigevaardigheid tekrijgenindetoegepastewiskundewordt
metdr.ir.VanderBoon,drs.VanNoordwijkenir.DeWilligen
"AdvancedCalculus"vanJ.M. Spiegeldoorgewerkt.
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Algemeen

Bestuurs- en beheerszaken
Hetbestuurbelegdedrievergaderingen:op5februari,12meien
10december.
Ir.J.Wind,adviserendlidvandeCommissievanBeheervandeIBbedrijvenindeNoordoostpolder,overleedop24juli1976op82-jarige
leeftijd.Decommissievergaderdeop13februari,23april,14juni,
15septemberen24november.

Algemene zaken
PersoneeIszaken
Formatiepersoneel.

Aanvankelijkbestonddepersoneelsformatieuit170

plaatsen.Op1januariwarendaarvan165plaatsenbezet.Devijfoverigeplaatsenwarenvakaturesvooreenwetenschappelijkeonderzoeker
bijdeafdelingBodemfysicaengrondbewerkingenéénbijdesectie
Plantkunde,eentechnischambtenaareneenadministratievekrachtbij
deafdelingBemestingindelandbouweneenproefveldverzorgerbijde
drieorganische-stofbedrijventeNagele.
Indeloopvanfebruariontvingenwijdemededelingdatinverband
metdeorganisatorischepositievandedrieorganische-stofbedrijvende
personeelsformatieop173plaatsenkonwordengesteld.Dedaardoor
ontstanedrieplaatsenwerdenbezetdoorD.Drenth,J.B.vanderMolen
enW.E.Willems,allenmedewerkersbijdeTechnischediensten.De
overigevakatureswerdenvervulddoor:mej.A.Broekema(12januari),
D.deBoerening.P.A.Zandt (1februari),drs.M.vanNoordwijk
(16februari),mej.T.M.Paul(21april),W.J.Romers(1september),
mej.B.T.Feenstra (1november)endr.ir.P.A.C.Raats (1december).
Indeloopvanhetjaarvertrokkenvijfpersonen,teweten:1mei
E.Ebels (wachtgeld),17meimevr.C.J.M.Verhagen-Fokkelman(andere
betrekking),1juliG.Mesker (anderebetrekking),16augustus
mej.J.E.vanderMunnik (anderebetrekking)en30augustusmevr.
G.Patje-Lindeboom(huiselijkeomstandigheden).Op31decemberbestond
devastepersoneelsformatieuit171personen.Deoverigetweeplaatsenwarennietbezet:dievaneenanalistbijdesectiePlantkunde
eneentuinbaasbijdePotproevendienst.
Tweeplaatsenwerdenelkdoortweepersonenbezet (toteentotaalvan
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40uurperweek),ni. naastmevr.H.LukkenendeheerP.C.Siebelink
dedamesA.TuinmanenG.M.vanDijk.
Langdurigziekwarening.H.R.Bruce,mevr.H.A.Stokla-Groenwold,
J.NijborgenJ.Ottens.Zijwerdenvervangendoorresp.mej.s.Geitz,
mevr.R.W.Melchers-Dieters,mevr.J.S.deJonge-PostmusenG.Bezu.
IndeZ-formatie (personeelt.b.v.doorderdengefinancierde,tijdelijke
projecten)werdper1januariaangestelddr.G.J.vanRossum(voor
Rijkswaterstaat,t.b.v.hetOosterscheldeprojeet).Mej.G.Jager
(laborantet.b.v.genoemdproject)vertrokper1juni;inhaarplaats
werdniemandaangesteld. Hetaantalmedewerkersindezeformatiebedroegper31decembervijf.
Arbeids contractanten.

Inverbandmetextraseizoenwerkzaamhedenwaren

21personeneenaantalmaandenindienst.Vandezecategoriemedewerkerswarenper31decembernogdriepersonenindienst.Indezomermaandenwarengedurendeenkelewekenweervakantiehulpenbijonswerkzaam.
OokditjaarwasdeheerJ.P.Riedelweerinonvolledigdienstverbandwerkzaam.Inverbandmetdedoordescholenopgelegdeverplichte
praktijktijd,waren22leerlingeneenaantalmaandenbijonswerkzaam.
Zijwarenafkomstigvandevolgendeonderwijsinstellingen: LH(3),
RU (1),HLS (4),HTbS (2),MTbS (2),HBO (7),MBO (2),BDA (I).
Gasten. Alsgastenwarenwerkzaam:tweeonderzoekers,gedetacheerddoor
hetLandbouwkundigBureauderNederlandseStikstofmeststoffenindustrie;
eenonderzoekerendrielaboratoriummedewerkers,gedetacheerddoorhet
WaterloopkundigLaboratorium.
Ambts- en dienstjubilea.

Vijfentwintigjaarinoverheidsdienstwaren:

E.H.Bruinsop2maartenK.H.Zschuppeop1december.Vijfentwintig
jaarindienstvanhetinstituutwaren :E.H.Bruinsop2maart,
dr.A.J.deGrootop16julienK.H.Zschuppeop1december.
Promotie. Op10novemberpromoveerdedrs.G.J.vanRossumtotdoctor
indewiskundeennatuurwetenschappenaandeUniversiteitvanAmsterdam
ophetproefschrift"SomeContributionstoLinearTitrationProcedures".
Promotorwasprof.dr.G.denBoef.
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Financiële zaken
Hetisgeluktditjaarallefinanciëleverslagenover 1975gereedte
maken.Inditjaarwerdeno.a.aangeschaft: atoomabsorptiespectrofotometer,polarografie-opstelling,electronischebalans,micro-processor
endrijfmestdoseermachine.
Huisvesting
Gereedkwamenditjaaro.a.devolgendevoorzieningen: verbouwingvan
defietsenberging;afzuigingvanderuimten: afwegenmeststoffen,
chemicaliën-magazijnenschaftlokaal;afscheidingruimtenvoorwegen
gewasmonstersenstallingenladingvorkheftruck;bouww.c.+wasgelegenheidinenaanleg 2|"waterleidingmet drukverhogingsinstallatie
naarproefboerderijteHaren;verbouwopenkapschuurtotjongveestal
bijdedrieorganische-stofbedrijventeNagele.
Buitenlandse

bezoekers

Hetaantalindividuelebuitenlandsebezoekersbedroeg 102.Zewaren
afkomstiguitdevolgende landen: Argentinië (1),Australië(3),
België (1),BondsrepubliekDuitsland (46),Finland (1),Hongarije(2),
Ierland (1),Indonesië (11),Israël (2),Japan (2),Joegoslavië(1),
Nieuw-Zeeland (1),Noorwegen (1),Oostenrijk (3),Papua (1),Tsjechoslowakije (2),Turkije (1),USA(6),VerenigdKoninkrijk(12),
Zwitserland(4).
Buitenlandse reizen, congressen, symposia
Ir.J.Frummelbezochtop10februaridebijeenkomstvandeFertiliser
Society"Soilanalogiesandfertiliserresponse"inLonden.Van12tot
13februarinamendr.H.vanDijkenir.G.Lebbinkdeelaanhet3e
Colloquium"NebenwirkungenvonPflanzenschutzmittelnaufBodenmikroOrganismen"inBraunschweig (BRD). Ir.S.deHaanening.J.Lubbers
bezochtenop19februarideLandbouwkundigeFaculteitvandeUniversiteitvanLeuven,waar zijoverkationenwisselaarsenzwaremetalen
spraken.Op20februarihaddenzijeengesprekmetProf.DörrenDr.
WarnuszvanhetAgrikulturchemisches InstitutvandeUniversiteitvan
Bonnoverzuiveringsslib,zwaremetalenenz.Dezelfdedaghaddenzij
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een.gesprekmetProf.Cröszmann,Dr.LeiffertenDr.Rethfeldvande
Landwirtschaftliche Untersuchungs-undForschungsanstalt inMünster
overgezamenlijkeproevenmetzwaremetalen,hunonderzoekmethoden en
depublikatiederresultaten.Dr.ir.K.Dilzhieldop 20februarieen
lezinginBunde (BRD).
Dr.VanDijkwas 1en2maart inBrusselomdevoorbesprekingbij
tewonenoverhetEEG-Megista-Symposium inseptember 1976inModena.
Op 15en 16maartwoondenir.G.J.Kolenbrander,ir.L.C.N,delaLande
Cremer,ir.C.M.J.Sluysmansendr.ir.K.W.Smildebesprekingenbij
overdeEEG-notaoverdierlijkemest.Dr.ir.Dilzbezochtop 18maart
eenvergaderingvandeFertiliserSocietyinLonden.Dr.ir.Th.J.
Ferrariwoondevan29maarttotenmet 1aprileenbijeenkomstvande
InternationaleArbeitsgruppe fürBodenfruchtbarkeit inBraunschweig bij.
Op6en7aprilbezochtdr.VanDijkdeDeutscheNormenausschuss
"Torf"inHannover.Van 23apriltot16meibezocht ir.De laLande
Cremereensymposium inCanadaenmaakteeenstudiereis langsdiverse
institutenindeVerenigde StatenvanAmerika.Dr.ir.Dilzenir.
W.H.Prinsnamenop 27aprildeelaaneenvergaderingvandeNSMin
Brussel.Op 29aprilbezochtir.R.Reuderinkeenvergaderingvan
deFertiliserSocietyinLonden.
Van4tot6meiwoondeir.LebbinkhetInternationale symposiumover
Fytopharmacieenfytiatriebij inGent.Dr.ir.H.A. Sissinghmaaktevan
10totenmet 13meieenreisnaarOostenrijk,waarhijeenbezoekbracht
aandeBundesversuchsanstaltLinzteLinzendeelnamaandejaarlijkse
bijeenkomstvande"Arbeitsgemeinschaft landwirtschaftlicherVersuchsanstalteninOsterreich"teInnsbruckwaarhijeenvoordrachthield.
DeconferentieELSE (EuropeanLifeScienceEditors)teParijswerdvan
10t/m 12meibijgewoonddooring.G.H.Arnold.Dr.W.vanDriel,
dr.B.J.vanGoor,ir.DeHaan,ir.Sluysmansendr.ir.Smildenamen
deelaandevergaderingvandeDuits-NederlandseWerkgroep"Siedlungsabfallkomposte"vandeLUFAinMunster.
Dr.ir.Smildebezochtvan9totenmet 11junihetAgricultural
ResearchStationforSoilsandFertilizers inLarissa(Griekenland).
Hetcongres"Agrochemicals inSoils"inJeruzalemwerdvan13tot21
junibijgewoonddoordr.VanDijkenir.Sluysmans,terwijldr.ir.Smilde
ditcongresvan 13totenmet 18junibezocht.Ir.P.Boekeibezochtvan
13tot20junide 7thConference oftheInternational SoilTillage

ResearchOrganization inUppsala. Ir.VanOuwerkerkbezochtdezeconferentievan 15tot18juniendr.ir.Ferrariwasdaarvan20tot27
juni.Van20junitot6juliwoonde ir.Reuderinkhet International
FertilizerCongress inMoskoubij.
Van6tot9julibrachtdr.DeGrooteenbezoekaandeBondsrepubliekDuitsland.HijbezochtdaardeuniversiteitvanMainz,waarhij
ookeenvoordrachthield,enhetStatistischesBundesamtWiesbaden.
Ir. DelaLandeCremernamvan5totenmet9julideelaanhetColloque
International surlesEssaisdeFertilisationdetrèslonguedurée
etleursenseignements teGrignon/Thiverval (Frankrijk)enhielder
drievoordrachten.VanStotenmet9julibezocht ing.J. RisinstitutenteHannoverenGöttingen (BRD)enbesprakerresultatenvanhet
DuitseenNederlandse stikstofonderzoek enbrachteenbezoekaanenkele
proefvelden. Ing.J.H. Schepersbesprakop 14en 15juliindemachinefabriekFr.EiseleenSöhne inSigmaringen (BRD)demogelijkhedenvan
eendrijfmestdoseermachine.
InBrussel,op 10en 11augustus,woonde ir.Reuderinkdevergadering
vandeWerkgroepMeststoffenBenelux bij.
Van6totenmet 10septemberbezocht ir.DeHaanhetLAEA/FAO-SymposiumonSoilOrganicMatterStudies inBraunschweig (BRD)enhield
ereenvoordracht.Dr.ir.J. vanderBoonendr.L.K.Wiersumwoonden
van6totenmet 11septemberhet4eColloque International surIe
Controledel'Alimentation desPlantesCultivéesbij teGent (België).
Op 7,8 en9septembernamdr.ir.DilzdeelaandeSemaine d'Etude
internationaledelaCéréalicultureteGembloux (België).Dr.ir.Smilde
woondeop7en8septembereendeelvanbovenstaande graanstudieweekbij
enhieldereenvoordracht.Van7tot9septemberwoondedrs.M.van
NoordwijkhetSymposiumvandeSocietyforExperimentalBiology"Integrationofactivity inthehigherplant"bij inDurham (UK).9, 10en11
septemberbezocht ing.RiemVis inMagglingen (Zwitserland)hetRasen
Colloquium. Indeperiodevan 18tot25septemberbezochten ir.Kolenbrander,dr.R.G.Gerritse,ir.DelaLandeCremerendr.VanDijk
hetEEG-Seminar onLandspreading ofManure teModena (Italië).Dr.ir.
Dilz,ing.Ris,dr.ir.Sissinghenir.Sluysmansbezochten indeperiode
van21 tot24septemberdebijeenkomstvandeLUFAteOldenburg (BRD).
Op 4en5oktoberwoondedr.Gerritseeensymposiumbij inGöttingen
(BRD). Ing.Lubbersbezochtop 12oktobermerdr.Posthumus (IPO)en
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Hingst (MinisterievanSocialeZaken)proevenvanprofessorVanAssche
vandeUniversiteitvanLeuven (België). Ir.DeHaanbrachtvan18tot
22oktobereenbezoekaandeBondsrepubliekDuitsland.Hij bezochter
deLehrstuhlfürGemüsebauinFreising/Weihenstephan,deBayerische
LandesanstaltfürBodenkulturundPflanzenbauteMünchen,deLandesanstaltfürLandwirtschaftlicheChemieinStuttgart-Hohenheim,het
Agrikulturchemisches InstitutderUniversitätBonnendeLandwirtschaftlicheUntersuchungs-undForschungsanstaltteMünster.
Op9en10novemberwoonde ir.Reuderinkweereenvergaderingbij
vandeWerkgroepMeststoffenBenelux,ditmaalinLuxemburg.Dr.VanDijk
bezochtop11novemberdeZwischenahnerTorftageinBadZwischenahn.
Op24en25novembernamir.Prinsdeelaanhetsymposium"GreenCrop
Fractionation"teHarrogate(UK).
Ir.Reuderinkwoondeop9decemberweereenvergaderingbijvande
FertiliserSocietyinLonden.Van13totenmet16decemberbezocht
drs.G.Jager tweeinstituten,inHannoverenGöttingen,omkenniste
nemenvanenvangedachtentewisselenoverantagonismeenhetonderzoekdaarover.Dr.DeGroottenslottebezochtop29decemberde
UniversiteitvanOldenburg (BRD).
Centraal

laboratorium

Hetonderzoekvangrondengewasbewoog zichnietalleenophetzelfde
terreinalsin1975,maarookdehoeveelheidwasnagenoeghetzelfde,
metuitzonderingvanhetaantalbepalingenvanminerale stikstofin
deversegronddatforstoenam.
Debepalingsmethodevandemineralestikstofbestaatuit : (a)een
methodevolgensCotteenKahanevoordeNH^-N+N0 3 -Neneventueel
N0 2 -N, (b) eenMgO-destillatievoordeNHi,-N,en (o) hetverschil
a - b, voorhetNO3-N-gehalte.Alin1975werddemogelijkheidgerealiseerdomgehaltenaanNHi»-Nmetdeauto-analyzer (fabrikaatTechnicon)
tebepalenenvanafjuni 1976wordthetN-mineraalgehaltevolledigmet
deauto-analyzerbepaald,d.w.z.naastdeammoniakstikstofwordttegelijkertijdookdenitraatstikstofbepaald.Vanzelfsprekendisnagegaan,
ofmetdezemethodiekdezelfdeuitkomstenwerdenverkregenalsbij
bovengenoemdonderzoekonder a en b. Erisnogeenachterstandbijde
vloeistofmonsters,dieonderzochtwordenopP-totaal,P-organischen
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P-anorganisch,CODenchloorgehalteenspoorelementen,maardiezal
volgendjaarweggewerktzijn.
Verbeterdisdeatoomabsorptiespectrofotoraeter type400 dooruitbreidingmeteen"microprocessor".NaastdeCa-,Mg-enK-bepalingin
grondengewaswordenopdeatoomabsorptiespectrofotometerdespoorelementenCu,Fe,Zn,Mn,Pb,CdenNibepaald.DeelementenMoenB
wordennogsteedsspectrofotometrischonderzocht.
HetonderzoekvandeuitwisselmonstersingrondtussenhetBedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGewasonderzoek,deRijksdienstvoorde
IJsselmeerpolders (Lelystad)enhetIBvondper tweemaandenplaats,
maarvanafjanuari 1977zal alleenhetBLhetmonsteruitwisselingsonderzoekmethetIBverdervoortzetten.Hetonderzoekwerdaanhet
eindvanhetjaarvergelekenenbesprokenterbewakingvanhetniveau
vandecijfers.
Ookwerddeelgenomenaandebepalingenvandeinternationaleuitwisselmonstersingewas.Devergelijkingvanditcijfermateriaalontvangenwijeenspertweemaanden.
VerschillendemalenwerdendoordemedewerkersvanhetCentraallaboratoriumlezingenendemonstratiesbijgewoondophetgebiedvannieuwe
apparatuur.
Statistische

techniek

Hettoenemend gebruikvandecomputerendrukkerebezettingvande
TeleprintterminalhaddengeleidtotbesprekingenmethetBureauvoor
OrganisatieenEfficiencyvanhetMinisterievoorLandbouwenVisserij.
Doelvandebesprekingenwasomtoteenjuistinzichttekomeninonze
actuelebehoefteaancomputerfaciliteitenendeteverwachtenontwikkelingenindetoekomst.Ditwasnodigomtoteenkeuzevaneenminicomputersysteemtekunnenkomen.Wehopendathiervoorin1978denodige
financiëlemiddelenbeschikbaarkomen.
In1976haddenwenogeenbedragopenstaanvooraanschafvaneen
ponskaartlezerdieaandeteletypegekoppeld zouworden.Moeilijkheden
bijdeaanschafhiervan (bijdeeneleverancierwashetnietmogelijk
omeendemonstratietekrijgenenbijdekaartlezervaneenanderetradenstoringenop)deedonsbesluitenhetbedragvooreenkaartenponsmachinevanTeleprinttebesteden.Degehuurdeenverouderde IBMpons-
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machinemetweinigmogelijkhedenmoesthoognodigvervangenwordendoor
eenmodernerapparaatdiewatmeerisafgestemdopdeCDC-computervan
deRijksuniversiteit.

Bibliotheek
Detotaleuitleningbedroeg2.826,waarvan39aanpersonenofinstellingenbuitenhetIB.Hetaantalaanvragengerichtaananderebibliothekenwas913,waarvan793,d.i.86,86%,positiefzijnbeantwoord.
Nieuweaanwinsten,opgenomenalsseparaat:485,alsboek:202,als
rapport:59,alsmicrofiche:3(8kaarten),alsbetaaldtijdschriftabonnement:12,alsgratistijdschriftabonnement:34.Tweetijdschriftabonnementenwerdenopgezegd.Hettotaleaantalnieuweaanwinsten(uitgezonderdtijdschriftenenvervolgwerken)bedroeg754.
Hetbezitvandebibliotheekisgeworden:4.442boeken,30.585separaten,153microfilms,25seriesmicrofiches (54kaarten),3.068
rapporten,403tijdschrift-enkrantenabonnementen,728vervolgwerkenseries (groepen)enca.10.000geologischeentopografischekaarten.
Hetaantaldienstverleningenaanpersonen (zonderuitlening)wasca.
5.500.
Debibliotheek (zonderhetoverdrukkenarchief)heeftnuca.742strekkendemetersbezetteboekenplankenhetaantalvolumesisnu12.572stuks.
Elkedoosisvooréénvolumegeteld:onze30.585separatenvormendan
1.225volumes.
Hetattenderingsbulletinvannieuwopgenomenmateriaalverscheen12
maal.

Overdrukkenarchief
Delijstvanpublikaties,doorIB-medewerkersgeschreven,isinbewerking.
Inhetoverdrukkenarchiefingeschreven,gerouleerdeenverzonden
overdrukken:57.Erzijn10genummerdeen26ongenummerderapporten
ontvangen.Erkwamenintotaal1.896verzoekenomoverdrukkenenrapportenbinnen.Totaalverzondenoverdrukkenenrapporten:12.006.De
omzetbedroeg25.666 (verzendingenopname).
Hetaantalverschillendeoverdrukkenisnu2.328,wateentotaalvan
36.100exemplarenoverdrukkenmaakt.Hettotaalaantalverschillende
rapportenwerd918;ditbrachtdegeheleverzamelingop2Q.16Qrapporten.
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Tekenkamer en

fotoatelver

Delaatstejarenwashetwerkopdetekenkamerenhetfotoatelier
steedsmeerteruggelopen.Zosterk,datertenslotteveelteweinig
werkwasvoordetweemansterkebezetting.Echter,ophetmomentdat
deheerEbelsmetwachtgeldafscheidnam,begonhetwerktoetestromen.DeovergeblevenheerKlinkhamerkondezestroomonmogelijk bijhouden,zodattenslotteeenhulpkrachtvoordriemaanden (oktoberdecember]moestwordenaangetrokken.
Werkplaats
Behalvereparaties,veranderingenenrevisiesvanlaboratoriumapparatuur,landbouwmachinesengereedschappenenonderhoudswerkzaamhedenaan
gebouwenenkassenwerdenverschillendehulpmiddelenenapparatuurontworpenengemaakt.Wevermelden: eenstalentafelmetafzuigkastmet
eenluchtzuiveringskastvoorhetafwegenvankunstmest,eenverrolbaar
werkplateauvoorgrondtrog,10nieuwe tensiometers,40bakjesvangeperforeerde zinkplaat,eenapparaatvanpvcvoormetingen,10pvcrekjesvoorscheitrechters,apparatuurvoorlysimetereneennieuwe
lysimeterdeksel,52proefpotten,opstellingvanpvc-buismetdruppelleidingenvoorbomenproef,stalenbernonsteringramenmetbijpassend
schepje,roestvrijstalendrukcilindermetteflonbinnenmantelmetstatief,eenpvcdrukvatvoorwortelonderzoek,aanaardappelraspmachine,
eenleidingmetspuitkoppenaangebrachteneenopstellingvoorhet
nemenvanaardappelpureemonsters,eenstalenframemetpersluchtcilindervoorhetheffenvaneenplateauvoorbalans,eentransportwagen
vooreenbalansenteletype,tweestalenraamwerkenmetdaarinroestvrijstalenbakkenvoorhetinwekenvanproefpotten.
Proeven
Veldproeven
Hetjaar 1976gaatdegeschiedenisinalseenuitzonderlijkdroogjaar.
VoordeVeldproevendiensthaddezedroogteenigeconsequenties.Reeds
inwinterenvoorjaarverliependebuitenwerkzaamhedenergvlot,omdat
ookdezeseizoenenergdroogwarenzodatregenverletnietvoorkwam.
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Injanuariwerdbegonnenmetdeeerstestikstofgiftopgrasland,
20aprilwerddeeerste snedereeds gemaaid.
Injunibegonnendeeerstedroogteverschijnselen zichtbaarteworden
opdehogere zandgronden,vooralbijgraslandenaardappelen.
Deoogstenvankoolzaadendegranenverliepenergvlot.Deopbrengstenopdemeestegrondenwarenmatig,opdevochthoudende kleigronden
wasdegraanopbrengst zeerhoog.Degroeiopdegraslandproefvelden
stondna20julivolkomenstil,zodatdiversegeplandesnedennietgemaaidwerden.
VoordeBGDwerdenweereen50_talproefveldenmetca.1800veldjes
graanvandePDgeoogst.Deaardappel-enbietenoogstverliepnormaal,
deopbrengstvandeaardappelenwasaandelagekant,terwijldievan
debietengoedtotnormaalwas.
Ookditnajaarwerdeneen30-talkoolzaadproefveldenopgezochten
aangelegd.
Reedsbegindecemberwarendebuitenwerkzaamhedengebeurdenwerden
diversemedewerkerseldersinhetgebouwgeplaatst.
Deverdelingvandeproefveldennaardeverzorgingsdienstingewas
enaantalveldjesisweergegevenintabelVIII.
TABELVIII.ProefveldenvanhetIBin1976
Gewas

IB

gras
aardappelen
graan
mais
bieten
koolzaad
heide
coniferen
aardbeien
peen
totaal

1330
633
413
268
463
450
144
24
3725

BGD
606
266
379
68
252
54
240
1865

Pot- en vakproeven
Grondaultures. Erwerden54potproevengenomenmetintotaal 16.290
proefpotten.Vandeze lagendriegrotepotproevenmetheesters,metin
totaal8.532proefpottenopdeproeftuinenteBoskoop,HorstenResteren.DezeproevenwerdengedeeltelijkdoorhetBGDverzorgd.
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WateroulUœes. Erwerden16proevenofwatercultures genomen,metin
totaal847proefpotten.
Vakproeven. Erwerden23vakproevengenomenmetintotaal 1348proefvakken.
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Kennisoverdracht

In1976kwamen90publikaties gereedmetIB-medewerkersalsauteurs
ofmede-auteurs.Vandezepublikatiesverschenener22ininternationalewetenschappelijke tijdschriften,boekenencongresverslagen,
29indeland-entuinbouwvakpersen9inrapportvorm.Bovendienverschenener7nota'sen10andererapportenenverslagenmeteenbeperkt
verspreidingsgebied.
DoormedewerkersvanhetIBwerdenditjaar 183voordrachtengehouden,waarvan20inhetbuitenland.Infebruari gafdr.ir.Th.J.Ferrari,
evenalsin197S,collegesinsysteemdynamicavoordoctoraal studenten
Milieukunde aandeUniversiteitvanAmsterdam.
Publikaties
G.H.Arnold.Demagnesiumvoorzieningvangrasland.3.Deinvloedvan
hetgebruikvanmagnesamonopdemagnesiumtoestand vandegrond.Stikstof7(1976)no. 83/84,463-464.
Invierproeven,die gedurende zeven jaren gelegenhebben op stikstofproefbedrijven op zandgrasland, isnagegaan inwelkemate doorbemefstingmetmagnesamon demagnesiumtoestand van degrondwerd beïnvloed. Deproevenwerden uitgevoerd op percelenmet eennormale kalitoestand. Gemiddeld werd jaarlijks 30kgMgO perha gegeven als organischemest.
Wanneer alle stikstof (gem. 380kgN perhaper jaar) indevormvan
magnesamon (N-Mg 20-10)was gegeven,werd demagnesiumtoestand onnodighoog.Werd daarna demagnesiumbemestingweggelaten,dan trad
onmiddellijk eensterke daling van demagnesiumtoestand in.Om een
voldoendemagnesiumtoestand van degrond tehandhaven,blijkt een
gift van50 tot 75kgMgO perhaper jaarvoldoende.

R.ArnoldBik. QualityAnthurium andreanumand Aeahmeafasaiata grown
inpeatsubstratesasaffectedbynitrogenandpotassiumnitrate.Acta
Hortic.No.64(1974)83-81.
A factorial trial including fourN and threeK rateswith the cut
flower crop Anthurium
andreanum in coarse straight peat showed that
flower yield, flower freshweight, stem lengthand spathe lengthand
width favourably responded toK rates,butwere adversely affected by
N rates.Itwas concluded that in fertilizing Anthurium
andreanum in
sphagnumpeatN andK2O should be supplied in the ratio 1 :2.5.The
corresponding optimum contents inrecentlymatured leaveswere 2.03%
N and 3%K.
A factorial trial including sixN and threeK rateswith thepotplant
Aeahmea fasaiata
grown in straight Finnish sphagnum peatmoss showed
thatKwas highly beneficial toplant freshweight,percentage of
flowering plants,earliness of flowering and flower freshweight.N
at the lower rateswas also advantageous.The ratio ofN rate toK2O
rate,giving thebest results,was 1 :2.
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OptimumN and K contents inall the leaves of theplant at theend
of the trialwere found tobe 1.29 and 2.78% respectively.

R.ArnoldBik,S.OosterlooenN.A.Straver. Anthurium
andreanwn;
stikstof-kali-trappenproef.Aalsmeer,Proefstn.BloemisterijNed.,
BloemisterijonderzoekinNederlandover1975 (1976)54-55.
R.ArnoldBik,S.OosterlooenN.A.Straver.Bemestingsproevenmet
gerberainemmers.Aalsmeer,Proefstn.BloemisterijNed.,BloemisterijonderzoekinNederlandover 1975 (1976)114-115.
R.ArnoldBik,S.OosterlooenN.A.Straver.Bemestingsproevenmet
rozen.Aalsmeer,Proefstn.BloemisterijNed.,Bloemisterijonderzoek
inNederlandover 1975 (1976)177-178.
R.ArnoldBikenN.A.Straver.Bemestingsproefbij cyclamenzaadplanten.
Aalsmeer,proefstn.BloemisterijNed.,BloemisterijonderzoekinNederlandover 1975 (1976)92-93.
R.ArnoldBikenN.A.Straver.SubstraatbemestingsproefbijCymbidium.
Aalsmeer,Proefstn.BloemisterijNed.,BloemisterijonderzoekinNederlandover 1975 (1976) 96.
P.Boekel.Possibilitiesforinvestmentofstructureoffine-textured
soils.Meded.Fac.Landbouwwet.Rijksuniv.Gent41(1976)no.1,79-83.
Many clayey and loamy soils have a soil structure that leaves much
tobe desired. On light siltyand loamy soils slaking and capping
in autumn andwinter often cause difficulties withwintercrops,while
heavy clay soils are difficult to till and to cultivate.Theseunfavourable propertiesmay result inapoor actual soil structure that
is insufficient for good plant growth,in spite of the fact thatmore
labourmustbe expended on them.
Theworkability in spring is another important aspect of soilstructure.
Late seedbed preparation and late sowing oftenmean lowyields.To
get good results thephysical properties mentionedmustbe good.
There are several possibilities foran acceptable situation. Soil
conditioners canbe used,but for general agriculture andhorticulture they aremuch tooexpensive. Somore practicalmeasuresmustbe
taken.Much canbe achievedwith a change in clay content or soil
profile,an improvement inhumus content and time status,andbetter
drainage.Also acarefully selected tillage system adapted tothe
soil inquestionmay reduce the difficulties with soil structure in
somecases.
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Tobe able toindicate themost significantmeasures,the influence
of the different factors on thephysical parameters of soilstructuremustbeknown. Some results of our studies on that subject will
begiven.

J.vanderBoon.Laprédictiondel'apparitiondubitter-pitdes
pommes,destinéesàl'entreposage.In:Lecontrôledel'alimentation
desplantescultivées.3eColloqueEuropéenetMéditeranéen,Budapest
1972.Budapest,Akad.Kiadó, 1975pp.897-1000.
Demogelijkheid omal inhet groeiseizoen destipaantasting tevoorspellen,welke de appels nabewaring zullenvertonen,werd bestudeerd
met gegevens van achtentwintig boomgaarden gedurende tweejaren.De
(K+Mg)/Ca-verhouding inhetblad,gecombineerd met degeschatte opbrengst ofdrachtcijfersvan deboom leverde eenbasis voor devoorspelling. Demultipele correlatiecoëfficiënten warenvoorbeidejarenresp.0,58 en0,65.Hoewel degrenswaardevoor degenoemdeverhouding,waar benedengeen stip is teverwachten,voorbeide jaren
bijna dezelfdewas,was dehelling van deregressielijn zeerverschillend. Eenbeschouwing werd gewijd aaneenmogelijke invloed van
weersfactoren op deze samenhang.

J.vanderBoon.Vruchtdunning,zomersnoeienbewaarkwaliteitvanappels.
Bedrijfsontwikkeling7(1976)127-130.
Het effect vanvruchtdunning en zomersnoei op debewaarkwaliteit van
appelswerd bestudeerd. Bijbeperkte vruchtdunning ineind junien
midden juliwas dekwaliteitsachteruitgang gering.Het calciumgehaltevan devrucht daalde en de (K+Mg)/Ca-verhouding steeg in geringe
mate. Door zomersnoei inmiddenjuliwerd dekwaliteit ietsverbeterd,
maar deze geringevooruitgang kwamniet tot stand invruchtenvanmet
kalksalpeter bespotenbomen,welke daardoor al eenbetere kwaliteit
vertoonden.De zomersnoei verhoogde het calciumgehaltevanblad en
vrucht.

J. vanderBoonenA.Das.Mogelijkhedenvanvoorspellenvanstipen
zachtinCox's.Fruitteelt66(1976)632-634.
Aan dehand van gegevens van28boomgaarden,verzameld gedurende vier
jaar,werd demogelijkheid nagegaan deaantasting van stip en zacht
indeappels nabewaring tevoorspellen.Meer stipkwamvoorbijgeringe dracht enhoge (K+Mg)/Ca-verhouding inhetblad inbegin
augustus,vooralbij combinatie van deze.Maar bij dezelfdemate van
dracht en dezelfde (K+Mg)/Ca-verhouding blijven erverschillen in
stipaantasting tussen de jaren.Hier lijkthetweer eenrol tespelen.
Meer stipkomt voorbij eenhogemaximumtemperatuur inaugustus,vooral als deboomweinig draagt.Het zacht isop dezelfdewijze als
stip afhankelijk vandracht en de (K+Mg)/Ca-verhouding,maar de
reactieophetweer isniet dezelfde.
Het pluktijdstip beïnvloedt ookhet optredenvan deaantasting: te
vroegplukken geeftmeer stip.
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R.Boxma.MobilityofironintheestuariesoftheRhineandtheEms
relevanttoplant-availabilityproblems.PlantSoil44(1976)407-422.
Studieswere undertaken toobtain informationon the ironmobilization
processes inthe sediments of the rivers Rhine andEms,both located
inwesternEurope.On theirway fromthe fresh-water tidalarea to
themarine environment these sediments loose a considerable amount
of their iron.The ironisreleased from the sediment bymeans of
biodégradationproducts of the organicmatterwhich dissolve the
ironasorganic iron complexes.Themajor functional groups of these
organic compounds responsible for the ironmobilization are carboxyls
andphenolichydroxyls.From the sediments of the riverEms greater
amounts oforganic iron compounds are dissolved than from sediments
of theriverRhine.Also fewerorganic compounds are released from
marine sediments thanfromfresh-watersediments,which indicates
a diminished ironmobility in themarine area of the delta.Besides
this theorganic compounds fromthemarine sediments showan impoverishment in their functional groups.The sediments of the rivers
RhineandEms arealso distinguished by a different occupation of
functional groups in theorganic compounds.On account of anumber of
experiments themobilization capacity of these river systems have
been discussed.
From aviewpoint ofplantnutrition themobility of iron in deposits
of different ripening stageswas also investigated.

A.DasenJ. Rijsdijk.ProevenmetOsmocote.Jaarb.Proefstn.BoomkwekerijBoskoop 1975 (1976)47-53.
P.Delver.Betekenisvanstikstofvooropbrengstenkwaliteitvanfruitgewassen.Proefstn.Fruitteelt,Jaarversl.1975(1976)44-45,
P.Delver.Fysiogene ziektenvandeboom-gebreksziekten.In:J.Tromp,
H.JonkersenS.J.Wertheim (red.),Grondslagenvandefruitteelt,de
fysiologievandevruchtbomen.Staatsuitgeverij,'s-Gravenhage1976,
pp.150-154.
Van dehoofdelementen stikstof,fosfor,kalium, calcium,magnesium en
de spore-elementen ijzer,mangaan, zink,koper,boriumentnolybdeen
wordenbesproken: de functie,gebrekssymptomen en debodemomstandighedenwaaronder gebrekkanwordenverwacht.

P.Delver.Landelijkebodembehandelingsproevenindefruitteelt.Proefstn.Fruitteelt,Jaarversl.1975(1976)42-44.
P.Delver.Opnameentransportvanvoedingsstoffenenwater.In :
J.Tromp,H.JonkersenS.J.Wertheim (red.),Grondslagenvandefruitteelt,defysiologievandevruchtbomen.Staatsuitgeverij,'s-Gravenhage
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1976,pp. 18-23.
Voor deverklaring vande relatie tussen bodemvruchtbaarheidsfactoren
en devoeding vanhetgewas is inzichtnodig inenkele transportprocessen enbanenwaarlangs voedingsstoffen enwater zichindeplant
bewegen.Behandeldworden: debouwvan deplantecel,diffusie,osmose
enosmotische stroming.Bij deopname door dewortelwordenbesproken:
het transport naar dewortel,deopname enhet dwarstransport inde
wortel.Vanhetxyleem-enfloëemtransportworden demechanismenen de
samenstelling vanhet sapbesproken.Tenslotteworden enkelevoorbeeldengegevenvan debeïnvloeding vanhet transport indeplant door
teeltomstandigheden.

P.Delver.Relatie tussenkaliumgehaltevanappelbladengrond.Proefstn.
Fruitteelt,Jaarversl.197S(1976)46-47.
P.Delver.Toepassingenvanbladanalyseindefruitteelt. Fruitteelt
66 (1976)844-847.
Bladanalyse kan eenbelangrijk hulpmiddel zijnbij hetvaststellen van
debemesting en devoorspelling van debewaarbaarheid. Dit laatstebetreftvooral dekans op deontwikkeling van stip en zachtna depluk.
De interpretatie van deanalysegegevens isechter niet eenvoudig.
Naast deopnamevanvoedingsstoffenworden de gehaltenmede doorfruitsoorten-ras,vruchtdracht,groeikracht,snoeien plantdichtheid
beïnvloed. Bovendien gevende cijfers eenmomentopname van devoedingstoestand. Binneneengroeiseizoenkunnenveranderingen plaats vinden
onder invloedvanhetweer endebeschikbaarheid vanbodemvocht.Dit
allesmaakt hetwerkenmet debladanalysemoeilijk.
Inhet artikelwordennormen gegevenvoor de interpretatie.Debruikbaarheidvan degehaltenwordt apartbesproken.Ookop debasis van de
bladanalyse voorhetpluk-enbewaaradvies wordt ingegaan.

P.DelverenJ. Deekers.Groeienondergrondse delen.In:J.Tromp,
H.JonkersenS.J.Wertheim (red.),Grondslagenvandefruitteelt,de
fysiologievandevruchtbomen.Staatsuitgeverij,'s-Gravenhage1976,
pp. 77-100.
Dit hoofdstukbehandelt dekenmerken en de groeivan vruchtboomwortelstelsels onder invloed van in-enuitwendige factoren.De laatste omvattenbodem-,weers- en teeltfactoren. Ingegaanwordt op de rolvan
hormonen.Van enkele praktijksituaties wordenbewortelingsopnamen gegeven.

P.DelverenD.J.deJong. Invloedvandestikstofvoeding vandewaardplantopdeontwikkelingvanmijtenpopulaties {Panonyehus ulnri (Koch))
enopdeproduktieenkwaliteitvandeappel.Proefstn. Fruitteelt,
Jaarversl.1975(1976)62-63.
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P.DelverenA. Pouwer.Stipinappel.Proefstn.Fruitteelt,Jaarversl.
1975 (1976)48-49.
K.Dilz.Hoge tarweopbrengstenstikstofbemesting. PP-Mag.6(1976)
no.4, 37.
K. Dilz.Destikstofbemestingvangranen.27.Ervaringenmethettoetsen
vanhetbemestingsadviesvoorstikstof.Stikstof7(1976)83/84,446448.
DoorhetConsulentschap voorBodemaangelegenhedenindeLandbouw is
de advisering van de stikstofbemesting voor granen,opbasis van
grondonderzoek op dehoeveelheidminerale stikstof, terhand genomen.
Hiertoewordt opvierpercelenvan 25 zogenaamde standaardbedrijven
periodiek, laagsgewijs tot 1m dieptegrondonderzoek uitgevoerd.
Op eenaantalvan dezebedrijven zijnproevenmet stikstofhoeveelhedenopwintertarwe aangelegd omhet uitgebrachte advies te toetsen en
de samenhang tussen dehoeveelheidminerale stikstof inde grond en
dehoogte van deoptimale stikstofgift vast te stellen.
Gebleken is dat deglobale richtlijn om in 1975rekening tehouden
met een totalebehoefte aankunstmeststikstof van 120-160kgN per
ha juistwas.Eenduidelijkverband tussen de stikstofhoeveelheid
inde grond en deoptimale stikstofgift kon nietworden aangetoond,
wellicht doordat despreiding inde stikstofhoeveelheden niet groot
genoegwas.Verder onderzoek zal dewaarde van debemonstering van
afzonderlijke percelen inverbandmet deadviseringvan devoor een
dergelijk perceel benodigde stikstofgift nogmoeten aantonen.

K.DilzenJ.vandenBos.Grasgroenbemesting. 1.Bepalingvanhet
grondvasthoudendvermogenvanwortelstelselsvangrasgroenbemestersmet
behulpvaneenregenapparaat.Stikstof7(1976)83/84,465-466.
Inhetkader vaneenonderzoeknaar de invloed van ondergeploegde
grasgroenbemesters op de structuurstabiliteit van slempgevoelige
gronden,werd eenmethode ontwikkeld om de doorworteling van de grond
tebepalen en de invloed daarvanop de structuurstabiliteit na te
gaan.Dezemethodeberust ophetmeten vanhet gewichtsverlies van
een doorworteld blok grondper tijdseenheid,wanneer ditblok grond
wordtblootgesteld aanerosie doorkunstmatige regenval ineenzgn.
regenapparaat (foto's 1,2,3 ) .Door een dergelijkblok grondvollediguit te spoelenkanbovendien de daarin aanwezigewortelmassa exact
worden bepaald.

H.G.vanFaassen.MethylationofjiercurycompoundsinSoil,sediments
andsewage-sludge samples.PlantSoil44(1976)505-509.
Sediments of the rivers Rhine andYssel and sewage sludge samples
showedhighmercury contents (5-30ppm).Usually less than 1%- in
one sludge sample 5%- of themercurywas in the form ofmethylmercury.
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Incubation of these samples,undervaried aerobic and anaerobic conditions,withorwithout HgCl2 orphenylmercuryacetate added, gave
no oronly very slight formation ofmethylmercury.
Most agricultural soilshave amercury contentbelow0.1 ppm and
methylationwillbeno problem.

H.G.vanFaassen.Optimaliseringvandebiologische zuiveringvankalverdrijfmestineenactief-slibsysteem.H 2 09(1976)416-419.
Purification of liquid calf manure in a
nitrifying-denitrifying
activated sludge system
The feasibility ofpurifying liquid calfmanure inanalternatingly
aerated activated sludge system isgood.By this process 85%of the
nitrogen in themanure is removed throughnitrificationand denitrification, therest is removedwith the surplus sludge.
Further purification steps areneeded toproduce ahigh quality
effluent,with anitrogen level of 1%of that in the liquidmanure.
Phosphate isprecipitated by adding lime to theactivated sludge
mixed liquor and is removedwith the surplus sludge.With thismethod
thepH remains at about 8.
Tomaintain areliable purification,air supply shouldbeautomatically stoppedwhen the dissolved oxygen level of themixed liquor
increases sharply.The oxygen supply rate shouldbebased on the
oxygenuptake rate fornitrite formation from ammonium. In thisway
the formation ofnitratewill be prevented.
BOD of themanuremustbe used for denitrificationofnitrite.Excess
BODwill be removed afterwards during aeration.

Th.J.Ferrari.Systeemdenkenensysteemdynamica.In:D.J. Kuenenet
al. (red.), Inleidingindemilieukunde.VanGorcum,Assen1976.
pp. 220-234.
Debetekenis vanhet gebruikvan dynamische systemen enhierop gebaseerdemodellen, gekenmerkt dooreen aanwezigheid van terugkoppelingenenhet gebruik van informatie,omverschijnselen opverschillendeniveaus van complexiteit teverklarenwordt behandeld. De
mogelijkheden enbeperkingenwordenbesproken.Hierop volgt eeninleiding toteenmethodevan de systeemdynamicawaarmeehetmogelijk
ishet gedrag van dergelijke systemenmetbehulp van decomputer te
bestuderen.

R.G.Gerritse.Phosphatecompoundsinpigslurryandtheirretention
inthesoil.Seminaronlandspreadingofmanure,1976.Papersofthe
Conference,Part 1.Modena,Inst.Sper.Agron.1976,13-21.
B.J.vanGoor.Fysiogene afwijkingenvandevrucht: stipenzacht.
In : J.Tromp,H.JonkersenS.J.Wertheim (red.),Grondslagenvande
fruitteelt,defysiologievandevruchtboom. Staatsuitgeverij 's-Gravenhage 1976,314-321.
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Dehuidige standvan zakenvan dekennis van stip en zachtbij appel
wordtbeschreven.Hierbijworden zowel fysiologische als praktische
aspectenbesproken.
De oorzaak vanbeide ziektenwordt gezocht in lokaal Ca-gebrek. Het
afsterven van de cellenbijhet calciumgebrekwordtwaarschijnlijko.a
veroorzaakt doorhet lekwordenvan demembranen,waardoor celvocht
uit de cellen inde intercellulairen lekt.De Ca-armoede indevruchtenwordt verklaard uit de lage gehalten van dit element inhet zeefvatensap.Devruchtkrijgtwaarschijnlijk aanvankelijk grotendeels
voeding viahet systeem omdanover teschakelen op floeemvoeding.
Dekinetiek van deaanvoer van elementen alsK en Ca is geheelverschillend.
ZowelhoogK alshoogN indegrond zijn ongunstig. Het laatste element geeft groterevruchten en eenhogerebladverhouding.Dit laatste
betekentmeer vruchtconcurrentie voor hetblad omwater en zouten.
B, Zn enCu spelenmogelijk eengunstigerol.
Wathetklimaatbetreft iseen regelmatigewatervoorziening aan te
bevelen.Hoge luchtvochtigheid enhoge temperatuurwerkenveel scheutenvruchtgroei indehand enstimulerenmogelijk ook stip.Debelangrijkstemaatregel tegen stip en zacht isbespuitingmet Ca-zouten.
Daarnaastkanmen doorbemestingmet Caeenbetere regulering van
K-niveau in degrond enberegening het stip en zacht somsnog verder
terugbrengen.
Enkele puntenvoormogelijk verder onderzoekworden genoemd, zoals
eengrondbepalingsmethode voor calcium,naderekwantificering van
xyleem-enfloeemvoedingvan devrucht en de invloed van temperatuur
envochtigheid op de calciumvoeding.

B.J.vanGoorenD.Wiersma.Chemicalformsofmanganeseandzincin
phloemexudates.Physiol.Plant36(1976)213-216.
Investigationswere performed tostudy the chemical form inwhich
manganese and zinc are transported in sieve tubes.More knowledge
about thismay have practical implications ingetting possibilities
of influencing transport of certainmicro-elements in thephloem
by adding chelating substances.As a testplant Ricinus
communis was
used.From thisplant phloem sap canbe obtained in arather pure
state,The plants received labelledmanganese or zinc.In theexperiments onmanganese translocation aradioactive phosphorus isotope
was added to thenutrient solution to test if complex compounds of the
cation contain also phosphorus.Components of thephloem exudate
were determined bymeans of physicochemical separationmethods.
Almost all zincbutonly apart of themanganesewerebound toorganic compounds.Themajor part of themanganesewas in ionic form.
Themolecularweight of the complexingcompound(s)ofmanganese was
estimated tobebetween 1000and 5000 andof zincbetween 1000and
1500. The complexes probably contain somephosphorus.The charge of
the zinc complex isnegative.

A.J.deGroot.Onderzoeknaarvoorkomenengedragvan zwaremetalen
enfosfaatinhetNederlandse Deltagebied.Buffer22(1976)no.3,
43-49.
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A.J.deGroot,W.Chr.deKoekenW.Salomons.Biologisch,chemischen
fysischonderzoeknaarzwaremetalenindeNederlandsewateren.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Jaarversl.1975(1976)87-107.
A.J.deGroot,W.SalomonsenE.Allersma.Processesaffectingheavy
metalsinestuarinesediments.In:J.D.BurtonenP.S.Liss (eel.),
Estuarinechemistry.AcademicPress,London,ens.1976,pp.131-157.
S.deHaan.Afvalwaterzuiveringsslib alsmeststofofgrondverbeteringsmiddel.Landbouwkd.Tijdschr.88(1976)21-27.
Bij demethet oog op dekwaliteit vanons oppervlaktewater noodzakelijke zuivering vanhet afvalwater ontstaat slib,dat door zijn
gehaltenaan stikstof,fosfaatenorganischestof een zekerewaarde
heeft alsmeststof ofgrondverbeteringsmiddel.Eeneffect als grondverbeteringsmiddel kan alleenverwachtwordennaherhaaldelijkgebruik alsmeststof ofbij gebruik van grotehoeveelheden ineens.In
het laatstegeval kunnen degehalten aanstikstof en fosfaatbeperkende factorenvormen.Bij geregeld gebruik alsmeststof enbij
gebruikvangrotehoeveelheden ineenskunnenook degehalten aan
zwaremetaleneenbeperkende factor vormen.Aanbevolenwordt daarom
van zuiveringsslib op drogestofbasis gemiddeld perhaper jaar niet
meer tegeven dan 2tonopbouwland en 1tonop grasland en intotaalnooitmeer dan200resprectievelijk 100ton.Deze aanbeveling
geldtvoor zuiveringsslib vanhuishoudelijkeherkomst,datopdrogestofbasis nietmeer dan 2000ppmzink,500ppmkoper,lood en chroom,
50ppmnikkel en 10ppm cadmium enkwikbevat.Zijnop de openbare
rioleringmetaalverwerkende industrieën aangesloten,dankunnen de
gehaltenaan zwaremetalen inhet slibbelangrijkhogerworden.Dit
slib is inhet algemeenvoor landbouwkundig gebruikniet geschikt.
Negatieve effecten door zwaremetalenkunnen doorbekalking sterk
worden teruggedrongen.

S.deHaanenJ. Lubbers.ResultatenvangeregeldebemestingmetstalmestopeenproefveldvandeDr.H.J. LovinkhoeveindeNoordoostpolder.
Bedrijfsvoorlichting7(1976)762-765.
Door geregelde bemestingmet 20 ton stalmest per hectareper twee
jaarwordt op eenproefveld op zavelgrond tenopzichtevaneen object
met optimale kunstmestvoorziening zonder stalmest bijeen rotatie
aardappelen-wintertarwe-suikerbieten-zomergerst pervierjarigeperiodeeenmeeropbrengst verkregen,die opbasis vanhetprijspeil 1975
eenwaarde vertegenwoordigt van ca.ƒ 1350.Bovendienkonop dekostenvoor stikstofbemesting ƒ50bespaardworden en isvoor fosfaat en
kali,voorzover degrond daaraanbehoefteheeft,eenbesparingmogelijk van ca.ƒ 300.Zonder rendement voor deboermag de stalmest
inclusief transport-en strooikosten onder deomstandigheden van deze
proef ca.ƒ40/tonkosten.Bijeenzelfde rendement alsvoor kunstmest
wordt ditbedrag ca.achtmaal zoklein.Demeeropbrengsten door stalmest zijnnieteengevolg vaneen teruglopen vanhet opbrengstniveau
vanhet object zonder stalmest.
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K. terHorstenJ. Lubbers.Gedragvankaliumbij intensieve organische
bemestingopzandgronden.Bedrijfsontwikkeling 7(1976)105-108.
De toenemende omvangvandegespecialiseerde veehouderij (varkens,
kippen,rundvee) deedbehoefte ontstaan aanonderzoek omhet probleem
van grotemestoverschotten tebestuderen.Dit onderzoekvond plaats
op een achttal bedrijven op zandgrondmet een zwareveebezetting. In
dit artikelwordthet gedragvankaliumbesproken.Via aangekocht
krachtvoer enzelf geproduceerd ruwvoerkomt er eengrotehoeveelheid
K2O in degeproduceerde organischemest terecht.Het rationeelverdelenvan dezemest enkunstmest over depercelen iseenmoeilijke
opgaaf.Hoewel ergestreefdwerdnaarhet opvolgenvan hetbemestingsadvies opbasis vanhet jaarlijkse grondonderzoek bleek dit lang niet
altijkdmogelijk.Hierbij spelenhet gebruik vanhetperceel en de
weersomstandigheden eenrol.Indeproefperiodevan driejarenbleek
het, binnen deopgetreden variatievanneerslagoverschotten (een
nat, eennormaal eneen droog jaar),vanverschillen tussenbemestingminus onttrekking (van<-300 tot>+300kgK 2 0/ha)envanhumusgehalten (van 3tot 18%)nietmogelijk tezijnhetverloopvan K-HC1
ofK-getal tevoorspellen. Inhet interval tussenbemonsteringsdata
vanherfst totherfst, treden grotewijzigingen op.Bovendienbleek
dathogekaliumgiften indevormvan organische afvalstoffen (mest)
opbedrijven op zandgrondnietnoodzakelijkerwijs tothogekaliumtoestanden inde grondbehoeven te leiden.Zo dezewel ontstaan,
kunnen zijblijkbaar ookweer snelverdwijnen.
Ten opzichte van deveronderstelling, dathet gebruikvan grote hoeveelheden organische afvalstoffen onherroepelijk zal leiden tothoge
of zeerhogekaliumtoestandenvan degrond,isvoorzichtigheid geboden.
Het onderzoeknoopt ook totbezinning omtrent de geldigheidsduur
vanhetkaliumbemestingsadvies op zandgronden.

InstituutvoorBodemvruchtbaarheid. Excursiegids 1976Dr.H.J. Lovinkhoeve.Marknesse,20pp.
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid. Excursiegids 1976vandedrieorganische-stofbedrijvenindeNoordoostpolder,Nagele,24pp.,afz.bijl.
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid. Varkensdrijfinestopfabrieksaardappelenenopsuikerbieten,Serie 85,ProefboerderijenBorgercompagnie,
EmmercompascuumenRolde,Jaarversl.1974(1976) 118-123.
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid. Jaarverslag 1975/Annualreport
1975,Haren-Gr., 1976,154pp.
D.J.C.Knottnerus.Stabilisationofwinderodible landbyanintermediate crop.Meded. Fac.Landbouwwet.Rijksuniv. Gent41(1976)no.1,
73-77.
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Stabilisation ofwind erodible soils canbe achieved inseveralways.
Methods andmeans canbe divided intwomain groups,namely:
- thosewhich candecrease thewind velocity at the soil surface,and
- thosewhich canreduce theerodibility of the soilitself.
Besides the technical suitability of themethod, theeconomicapplicability isvery important,very often decisive!
The artificial crust-forming agents tobe sprayed upon- or tobe
mixed through- theerodible soils,are tooexpensive for use on the
relative large agricultural fields.
A cheapmethod,which agriculture canafford, is togrowan early
crop.At a suitable time this crop is spray-killedwithaweedkiller.
In themulch of this intermediate crop-whichmaybe still green,
dying,or dead - the summer crop,for instance sugarbeets,issown.
In thisway the soil surface is continuously covered, firstby the
green intermediate crop,laterby the deadmulchand finally by the
growing summer crop.Themethod canalsobe appliedwhenpotatoes or
cornhave grown up far enough to takeover theprotection.
Essentially any crop canbe used for thispurpose.This paper deals
onlywith the effect ofwinter rye as intermediate crop.A studywas
conducted in thewindtunnel of the institute using artificial rye
plants,and inwhichplant spacing andheight couldbe varied.
Itwillbe describedwhich plantheight and spacingmet the desired
criterion andhowwindvelocities up toafewdecimeters aboveplant
level are influenced by thecrop.

D.J.C.Knottnerus.Stabilisationofawinderodible surfacebyhydroseeding (townrefuse compost).Meded.Fac.Landbouwwet.Rijksuniv.Gent
41 (1976)no.1,69-71.
Hydro-seeding isamethod to sow large surfaces quickly by spoutejection of amixture of a liquid and seed(s). Itmaybe possible to
spout thenecessary amount of fertilizers at the same timeaswell,
which iseconomically attractive.Themethod can alsobeused for
sowing the largewind erodible surfaces.In that case it is necessary
tospout crustforming agents if there areno other alternatives.The
crustmust protect the soil long enough for a sufficient crop cover
todevelop to takeover theprotective function.
Many industries supply soil stabilizerswhichare ready tohand.
However it is important that the agents donot unfavourably influence
the seeds and the soil. InTheNetherlands the agentsmaybe applied
onapractical scaleonly if themanufacturer has obtained permission
inaccordancewith the "FertilizerRegulations".
Townrefuse compost isone of the soil stabilizerswhichis already
used ona large scale.The Institute of SoilFertility -Haren (The
Netherlands)has carried out considerable researchon hydro-seeding
by using specimens of townrefuse composts.

D.J.C.Knottnerus.Winderosionresearchbymeansofwindtunnel;
measurestocontrolwinderosionofsoilandothermaterials forreasonsofeconomyandhealth.Inst.Bodemvruchtbaarheid (1976),14pp.
Eenverbeterde uitgave van een overeenkomstige, in1974 verschenen
publikatie.
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6.J.Kolenbrander.Runoffasafactorinaeutrophicationofsurface
watersinrelationtophosphorusmanuring.Seminaronland spreading
ofmanure,1976.PapersoftheConference,Part1.Modena,Inst.Sper.
Agron. 1976,73-88.
In theNetherlands,runoff during thegrowing season isofminor
importance,because inmost cases thewater storage capacity of the
topsoil issufficient toabsorb rainshowers amounting to20-35mm
per day.
Only arable andgrassland clay soils of the classes "impermeable"
and'poorlydrained"may give rise tosome runoff on 1-5 days ayear.
Inwinter,when thesoil is frozen,about 25mm ofprecipitationmay
accumulate and reach the surfacewater inspring asmeltwater.This
form ofrunoff from arable landwas estimated at0.04-0.8kgP t P e r
haperyear,depending on the typeof soil and theamount ofphosphorus applied.
FYM surpluses produced inregionswith sandy soils shouldbe utilized
onmarine clay soils.The fact that these soilshave ahigh,phosphorus adsorption capacity tends tokeep thePt-concentrationof the
soil solution low, thereby reducing therisk ofP-lossesby runoff.
Theapplication of organicmanure inwinter ongrasslandmust beconsidered apotential danger to thequality of surfacewaters.

L.C.N,delaLandeCremer.Effectofrateofapplicationoforganic
andinorganicnitrogenoncropproductionandquality.Seminaronland
spreadingofmanure,1976.Papersofthe Conference,Part 1.Modena,
Inst.Sper.Agron. 1976,95-107.
Annual applications of considerable amounts of animalmanure to the
same fieldmay give rise toa large accumulation of plantavailable
nitrogen in the soil.Partof any unused surpluswill disappear at
theend of thegrowing season. If this store ofnitrogen isdisregarded in the calculation of thenecessary amount of fertilizer,
yield and quality of cropswill suffer.Various quality characteristics ofpotatoes and sugar beetshavebeen found tobe related to
theamountof available soil-Npresent in spring and the fertilizer
applied. Inprinciple, twopossibilities exist toprevent excess
applications of animalmanure.The first consists ingraduallyassume s highernitrogen-effectiveness coefficients (=effect relative to
mineralnitrogen) for thenitrogen contained inanimalmanure;in
doing so,the cumulative residual effect of this nitrogen is taken
into account (Sluijsmans andKolenbrander, J976). The secondmethod
consists indetermining theamount of available N in the soil profile
before the startof thegrowing season; the amount of additional
nitrogenneeded in the formof fertilizer is then calculated. Yield
and quality of crops from the same trial and grown in the sameyear
havebeen found tobewell correlatedwiththeamount of availableN..
regardless of its source (soil,fertilizer,organic manure).As far
asquality aspects are concerned, considerable variation between trials
andyears exists,sofarmaking practical application of the correlation
impossible!
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L.C.N,delaLandeCremer.Etudecomparéedeseffetsdufumierdeferme
etdesengraisminérauxsursolsablonneux "détourbé" (Sappemeer,
1881-1934).Ann.Agron.27(1976)no.5/6,pp.781-789.
Comparison of the effects of farmyard manure and mineral
fertilizers
on a sandy "reclaimed peat" soil (Sappemeer, 1881-1934).
A fertilizer experimentwas started in 1881 on a "reclaimed peat"
soilof thebeginning of the 17th century and previously treated
withhighamounts of townrefuse compost and farmyardmanure;it
continued until 1934with the following treatments:farmyardmanure,
completemineral fertilizer treatment andvarious combinationsof
majornutrients.Theaimof thisexperiment,asestablished bya
farmer,was to seewhether it couldbepossible tosubstitute mineral
fertilizers for farmyardmanurewithout,inthe long run,exhausting
the soil.
This experiment demonstrated that theapplication ofmineral fertilizers toarotation ofpotatoes and cereals grown onthis"reclaimedpeat"soil (humus content 27p.100)could lead tobetter
yields than theaddition of50-60 tons of farmyardmanureper hectare
withoutmineral fertilizers,ashadbeenpreviously done.Thecombinationof farmyardmanure (50p. 100)andofmineral fertilizers
(50p. 100)was notmorebeneficial as compared to the application
tomineral fertilizers alone.
Long-term applications of ammonium sulphatewithout periodical liming
resulted in important reductions in theyields of cereals (ryeand
oats)and occasionally also ofpotatoes.
The effects of farmyardmanure nitrogen during theyear of applicationwere lessmarked thanhadbeenobserved inotherexperiments.
However,one clear after-effect couldbe seenoncereals.
Thehumus percentage of soilwas appearently not affected by the
highamounts of farmyardmanure applied;however itseffectsmay
possiblyhavebeen concealed by the important fluctuations of humus
percentage due to thevariable site and thehighhumus content.

L.C.N,delaLandeCremer.Etudedel'entretiendel'humusensolnu
oucultivé,avecousansfumier. (Groningen-Haren, 1910-197Q).Ann.
Agron.27(1976)no.5/6,pp.781-80.1.
Study of the humusmaintenance in a hare or cultivated soil with or
without manure supply (Groningen/Haren, 1910-1970).
A sandy-clay soilwith 20p. 100particles< 16ymwas laid fallow
since 1910with abreak of three yearswith lucerne growing between
1937and 1939.In 1951 theplotwas divided into twohalves,one
laidbare and theother cultivated, theseplotswere divided another
time,onebeing suppliedwith 15tonsmanure proha andyear and
one unmanured (fig. 1).The experimentwhichwas first carried out
under field conditions inGroningenwithout replicatewas removed
in 1967with the Institute towards Haren,at 5km of this town south
eastward. Itwas resumed here in concretebinswith eight replicates
foreach treatment.The datas obtained by this experimenthave been
used alongothersbyKortleven (1964)forhis researchworkon the
quantitative aspects ofhumus formation and degradation in soil.
Up to 1961 therewas aregular drop in thehumus content ofbare soil
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(table 2and 3)which reaches about 1p. 100of theyearly humus
reserve onanaverage;this drop reaching however 1.8 p. 100pro
year during the first twentyyears and 0.6 p. 100during the thirty
following ones.
After 1961 therewas an important increase of thehumus content
which isnotyet satisfactorily explained.
On the cultivated soil,between 1910and 1950,crop residuesmaintained thehumus content at2.2 p. 100.The degradation coefficient
of thehumus formedby these residues including the roots reached
1.5 p. 100andwas of the sameorder as for thebare soilwithout
any organicmatter supply.
Themanure supplied on the soil laid fallow from 1910to 1950and
thencultivated again in 1950induced a0.59 p. 100 (absolutevalue)
increase in thehumus content:0.32 p. 100 came from themanureand
0.23 p. 100from crop residues.The amount ofhumus formed out of
crop residuesmaybe evaluated to58p. 100of the amount obtained
withmanure for asame organicmatter supply. It is ingood agreement
with thevalueof 55p. 100quotedby Kolenbrander (1974).
Manure supply increased the soil content innitrogen aswell as
theyields: 17p. 100for thepotatoes, 13p. 100for the cereals and
10p. 100for the sugarbeet onan average as comparedwiththetreatmentwithoutmanure.This resultmay be attributed foragreat part
to theaction ofmanure nitrogen, theother elementsbeing supplied
insufficientamounts.
The effectofmanure nitrogen increased between 1950and 1970probably as a consequence of-thecumulative action of itsafter-effects;
the latterhad no influence yet at thebeginning of theexperiment.

L.C.N,delaLandeCremer.Experiencedefertilisationmineraleet
organique surprairiepermanente (Iled'Ameland, 1899-1969).Ann.Agron.
27 (1976)no.5/6,pp. 1007-1026.
Minerai and organic fertilizer
experiment on permanent grassland,
island of Ameland (1899-1960)
Avery simple fertilizer experiment was setup in3899 and continued
until 1969onpermanent grassland grown on sandy,originally-maritime
soil in the island ofAmeland, located along theFrisian Coast in
the Nether1ands.
This experimentwas initially aimed atpromoting theuse of artificial
fertilizer.Following treatmentswere compared withunmanuredplots:
yearly application of 20 tons farmyardmanure perha,completemineral
fertilizer treatment (NPK),mineral fertilizerswithoutnitrogen (PK)
and a treatment including half of theamounts of farmyardmanure and
half of the completemineral fertilizer treatment.
At thebeginning, the amounts ofnutrients brought into the soil
through farmyardmanure andmineral fertilizerswerenot equal,the
formerbringing loweramounts ofphosphates andpotash.
In spiteof this flaw, thisexperiment gave us somevery striking
informations,owing to its long duration.
Itappeared, for instance, that although lessnutrients were supplied
to theplots through farmyardmanure (tab.4 ) ,grass production on
theseplotsbecame in the long run ashigh ason theplots fertilized
with completemineral fertilizer treatment,and everhigher.Accordingly, ayearly application of 20 tons of farmyardmanureperhawhich,at
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the start resulted only in80p. 100of theaverage productionobtainedwithNPKmineral fertilizers,gradually increased grass productionup to 110p. 100of theNPK treatment at theend of the
experiment (fig. 2 ) .These results couldhavebeen explained by a
reduction in the grassproduction of theNPK treated plots,butno
such reduction tookplace;on the contrary theNPK treated plots
received increasing amounts of inorganic nitrogen (tab.1).
The surprising effect of farmyardmanuremustbemainly, ifnot
entirely,due to an increase in thehumus content of soil and to the
resulting release,throughmineralization, of theorganic nitrogen
suppliedby farmyardmanure, the cumulated after-effects ofwhich
were added toits direct action during the first year of application.
The increase in thehumus reserves also causedmore availablewater
in thesoil: their levelwas 16mmhigher in thefarmyardmanure
plots than in theplots treatedwithmineral fertilizers (tab.12).
However, itappeared that this difference didnot play a leading
part in thenoted improvement ofgrass production on theplots
treatedwithfarmyardmanure (tab.J3).
Theefficiency of farmyardmanurenitrogen appeared tobe negligible
at thebeginning of theexperiment,probably as a consequenceofun—
sufficient amounts ofphosphates andpotash,added througb thetreatment. Theseapplicationswerenotmodified and evenhigher amounts
ofmineral Nwere added throughtheNPK treatment.Nevertheless,
theefficiency of farmyard manurenitrogen increased,owing to the
after-effects due to themineralization oforganic nitrogenwhich
amounted to 70p. 100ofmineralnitrogen (i.e.100kg of farmyard
manure areequivalent to 70kg ofmineralnitrogen in the formof
ammonium nitrate).
During theexperiment,some important fluctuations appeared ingrass
production (fig. 1 ) .During the sameperiods,changeshad also been
introduced, as far as the addednitrogen compound is concerned (fig.
1). However the formof thenitrogen compound cannot explain these
fluctuations,whichmust ratherbe due toclimatological factors
(fig. 1 ) .
Completemineral fertilizer treatment applied during 70 consecutive
years didnot lead toa reduction in grassproduction.The application
of farmyardmanure alone or in combinationwithothermineral fertilizerseventually resulted inyields JOp. 100higher than yields
obtainedwith completemineral fertilization treatment (NPK).
Thebotanical quality of the sward (tab.9)decreased during the last
thirtyyears,particulary as aresultofmineral fertilization.
Acidificationof the soil in theunmanuredplot tookplace at theend
of theexperiment,and afelt-likemat (4-5 cm in thickness)was
formed as aresultof slow degradation oforganicmatter. Occasional
plants of Ovchis maoulatus L.were established onit.

L.C.N,delaLandeCremerenH.W. Lammers.Demotiveringvandenormen
voormestbalansen.Buffer22(1976)no.5,107-119,2bijl.
Indit artikelworden degebruiktegegevens en dewijzevanberekenenvastgelegd vande cijfers overproduktieen samenstelling van
dierlijkemeststoffen zoals die zijngepubliceerd inde diverse
handboeken voor deakkerbouw en derundveehouderij e.a.
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G.Lebbink.Earmalformationinwinterwheataftersoilfumigationwith
dichloropropene-dichloropropane mixtures.Meded.Fac.Landbouwwet.
Rijksuniv.Gent41(1976)no.2,703-709.
After soil disinfectionwith dichloropropene-dichloropropane mixtures oftenearmalformationisobserved inwinterwheat,occasionally even in the thirdyear after fumigation.Not allvarieties are
equally sensitive. Itwas found that themost sensitive stage is that
ofmaximum stooling.After soil injectionwith the separate components of themixture atthemost sensitive stage (March/April) it
was established that thephenomenonwas causedby 1,2-dichloropropane or aconversionproduct of this component and already ata dose
of 1l.ha -1 . Thepercentage ofyield decrease,however,was lower
than thepercentage ofmalformed ears,because the lowernumber of
grains in themalformed ears ispartly -or,in less severecases,
completely - offsetby ahighmeangrainweight.There isno interactionbetween 1,3-dichloropropene and ],2-dichloropropane incausing earmalformation.Lowering of the amount of 1,2-dichloropropane
inthemixtures prevents yield reduction and earmalformation.

H.Loman.Stikstof-enkaliumbemestingvanlate fabrieksaardappelen.
In:Onderzoek 1975.StichtingvoordeAkkerbouwproefbedrijvenop
Zand-enDalgrondinMiddenoostenNoordoostNederland,Emmen (1976),
pp.109-113.
H.LomanenP.Boekei.Meeraandachtvoordekalktoestandbodemnodig.
Grondjournaal1(1976)no.20,26-28.
J. Lubbers.Hetstalmest-stikstofhoeveelhedenproefveld Pr80Qopde
proefboerderij "GeertVeenhuizenhoeve"teBorgercompagnie.ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumRolde,Jaarversl.1974 (1976)
143-152.
B.vanLuit,H.E.vanCaemenJ.G.Dapper.Heteffectvanfosfaaten
kalkbijverschillende gewassenopmetzinkverontreinigde zandgrond.
Bedrijfsontwikkeling7(1976)467-471.
Op gronden indeomgevingvan zinksmelterijenkomen in verschillende
gewassen ernstige groeistoornissen voor. Indejaren 1971 t/m 1975
werdpot-enveldproevenonderzoek verricht op een grond uit deomgevingvan dergelijke fabrieken inNeerpelt (België).Nagegaanwerd in
hoeverre eennormale groeikanwordenverkregen na toediening van
kalk en/of grotehoeveelheden fosfaat.Proefgewassenwaren stamslabonen,aardappelen enmais. Stamslabonen reageerdennauwelijks op
fosfaat alsniet gelijktijdig kalkwerd toegediend.Mais reageerde
sterkop fosfaat, zowel zonder alsmetkalk.De zinkgehalten inhet
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loofvanmais lagenop een lagerniveaudanbij stamslabonen. Bij
aardappelenwerden deopbrengsten zowel doorkalk als door fosfaat
verhoogd. Zonderbekalking enfosfaatwerden toxische zinkgehalten
inhetgewas gevonden (773-2107 dpm). Denawerking van fosfaat was
vrij gunstig bijmais in tegenstelling tot stamslabonen dienauwelijks reageerden op eerder toegediend fosfaat.

C.vanOuwerkerk.Alternativesforploughing.ProceedingsInternationalSoilTillageResearchOrganizationISTROUppsala,1976.Dep.Soil
Sei.Agric. Coll.Sweden,Uppsala (1976)no.45,29.1-29.5.
Experimental evidence from 8years' research on alternative tillage
systems shows that,at least in awide rotation,ploughing isnot
always needed toobtain good growth.Alternatives may vary fromnonploughing (for cereals) todeep cultivating (forroot crops). In
any case agood seedbedmustbeprepared, rapid and uniform emergence
being prerequisite tohighyields.
Alternatives forploughingmay be incorporated into a system ofrational tillage,aiming atmaximumnetprofit from thefarm for the
duration of the (intensified) crop rotation.

C.vanOuwerkerk.Rationelegrondbewerkinginverbandmetdestructuurvandegrondendegroeivanhetgewas.Landbouwkd.Tijdschr.88
(1976)179-186.
Uit teWestmaas (Z.H.) indeperiode 1968-1975verricht vergelijkend
onderzoek vanvier grondbewerkingssystemen (traditionele enrationele grondbewerking,vastegrondsteelt en lossegrondsteelt) isgebleken dat de tolerantie vanhet gewas voor slechtebodemstructuren veel
groter is danaanvankelijkwerd aangenomen.Hieruit volgt dat de
thans indepraktijk gebruikelijke frequentie,diepte en intensiteit
van dehoofdgrondbewerking zonder grotebezwaren drastischbeperkt
zoudenkunnenworden. 'Pure'vastegrondsteelt zal echter zelfs in
eenbouwplanmet uitsluitendmaaigewassengeenmaximalebijdrage aan
hetnetto-rendement vanhetbedrijf kunnen leveren.Voorts isduidelijk gebleken dat debodemstructuur inhet groeiseizoen van degewassen zekernietalleenbepalend isvoorgroeienopbrengst;de
bewerkbaarheid inhetvoorjaar en dekwaliteitvanhet zaaibed zijn
vanminstens even grotebetekenis.Het onderzoekheeft een duidelijk
inzicht gegeven indefactoren diebepalend zijnvoorhet welslagen
vaneengrondbewerkingssysteem.Ditheeft aanleiding gegeven tot
gedetailleerd onderzoek op andereproefvelden enhet onderzoek over
rijpadensystemenenbeddenteelt duidelijk gestimuleerd.

C.vanOuwerkerk.Dezaaibedbereidingvoorhettweedegewasindeakkerbouwmatigedubbelteeltvangroentegewassen.PPMag.6(1976)no.4,
pp.39en41.
J.H. Pieters.Stikstofbemestingopmeermaalsteplukkenspruitkool.Be-
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drijfsontwikkeling7(1976)111-115.
Gedurende 3jarenwerd op zeséénjarige proefveldenmet middelvroege
spruitkool indoorpluk debetekenis voor deopbrengst nagegaan van
tijdstippen enhoeveelhedenvanstikstofoverbemestingna eenmatige
basisbemesting à50kg N/ha.Maximale produktieswerden verkregen
met een totale stikstofgift van 220totmeer dan250kgperha en
eenrelatief zware eerste (1maandnahetplanten)en/of tweede (2
maanden na deeerste)overbemesting. Er diende daarbij rekening te
worden gehoudenmet deneerslaghoeveelheden. Grondonderzoek op stikstofbood geen,bladanalysewel enigperspectief voor stikstofoverbemestingsadvisering.

J.Postmus.Stikstofbemesting vangrasland.10.Hetstrooienvanstikstofinhetvoorjaaraandehandvandetemperatuursom.Stikstof7
(1976)no.82,284-288.
Indevoorjaren van 1969 totenmet 1975 is inveldproeven op zandgrasland inNoord-Drente het juiste tijdstip van deeerste stikstofbemesting onderzocht.Het doelwas na tegaan of de temperatuursom
eenbruikbaremaatstaf isvoor debepalingvan dit tijdstip.Inalle
proeven,waarin zowel vroege als latevoorjaren voorkwamen,bleek
dehoogste opbrengst teworden verkregenwanneer deeerste stikstof
gegevenwerdbijeen temperatuursom rond 200°C.Naarmate destikstofbijeen lagere ofhogere temperatuursomwerd gegeven,nam de
kans opopbrengstderving toe.Uit derelatieve opbrengstenbleek de
kans opopbrengstderving bij eenhogereT-somkleiner tezijnbij
maaien inhethooistadium dan inhetweidestadium. Dezekanswasgelijkbij een stikstofgift van 140kgN perha vergelekenmet een gift
van 70kgN perha.

W.H.PrinsenJ. Postmus.Destikstofbemestingvangrasland.12.Deinvloedvaneenstikstofgiftineendroogteperiodeopdehergroeivan
gemaaidgrasland.Stikstof7(1976)no.83/84,439-441.
In 1973en 1974is inviermaaiproeven opkleigrasland de invloed
vaneen stikstofbemesting ineendroogteperiode op dehergroeibestudeerd.
Uit de stikstofopneming doorhet gras is gebleken datbij droogte
gestrooide stikstofnietverlorengaat.
Uitstel van de stikstofbemesting tot er regenvalt,leidt tot een
vertraging van dehergroei.Onder deomstandigheden van dezevier
proevenkanglobaal gesteldworden datbij vijf of tiendagen uitstelvan de stikstofbemesting het twee,resp.vier dagen langer
duurtvoordat eenweidesnede van 2 ton droge stof perha isbereikt.

G.J.G.Rauw.Destikstofbemestingvangrasland.13.Deinvloedvande
zuurgraad (pH)vandegrondopdestikstofreactievangrasland.Stikstof7(1976)83/84,442-445.
In 1973werd begonnenmet debestudering van eenmogelijk verband
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tussen depHvan de grond endestikstofreactie van grasland.Vier
pH-niveauswerdenopgebouwd door regelmatig tebemestenmet zwavelzure ammoniak,ureum,kalkammonsalpeter (23%N)enkalksalpeter.
Hieropwerden in 1974en 1975stikstoftrappenproeven met kalkammonsalpeter (26%N) aangelegd. Uit deopbrengstcurves bleek dat destikstofreactie vanhet grasland nietwerd beïnvloed door depH.Wel
washetopbrengstniveau van deeerste snedebij de laagste pH's
(3,9-4,3) in beidejaren duidelijk lager dandievan dehogere pH's
(4,8-5,6). Bij devolgende snede(n)was ernauwelijks verschil in
opbrengst tussen depH-niveaus.De resultaten geven tot dusver geen
aanleiding toteenandere interpretatie vanhet pH-niveau danhet
huidige advies voor depH aangeeft.

G.J.G.Rauw,J.H.SchepersenK.Dilz.Destikstofbemestingvanaardappelen.Vergelijkingvandewerkingvanongedeeldeengedeeldestikstofgiftenalskalkammonsalpetermetdievanzwavel-gecoateureum.
IB2159.ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascummRolde,
Jaarversl.1974(1976)129-131.
R.Reuderink.InFrankrijkhandentekortomkunstmesttraditioneel
tekunnenverwerken.Leverancierstrooitmeststofrechtstreeksopde
akker. Boerderij/Akkerbouw 60 (1976) no. 31, 10AK-11AK, 13AK.
InFrankrijkwordt op degrotebedrijven door de leverancier van
kunstmest demest ophet land gebracht met eenmeststofstrooier die
inéénkeer 6 à 7tonmeststof kan uitstrooien.
Voor kleinerebedrijven is terbesparing van arbeid demogelijkheid
ontwikkeld ommeststoffen in zakkenvan 500kg te leveren.Een dergelijke zakkan viaeenhefinrichting in éénkeerworden leeggestrooid via een centrifugaalstrooier.

F.RiemVis.Aardappelvruchtwateralsmeststofvoorlandbouwgewassen.
Bedrijfsontwikkeling7(1976)476-480.
Aardappelvruchtwater kanmet succes gebruiktworden alsmeststof voor
landbouwgewassen. Inprocenten van dedroge stofbevat vruchtwater
gemiddeld 8%N, 2%PzOsen 12%K2O en onteiwit vruchtwater 6,5% N, 3%
P2O5 en 18%K2O.Het drogestofgehalte kan sterk uiteenlopen.Gezien
de samenstelling isaardappelvruchtwater ineerste instantie eenkalimeststof;in deregel zaleenaanvullendebemestingmet stikstof en
fosfaatgewenst zijn.Vruchtwaterwordt inprincipe indeherfst tijdens deaardappelmeelcampagne toegediend. Invergelijking met inhet
voorjaar gegevenkunstmeststoffen komt bij aardappelen en suikerbieten50%van de stikstof enhet fosfaat en 80%van dekali totwerking.
Bijgranen liggen dewerkingscoëfficiënten voor stikstof enkalilager, bijgraskan 80%van de stikstof totwerking komen.De stikstofwerking van onteiwit vruchtwater isgroter dan dievanniet onteiwit
vruchtwater.Bovendienheeft onteiwit vruchtwater eenminder nadelige
invloed op de sapzuiverheid van suikerbieten en op deminerale samenstelling vanweidegras.
Bij eenproef op praktijkschaalwerd in tweeachtereenvolgende jaren
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eenoppervlakvan 100haberegendmet aardappelvruchtwater.Dedoseringwerd afgestemd op debehoeften van degewassen.Op basis van
grondanalyses,de samenstelling vanhet vruchtwater en de in tabel1
vermeldewerkingscoëfficiënten werd eenaanvullende bemesting met
kunstmest gegeven.Deproefheeft aangetoond datoogstresultatenbehaald kunnenworden dieovereenkomenmet dievan vergelijkbarebedrijvenwaar geen aardappelvruchtwater isgebruikt.

F.RiemVis.HumusbildungundRegulierungdesGehaltsanorganischer
SubstanzbeiSportrasen.RasenTurfGazon7(1976)10-12.
UnterVerwendung dervonKortleven (1963)entwickeltenFormelnwerden
Ansammlung und Zersetzung von organischer Substanz in Sportrasenbeurteilt:
Ay =ki* -k2y
und:
ym - y

- (1-k2) -e
ym - y 0
hier:
Ay= jährliche Schwankungen desGehalts an organischer Substanz
y =Gehalt anorganischer Substanz imBoden zumZeitpunkt "t" ("t"
in Jahren)
yo= Gehalt anorganischer Substanz imBoden zumZeitpunkt "t"= 0
y m = Gehalt anorganischer Substanz imEquilibrium
x= jährlicheVersorgung mit organischer Substanz
ki= Humifizierungskoeffizient
k2= Zersetzungskoeffizient.
AusAngaben inVeröffentlichungen und ausVersuchen auf Sportrasen am
Institut für Bodenfruchtbarkeit ergaben sich für die Schickt von 0-5
cmdie folgenden Schätzzahlen:
kix = 2800kg/ha,x= 9600kg/ha,k x = 0.29;
y m = 14%= 70000kg/ha,k 2=0,04.Mit Hilfe dieser veränderlichen
Hilfsgrössenkann dieHumusformel wie folgt vereinfachtwerden:
- l o gi ^ = -0,0.75t
(yundyo in%an Trockenerde).
Dernach dieser Gleichung errechnete Gehalt anorganischer Substanz
stimmtemit denVersuchsergebnissen bei Sportrasen ziemlichüberein.
Wenn einbestimmter Gehalt anorganischer Substanz imMutterboden
(0-5 cm)durchVermischungmit reinem Sand aufrechterhalten werden
soll, dannkönnen die folgenden Gleichungen benütztwerden:
Ay =-0,054y-0,0046 z+0,343
und fallsAy =0:
0,0046 z=-0,054y +0,343
hier:
Ay=Veränderungen des Gehalts an organischer Substanz nach 1Jahr
y = Prozentsatz anorganischer Substanz
z = Sandzusatz inm 3 .ha - 1 .Jahr - 1 .
y undyo entsprechen demProzentsatz anTrockenerde.
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J.Ris.Mogelijkhedenvangrondonderzoekvoorhetgevenvanstikstofbemestingsadviezenvoorconsumptie-aardappelenensuikerbieten.Bedrijfsvoorlichting7(1976)766-770.
Samenvattend kanworden opgemerkt dathetnogmaarkort lopende onderzoek perspectievenbiedt voor depraktische voorlichting. Het
laat zichaanzien dat stikstofbepalingen indegrond (N-min.inde
laag0-60 cm),vlakna dewinter uitgevoerd, een redelijke schatting
mogelijkmakenvan destikstofbehoefte van aardappelen ensuikerbieten.Bovendien isgebleken dateen tweedebepaling,vlak vóór
degroeivanhet gewas (omstreeks 1juni), een aanwijzing kan geven
over dewenselijkheid vaneen overbemesting.
Voortzetting vanhet onderzoek is gewenst,vooral op vannature rijkere gronden dan tot dusverre inonderzoekwaren.Verklarend onderzoeknaar devastgestelde verliezen aankunstmest-N inde periode
tussendebemestingsdatum ende eerste opneming doorhet gewaskan
leiden tot eenmeer doelmatig gebruik van demeststof.

J.P.N.L.RoordavanEysingaenW.A.C.Nederpel.Bemestingvanaubergines,vooralstikstofheeftgroteinvloedopdeproduktie.Tuinderij
16 (1976)no.19,42-44.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenW.A.C.Nederpel.Chrysantgrondanalyse.
Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl.1975(1976) 92.
G.J.vanRossum.Somecontributionstolineairtitrationprocedures.
Proefsehr.UniversiteitAmsterdam (1976)80pp.
W.SalomonsenW.G.Mook.Isotopegeochemistryofcarbonatedissolution
andrepricipitationinsoils.SoilSei.122(1976) 5-14.
Theprocesses of dissolution and reprecipitation of carbonates in
soils developed on carbonate rocks,loess-derived soils,andmarine
clay soilswere studiedwith themethods of stable isotopegeochemistry.Between 10 and 50percent of the carbonates present in the
upperpart of soils developed oncarbonate rocks arenewly formed.
In loess-derived soils and inmarine clay soils,up to J00percent
of the carbonates presentmay benewly formed.The efficiency of the
dissolution-reprecipitation process variesbetween 10and 30percent.
In the saltmarshinvestigated the dissolution is caused by the action
ofbiogenic carbondioxide.

W.SalomonsenH.A.Sissingh.Hetfosforzuurgehaltevanslibafzettingen
inNederland,DuitslandenBelgië.H 2 09(1976)429-431, 435.
The phosphorus content of recent argillaceous
lands, Germany and Belgium

sediments

in the

Nether-
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The phosphorus contentsofrecent argillaceous sediments fromthe
rivers Rhine,Meuse,EmsandScheldt,fromtheestuariesoftheRhine
and theEmsandfromnear shore sedimentswere determined.Thebase
line-level forphosphorus,determinedbyanalyzing sediment samples
takenin1921,isabout0.08%P.
Thephosphorus contentoffluvial sediments takenbetween 1970and
1975variesbetween0.40(Meuse)and0.75%(Ems). Intheestuariesa
decrease inthephosphorus contentofthesediments takes placein
the seaward direction.This decreaseiscausedbymixingofmarine
sediments (withlowphosphorus contents)withfluvial sedimentsin
theestuary.Phosphorus contentsofcoastal sediments vary between
0.10 and0.13%.
The increase inthephosphorus contentsofsediments fromtheriver
Rhinebetween 1900and1973isabout 8-fold.Theincreases forheavy
metals like copper, leadandcadmiumare8-,3-and14-fold respectively.Inmarine sediments fromtheWadden Seaarea increasesin
phosphorus, copper,leadandcadmium levelsbetween 1921and1970
are50%,60%,130%and300%respectively.

J.H.Schepers.Destikstofbemestingvangranen.28.Destikstofwerking
vanureumiavergelijkingmetkalkammonsalpeterbijwintertarweop
kleigrond.Stikstof7(1976)no.83/84,449-451.
Vandeachtproeventervergelijking vandestikstofwerking vanureum
metdievankalkammonsalpeterbijwintertarwe opkleigrond reageren
tweeduidelijk positief opeenstikstofbemesting voorwatdekorrelopbrengstbetreft.Vandeoverigezesgeven tweenauwelijks eenpositiefeffectenvier zelfseennegatief stikstofeffect tezienopde
korrelopbrengst.
De stro-opbrengstennemenweltoebijopklimmende stikstofhoeveelheden.Uitdieopbrengstenkaneenwerkingsfactorvanureumt.o.v.
kalkammonsalpetervanca.0,90bijdelagere stikstofgiften totca.
0,75 à0,80bijdehogere stikstofgiftenworden afgeleid.Degeringerestikstofwerking vanureumbijwintertarweopkleigrond zalzeer
waarschijnlijk moetenworden toegeschrevenaanammoniakvervluchtiging.

J.H.SchepersenK.Dilz.Tijdstipvanwijzevantoedieningophet
stikstofeffectvanurease (stikstofoplossing)bijaardappelen (GV189,
IB2157)ensuikerbieten (GV188,IB2156).ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumRolde,Jaarversl.1974 (1976)131-132.

J.H.SchepersenK.Dilz.Vergelijkingvandestikstofwerkingvanureum
metdievankalkammonsalpeter (aardappelen).ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumRolde,Jaarversl.1974(1976)131-132.
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C.M.J.SluysmansenG.J.Kolenbrander.Destikstofwerkingvanstalmestopkorteenlange termijn.Stikstof7(1976)83/84,349-354.
De stikstof instalmestkan ingedeeldworden indrie fracties nl.:
(a)eenminerale fractie (Nm)
(b)een organische fractie,die inhet eerste jaarna de toediening
gemineraliseerd wordt (N )
(c)eenorganische fractie diemoeilijk aantastbaar isvoormicroorganismen endaardoor één jaar na de toediening nog over is (re^
siduale stikstof ofN genoemd).
De snelheidwaarmee de residuale stikstof (ookwel "oudekracht"genoemd)wordt gemineraliseerd,werdberekend op grond van de snelheid
van deafbraak van organische stof gevonden invak-enveldproeven.
Volgens dezeberekening isna 5jaar ruim40%enna 20jaar ca.70%
van deN r uit rundveemest gemineraliseerd.
De organische-stoffractie dieniethydrolyseerbaar is inH2SO1,,vertoont een duidelijke parallelliteitmet de fractie die indeveldenvakproevenheteerste jaarnietwordt afgebroken.Dezeniethydrolyseerbare fractieblijkt bij rundveemest ca.50%van deorganischgebonden stikstof teomvatten.
Op grond van deze resultaten ishetmogelijk de stikstofwerkingscoëfficiënt (N w c )van rundveemest teberekenen,nietalleenvoorhet
eerste jaarna de toediening,maar ookvoor volgende jaren.
Hetperspectief van dezebenaderingswijzeisgelegen indemogelijkheid deN w c vanniet experimenteel inhetveld beproefde organische
materialen teberekenen.Daartoebehoeftmen inprincipe slechts te
beschikken overkennis van defracties N m ,N enN r , die chemisch
bepaald kunnenworden.Voor het integrale verloop dientmen ooknog
deafbraaksnelheid vanhet organischemateriaal in degrond te
kennen.

K.W.Smilde.Minorelementsinthenutricionofcereals.Sem.Etud.
cerealéculture,cerealcrops.C R . Séances.Fac.Sei.Agron.Etat
CentreRech.Agron.,Gembloux (1976)303-312.
Thepaper isareview ofminor nutrient deficiencies (boron,copper,
manganese,molybdenum) incereals grown inTheNetherlands.Soil
micronutrient levels and other characteristics favouring their incidence,and controlmeasures arereported.The occurrenceofmanganese
and/or phosphorus deficiency inhigh-zincmedia,likeharbour dredge
spoils, zinc-polluted soils or soil given large amounts ofmunicipal
compost, is discussed. Toxic doses for soil-applied inorganic zinc,
nickel and cadmium arementioned.

L.K.Wiersum.Problemsinvolvedincontrollingplantnutrition.4th
Intern.Coll.ControlPlantNutrition,Lab.Anal.Agrochem.Rijksuniv.
Gent (1972)Vol.2, 13-18.
In a short treatise it isattempted topoint out some of thBproblems
encountered inobtaining definite relationshipsbetween either plant
analysis or soil analysis andnutrient supplying power of thesoil
and its conversion to fertilizer requirement.A few indications are
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given ofmodern approaches offeringways to solve theseproblems and
of integrating knowledge.

P.deWilligen.Removalofchloridebyleachingglasshousesoils.In:
Systemsandmodelsinairandwaterpollution.Symp.London.Inst.
Measurem.Control (1976)16.1-16.8.

G.WijnenenJ.Ris.Stikstofhoeveelhedenbijaardappelenenbieten.
ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumRolde,Jaarversl.
1974(1976)113-118.
G.WijnenenJ.Ris.Stikstofhoeveelhedenbijrogge,haverenaardappelen.ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumRolde,Jaarversl.
1974(1976)123-128.
Rapporten
P.Boekei.OnderzoeknaardebodemfysischeeigenschappenophetkavelinrichtingsproefveldHalsemainderuilverkaveling"DeMarne".Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Rapp.8-76 (1976)36pp.

P.BoekeienJ.Bikker.Oriënterendonderzoeknaardestructuurvande
grondindeBetuwe.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.7-7'6(1976)26pp.
P.vanLune.InvloedvandeK/Ca-verhoudingineenwatercultuurophet
optredenvanwaterziekbijtomaat.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.
1-76(1976)22pp.(Withasummary:effectoftheK/Ca-ratioina
culturesolutionontheoccurrenceofblotchyripeningintomatoes.)
A.Pelgrum.Debodemstructuuropdedrieorganische-stofbedrijven.
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.5-76(1976)27pp.
J.H.Pieters.Langzaamwerkendestikstofmeststoffenopspruitkool;verslagvaneenin1972genomenproefteZoutkamp (IB2003).Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.3-76 (1976)12pp.

J.PrummelenH.A.Sissingh.Transportenaccumulatievanfosfaatin
degrond.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.4-76 (1976)22pp.
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Withasummary:transportandaccumulationofphosphateinthesoil.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenH.E.vanCaem.Debemestingvanglasaardbeienmetstikstof,fosforenkali.Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Rapp.6-76 (1976)26pp.
J.S.Zwiers.Degrondontsmettingopklei-enzavelgrondenendestructuurvandegrond. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.2-76(1976)
19pp.
J.S.Zwiers.Berekeningvanderelatievedichtheidvandegrondtenbehoevevanhetsportveldenonderzoek.Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Rapp.9-76(1976)9pp.
Elders versehenen
P.G.J.Davis,W.Salomons,W.D.EysinkenJ.H.deReus.Onderzoekeigenschappenslib;vooronderzoekbetreffendeflocculatie,sedimentatie,
consolidatieenerosie.Verslag»literatuuronderzoek.Waterloopkd.
Lab.,Delft.Rapp-R988 (1976)93pp.
C.vanOuwerkerk,K.Kooy,J.K. KouwenhovenenC D .vanLoon.Grotere
rijenafstandbijaardappelen;resultatenvanregionaleenbijzondere
proevenindejaren 1971t/m1974.Proefstn.Akkerbouw,Lelystad,
Rapp.25(1976)81pp.
Uitgaven met een beperkt

verspreidingsgebied

Nota's
T.A. vanDijkenG.J.Kolenbrander.Debijdragevandelandbouwinde
afvoervanplantevoedende stoffenuithetbemalingsgebied "DeHooge
Warren". Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota26(1976)12pp.
H.G.vanFaassen,G.vanderBoomenE.H.Bruin.Biologischeverwerking
vankalverdrijfmestinlaboratoriumfermentors III.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota27(1976)37pp.
S.deHaan.Zuiveringsslib,veencompostencombinatiesvandezeproduk-
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tenalsorganischemeststofofbodemverbeteringsmiddelvoortuinbouwgewassen.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota24(1976)37pp.
G.J.Kolenbrander.VerslagvaneenDeensereisenhetCongres"Conferenceonnitrogenasawaterpollutant"teKopenhagenvan12tot22
augustus1975.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota28(1976)18pp.
H.Loman.Vergelijkingvandemagnesiumwerkingvandenatuurmineraalmeststof"Pholin"metdievankieseriet.Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Nota23(1976)11pp.
K.W.Smilde.Toxischegehaltenaanzwaremetalen(Zn,Cu,Cr,Ni,Pben
Cd;eenliteratuuronderzoek.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota25
(1976)36pp.
P.deWilligen.Uitspoelingendenitrificatievannitraat;beschrijving
vaneensimulatieprogramma.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota22(1976)
25pp.
Elders

versohenen

G.H.Arnold.Natriumbemestingvansuikerbieten,1974.Landbouwkd.Bur.
Ned.StikstofmeststoffenInd.,Versl.B27U (1976)17pp.

G.H.Arnold.Mg-meststoffenopgrasland,1974.Landbouwkd.Bur.Ned.
StikstofmeststoffenInd.,Versl.B 271 (1976)24pp.

G.H.Arnold.NP-oplossingopbouwland,19.74.Landbouwkd.Bur.Ned.
StikstofmeststoffenInd.,Versl.B276 (1976)24pp.
G.H.ArnoldenW.H.Prins.Fosfaatwerkingorganischemestopgrasland,
1974.Landbouwkd.Bur.Ned.StikstofmeststoffenInd.,Versl.B275
(1976)16pp.

P.F.J.vanBurgenW.H.Prins.BeweidingsproefGortel,1973.Landbouwkd.
Bur.Ned.StikstofmeststoffenInd.,Versl.B 262(1976)35pp.
K.Dilz.N-bemestingbrouwgerst,1971-1974.Landbouwkd.Bur.Ned.Stik-
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stofmeststoffenInd.,Versl.B:278(1976131pp.

W.H. PrinsenA.Brak.StalmestenN-reactieopgrasland,Gortel,
1975(IB2047).Landboukd.Bur.Ned.StikstofmeststoffenInd.,
Versl.B288(1976)26pp.
G.J.G.Rauw.Vergelijkingkas-23,kas-26enanopgrasland,1975
(IB2046).Landbouwkd.Bur.Ned.StikstofmeststoffenInd.,Versl.
B290(1976)22pp.
G.J.G.Rauw.Vergelijkingkasenureumopbouwland,1974(IB 2171,2172
2173).Landbouwkd.Bur.Ned.StikstofmeststoffenInd.,Versl.B 272
(1976)14pp.
J.H.Schepers.N-bemestinggranen,1974;enG.H.Arnold :N-overbemestingenbakkwaliteit (aanhangsel).Landbouwkd.Bur.Ned.StikstofmeststoffenInd.,Versl.B263 (1976)pp.43en13.
Voordrachten
G.H.Arnold.
DemogelijkhedenvanMagnesamon op grasland. (Vergadering afdeling
Bemesting inde landbouw,IB,Haren,28 oktober.)

R.ArnoldBik
Qualityin Anthurium andreanvm and Aohmea fasaiata

growninpeatsub-

strates as affected by nitrogen and Potassium nutrition. (ISHSSymposiumon theproduction ofpotted plants and cut flowers,Aas,Noorwegen, 11november.)
Gietwaterproeven BegoniaenPoinsettia. (Begoniamiddag,Proefstation,
Aalsmeer, 2december.)

P.Boekei
Betekenis van debodemstructuur indeakkerbouw. (StudentenHLS,
Deventer, ]8maart.)
Aard enoorzaak vanbodemfysische problemen op lössgronden. (Werkgroep Praktijktoepassingen indeAkkerbouw, Lelystad, 4mei).
Betekenis vanhetvochttransport in de onverzadigde toestand voor de
bewerkbaarheid van degrond. (Vergadering afdeling Bodemfysica en
grondbewerking, IB,Haren, 10mei.)
De structuur van degrond op de drie organische-stofbedrijven. (Stafvergadering, IB,Haren,26 oktober.)
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J.vanderBoon
Resultaten van onderzoek. (Vergadering afdeling Bemesting inde tuinbouw ,IB,Haren,25maart.)
Het tegengaanvankali-overmaat op deboomstrook inboomgaarden.
(Vergadering afdeling Bemesting in de tuinbouw, IB,Haren, 25november.)
Nut, duur enbegrenzing vanveeljarige proeven. (Stafvergadering,
IB, Haren, 16 december.)

P. Delver
Moet erwerkelijk zoweinig gemest worden inde fruitteelt? (Vereniging
voor Oud-leerlingenHogere school voor Tuinbouw en Scheikunde,StTruiden,
België, 13februari.)
Kalivoeding,bodembehandeling enkalibemesting bij fruitgewassen.
(Stafvergadering, IB,Haren, 15 april.)
Drainage requirements inorchards. (Delegatie cultuurtechnici uit
Turkije enmedewerkers CDZeeland,Wilhelminadorp, 13oktober.)
Druppelbevloeiing in de fruitteelt. (Bodemkundige specialisten inde
tuinbouw,Wageningen, 2 december.)
Resultaten vanonderzoek naar zuigspanningen inappel. (Bodemkundige
specialisten inde tuinbouw,Wageningen,2 december.)
Droogteverschijnselen en deresultaten van druppelbevloeiing bij
vruchtbomen. (Takvergadering fruitteelt specialisten, Goes, 20 december.)
Droogteverschijnselen bijvruchtbomen. (Afdeling Noord- en Zuid-Limburgvan deNederlandse Fruittelers Organisatie,Noord-Limburg, 22december.)

K.Dilz
Ertragssteigernde MassnahmenbeiWeizen. (Beratungsring Dollard,
Bunde,BRD, 20 februari.)
Effectvanbemesting ophet optredenvanplantenziekten. (PA,Wageningen, 25maart.)

W. vanDriel
Bepaling van zwaremetalen ingrond engewassenmetbehulp van atomaire
adsorptie. (Werkgroep AtoomspectroscopieKoninklijke Nederlandse ChemischeVereniging,Amsterdam, 16 januari.)
Schwermetallgehalte inniederländischen Boden. (Arbeitsgruppe Siedlungsabfallkomposte,Munster, 20mei.)
Landwirtschaftliche Aspekte der Schwermetallbelastung. (Studenten en
hoogleraar Agrikulturchemie uit Göttingen,Haren, 10juni.)
Landbouwkundige aspecten vanhet gebruik van rivier-en zuiveringsslib. (SectieMilieuchemie KNCV,Utrecht,24 juni.)
Zwaremetalen inrivier-,riool-enhavenslib; landbouwkundige aspecten. (LerarenMiddelbaar enHoger Landbouwonderwijs,Groningen,24
en 25 augustus.)
Bijdragen aan deLeergangMilieukunde. (Rijks Hogere Landbouwschool,
Groningen,6, 13en 20 oktober.)
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H.vanDijk
Problematiekvanbestrijdingsmiddelen inhet bodemmilieu,geïllustreerd aan dichloorpropeen-dichloorpropaanmengsels. (Symposium
Bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen,verwante verbindingen en
hun residuen,Vereniging HogerLandbouw Onderwijs aan deRU,Groningen,8en 9 januari.)
Afbraak vanbestrijdingsmiddelen ingrond enwater. (RHLS,Groningen,
17maart.)
Onderzoek en indeling vanveenprodukten. (NederlandseVereniging van
Verveners en onderzoekers vanhet Proefstation Groente-enFruitteelt
onder glas,Naaldwijk, 8april.)
Soil dissipation rates of ],3-and2,3-dichloropropenes and of 1,2dichloropropane. (Intercongres Agrochemicals in Soils"van de ISSS,
Jeruzalem, 14-18juni.)
Problematiek vanbestrijdingsmiddelen ingrond enwater. (RHLS,
Groningen, 24 november.)

H.G.vanFaassen
Bodemenzymen. (Contactcommissie Bodembiologie, IB,Haren,26 november.)

Th.J.Ferrari
Systeemdynamica (Colleges voor doctoraal studentenMilieukunde,Universiteit vanAmsterdam, 23,26 (2x)februarien1,2,4,8,9en11
maart.)
Systeemdynamica (Cursus voor deelnemers Onderzoekstechniek, Wageningen,
14, 15,21 en28januari; 11, 18en 25 februari;3, 10en17maart.)
Voor-ennadelen vanmeerjarige proeven. (Stafvergadering, IB,Haren,
16 december.)

R.G.Gerritse
Transport van organische fosfaten uitvarkensdrijfmest inde grond.
(Stafvergadering, IB,Haren, 15 januari.)
Karakterisering vanorganische fosfaten.De fosfaatcyclus invarkensdrijfmest. (Werkgroep van de afdeling Landbouwscheikunde LH,Wageningen, 19 januari.)
Organische fosfaten in dierlijkemest. (Groep Zwitsers,IB,Haren,
18 februari.)
Analyse van organische enanorganische fosfaten. (Groep analisten uit
Groningen, IB,Haren,24en26 februari.)
Phosphorus compounds inpig slurry and theirretention in the soil.
(Symposium Landspreading of animalwastes,Modena, Italië,21 september.)
Transport van fosfaten in degrond. (LOBB,IB,Haren,J5oktober.)
Gedrag van organisch,fosfaat in debodem. (Werkgroep transport en
accumulatieverschijnselen i.V.m.bodemverontreiniging, afd.Landbouwscheikunde,LH,Wageningen, 28 oktober.)
Fosforcyclus inmest en grond. (Contactcommissie voor Bodembiologie,
IB, Haren,26 november.)
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B.J.vanGoor
Transport ofheavymetals inplants.Heavymetals inhumannutrition.
(Duits-Nederlandsewerkgroep Siedlungsabfallkomposte,Munster, 20mei.)
Transport en distributie indeplant. (Vergadering afdeling Scheikundevan de grond,IB,Haren,4juni.)
Volksgezondheidsaspecten -Zwaremetalen inhet voedsel. (Studiedagen
Bodemkunde enBemestingsleer leraren Hoger Landbouwonderwijs,IB,
Haren, 25 augustus.)
Normen invoeding. (Medewerkers ProefstationNaaldwijk, IB,Haren,
20 oktober.)

A.J.deGroot
Onderzoek over zwaremetalen. (Technische Dienst,IB,Haren,25februari.)
Schwermetalle inSedimenten undBöden. (Excursie studenten van de
Universiteit vanGöttingen,Duitsland, IB,Haren, 10 juni.)
Schwermetalle in Sedimenten undBöden. (Mineralogisch enPetrografisch Instituut,UniversiteitMainz,BRD, 7juli.)
Zwaremetalen indeNederlandse delta. (Leraren landbouwonderwijs,
Groningen, 24 augustus.)
Heavymetals in theDutch delta. (Symposium Interactions between
sediments and freshwater,Amsterdam, 7september.)
Zwaremetalen inhetEems-Dollard estuarium. (Eems-Dollardbijeenkomst,RWSDirectie,Groningen, 26 november.)

J.A. Grootenhuis
De resultaten van de aardappelrooitijdenproevenvan 1967 t/m 1975.
(StafledenPA,Lelystad, 2 april.)
Deoptimalekunstmest N-gift bij suikerbieten. (Medewerkers CSM,
Mariëndaal/Oosterbeek, 4mei.)
Het onderzoek en toekomstig onderzoek op de drie organische-stofbedrijven. (Vergadering afdeling Emmeloord van deLMIJ,Emmeloord,
17november.)
Het onderzoek en toekomstig onderzoek op de drie organische-stofbedrijven. (Bijeenkomst ABTB,CBTB enLMIJ,afdeling Kraggenburg,
2 december.)

S. deHaan
Gebruikvan afvalwaterzuiveringsslib inde landbouw. (Vereniging voor
BedrijfsvoorlichtingDalen enomstreken,Nieuwlande,9 januari.)
Resultaten verkregenmet stalmest opPr 800.(Bestuur StichtingAkkerbouwproefbedrijven op zand-en dalgrond inMiddenoost- enNoordoostNederland, Borger, 26 februari.)
Zwaremetalen in deafvalstoffen van demenselijke samenleving. (LerarenBodemkunde enBemestingsleer Hoger enMiddelbaar Land-enTuinbouwonderwijs,IB,Haren, 24 augustus.)
Humus, its formation, its relationwiththemineral part of the soil
and its significance for soil productivity. (IAEA-FAO International
Symposium onSoil OrganicMatter Studies,Braunschweig, BRD,6september.)
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Afvalstoffen van demenselijke samenleving alsmeststof ofgrondverbeteringsmiddel. (StudentenHogereLandbouwschool,Groningen,6, 13
en 20 oktober.)
Gebruikvan zuiveringsslib in de landbouw. (Vereniging LandbouwkundigOverleg Bemestingsbeleid,IB,Haren, 15oktober.)
Landbouwkundig gebruik van afvalstoffen. (Studiekring voor Cultuurtechniek vanhetKoninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap,
Sectie voor Cultuurtechniek vanhetKoninklijk Instituut vanIngenieurs,NederlandseVereniging voor Afvalwaterzuivering enWaterkwaliteitsbeheer,Staringgebouw,Wageningen, 25 november.)
Organische-stofhuishouding enopbrengstniveau vanveeljarigeproefveldenmet stalmest en stadsvuilcompost. (Stafvergadering, IB,Haren,
16december.)

.Jager
Pogingen totbepaling vanhet antagonisme ingrond jegens
Rhizoctonia
solani.
(Stafvergadering, IB,Haren,25maart.)
Eenpoging tothetmetenvanhet antagonistischvermogenvan grond
t.o.v. Rhizoctonia
solani.
(CommissieFytopathologievan deKoninklijkeNederlandse Botanische Vereniging, Baarn,16 november.)
Natuurlijke schommelingen indemicroflora van de grond. (Contact
Commissie Bodembiologie,Haren,26 november.)

G.J. Kolenbrander
Deuitspoelingvan stikstof uitorganische en anorganischeN-bronnen.
(Stafvergadering, IB,Haren, J5januari.)
De geschiktheid vanverschillende soorten organische stof omhet
humusgehaltevan degrond teverhogen resp.tebehouden. (JOQ jaar
landbouwonderwijs,Wageningen, JOmaart.)
Bijdrage van de landbouw indeeutrofiëring vanhet oppervlaktewater.
(StudentenHLS,Deventer, 18maart.)
Cursus landbouw en eutrofiëring -"anhet oppervlaktewater. (Cursus
Milieubeheer,HLS,Groningen, 31maart en 21 april.)
Excursie naar lysimeter installaties. (40 lerarenMiddelbaar enHoger
Landbouwonderwijs,Haren,24 augustus.)
Bijdrage landbouw ineutrofiëring oppervlaktewater. (LeergangMilieukunde,HLS,Groningen, 17en24november en 1december.)
Stikstofuitspoeling opWisselweide enKunstmestakker (gehouden door
T.A. vanDijk,plaatsvervanger).(Stafvergadering, IB,Haren,26oktober.)

L.C.N,delaLandeCremer
Aspecten over deafdichting van grond ondermestputten en deuitspoelingvannutriënten. (Ingenieursmilieuhygiëne,Wageningen,28januari.)
Het gebruikvan dierlijkemest in relatie tothetmilieu. (Staf
Proefstation voor deRundveehouderij,Lelystad,9 februari.)
Naar landbouwkundig en ecologisch aanvaardbaremaximale hoeveelheden
dierlijkemest op cultuurgrond. (Stafvergadering, IB,Haren,15
april.)
Experience de fertilisationmineraleetorganique surprairienatu-
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relie. Iled'Ameland (1899-1969). (Colloque International de
Grignon,Grignon/Thiverval,6-8 juli.)
Etude de l'entretiendel'humusen solnu ou cultivé avec ou sans
fumier (Groningen-Haren, 1910-1970). (Colloque International de
Grignon,Grignon/Thiverval,6-8 juli.)
Etude comparée deseffets dufumier de ferme et des engrais minéraux
sur sol sablonneux "detourbé" (Sappemeer, 1881-1934). (Colloque
International deGrignon,Grignon/Thiverval,6-8 juli.)
Dierlijke afvalstoffen en alternatieve landbouwmethoden. (Cursus
milieukunde,HLS,Groningen, 1,15 en 29 september.)
Effect of rate of application of organic and inorganic nitrogen on
cropproduction andquality. (Seminar on landspreading ofmanureof
theCommission of theEuropean Communities,General Directionof
agriculture,Modena, Italië,20-24 september.)
Veeljarige proeven,nut,duur enbegrenzingen. (Stafvergadering,
IB, Haren, 16 december.)

G.Lebbink
Invloed vanbestrijdingsmiddelen op processen indebodem. (Leergang
Milieukunde,HLS,Groningen,24maart.)
Earmalformation inwinterwheat after soil fumigationwith,dichloropropene-dichloropropane mixtures.(InternationaalSymposium overFytofarmacieenFytiatrie,Gent,België,4mei.)
Invloed vanbestrijdingsmiddelenop processen in debodem. (Leergang
Milieukunde,HLS,Groningen, 22 september.)

H.Loman
Stikstof-enkaliumbemestingvan late fabrieksaardappelen. (Vergadering afdeling Bemesting inde landbouw,IB,Haren,5maart.)
Achtergronden enwijzevanberekenen vanhetpH-advies voor zanden dalgronden. (Vergadering afdeling Bemesting inde landbouw,
IB, Haren,5maart.)
De zwavelvoorziening van gewassen op zandgronden. (Vergadering afdeling Bemesting inde landbouw, IB,Haren, 15 december.)

J. Lubbers
Zuiveringsslib in de landbouw (gehouden door S.de Haan). (Vereniging
voor Bedrijfsvoorlichting Dalen en omstreken,Nieuwlande,9 januari.)
Onderzoekmet zuiveringsslib. (Leerlingen Hogere Landbouwschool
Deventer,IB,Haren, 18maart.)
Ervaringenmet zuiveringsslib en compost op groentegewassen. (MedewerkersProefstation voor deGroente-enFruitteelt onder glas teNaaldwijk,IB,Haren,20 oktober.)

C.vanOuwerkerk
Hoofdgrondbewerking en zaaibedbereiding voor suikerbieten. (Werkgroep
Grondbewerking:Praktijktoepassingen indeAkkerbouw,Wageningen,
5 februari.)
Rationele grondbewerking. (Bedrijfstakdeskundigen Landbouwvoorlich-
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tingsdienst,Bennekom, 24maart.)
Rationele grondbewerking inverbandmet de structuur van degrond en
degroeivanhet gewas. (78eWetenschappelijke Bijeenkomst Nederlandse BodemkundigeVereniging,Alkmaar,6 april.)
Alternatives forploughing. (7thConference of the International
Soil Tillage Research Organization,Uppsala,Zweden, 15juni.)
Plantenaantal en opbrengst van suikerbieten ophet grondbewerkingsproefveldIB0007 teMarknesse in 1975. (Werkgroep Grondbewerking:
Praktijktoepassingen indeAkkerbouw,Lelystad, 27 augustus.)
Doel enopzet vanhet onderzoek in degrondtrog vanhet Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid. (Vergadering afdeling Bodemfysica engrondbewerking, IB,Haren,27 september.)
Reologische eigenschappen van degrond enresultaat van degrondbewerking op de drie organische-stofbedrijven teNagele. (Stafvergadering,IB,Haren,26 oktober.)

J.H.Pieters
Oorzakenenbestrijding "bruin"inknolselderij. (PA,Lelystad,
10 februari.)
Bruinkleuring inknolselderij. (Vergadering afdelingBemesting inde
tuinbouw, IB,Haren,25maart.)
LangzaamwerkendeN-meststoffenop spruitkool. (Vergadering afdeling
Bemesting inde tuinbouw, IB,Haren, 25maart.)
Wat doethet IB. (Bezoekers Open Dag,IB,Haren,J7 juni.)
"Bruin" inknolselderij. (CT,Barendrecht, J4 oktober.)
Langzaamwerkende N-meststoffenop spruitkool. (Medewerkers Proefstation
Groenteteelt onder Glas teNaaldwijk, IB,Haren,20 oktober.)
"Bruin" inknolselderij (Medewerkers Proefstation Groenteteelt onder
glas teNaaldwijk, IB,Haren,20 oktober.)
"Bruin" inknolselderij. (Vergadering afdelingBemesting indetuinbouw,IB,Haren, 16 december.)

W.H.Prins
De opbrengstenbij demeerjarige graslandproeven inTen Boer en
Finsterwolde. (Inleiding bij grasland excursie,IB,Haren,J4 oktober.)

J.Prummel
Toepassing van rijenbemesting inons land. (Vergadering afdelingBemesting inde landbouw, IB,Haren,9 januari.)
FosfaatbemestingsonderzoekNoordoostpolder. (Commissievan Beheer IBproefboerderijen indeNoordoostpolder,Marknesse, 23april.)
Bemesting grove tuinbouwgewassen en aardappelen. (Afdeling Blijham
van deGroningerMaatschappij vanLandbouw,Blijham,3november.)

G.J.G. Rauw
Gedeelde stikstofbemesting bij aardappelen. (Vergadering afdeling
Bemesting inde landbouw, IB,Haren,9januari.)
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F.RiemVis
Bemesting van sportvelden. (Vergadering afdeling Bemesting inde
landbouw,IB,Haren,9januari.)

J.Ris
Stikstofbemesting aanaardappelen opbasis vangrondonderzoek. (Specialistenbodem enbemesting,Wageningen, 11 februari.)
Stikstofbemesting aan suikerbieten opbasis van grondonderzoek. (Medewerkers PA, IRS-medewerkers,Bergenop Zoom, 20 februari.)
N-bemesting aan aardappelen en suikerbieten. (Medewerkers PA aan
uitvoering serie 84,Amersfoort,27 februari.)
Stikstofbemestingsadviezen voor aardappelen opbasis van grondonderzoek. (Vergadering afdeling Bemesting inde landbouw,IB,Haren,
5 maart.)
N-bemestingsadviezen. (Specialisten,Amersfoort,23maart.)
Grundlagen Stickstoffdüngerempfehlungen Weizen,Kartoffeln undZuckerrüben. (DuitsegastenuitGöttingen, IB,Haren,J0 juni.)
StickstoffdüngerempfehlungenKartoffeln und Zuckerüben. (Medewerkers
Institut fürPflanzenernährung, Hannover,BRD,5 juli.)
Stickstoffdüngerempfehlungen Zuckerrüben. (Medewerkers Institut für
Zuckerrübenforschung,Göttingen,BRD,9 juli.)
Perspectieven vanN-grondonderzoek (N-min.). (Voorlichtingsdienst
Drente,Haren,6 september.)
N-Düngerberatung Kartoffeln und Zuckerrüben nach derN-min-Methode.
(VDLUFA-Kongress,Oldenburg,BRD,22 september.)

J.P.N.L.RoordavanEysinga
Maatregelen v66rhet planten tegenbodemvergiftiging doorbroom ente
veel zout. (Landelijkevergadering van Bloemenassistenten, Naaldwijk,
7 januari.)
Nitraat in sla. (Wetenschappelijke stafvanhetProefstation voor
deGroente-enFruitteelt onder Glas,Naaldwijk,11 februari.)
Bemestingsonderzoekbijbloemen. (Gemeenschappelijke vergadering
wetenschappelijke staf vanhetProefstation voor deGroente-en
Fruitteelt onder Glas teNaaldwijk enhetProefstation voor deBloemisterij Nederland teAalsmeer,Naaldwijk, 10maart.)
Bemestingsproeven inde tuinbouw. (Deelcursus tuinbouw van Cursus
Proeftechniek, 17maart.)
Broom ingrond engewas. (Wetenschappelijke staf vanhet Proefstation
voor deGroente-enFruitteelt onder Glas teNaaldwijk, Naaldwijk,
16juni.)
Problemen rondhetbemestingsonderzoek inhet rivierkleigebied +
deelname forum. (Tuinders uit deBommelerwaard,Rossum,8 oktober.)
Resultatenbemestingsonderzoek bij glasaardbeien. (Vergadering afdelingBemesting inde tuinbouw, IB,Haren, 26 oktober.)
Formulations of fertilizers, timeandmethods of application,including use of concentrationmeters based onosmotic pressure. (6th
International Course onVegetable Growing, IAC,Wageningen,5november.)

H.A.Sissingh
Phosphatfestlegung, deren Bestimmung und derenmögliche Bedeuting bei
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derDüngerberatung. (Jaarlijkse bijeenkomst van deArbeitsgemeinschaft landwirtschaftlicher Versuchsanstalten inOsterreich,Innsbruck,Oostenrijk, 12mei.)

C.M.J.Sluijsraans
Nieuwjaarstoespraak. (Personeel IB,Haren,5 januari.)
Ontwikkelen vanhetonderzoek aanhet IB. (LerarenvanhetMiddelbaar enHogerLandbouwonderwijs,Haren,24 augustus.)
Ontwikkelen vanhet onderzoek aanhet IB. (Personeel Consulentschap
voor deAkkerbouw teEmmen,Haren,6 september.)
Toelaatbarehoeveelheden dierlijkemest op landbouwgrond. (VerenigingLOBB,Haren, 15oktober.)
De stikstofwerkingvanverschillende soorten dierlijkemest opkorte
en lange termijn. (Stafvergadering, IB,Haren,25 november.)

K.W.Smilde
Hetwerk van deMegista-werkgroepen. (Bezoekers enenkele IB-stafleden,IB,Haren, 18 februari.)
Biologisch/dynamische landbouw speciaalm.b.t. deorganische stofvoorziening. (Personeel proefboerderijen/consulentschappen in
Drenthe,Borger,26 februari.)
De toepassing van zuiveringsslib. (Bezoekers enenkele IB-stafleden,
IB, Haren,5 april.)
De toepassing van zuiveringsslib inhoutteelt. (StafledenLUFAMunster enenkele IB-stafleden,Munster,BRD,20mei.)
Gebruikvan zuiveringsslib voor de teeltvan (loof)houtsoorten;
criteriabijhetgebruik van zuiveringsslib in de landbouw. (Bijeenkomst van lerarenvanhetMiddelbaar enHogerLand-enTuinbouwonderwijs, IB,Haren,25 augustus.)
Minor elements in thenutrition of cereals. (International Study
WeekonCereal Crops,Faculté des SciencesAgronomiques,Gembloux,
België, 8 september.)

C.H.E.Werkhoven
Langzaamwerkendemeststoffen. (Personeel Proefstation voor deGroenteenFruitteelt onderGlas teNaaldwijk,Haren,2Q oktober.)

L.K.Wiersum
Zuurstof indebodem enwortelgroei. (Vergadering afdeling Bodemfysicaengrondbewerking, IB,Haren,26 januari.)
Problems involved in controlling plant nutrition. (4th.International
Colloquiumon theControl of PlantNutrition,Gent,België,7september.)
Evaluatievanalternatieve landbouwmethoden. (Vereniging LOBB,IB,
Haren, 15 oktober.)
Alternatieve landbouw.Waarom? (Vereniging Plattelandsvrouwen,Groningen,23oktober;Winschoten, 25 oktober.)
Wat is"gezonde"plantevoeding. (Vergadering CCBB,IB,Haren,26oktober.)
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P.deWilligen
Modelonderzoekover adsorptie en uitspoeling van anorganisch fosfaat.
(Werkgroep LH/IBUitspoeling fosfaat uithetbodemprofiel,Wageningen,
19 januari.)
Componenten vanhet totale jaarlijkse kalkverlies. (Contactdagen 300
jaar landbouwonderwijs,Wageningen, 11 maart.)

J.Wolf
CursusVerwerking vanWaarnemingsuitkomsten. (Laboratoriumpersoneel,
IB, Haren, 12januari,23februari, 35maart en 26 april.)
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Summary annual report 1976

In1976,49°sofallexpenditureswasused forproblemsinrelationto
maintenance andmanagementoftheenvironment.Ofthiscategory,31t
wasspentoninvestigations intotheeffectsofagriculturaland
industrialproductsontheenvironment.Theremaining expenditures
were largelydirected towardproblemsasregards increasingagriculturalproductivity, including improvementofthequalityof
agriculturalproducts (45%ofthe total).Thesepercentageswereof
aboutthesamemagnitudeasthosefor1975.
Themore importantconclusions arereported below.
(1) Maintenance, development and managementof soils
Asaconsequenceofunfavourableweather conditionsintheautumnof
1974,thestructureofclaysoilswasgenerallyratherpoorin1975.
Itwasexpected thatitwould takemanyyearsbeforecomplete recovery
would havecomeabout.Fromobservationsmadeonafewdozenfields,
however,itbecame clear thatthisisnotthe case.
Aperiodofoneyeargavealmostcompleterecovery,althoughit
shouldbeborne inmind thatweather conditions afterthespringof
1975hadafavourableeffect.However,itisclear thataspoiled plow
layercanbequicklyrestored throughtheactionofman andweather.
Atasoilmoisture levelcorrespondingtopF=2,wheeltracksof
modem harvesting equipmentcancause suchacompaction thatair
contentandairpermeabilityatthismoisture tensionarepractically
reducedtozero.Theeffectofimplementsinthefieldcanbe
imitatedinthe laboratory.
Intensive organicmanuring (ontheso-called Three Organic-Matter
Farms)intheNoordoostpolderhadaslightlyunfavourable effecton
thebeginningandthe lengthofthespringperiodduringwhichthe
soilhadoptimumworkability.Ontheotherhand,theactual structure
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insummerandtheeaseofcrumblingofthesoilduringlatesummer,
importantwhenitcomestoharvestingpotatoes,wereimproved.
Thehighercontentoforganicmatterraisedtheshearstrengthand
loweredthecompressibility.Alongperiodofdroughtdecreasedthe
importanceoftheorganic-mattercontenttotherheologicalpropertiesofthesoil.Becauseitisintendedtochangethepurposeand
designoftheThreeFarms,aconcludinginvestigationwascarried
outintothenatureofthehumus.Astrikingfeatureisthehigh
nitrogensupplyingpowerofthehumusinthe"Wisselweide"(a
rotationwhichincludesplowed-downgrass)andthehighbiological
activityofthissoil.Thehumusinthe"Klaverland"(arotation
whichincludesplowed-downclover)exhibitedahighexchangecapacity.
Certainsportsturfslackfirmness,whichmaybeaconsequenceof
measuresintendedtoimprovethelooksoftheturf.Thesemeasures
includesprinklerirrigation,theuseofgardenmouldandcompost,
andalowplayingfrequency.Thisresultsintoohighahumuscontent
andtoolowadensityofthetoplayer.Bothfactorsunfavourably
affectfirmness.
Itwashopedatfirstthatamethodcouldbefoundquicklywhichwill
makeitpossibletoindicatethe"anti-phytopathogenicpotential"of
thesoilintermsofa"singlevalue".Thisprovedtobemorecomplicatedthanwasimagined,atleastinsofaras Rhizoctonia

solani is

concerned.Thedegreetowhichinfestationwiththisfungusoccurs
ishighlydependentonsomeculturalpractices.

(2) Effects of agricultural

and industrial

production on the

environment
In197S,commissionedbytheEEC,theinstitutestartedan
investigationtoestablishthemaximumpermissibleloadofanimal
manureoncultivatedland.In1976,thefinaldraftofthereportwas
completed.
Thebasicpremiseofthisstudyisthatnomoremanureshouldbe
appliedtocropsthanisnecessarytoobtainmaximumyields,without
usingmineralfertilizers.Iftheamountsofmanure,soestablished,
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aretoohighfromtheviewpointofcropqualityorofpollutionof
soil,ground-water,orsurfacewater,thepermissibleamountshould
bereduced.Thepremisechosenhasresultedinaproposedpermissible
quantityforarablecropsthatisbasedontheamountandeffectivenessofnitrogeninanimalmanure,andforgrasslandonthe
amountofpotassium.Per100kgnitrogenrequired,anamountof
manurecorrespondingtothenitrogencontainedinthemanureof1.9
headsofcattleisconsideredacceptable,exceptonsoilsthatare
subjecttorunoffofprecipitationtosurfacewaters.Theaverage
N-requirementofDutcharablelandbeing170kgNperha,thiscan
beexpressedasthemanureof3.2maturecattleorequivalent
numbersofotherkindsoflivestock.Ongrasslandhavingadensity
of"land-dependent"stockofupto3maturecattleperha,some
additionalmanurefromotherkindsofstockcanbeutilized,upto
atotalof3.4"cattle-potassium-equivalents"perha.Inthereport,
theconsequencesarediscussedofcontinualapplicationsofanimal
manuretotheproductivityofthesoilandthemineralcontentof
ground-andsurfacewaters.Thereisconcernespeciallyabout
accumulationofcopperinthesoiliffrequentuseismadeofpig
manurecontainingthiselement.

Inapplyinglargeamountsofanimalmanuretocultivatedland,one
ofthemostimportantquestionsistheriskofleachingofphosphorus
inthemanuretoground-andsurfacewaters.Ithasbeenfoundthat
theinorganicphosphoruscompoundsareusuallyfixedinthesoil,
butthatthedissolvedorganicphosphoruscompounds,comprising
about1.5%ofthetotalphosphoruscontentofpigslurry,are
practicallynotadsorbed.Therefore,whenlargeamountsofslurry
aredumped,itmustbereckonedwiththatground-andsurfacewater
maybepollutedratherrapidlywithexactlythesedissolvedorganic
phosphoruscompounds.
Theinvestigationdirectedtowardsobtainingoptimumbiological
degradationofcalfslurryhasgivenfavourableperspectives.Ithas
beenfoundpossible,atleastonalaboratoryscale,topurifythis
materialtoaconsiderableextentinanactive-sludgesystemwith
alternateaerationunderadditionofmilkoflimeatatemperature
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of15°C.Theeffluent,followinganafter-purification,doesnotneed
tobeinferiortoaneffluentobtainedin sewagepurification.The
surplussludgeismuchthickerandhasaconsiderablysmallervolume
thantheslurrybeforepurification.Thesludgecaneasilybedewateredandair-driedwithoutstench.
Therearevariouswaysofmakingpigslurryodourlessthrough
aeration,andthentokeepitfreeofstench.Thiscan,for
instance,beachievedbydirectstorageinalargebasinwith
discontinuousaerationdependingontheredoxpotentialoftheslurry,
orbybrief,intensiveaerationinasmallaerationbasin,followed
bynon-aeratedstorage.Inthelattersystemthecontentofoxidized
nitrogeninthestoredmaterialmustremainaboveaspecific
thresholdvaluetoinhibitstench-producingprocesses.

Sofar,attemptstoobtainproteinfrompigslurryforuseinanimal
feedscannotbeconsideredsuccessful.
Utilizationofwastesfrompopulationcentres (sewagesludge,
domesticrefusecompost)inagriculture,thoughcommendablefromthe
viewpointofrecyclingofplantnutrients,hasatleastonedrawback,namely,thatconsiderableamountsofheavymetalsendupin
thesoil.Itisincreasinglyevidentthatespeciallythecontents
ofCd,Zn,andNiinthecropsareraised.Torestrictthe
deleteriouseffect,calcium-asCa(0H)2-or"Lewatit"(anionexchangeresin)maybeaddedtothesoil.Calciumcarbonate,
bentonite,blackpeat,heavyclay,orsandrichinhumusarenot
effectiveenough.Severalspeciesoftreestolerateconsiderable
contaminationoftheirgrowingmediumwithsewagesludge.Thus,
theycanbeplantedinplaceswheresludgehasbeendumped.The
institutedidnotdeterminewhetherornotthispracticeis
entirelyjustifiablefromanecologicalpointofview.Alsosilage
maizehasbeenfoundtoberatherinsensitivetoheavymetals.

ThegrowingofcropsondumpingsitesofdredgespoilsfromRotterdam'sharbourgivesrisetoconcern,especiallyinthecaseof
materialcomingfromtheeasterlyharbourbasins.Especiallywith
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respecttouptakeofcadmiumbywheatandleafyvegetablesvalues
arereachedwhich,according toWHO-andFAOdata,mustbeconsidered
inadmissiblyhigh.Thatcadmiumisacauseforconcernisemphasized
bytheobservationthatwhenthetentativeGermanstandardssetfor
maximumpermissiblecadmiumcontentsinfoodstuffs (normally
marketedproducts)inwesternEuropeareenforced,inmanycases
thesestandardsareexceeded ingrainsandvegetables.
Besidesheavymetals,alsopesticides (likehexachlorobenzene,
dieldrinand endrin),originating fromincidentaldischargesinto
theRotterdamharbour,contributetoundesirablyhighcontentsin
severalcrops.
Adetailedpicturewasobtainedofthehistoricaldevelopmentofthe
heavy-metal loadofRhinesediments sinceabout 1900.Thisriverwas
alreadypollutedwithCu,Zn,Pb,andCd inthebeginning ofthe
20thcentury.Between1920and 1960,theconcentrationsofallheavy
metals investigated (Cu,Zn,Pb,Cr,As,Ni,Cd,andHg)increased.
After 1960thecontentsofAs,Zn,Pb,andHgdecreased.Very
alarming isthefactthattheoriginalCdcontentofRhinesediment
hasincreasedmorethan100-fold.
Themetal loadoftheriverMeusehasbeenunder investigation
since 1960.Unfavourabledevelopmentsareevident.Thecontentsof
Cd,Zn,andPbareevenhigherinMeuse sedimentsthaninthoseof
theRhine.
SincetheHaringvlietwasclosed in1970,theareahasshowna
marked increaseinthemetal loadofthesediments.IntheHollands
Diepbetween1970and 1975,theaveragemetal loadrosefrom70to
88°6,expressed asapercentageoftheRhineload.Infrontofthe
Haringvliet-damtheloadincreasedfrom37to 581.Theseincreases
willcontinue.
TheWaddenzeesedimentsaresignificantlyaffectedbytheRhineonly
alongtheFrisiancoast.Farthereastwardtheeffectofheavymetals
isbarelyfelt.

141

(3) Increase in agricultural

productivity,

including

quality

Theinstituteconductsattendantsoilphysicalinvestigationson
thecroprotationexperiment"DeSchreef"inOostelijkFlevoland,
wheretheconsequencesarestudiedofcroppingplansofwidelyvaryingintensity.Thedataobtainedsofarshowthattheworkability
ofthesoilinspringissomewhataffectedbytheprecedingcrop,
butnotclearlybytherotationasawhole.However,themore
intensivecroppingsystemshaveanunfavourableeffectontheactual
structure.
Toavoidunnecessarydeteriorationofsoilstructureandtoomuch
energyconsumption,rationalsoiltillagesystemsarelookedfor.The
operationswillhavetobeadjustedasmuchaspossibletothe
culturalrequirementsofthecrop.Thoserequirementsareoften,
accordingtoourinvestigations,lessdemandingthanisgenerally
assumed.However,decreasedfrequency,depth,andintensityoftillageadmittedlygive moreproblemsrelatingtoweedcontroland
buryingofcropresiduesandgreenmanurecrops.Partlybecauseof
this,aso-calledrationalsystemisriskierthanthetraditional
way.

Penetrationoffrostintothesoil,verydesirabletoprevent
regrowthofpotatoesleftbehindafterharvest,isimpededwhen
thesoiliscoveredbyacrop.Thus,sowingryetopreventwind
erosionisobjectionablefromthatpointofview.Thiscanbe
helpedbysowingtheryeinaquadrilateralsystem,whichresults
inamoreopenstand.Frostpenetrationisthenatleastbetter
thaninthecaseofbroadcasting,althoughlessthanonfallowsoil.

Theinvestigationaimingatoptimumnitrogenfertilizationofarable
cropsmadegoodprogress.Soiltestingformineralnitrogencontent
wasfoundtobeausefultoolinestablishingthefertilizernitrogen
requirement.Asuitabletimeforsamplingis1March.Theamount
presenton1Junecanbeusedtodetermineifsupplementalnitrogen
isneeded.Thisisthecaseforpotatoesifintherootzoneless
than300kgperha,andforsugarbeetsiflessthan180kgperha
ispresent.
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Becausethepriceofphosphorushasrisen,thetendencyisnowto
economizeonthisfertilizer.Thisispossiblethroughfertilizer
placementintherow,whichismoreefficientthanbroadcasting.
Thismeans,however,thatthephosphorusstatusofthesoilwill
becomelowerinthelongrun.Ithasnowturnedouttobeimpossible
toguaranteeasufficientsupplytothecropthroughamplephosphorus
applicationstoasoilhavingalowP-status.Thus,fertilization
practicesshouldcontinuetoaimalsoatmaintainingafavourable
P-status.
Thesupplyofsulphurtoourcropsbywayofprecipitation,
mineralizationoforganiccompounds,andassecondaryconstituent
offertilizermaterials isgenerallysufficienttomeetthe
requirementsofthecrops.Thus,nospecialattentionforthis
elementisneeded.
Increasinguseoffertilizernitrogenhasbeenacontributing
factorinmaking thecurrenthighcattledensitiesonourgrassland
possible.Tofollowthisdevelopment,changesinthequalityof
thesodarebeinginvestigated.Veryhighapplicationsofnitrogen
andtheattendanthighfrequencyofmowingresult inapoor-quality,
opensod.Perennialryegrassholdsitsown,butgrasseslike
Kentucky bluegrass,roughbluegrass,andbrowntoparefoundto
disappearfromthesod.
Recentdevelopmentsinculturalsystemsinhorticultureraisethe
questionwhattheminimumadmissiblesizeisoftherootsystemof
aplantotherwiseamplysuppliedwithwaterandminerals.Inan
experimentwithtomatoes,potvolumewasvariedfrom6to \ 1,
using sandorrockwoolasthesubstrate.Inspiteofdistinct
differences inthesizeoftherootsnodifferencesingrowthofthe
above-groundportionoccurred.
Inthecropsequencegreenpeas-bushbeans,seedbedpreparationfor
thesecondcropmaybeaproblem. Ifthefirstcropisharvested
underwetconditions,moreseriousdeteriorationofstructureand
morecompactionofthesoil immediatelybelowtheseedbedresults
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thanafterharvestingunderdryconditions.Underwetconditions,
using acultivatorasthemaintillageoperationproduces a
coarserseedbedthanplowing;rotary-tillingfollowingthe
cultivatorgivesthefinestseedbed.
Theinvestigationsconcerningfertilizationofhorticulturalcrops
onarable (farm)landsnearscompletion.Sofar,theworkinvolved
bushbeans,greenpeas,spinach,andBrusselssprouts.
Investigationswithbroadbeanswereconcludedin1976. Itisnow
possibletoissuefertilizerrecommendations (phosphorusand
potassium)forallofthesecrops.Anumberoflessercropsthat
aregaining inimportanceonarablelandsisnowunderinvestigationinco-operationwiththePAGV.Theseareceleriac,beets,
leek,andwashedcarrots.
Differencesinyieldbetweenfieldsofceleriacgrownontheislands
oftheprovinces Zuid-Holland and Zeelandcould,forthemostpart,
beascribed todifferencesinsoilphosphorusstatusandtosoil
structurebelowfurrowdepth.Moistureintheprofile,soil
structure,andweatherarethefactorsthat,together,largely
determinetheoccurrenceof"browning"-believedtobe arelative
deficiencyofboron-inthiscrop.
Especiallyduring thewintermonths,undesirablyhighnitrate
contentsarefound inlettuce.Something canbedoneaboutthisby
manipulatingthefertilizationregime.Forinstance,itwas
demonstrated thattheN03-contentcouldbestronglyreducedby
usingammoniumsulphateincombinationwiththenitrification
inhibitordicyandiamide;theyieldsremainedgood.However,sulphurcoatedureaincombinationwithdicyandiamidegavenoreduction.
Itisthereforenotyetpossibletoprovideasimplerecommendation.
Insamplesofspring-grownlettucethecontentofheavymetals
wasdetermined.Thecontentsofmercury,lead,andarsenicwere
generallyfarbelowthelimitsthatwillprobablybesetinthe
future.Relativetothetentative limits,thecadmiumcontentwas
thehighest.
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Inthesearchforworkablesoiltestingmethodstodeterminethe
croprequirementfortraceelementsinhorticulture,possibilities
havebeenfoundforZnandMn.ForZn,extractionwithammonium
acetate,andforMn,extractionwithwater (1:2v/v)lookpromising.

Applicationofnutrientsviasprinklerirrigationhasfoundwidespreadacceptanceamongflowergrowers.However,fertilizer
recommendationshavebeenbasedsofaronthesystemofhandapplicationinthefield.Itislikelythatinthenewsystema
somewhatlowernutrientstatusofthesoilwillsuffice.Thiswas
testedwithchrysanthemums.
Shiftsintheassortmentoffloriculturalcropscausechangesin
emphasisinfertilizationresearch.Inrecentyearstheemphasis
layonglasshouserosesandgerberas,thefertilizerrequirement
ofwhichhasmeanwhilebeenestablished.Bothcropsstronglyrespond
tophosphorus,butlittletomagnesium.Thisinvestigationwas
conductedbymeansoftestsinpailsfilledwithastandardpotting
soil.Theproblemisthattheresultsofthosetestscannotbe
simplyadoptedinoutdoorcultivation.Itisnowbeingcheckedif
thegapbetweenresearchresultsandfieldpracticecanbebridged
bymeansofchemicalplantanalysis.

Theextremelydrysummerof1976promptedaninvestigationinto
theharmfulnessofsalineirrigationwatertopottedplants.Applied
viairrigationmats,thesaltwasfoundtoaccumulatestronglyin
thepots.Chrysanthemum,however,waslittleaffected.Plantweight
ofPoinsettiadistinctlydecreasedwith-increasingsaltlevels.
Nevertheless,itsmarketvalueincreasedbecauseofthemore
compacthabitofthecrop.

Inresponsetoofficialpolicyenunciationsconcerningthehigh
priorityofarboriculturalinvestigations,theinstituteentered
thisnewfieldafewyearsago.Meanwhilerecommendationshavebeen
workedoutconcerningirrigationandfertilizationof Chamaecyparis
and Cotoneaster,

growninpotsinpottingmixturescontainingpeat.

Underinvestigationin1976werealso Pyraaantha, speciesof Salix
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and Acer, and Calluna, Recommendationsconcerninglimingandtrace
elementscannowbegivenfortheshrubs Hypericum, Juniperus and

Philadelphus.
Togainaninsightintotheresistanceoftreestotheunfavourable
soilfactorsexistinginacityenvironment,theresponseofthe
rootsystemofanumberofyoungtreestoconditionsofdrought
wasinvestigated.Servingasameasureofthefunctionalactivity
oftherootsystemwastheamountofwaterpressedthroughthe
rootsperunitoftimeduringandafteraperiodofdrought.This
exploratoryinvestigationshoweddefinitedifferencesamonga
numberofspeciesofyoungavenuetrees.Thestrongestreduction
inwaterpermeabilityduringdroughtoccurredinelm,poplarand
willow.Recoveryuponre-wettingwasbestinelm.Lessreduction
inwaterpermeability,butalsopoorerrecovery,wereobservedin
oak,ash,andsycamore.

Asexpected,thedroughtof1976affectedfruitfarmingespecially
inthe"plaatgronden"(claysoilsoverlying sand),whereroot
penetrationwasinsufficientlydeep.Strikingwasthemuchbetter
growthandfruitdevelopmentabovetiledrains.Afterarainy
periodneartheendofAugust,crackingoffruitsoccurred,the
moresoasthetensioninleavesandfruitshadbeenhigher
duringtheprecedingperiodofdrought.
Inviewofthegreatimportanceofthemoisturesupplytofruit
trees,thesystemoftrickleirrigationisnowbeingstudied.
Attentionisgiventoplaceandtimingofirrigation.Timingproved
tohaveaneffectin1976onfruitgrowth,regrowthofsprouts,and
theoccurrenceofbitterpitandinternalbreakdown.Thus,acertain
degreeofcontrolispossiblehere.

Pomologyresearchrespondedtothedemandformoreattentionto
aspectsofqualityofagriculturalproducts.Testsforflavourand
tasteaswellasdeterminationofsugarandacidcontentswere
conductedonaratherlargescale.Ahigherpotassiumcontentof
thecropandnitrogendeficiency-thelatterperhapsindirectly
throughitsassociatedhigherpotassiumcontent-producedhigher
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sugarandacidcontents,whichmeansabettertaste.
Amongpomologicalresearchersrenewedinterestwasnotedinthe
occurrenceofbitterpitandinternalBreakdowninapple.Special
attentionwasgiventoweatherfactors.Irrigationaroundtheend
ofJuneorinJulyclearlycausedmorebitterpitthanno
irrigationorirrigationatalaterdate;shadinginJune-Julygave
extrafruitdropandsomewhatmorebitterpit.Hightemperatures
inAugustappearedtolowerstoragequality,butthisinformation
hasdefinitelylesspredictivevaluethantheK-andCa-contents
ofleafandfruit.
Fromtheresultsofapottrialin1975itwasconcludedthatthe
effectofanapplicationofcalciuminthecontrolofbitterpitin
applescanbeimprovedbycombiningitwithaB-,Mn-,andFe-treatment.Thiswasconfirmedin1976.
Thedevelopmentofaredspiderpopulationonafruittreeisinhibitedbydistinctnitrogendeficiencyofthattree.Underbetter
conditionsofnitrogensupply,norelationhasbeenfoundbetween
themagnitudeofthepopulationandtheNlevel,butthetreeis
thenmoreresistanttothispest.

Inprinciple,slow-releasenitrogenfertilizershavetheadvantage
ofbeinglabour-saving.Conventionalfertilizershavetobespread
aftereachcut,whichisnecessaryinmoderngrasslandmanagement.
Intheory,onlyasingleapplicationofaslow-releaseproduct
wouldsuffice.However,noattractivematerialsforthispurpose
areavailableonthemarketsofar.Theyareeitherfartoo
expensiveorunabletocompetewiththefast-releaseproductsin
termsofefficiency.Thiswasdemonstratedin1976withsulphurcoatedurea.Alsoinfieldvegetableproductionthesuperiorityof
slow-releaseN-fertilizerscouldnotbedemonstrated,notevenin
thecaseofalong-seasoncroplikeBrusselssprouts.

Thereappeartobemorepossibilitiesforusingthistypeof
fertilizerinthegrowingoftreenurserycropsincontainers.With
Pyracantha, applicationofOsmocote (NPK-type)tothepottingsoil
obviatedtheneedforfrequentsidedressingwithconventional
fertilizers.
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(4} Miscellaneous
Ourreportofastudy-tourtoEngland (]975)promptedastaffmembe
ofIWIS-TNOtoinvestigateifRotharasted'ssystem,inwhich
experimentaldesigns arepreparedbycomputerandrecalled laterfoi
dataprocessing,could alsobeintroduced intoourcountry.
InBritainitwasproposedtohookuptothecomputerat
Rothamsted.However,therewas little interestinHollandforthis
proposal.Animportant argumentwas thatthepersons responsible
fortheexperimentswouldwanttocontinuegiving thenecessary
caretoeverytrial separately,whichwouldmean thatthecomputer
could takeover onlyasmallpartofthework.
Continued deliberationandconsultationledtoaproposalfor"Physic
characterizationofpeatproducts andplant substrates".Atleastten
laboratoriesinvarious countries takepartintesting theprocedures
drawnup.
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