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Onderzoek

Afdeling Bodemfysica en grondbewerking

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

Ir.A. de Jager

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

Ir. C.vanOuwerkerk

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

h o o f d ; systeem-dynamica.
bodemstructuur:verandering en
beïnvloeding en effecten op plantegroei;bespeelbaarheid van
grassportvelden,
wortelonderzoek gericht opde
bodemconditiesdieopname en groei
bepalen,met denadruk op stikstof enaëratie.
bestrijding winderosie,beheer
windtunnel.
bewerkingsproeven in grondtrog.
morfologisch en functioneelwortelonderzoek gericht op simulatiemodellen.
grondbewerking: effect opbodemstructuur en gewas,reologisch
grondonderzoek.
mechanica van de grond; transport
vanwater en opgeloste stoffen,
simulatie bodemfysische enbodemchemische processen.

Erzijnontwikkelingenindelandbouw,zoalstoepassingvannauwere
bouwplannen,toenemendemechanisatie,mindergrondbewerking,gebruik
vanchemischemiddelenenminderorganischebemesting,dieeengeleidelijkeachteruitgangvandestructuurvandegrondzoudenkunnenbetekenen.Hetiederjaarverrichteonderzoeknaardebodemstructuuropeen
grootaantalperceleninNederlandverschafthieroverinformatie.Het
blijktdatdestructuurdelaatstejarenduidelijkslechterwordt,en
datdieteruggangietsgroterisdaninvroegerejaren,enooklanger
aanhoudt.Deindrukisookdathetdieptepuntvannunietalleenhet
gevolgisvandeschommelingendoordewisselendeweersomstandigheden,
maarvooreenbelangrijkdeelwordtveroorzaaktdoordegenoemdeontwikkelingen.Uitdebewerkingvangegevensvanproefveldenmetverschillendeintensiteitvanorganische-stofvoorzieningenmetuiteenlopende
bouwplannenkandevoorlopigeconclusiegetrokkenworden,dattoenemendemechanisatieenverminderdegrondbewerkingdebelangrijksteoorzaken
vandeslechterestructuurzijn.Deveronderstelling-ookinhet
vorigejaarverslagvermeld-dathetteruglopenvandestructuurver-
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oorzaaktzouzijndooreenincidenteleopeenvolgingvanslechte
(weers)omstandighedenkandanooknietlangerwordengehandhaafd.
Devolumedichtheidiseenbelangrijkekarakteristiekomhetgedrag
vandegrondonderinvloedvandezefactorentebeschrijven.Deze
volumedichtheidkanveranderendoorvervorming,doorin-enuitspoelingvanrelatieffijnefracties,endooraanvoerenafbraakvan
organischestof.Dezeveranderingenkunnenbeschrevenwordenmetbehulp
vandemassabalansenvoordeverschillendecomponentenvandevaste
fase.Hetblijktdatdeverhoudingvandevolumedichtheidoptwee
tijdstippenhetproduktisvandezgn.deformatiegradiënt,welkede
vervormingbeschrijft,envandetijdsintegraalvandebronsterkte,
welkedeinvloedvaninspoeling,uitspoelingenafbraakaangeeft.De
theoriebiedteenrationelebasisvoordeinNederlandgangbareideeën
m.b.t.klinkenoxydatienadroogleggingofnaverlagingvandegrondwaterstandbijklei-enveengronden.
Inveeltoepassingenheeftmentemakenmetmengselsvaneenvaste
faseenéénofmeervloeibareen/ofgasvormigefasen.Voorbeeldenzijn
transportvanwaterinzwellendeenkrimpendegronden,sedimentatievan
suspensies,enfiltratieen 'continuousgravitythickening'vanslib.
Dezeprocessenkomenovereenmetverschillenderandvoorwaarde-problemen
ineenconsolidatie-theoriewelkeinaanmerkingneemtvervormingenvan
willekeurige grootte,eenniet-lineairverbandtussenkrachtenenvervormingen,eneenniet-lineairverbandtussendoorlatendheidenfaseverdeling.
Opeenontginningszandgrondwerdgedetailleerdonderzoekverricht
naarheteffectvanhetrijdenmeteenca.30tzwaredrijfmesttankautonaploegenenklaarmakenvanhetzaaibedvoorsnijmais.Oppervlakkigwasditeffectduidelijkzichtbaardoordeca.15cmdiepeen60cm
bredesporen.Hetverkregencijfermateriaallaatvoortsziendater
bijhetrijdenmetzwaredrijfmesttanksoverpasgeploegdezandgrond
eenreëelgevaarvoorernstigeverdichtingvandeondergrondbestaat.
Naderonderzoekzalkunnenlereninhoeverrediteffectookbijandere
grondsoortenenomstandighedenoptreedtentevensopwelkewijzedit
gevaarkanwordenbezworen.
Onderzoeknaarhetonkruidbestrijdendeffectvandiversegrondbewerkingssystemenwordtbelangrijkernaarmatedekostenvanchemische
onkruidbestrijdingssystemenstijgenendepubliekeopiniezichmeer
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tegenhetgebruikvandezemaatregelenkeert.Eenaantalveeljarige
proefvelden leverthieromtrentbelangrijke gegevensop.
Opeenaantalproefobjectenenproefveldenverspreid overNederland
werd onderzoekverrichtnaardebetekenisvanprikrollenvoordebespeelbaarheidvan grassportvelden.

Fig. 1.Debelangstellingvoormechanische onkruidbestrijdingneemt
weertoe.
Fig. 1.Mechanicalweed control is regainingattention.
Het isgeblekendatdeinvloedvanprikrollen opdebelangrijkste
eigenschappenvandetoplaag alsvolumegewicht,luchtgehalteenwaterdoorlatendheidnihil is.Dit zoubetekenendatdewaardevanhetprikrollen,eenvaakdoorsportveldbeheerders toegepastemaatregel,
dubieusis.
Hetblijktmeerenmeer,datdebestrijding vanerosiedoorwindop
dedaarvoorgevoelige gronden,wil dezevoldoendeeffectiefzijn,
nieteen zaak isdiealleenmaar opbetrekkelijk kleine oppervlakken
binneneengroter regionaal gebiedkanworden gedaan.Gezamenlijke
factorenalsverschillen instuifgevoeligheidvangronden,onzekerheid
omtrenthet tijdstipvanoptredenendematevanstuiven,economische
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aspectenenverschilleninpersoonlijke benaderingvandeproblemen
doordegrondgebruikers makendatdebestrijdingvanhetstuivenminder
effectiefisdanmenzouwensen.Hetlijkt zinvoldeproblemen
regionaalaantepakkenenrichtlijnenoptestellen.

Fig. 2.Prikrollenvan grassportvelden, een dubieuze onderhoudsmaatregel.
Fig. 2.A spiked roller;itsbenefit on grass sports fields isdoubtful.

Het gedragvanopgelostestoffenindegrondblijftdeaandacht
vragen.Erisgrotebehoefteaandemogelijkheidditgedragnauwkeuriger
tevoorspellen.Eenaantal theorieën overtransportingestructureerde
grondenwerd onderzocht.Dezetheorieënblekeneengemeenschappelijke
basistehebben.
Voordebeschrijvingvanconvectieftransportvanopgeloste stoffen
inonverzadigde grondenwerdinhetvorige jaarverslagdezgn.pakket-
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functiegeïntroduceerd.Enkeleééndimensionaletoepassingenwerden
sindsdienindetailuitgewerktenerwerdbegonnenmethetformuleren
vandemultidimensionaletheorie.Hetkenmerkendverschiltussen
stromingvanwaterinverzadigdeeninonverzadigde,homogenegrond
isdateenkleinebolvormigemassagedurendevervormingineenverzadigdegrondniet,enineenonverzadigdegrond,onderbepaalde
omstandigheden,welroteert.Implicatiesbijdruppelirrigatievoor
hetpatroonvanverdringingvan 'oudwater'door 'nieuwwater' (evt.
metopgelostemeststoffen)lijkeninteressant.
Onderzoekwerdverrichtoverdestromingvanbodemwatergeïnduceerd
doordichtheidsverschillen.Dezekunnen,veelalnietvoorziene,verplaatsingenvanverontreinigingenenmeststoffenveroorzaken.In
poreuzematerialenvertoontdebewegingvaninclusiesvanzwaardere
vloeistoffenindevormvancylindersmeteenelliptischedoorsnedeen
ellipsoïden (waaronderookvallencylindersmetcirkelvormigedoorsnede,omwentelingsellipsoïdenenbollen)globaalveelovereenkomst
metdebewegingvanvastelichamenineenideale (datisniet-visceuze)
vloeistof.
Indetuinbouwheeftmenveeltemakenmetdetoevoervanwateraan
grondenenteeltsubstrateninpottenendunnelagen.Dezgn.schaaltheorievoorevenwichtenstrominginonverzadigdegrondenmaakthet
mogelijkglobaleuitsprakentedoenoverdeverdelingenmobiliteitvan
wateralsfunctievandetextuurvanteeltsubstraten.
IndeNederlandsefruitteeltwordtopruim500hadruppelbevloeiing
toegepast.Ookindeglastuinbouwwordtdruppelbevloeiingveelgebruikt,
inhetbijzonderbijdeteeltopsubstraten.Beterecontroleoverhet
transportvanopgelostestoffen,zoalsmeststoffen,ongewenstezouten
enpesticiden,iseenvandepotentiëlevoordelenvandruppelbevloeiing.
DetheorievanRichardsvoorstromingvanwaterinonverzadigdegronden
biedteenbasisvoorhetevaluerenvanlateralespreidingvanwaterbij
druppelbevloeiingdieveroorzaaktwordtdoorzijwaartsestroming in
grondofsubstraatendoorzijwaartsestromingineendunnelaag ovev
hetoppervlak.Meerinzichtindezeprocessenzaldemogelijkheidbieden
debemestingbeteropdebehoeftevandeplantaftestemmenende
efficiëntievandemiddelenteverhogen.
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Hetonderzoeknaarhetbenodigdeteeltvolumebijdeteeltopsteenwolindeglasteeltheefteenaantalresultatenopgeleverd.Inde
steenwolteeltisbeperkingvanhetbewortelbaarteeltvolumewel
mogelijk,maardit zalveelaltot grotereuitspoelingsverliezenleiden,
tenzijdevoedingsoplossingwordtrondgepompt.Voorzovernubekend,
spoeltindepraktijktochaleengroterdeelvandevoedingszoutende
kasgrondindannodigis.Eentheoretischverbandisafgeleiddat
aangeefthoegrootdebuffervoorraadvaneenvoedingsoplossingssysteem
moetzijnomdedagelijkseconcentratieschommelingenbinnendeperken
tehouden,gegevenderegelfrequentie.Alsvuistregelkangeldendat
bijeenmaalperdag bijvullendewatervoorraadminstens tweemaalhet
dagelijksverbruikmoetzijn.

2.0
2.5
3.0
buffercapaciteit,V/W
Fig. 3.Grootte van de dagelijkse concentratieschommeling in de
voedingsoplossing, als functie van debuffercapaciteit (aanwezige
voorraad V gedeeld door dagelijks waterverbruik W ) . De diverse
lijnen geven gevallen aanwaarin de 'opname-concentratie' (mineraalopname/wateropname) C]varieert t.o.v.de concentratie inhet
systeem C s .
Fig. 3.Daily variation of the concentration of anutrient solution
as a function of thebuffer capacity (stockV dividedby daily
water consumption W ) . Thevarious lines show cases inwhich the
'uptake-concentration' (mineraluptake/water uptake)C]varies with
respect to the concentration in the system C s .
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Opgrondvanreedseerdergemaaktemodelberekeningenzijnproeven
opgezetomdeP-reactievantweegrasklonen (Lolium pevennel metverschillendebewortelingsintensiteit tevergelijken.Devoornaamste
conclusiewasdatgrasplantenmeteenrijkerontwikkeldwortelstelsel
meteenlagerP-gehaltevandegrondtoekwamen,ongeveervolgenseen
eerderafgeleidetheorie.Opdearmstegrondenhelptmycorrhizabijde
fosfaatvoedingvanhetgewas,maarditproceskomttraagopgang.
Dewijzewaaropdezuurstofvoorzieningvandewortelindegrond
plaatsvindtisnogweinigdoorzichtig.Transportvan0 2isdaarbij
noodzakelijk.Dittransporthangtechterweersamenmetwisselende
eigenschappenalsvochtgehalteenstructuurvandegrond.Hetonderzoek
spitstzichdanooksteedsmeertoeopbepalingvangasdiffusiecoëfficiëntenvangrondenmetverschillendestructuur-vochttoestanden.
Totdusverbestonderbijdeverklaringvanaëratieproblemeninhet
veldeenklooftussenenerzijdsdegemetenminimaalbenodigde0 2 spanningindebodemluchtvan101enanderzijdsdefysiologischemetingenaanwortelsdiebij 1%02-spanningbijcontinueverversing
noggoedfunctioneren.Omditverschilteverklareniseenmodelvoor
zuurstofconsumptiedoorwortelsgemaaktdiegedeeltelijkdoordegrond
ingeslotenzijn.Alsmenuitgaatvaneenconstante02-behoefteper
volume-eenheidworteleneenstationairetoestand,daniseenanalytischeoplossingvanhetwiskundigemodelmogelijkenishetconcentratieverloopbinnendewortelteberekenen.Erkanaannemelijkgemaakt
worden,datgedeeltelijkeafsluitingvanhetworteloppervlakdeverklaringkanzijnvoorhetfeitdatinlaboratoriumproevenineengoed
geroerdevoedingsoplossingeen02-concentratievan11toereikendisvoor
dewortel;gedeeltelijkeafsluitingvanhetworteloppervlakdoorbijv.
eenbodemaggregaatkanverklarendatindegrondhogere02~concentraties
nodigzijnvooreenoptimalezuurstofvoorziening.
Inaansluitingopeerdergepubliceerderesultatenoverdiffusievan
fosfaatnaareenplantewortelzijnberekeningengemaaktoverdebijdrage
vanhetmassatransportaan,endeinvloedvaneindigeadsorptiesnelheden
optransportvanfosfaatennitraatnaareenwortel.Onhetvindenvan
eenanalytischeoplossingvanhetwiskundigemodelmogelijktemaken,
isveronderstelddatadsorptielineairisenverlooptvolgenseeneersteordereactie.Metditmodelkunnenvervolgensberekeningenvansituaties
gemaaktwordenwaarindiffusiehettransportverzorgten/ofadsorptie
instantaanis.

benodigde 02-spanning (required
02-concentration
bodemlucht
ofthe soilairatthe root
aan wortelwand
perimeter!
22 r

lucht
(air)

. percentage
,^V afsluiting
K\ (enclosure)

Fig.4.Theoretischverband tussendebenodigdezuurstofspanningvan
debodemluchtaandewortelwand enhetdeelvandewortelwanddatmet
debodemluchtcontactheeft.
Fig.4.Theoreticalrelationbetweentherequired02-pressureofthe
soilairattherootperimeterandthepartoftherootperimeterthat
isincontactwiththesoilair.
Diffusiealleenalisbv.voldoendeom nitraat metdegewenstesnelheid
naardeworteltetransporteren.Massatransportnaareenwortelkanin
sommigegevallenjuistvoorfosfaatvangrotebetekeniszijn.
Bijdestudieoveropnamevanwaterenvoedingsstoffendoorde
wortelszijngegevensoverwortelomvangenwortelverdelingindegrond
onmisbaar.Momenteelwordtvrijintensiefgewerktaannieuwemethoden
dieeenalternatiefbiedenvoordezeerarbeidsintensievewortelbemonsteringenendiezomogelijkextrainformatiegevenoverbewortelingspatronenendynamiekvandewortelgroei.Daarbijwordto.a.gebruik
gemaaktvanwortelobservatievanuitingegraventransparantebuizenmet
behulpvaneenendoscoop,demethodevanhetopgenomenstrontiuminde
plantendemethodeomdeaanwezigheidvanwortelsopsnijvlakkenin
degrondvasttestellenmetfluoriscerendestoffendieindeplant
gebrachtzijn.
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Fig.5.Metbehulpvaneenendoscoopgemaakteopnamevanwortelsvan
Loliwi
perenne.
Fig.5.Photographofrootsof Lolium perenne takenthroughan
endoscope.
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Afdeling Scheikunde van de grond

Dr.A.J.deGroot
Dr.W.vanDriel

Dr.B.J.vanGoor

Ir.H.N.Kerdijk (vestigingHaren
vanhetWaterloopkundig Laboratorium)
Drs.J.W.M.Koeken (tot1april)
Dr.W.Salomons (vestiging Haren
vanhetWaterloopkundig Laboratorium)
Dr.ir.H.A.Sissingh

hoofd; bodemchemischonderzoek;
zwaremetaleninhetaquatisch
milieu.
chemievandeplantevoeding,in
hetbijzonder spoorelementen,effectenvanzware-metaalcontaminatie;analysemethodiek zwaremetalen.
transportenverdelingvankalium,
calcium,magnesium enspoorelementeningewassen; zwaremetalen
indemenselijkevoeding inrelatietotgrond engewas,
chemieensimulatievanaquatischesystemen.
ontwikkelingvananalysemethoden
t.b.v.hetaquatischmilieu-onderzoek.
geochemisch onderzoekinhet
aquatischmilieu.
chemisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek,inhetbijzonderfosfor;
fosforverplaatsinginbodemprofielen.

Het onderzoek overdezware-metalenvervuilinginhetoppervlaktewater
eninlandbouwgrondenwerd intensiefvoortgezet.Verderwerd aandacht
besteedaandeproblematiekvanenkeleafvalstoffenenaandebeschikbaarheidvanfosfatenintropische gronden.Inhetkadervanhetmeststoffenonderzoekwerdgewerktaandemeestefficiëntetoevoegingvan
ijzeraanmengmeststoffenenaandeontwikkelingvaneennieuw type
Cu-chelaatvoorbespuitingsdoeleinden.

(Il Zütare metalen in de aquatische hios-feer
Het aquatisch onderzoek over zwaremetalenwerdinsamenwerkingmet
hetWaterloopkundig Laboratoriumuitgevoerd.Erwerdo.a.aandacht
besteedaanenkeleregionale zware-metaalprohlemenenhetvóórkomen
vanorganische tinverbindingeninhetRotterdamsehavengebied.Verder
werdgewerktaandestandaardisatievananalysemethodenendewijze
vanweergavevandeanalyseresultaten.

21

(al Kaïk in het Eems-Dollavd eatuarium
GedurendevelejarenwerdbijDelfzijlviaindustrieelenhuishoudelijkafvalwaterkwikgeloosdophetEems-Dollardestuarium.Van19601975bedroegendehoeveelhedenminstens5tonperjaar.Hiernawerden
dekwiklozingendrastischgereduceerdtot0,6tonperjaarin1976en
0,06tonperjaarin1977en1978.Ookhetingebruikstellenvande
rioolwaterzuiveringsinstallatiebijGarmerwoldein1979,waarhuishoudelijkenindustrieelafvalwatervano.a.destadGroningenwordt
gezuiverd,kontoteenverdereverminderingvandeEems-Dollardbelastingbijdragen.Hierdoorwordtnl.geenongezuiverdafvalwatermeer
geloosdviadeGroningerpersleidingnaarhetestuarium.
CpverzoekvanhetRijksinstituutvoorZuiveringvanAfvalwaterwerd
dooronseenonderzoekingesteldnaardekwikbelastingvandebovenlagenvanhetafgezetteslibinhetEems-Dollardestuarium in1975
(vlakvoordereductievandekwiklozingen)enin1980(eenjaarna
deopeningvanderioolwaterzuiveringsinstallatie teGarmerwolde).
Hetonderzoekvan1975,datuitvoerigisbehandeldinhetIB-jaarverslag1979,brachtaanhetlichtdatdekwikgehaltenvandeafzettingenterhoogtevandeEGD-haven (Eemscentrale)lichtverhoogdwaren
t.o.v.deWaddenzee,degehalteninhetzuidenvandeBochtvanWatum
ruimvierkeerzohoogwarenalslangsdeGroningerwaddenkustendat
terhoogtevandepersleidingenbijDelfzijlzelfsdedubbelehoeveelheidwerdaangetroffenvanRijnslibuit1975.Hoewelinderichtingvan
dePuntvanReidedekwikbelastingweerafnam,wasbijTermunterzij1
nogweleenverhogingwaartenemen.Debelastingstrektezichverder
uittotindeDollard,waarbijdehoogstegehaltenvoorkwameninhet
noordwestelijkegedeeltevandekom.
Deherhalingvanditonderzoekin198Q,datoverigensnognietgeheel
isafgesloten,wijstuitdatsinds1975eengunstigeveranderinginde
kwikbelastingvanhetEems-Dollardestuariumisingetreden.Weliswaar
wordenterhoogtevanDelfzijlnoghogeconcentratiesaangetroffen,
dochvaneenverspreidingvandezebelastingoverhetestuariumisgeen
sprakemeer.
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(hl Procesmatig onderzoek

Schelde-estuarium

In1974zijndesedimenteninhetSchelde-estuariumonderzochtop
zwaremetalen.Omdeveranderingenindemetaalvervuilingvanhet
estuariumtewetentekomenwerdonlangsopnieuweenonderzoekuitgevoerd.Tegelijkertijdwerdhetzwevendeslibenhetoppervlaktewater
bemonsterdengeanalyseerdopZn,Cu,Cr,Pb,Cd,Ni,Hg,As,Fe,Mn
enPommeerinzichttekrijgenindeprocessendieverantwoordelijk
zijnvoorde totstandkomingvandemetaalgehalteninslibenwater.
Inhetsedimenteninhetzwevendemateriaalnamendemetaalgehalten
afinzeewaartserichting.Hetfysischeprocesvanmengingvansterk
metmetalenbelastslibaangevoerddoorderivierenScheldeenRupel,
en relatiefschoonslibbinnendringendvanuitzee,bepaaltvoorhet
grootstegedeeltedegehalteninhetsedimentenhetzwevendeslib.
DebelastingvanhetrivierslibmetZn,Cr,NienHgbleekt.o.v.1974
tezijnafgenomen;deoverigegehaltenbevondenzichopeenvergelijkbaarniveau.TenaanzienvanhetzeeslibbleekdebelastingmetHgte
zijngedaaldendiemetCdenPtezijngestegen.
Naastgenoemdfysischprocesspelenprecipitatie-enmobilisatieprocesseneenrol.Omdathettransportvanmetalenoverwegendinde
vastefaseplaatsvindt,zijndegevolgenvandezeprocessenhetbest
waarneembaaraandeopgelostegehalten.Eengeringemobilisatieof
precipitatiekanreedseengroteveranderinginhetopgelostegehalte
teweegbrengen,terwijlzijinhetzwevendslibnauwelijksopgemerkt
wordt.Bijeensaliniteitvanongeveer4%,iseenprecipitatievastgesteldvanFe,AsenP;bijeensaliniteitvanongeveer18 \ een
precipitatievanMn.Zn,NienMnwerdengemobiliseerdtussen8en
12 %)-,Cu,Pb,Cd,HgenAstussen20en24% .Dezeverschijnselen
zijneengevolgvanveranderingenindechemischeevenwichtenten
gevolgevanondermeerveranderingeninpH,zuurstof-,chloride-,sübenorganische-stofgehalte.
Opbasisvanditonderzoekenandereonderzoekingenisberekenddat
doorderivierperjaarhoeveelhedenaanzwaremetalenwordenafgevoerdvariërendvan50tonCdtot12SQtonZn.Hiervanwordtmeerdan
95% gebondenaanhetzwevendeslibgetransporteerd.Dehoeveelheid
dieinhetestuariumwordtgemobiliseerdisvoorCd4tonenvoorZn
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135tonperjaar.Voortsisberekend datdehoeveelheidmetaaldie
hetestuariumbijVlissingenverlaatvoorCd4tonbedraagtenvoor
Zn110tonperjaar.InfeiteisditestuariumduseenaccumulatiegebiedvoorCdenZn.
(e) Organische

tinverbindingen

InsamenwerkingmethetNationalBureauofStandardsteWashington
D.C.werdonderzoekverrichtnaarhetvoorkomenvan organische
tinverbindingeninhetRotterdamsehavengebied.Hiervoorwerden twee
analytischesystemenophetIBoperationeel gemaakt.Voorderelatief
grote,nietvluchtige,moleculen zoals tributyltinverbindingen wordt
gebruikgemaaktvandecombinatie hogedruk-vloeistofchromatografie
(HPLC)-grafietovenatomaire absorptie (GFAA).Demeer vluchtige
methyltinverbindingenwordenbepaaldmetdecombinatie gaschromatografie (GC)-vlamfotometrie (FPD).
Zowelinoppervlaktewater alsininterstitiëelwatervanhetafgezettehavensedimentwerdengeentributyltinverbindingen gevonden.Dit
resultaatwasverrassendinverbandmethetveelvuldig gebruikvan
dezeaangroeiwerende middelenindescheepvaart.Daarentegenwerdenin
het interstitiëlewaterweldimethyl-entrimethyltinverbindingen
aangetroffen.Hetvoorkomenhiervanwijstophet ontstaanlangsbiologischeofabiotischeweguit tributyltinverbindingen.
Overigensbestaatdemogelijkheid dat tributyltinwelaanwezigwas
indevaste faseindevormvancomplexenmetdeorganische stof.Het
onderzoekhieroverwordtmomenteelinWashington voortgezet.
(d) Standaardisatie

van analysemethoden

Zoalsreeds eerderwerdvermeld (Jaarverslag 1979)wordt door IB-WL
aandachtbesteed aandestandaardisatie vandeanalysevan zwaremetaleninsedimenten.DezeactiviteitenwordensamenmetBelgischeen
Franse instanties ondernomenopverzoekvandeJointMonitoring Group
vandeconventiesvanOsloenParijs (resp.dumpingvan vervuilende
stoffenopzeeenafvoervanlandnaar zee).Dezestandaardisatie
betreft zowelmonstername,monstervoorbereiding, analysealswijze
vanweergavevanderesultaten.Vooraldeweergave vandeanalyse-
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resultatenmetbetrekking totdegranulometrischesamenstellingvan
hetsedimentkreegverdereaandacht.Hetisteverwachtendatinde
toekomstdeafzettingennatwordengezeefdop63pmendatvervolgens
deanalysesindefractie<63pmwordenuitgevoerd.
Inhetkadervan ICES (InternationalCouncilfortheExplorationof
theSea)wordtthansaangeradenomdematevanverontreinigingvan
sedimentenmet zwaremetalentevensuittedrukkentenopzichtevande
natuurlijke gehaltenterplaatse.Eenzeerbruikbaremethodeindit
verbandwerdontwikkelddoorGermanMuller (Heidelberg).Mullerontwierpdezgn.Geo-Index,gedefinieerddoor
C
Igeo=2 l °g
—
"'s1,5B '

' n

waarinC =gemetenconcentratievaneenelement 'n'inderelevante
fractie (b.v.<63pm)
B =natuurlijk gehaltevanhetdesbetreffendeelementinde
relevantefractie.Decorrectiefactor1,5wordt gebruikt
inverbandmetdelithologischevariatiesinhetnatuurlijkgehalte.Hierdoorwordtvoorkomendatertelichtvaardigsprakeisvanverontreinigdsediment.
AandehandvandeI

-waarden
<0-0,0-1,1-2enz.
wordendezgn.
geo
' '

°

geo-klassen0,1,2t/m6onderscheiden,waarbijklasse6overeenkomt
meteenI R e o > 5eneenmaatisvoor zeersterkverontreinigd
sediment.
Infiguur6isdezware-metaalvervuilingvandeaquatischeafzettingeninZuidwest-Nederlandweergegevenmetbehulpvandezojuistbeschrevengeo-klassen.Hetblijktdatvooreenaantallocaties (Rijn,
Maas,Haringvliet,Schelde)voorhetelementCddehoogsteklasse
(6)vanvervuilingwordtbereikt.
(2) Zware metalen in

afvalstoffen

Naasthetonderzoekvanriool-enhavenslib aanhet IBwordtdoorde
combinatie IB/WLthansookaandachtbesteedaaneenaantalandere
afvalstoffen,zoalsgips,vliegasenmijnafval.
Voor gips, afkomstigvandefosfaatindustrie,werdeenevaluatie
gemaaktvandemogelijkhedenvanverwerkingenbergingvanditmateriaal.
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Fig. 6. Zware-metalenvervuilingvan aquatische afzettingen in ZuidwestNederland, aangegeven in geo-klassen.
Fig. 6. Heavy-metalpollution of aquatic sediments in the southwestern
partof TheNetherlands,according togeo-index.

Hierbijwerdrekeninggehoudenmetdeingipsaanwezigeschadelijke
stoffenzoalso.a.CdenAs.
Cémenter
ingvangipsmetPortlandcement,hoogovencementenvliegas
enpraktischetoepassingvandeverkregenprodüktenwerdenoverwogen.
Verderemogelijkhedenzijnmengingmethavenslibenmetlandbouwgrond.
UitdebepalingvanCd-adsorptie-isothermenvandezemengselsblijkt
datdoordemenginghetCduitgipsinminderemateinoplossingkan
gaandanuitgipsalszodanig.Detenemenvoorzorgenbijopslagvan
gips,zonderenigemengingofbinding,zijntevensnagegaan.
DeelgenomenwordtaandedoordeKEMAteArnhemingestelde
ContactgroepStandaardiseringUitloogproevenvanVerbrandingsresiduen.
Momenteelisinditverbanddeaandachtvoornamelijkop vliegas gericht.Daarnaastwordtdooronsonderzoekverrichtoverkolenvergassingsresiduen.
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Eenonderzoekover mijnafval werduitgevoerdtenbehoevevaneen
kopermijnopBougainville Island (PapuaN.Guinea).Koperhoudend
mijnafvalwordtdooreenrivierafgevoerdinderichtingvandezee.

Fig. 7.Kopermijn op Bougainville Island (PapuaNieuw Guinea).
Fig. 7.Coppermine onBougainville Island (PapuaNew Guinea).

Eenbelangrijkdeelvanditafvalblijftindevalleienachter,waarbij
hethierinaanwezigepyriet (FeS2)wordtgeoxydeerdtotzwavelzuur
(vgl.kattekleivorming).HierdoorkanpH-dalingoptredenenalsgevolg
hiervanmobiliseringvanhetinhetafvalaanwezigeCu.AanIB/WL
werdgevraagdomdezeeffectenopdelangetermijntekwantificeren.
Hetonderzoekistendeledoorpersoneelvandekopermijnuitgevoerd.
BerekeningenoverdelotgevallenvanzuurengemobiliseerdCuzijnhier
metbehulpvanrekenprogramma's gesimuleerd.Hieruitbleekdatde
zuurproduktievooreengrootdeelgebruiktwordtvoordeomzettingvan
veldspatentotkleimineralen.Alsgevolghiervan zullenslechts geringe
hoeveelhedenzuurenderhalveookweinigCu-ionenhetaquatische
systeembereiken.
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(3] Zwaremetalen in de agrarische

biosfeer

Hetonderzoekoverhetvaststellenvangrenswaardenvoor zwaremetalen
indegrond,vooralvoorCd,werdvoortgezet.Daarnaastwerd aandacht
besteedaanzwaremetaleninverschillende soortenrivierslibenaande
inventarisatievanNederlandse grondenengewassenopCd,Pb,HgenAs.
(a) Grenswaarden voor zware metalen in de grond
Inhetvorige jaarverslagwerd ingegaanopdetoelaatbareCd-gehalten
indegrondinverbandmethetnietoverschrijdenvaneengehaltevan
0,1mgCdperkgvers oogstprodukt.Zowerdinpotproeven vastgesteld
datdegrenswaardevanspinazie 0,1-0,3mgperkgenvoor tarwe
0,3-0,5mgperkggrond zoumoetenbedragen.
Inmiddelswordtmetvakkenproevennagegaaninhoeverredezeresultatenoverdraagbaar zijnnaardepraktijk.Hierbijisinheteerste
proefjaar geblekendattarweopeenzavel-eneenzandgrond ongeveer
evenveelCdindekorrel accumuleerdeineenvakkenproef alsineen
overeenkomstige pottenproef.Inhettweedejaarwerd eenzelfderesultaatverkregenvoordeopnamevanCddoorspinazieopzandgrond.Bij
deverbouwvanspinazieopzavelgrondwerd echtervastgesteld datin
devakkenproefminderCdwerd opgenomendanindepottenproef.
(b) Zwaremetalen in

rivierslib

Het zware-metalenonderzoekinrivierslibhadbetrekkingopenkele
Biesboschpolders,dochvooralophettoepassenvaneenAmerikaanse
'plantbioassay1 opNederlands havenslibmetsterk uiteenlopende
Cd-gehalten.
BiesbosehpoIders
Sinds 1977wordt inmetgecontamineerd rivierslib besmettepercelenin
deBrabantseBiesboschonderzoekuitgevoerdnaardezware-metaalgehalteningrondenindedaaropverbouwdegewassen.Invorige verslagen
werdvermelddatdezware-metaalgehalteninalletoen onderzochte
gewassenmatigtot sterkverhoogdwarenendatvooralCdinvele
gewassendevoorlopige (Duitse)grenswaarden overschreed.
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Ditjaarzijnerwten,uien,gerstensuikerbietenverzameld,omdat
hiervannognietvoldoendegegevensbekend zijn.Ditonderzoekisvan
belang omdathiermeebehalvederisico'sookde(beperkte)teeltmogelijkhedenkunnenwordenaangegeven.
'Plant bioassay'

met Cyperus

esaulentus

Het 'EnvironmentalLaboratory'vanhetWaterwaysExperimentStation
(WES,Vicksburg,Miss.USA)heeft eenbiotoetsontwikkeldomde
effectenvangecontamineerdebaggerspecieophetecosysteemteonderzoeken.Voorhetoppervlaktewaterwordtdetestplant Cyperus
esaulentus,
eenAmerikaansemoerasplant,gebruiktdiedaartoe zowelonder alsboven
dewaterspiegelwordtgekweekt.InopdrachtvanhetWESisdeze 'plant
bioassay' toegepastopNederlandsemonstershavenslibmetsterkuiteenlopendecadmiumgehaltenenvergelekenmetdegroeienzware-metalenopnamevan roodzwenkgras,zomertarwe,slaenradijs.Degroeivande
onderzochtegewassenwerdnietnadeligbeïnvloeddoordehogezwaremetaalgehaltenvandesubstraten. Cyperus neemtuithetaërobewortelmilieumeerCd,Cu,NienZnopdanuithetanaërobewortelmilieu;de
Pb-opnameuithetaërobewortelmilieuislager.DeCd-opnamedoor
Cyperus endeoverigegewassenissterkgecorreleerdmet zowelhet
totale alshetmetDTPA-extraheerbareCd-gehaltevanhetsubstraat.
DeCd-opnamedoor Cyperus zoudaarommogelijkgebruiktkunnenworden
omdeeffectenindeanderegewassentevoorspellen.Infig.8isde
Cd-opnamevandeonderzochtegewassenuitgezettegendievan Cyperus
(opaëroobwortelmilieu).Ofeendergelijkerelatieookgevondenwordt
metanderesedimentenenonderandereproefomstandighedenzouechter
naderonderzochtmoetenworden.
(o) Inventarisatie

van zaare metalen in Nederlandse

gronden en

gewassen

HetonderzoekvanNederlandsegrondenengewassenopCd,Pb,HgenAs
werdvoortgezetinsamenwerkingmet hetRIKILT,hetProefstationvoor
TuinbouwonderGlasendeConsulentschappenvoorLand-enTuinbouw.
Hetbetreft 17gewasseneneendaarbijbehorendediversiteit aangrondsoorten.
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Cdinhetgewas
(Cdinthe crop)
mg/kg
8r
sla(lettuce)
radijs,blad
(radish leaf)

radijs,wortel
(radish root)
tarwestro
(wheat straw)
gras (grass)
tarwekorrel
(wheat grain)
2

r.3. „ U 5 6
CdinCyperus,mg/kg

Fig. 8.Relatie tussenCd-gehalte inhetblad van Cyperus en insla,
radijs, tarwe enroodzwenkgras.
Fig. 8.Relationbetween Cd-content of leaves of Cyperus and of
lettuce,radish,wheat and Festuoa
rubra.

InTabel Iwordenvoor CdenPb zgn. '951-waarden' gegevenvoor een
aantal consumptiegewassen,d.w.z.die gehalten aanhetmetaalwaaronder
in951vande onderzochte gevallen dereëlegehalten liggen.
Hetblijkt daterbij cadmiumproblemen zijnom aandehiergehanteerdeDuitserichtwaarden tevoldoen,speciaalbij degranenen
sommige groenten.Bij Pb zijndegehaltenvan enkelemonsters aande
hogekant;As enHg leverengeenproblemenop.

(4) Fosfaatonderzoek

in tropische

gronden

Het onderzoek over fosfaat intropische grondenwerdvoortgezet.
Bijzondere aandachtwerdbesteed aandebruikbaarheidvan het Pw-getal
bij zeer lagewaardenhiervan en aandebepalingvan L-waarden (het
bepalenvanreactiefbodemfosfaat viadeplant)bij gebruikvanuiteenlopendeproefplanten.
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TABELI.De '95%waarden' (gehaltenwaaronderin95%vandegevallen
dereëlegehaltenvandemonatersliggen)voorCdenPbvooreenaantalgewassen,uitgedruktinmg/kgversgewicht.
TABELI.The'95%-values'(contentsBelowwhichin95%ofthecases
theactualcontentsofthesamplesarefound)forCdandPbfora
numberofcrops,expressedasmg/kgfreshweight.

sla(lettuce)
tomaat(tomato)
komkommer(eucumber)
spinazie(spinach)
andijvie(endive)
bloemkool(cauliflower)
kool(whiteandredcabbage)
waspeen(carrot)
appel(apple)
aardappel(potato)
tarwe(wheat)
gerst(barley)
haver(oats)

Cadmium(Cd)

Lood (Pb)

0,10
0,05
0,006
0,13
0,06
0,01
0,01
0,10
0,003
0,07
0,20
0,37
0,23

0,32
0,04
0,01
0,17
0,08
0,01
0,01
0,03
0,09
0,07
0,47
0,67
0,45

(0,1)*
(0,1)
(0,1)
(0,1)
(0,1)
(0,1)
(0,1)
(0,05)
(0,05)
(0,1)
(0,1)
(0,1)
(0,1)

(1,2)
(0,2)
(0,2)
(1,2)
(1,2)
(1,2)
(1,2)
(0,5)
(0,5)
(0,2)
(0,5)
(0,5)
(0,5)

OnderzoekRIKILT/ProefstationNaaldwijk/ConsulentschappenLand-en
Tuinbouw/IB
* Tussen()Westduitserichtwaardeuit1979
Ditonderzoektoondeaan,datzeerlagePw-getalwaarden(O-S)voor
dezegrondengeengoedemaatzijnvoorhetbeschikbaarbodemfosfaat.
Bijdeextractiemetwatergaathierslechtseenuiterstgeringdeel
vanhetvoorplantenbeschikbarereactievebodemfosfaatnaardeoplossingover.Methandhavingvanwateralssuspenderingsvloeistofkaneen
aanzienlijkgroterdeelvanhetreactievefosfaataandegrondworden
onttrokkenenbepaalddoor,infiltreerpapiergeïmpregneerd,ijzerhydroxideindesuspensieoptenemen.Hetaldusonttrokkenfosfaat
blijkt,ookinhetgebiedvanzeerlagePw-getalwaarden,eennauwe
samenhangmethetdoorplantenopgenomenfosfaattevertonen.
Debruikbaarheidvanwateralsextractiemiddelvoortropischegronden
werdnogeensondersteunddoordevolgendeproefnemingenoverL-waarden.
Mettoepassingvanradioactieffosfaat(32P)werddeL-waarde,het
gehalteaanreactiefbodemfosfaatonderpotcultuuromstandigheden,met
verschillendeproefplantenbepaald.Deuitkomstentoondenaan,dat
deL-waardenietwordtbeïnvloeddoordematevanonttrekkingvanbodemfosfaat,hiergevarieerddoorgebruikvanproefplanten (sojaenmais)
metsterkverschillendfosfaatopnemendvermogen.
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Fig.9. Ontwikkelingvanmaisplanten op fosfaatarme,sterk fixerende
gronduitdePhilippijnen.Links:zonderP,midden:P-bemesting als
oplossing door de grond gemengd enrechts:idem,inkorrelvorm.
Fig.9. Development ofmaizeplants on astrongly P-fixing soil, low
inphosphate,from thePhilippines.Left:without P,centre:with P
mixed through thesoil asasolution,and right:in granular form.
Hieruitblijktdatplantenbodemfosfaatuitsluitend opnemenuithet
reactievebestanddeel ervan.Debetekenishiervan isdatbijdekeuze
vaneenextractievloeistofvoordebepalingvanbeschikbaarbodemfosfaatalleendievloeistoffen inaanmerkingkomen,diegeenfosfaatcomponentenmobiliseren,dieondercultuuromstandighedenvandegrond
stabiel zijn.Waterblijktaandezeeis tevoldoen.
DeL-waardeiswelafhankelijkvandematewaarindeuitwisselingsreactievan 3 2 P enreactiefbodemfosfaat isvoortgeschreden.
DeL-waardenvangrondenzijnalleendanonderlingvergelijkbaar als
dereactieomstandighedenendereactietijd gelijk zijn.
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(5)

Meststoffenondersoek

OnderzoekwerdverrichtoverdemeestgewensteFe-vormineenmengmeststofenoverhetsamenstellenvaneennieuwtypeCu-chelaat.
DemengmeststofPG-MixbevatnaastN-,P-enK-verbindingen,Cu,Zn
enMnalssulfatenen FeindevormvanFe-DTPA.De0,09%Fe,indeze
vormindemeststofaanwezig,isonvoldoendeomdeplantvanFete
voorzien,omdatdoorcompetitievananderemetalen (vooralCuinsulfaatvorm)90%vanhetijzerwordtvastgelegdalsFe(QH)3.Ineenpotproefmet Chamaeayparis lawsoniana 'Alumii'opveensubstraatwerd
PG-MixmeteendubbelehoeveelheidFe-DTPA (dus0,181Fe)getestnaast
normaalPG-MixenFe-EDDHA.Uitderesultatenvandezeproefbleek,dat
deijzerwerkingvanhetproduktmetdedubbelehoeveelheidFe-DTPAeven
goedwasalsdewerkingvanFe-EDDHA.DeijzerwerkingvannormaalPGMixbleefechterverachterbijdewerkingvanFe-EDDHA.
VerhogingvanhetFe-DTPA-gehalteindemeststoftot0,18%Feis
echtervoordepraktijkteduur,evenalsdevervangingvanFe-DTPAdoor
Fe-EDDHAopbasisvan0,091Fe.Daaromwerdinoverlegmethet
ProefstationteNaaldwijkenhetConsulentschapvoorBodemaangelegenhedenindeTuinbouwgekozenvoordevervangingvanFe-DTPAinPG-Mix
doorFe-EDTA.Ditchelaatisrelatiefgoedkoopenredelijkbestand
tegenuitwisselingmetanderemetaalionenindemeststof.DaarFe-EDTA
nietstabielisbijhogepH,geldtalsrestrictiedatdemeststof
geschiktistotpH-H206,5.PotgrondenmeteenhogerepHzullenniet
ofnauwelijksvoorkomenenzijnongewenstvoordeteeltvantuinbouwgewassen.

Indeland-entuinbouwbestaatgroeiendebelangstellingvoorbladbespuitingmetCu-chelaten.Daaromwerdineenpotproefmetzomertarwe
heteffectvanbladbespuitingmetCu-sulfaat,Cu-oxychloride,Cu-DTPA,
Cu-EDTAenCu-Trien(Cu-triethyleentetramine)invierconcentraties
vergeleken.DeCu-binding

inCu-Triëniszeersterkenselectief.

UitdekorrelopbrengstenvandetarweblijktdatdeCu-chelatenvier
totvijfkeereffectieverwerkendanCu-sulfaatenCu-oxychloride.De
werkingvandeCu-chelatennamafindevolgorde:Cu-Triën>Cu-EDTA>
Cu-DTPA.
DeverwachtingisdathetdooronsontwikkeldeCu-TriënalsCu-meststofbeschikbaarzalkomen.
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Afdeling Biologie van de grond

Dr. H.vanDijk

Drs. H.G.van Faassen

Dr. R.G. Gerritse

Drs. G. Jager

Ir.G. Lebbink

h o o f d ; problematiekvan bestrijdingsmiddelen inhetbodemmilieu;
laboratoriumonderzoek van afvalprodukten;aspectenvande C- en
N-mineralisatie (samenmetdrs.
VanFaassen).
interacties bij de afbraakvanbestrijdingsmiddelen indegrond via
demicroflora;beschrijving vande
C- enN-kringlopen indegrond
m.b.v.modellen.
biogeochemischeaspectenvanorganische zware-metaalcomplexen;
dynamiekvan fosforverbindingen in
degrond; ontwikkeling van nieuwe
chemische analysetechnieken,
antagonismenbinnendebodemmicroflora,vanbelangvoor debestrijding vanbodempathogenen.
effectenvan bestrijdingsmiddelen
op omzettingenvan natuurlijke
stoffen indegrond enopdemicroflora;denitrificatiemeting.

Het onderzoekbinnende afdeling had in 1981 betrekking opviervande
acht zwaartepuntengenoemd inde IB-ontwikkelingsvisie 1980-1985,n.l.
optimalisering vande stikstofbemesting,ongewenste stoffen invoedingsgewassenen chemischebodembelasting, landbouwkundigewaardevanafvalstoffen e.d., betekenis enbehoudvan bodemecosystemen.

Optimalisering van de

stikstofbemesting

De afdeling isvrij zwaarvertegenwoordigd inde IB-werkgroep 'stikstofsimulatie'.Daarbij gaat hetdeels omde toeleveringvanbouwstenen
m.b.t.mineralisatie,immobilisatie,nitrificatieendenitrificatie.
Wathet laatstebetreft: zeer recent isonderzoek gestart om,voortbouwend opervaringenvan het ITAL,eenmeetmethode voor dedenitrificatie inveldsituaties operationeel temaken.Daarnaastwordtmeegewerkt
aandeverwerkingvandebouwstenen ineenmodelvoordestikstofhuishouding van degrond,gericht op bemestingsadvisering.
Oriënterende berekeningen t.a.v.deC- enN-huishouding met het 'ITALmodel' van Frissel enVanVeen bracht enige foutenhierin aanhet licht.
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Naverwijderinghiervanwerdberekendhoeimmobilisatieenmineralisatie
vanstikstofvolgensditmodelverlopenopmiddellangetermijn(tien
jaar)bijjaarlijksetoedieningvanverschillendematerialen.DeresultatenkwamenkwalitatiefwelovereenmetdievandemodellenvanKolenbrander (IB)envanB.H.Janssen (LH),maarkwantitatiefwasernogal
watverschil.
Alsbouwstenen,in1981aangedragen,kunnengegevensvanhetorganische-stofproefveldIB0053(PO168)inHeinoenvande "miniatuurorganische-stofbedrijven' IB0006opdeLovinkhoevewordengenoemd.Vanhet
na40jaaropgehevenbouwlandproefveldopeenzwartehumeuzeenkeerdin
Heinowasreedsbekenddatzelfsbijeenruimeaanvoer(intotaal
tot 110tonperhaperdriejaar)hetaanvankelijkgehalteaanorganischestof (5,8°6,gecorrigeerdvoorinertmateriaal4,01)nietgehandhaafdwerd.(N.B.Eenverdunningseffectdoorgeleidelijkdieperploegen
isnietgeheeluitgesloten.)ThansbleekdathetgehalteaantotaalstikstofendeN-mineralisatienogsterkerzijnafgenomendanhetgehalteaanorganischestof,m.a.w.hetverliesbetreftrelatiefhetsterkst
deorganischestofdiedemeestestikstoflevert ('jongehumus').
DegegevensvanIB0006staanintabelII.
TABELII.IB0006.Miniatuurorganische-stofbedrijven,Lovinkhoeve.
Oktober1981.
TABLEII.IB0006.Miniatureorganicfarms,Lovinkhoeve.October1981.
Kunstmestakker
(KA)
organischestof (%)
(gem.over1976-1980)
N t (%)
(gem.over1976-1980)
N-gehalteorg.stof
(%)
N-mineralisatie""(30d.
incubatie)
mg/kggrond
mg/100gorg.st.
N-flushuitgedodebiomassa''"
mg/kggrond
in%vanNt
UrBase-activiteit"*
1-16h (MgN/g/h)
v

gemiddeldenvandeakkers11-16.
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Klaver- Wissel
land
weide
(WW)
(KIL)

KIL
KA

WW
KA

2,31

2,46

3,06

1,06

1,32

0,107

0,116

0,145

1,08

1,36

4,6

4,7

4,7

12,8
55

19,8
80

20,8
68

1,55

1,62

11,8
1,1

17,7
1,5

24,3
1,7

1,50

2,06

3,9

6,6

8,3

1,7

2,1

Deconclusieisdatdeverhoudingscijfers^r—en ^s voorN-mineralisatie,biomassaenurease-activiteitduidelijkgroterzijndandievoor
organische-stof-enNt-gehalten.Deoorzaakzalzijndatdehoeveelheid
'jongehumus'(beterafbreekbaardanoude)toeneemtindevolgorde
Kunstmestakker-Klaverland-Wisselweide.Ditisgeheelovereenkomstig
hetbeelddatin1976vandeDrieOrganische-stofbedrijvenisverkregen.
DitonderzoekistevenseenbijdrageaanhetEG-project 'Soilorganic
matterlossesaspossiblesourceofsoildegradation'datinsamenwerkingmetITAL,ICWenPAGVwordtuitgevoerd.

Ongewenste stoffen in voedselgewassen en chemische bodembelasting
nitraat in gewassen
Ondenitraatgehalteningewassenlaagtehoudenkanaanonderdrukking
vandeanmoniumoxydatieindegrondtotnitraatwordengedacht.Een
viertalnitrificatieremmendechemischestoffenwerd

ineenincubatie-

proefmeteenlicht-zurehumeuzezandgrondgetoetst.Nitrapyrin(Nserve)bleekbijeenzelfdedosishetmeesteffectief,gevolgddoor
ethridiazol (AAterra).Verderbleekdenitraatvormingnabemestingmet
ureummeestalwatsterkertewordenvertraagddannabemestingmetammoniumsulfaat.

Fosfaattransport

in de grond

Erheerstbezorgdheiddatdebodemplaatselijkoverbelastwordtmet
fosfaat,metnameviagrotedrijfmestgiftenendatdaardooreenversterktefosfaatuitspoelingdreigtoptetreden.Vooralhetorganisch
fosfaatindedrijfmestzouinditopzichteengevaarvormen.
Invorigeverslagenisaloveronderzoekhiernaarbijvarkensdrijfmestgeschreven.Deookditjaarnogweerbevestigdeconclusieisdat
aandemassavanhetorganischfosfaatgeengroteruitspoelingsrisico
isverbondendanaanfosfaatuitkunstmest.Bijeengegevenbergingscapaciteitvaneenbodemprofielbepaaltdetotale,overallejarengesommeerdeoverdosis,wanneer 'hetfilterdoorslaat'.Hierbijmoet
echterhetvolgendewordenaangetekend:eenrelatiefzeerkleinehoeveelheidhoogmoleculairorganischfosfaatindevarkensdrijfmestis
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zeermobielenwordtpasbijvoldoendeverblijftijdindegrondvastgelegd,wellichtnaafbraakdoormicroben.Bijgiftentot400tonperha
opgrondkolommen,opgesteldbij18°C,bleekbijnormaleregenhoeveelheidnoggeenmerkbareextrauitspoelingvanorganischfosfaatopte
treden.Kennelijkisdeverblijftijddannogvoldoendelang.Inhoeverreditbijeentemperatuurvan6°Cooknogopgaatisinonderzoek.
Aangezienhoofdzakelijkorganischfosfaatuitvarkensdrijfmestwas
onderzochtisineenaantaldrijfmestmonstersvananderedierendan
varkensorganischfosfaatbepaald.Indeonderzochtedrijfmestmonsters
(vanleghennen,melkvee,mestkalverenenmestvarkens)blijkthetopgelosteorganischfosfaattevariërenvan0,51-5%vandetotalehoeveelheidP.Dehoogstewaardenwordenvoorrunderdrijfmestgevonden.Van
ditindedrijfmestinoplossingvoorkomendorganischfosfaatisruwweg
dehelftinhoogmoleculairevormaanwezig.
Voorhetverderinvullenvaneenreedsontwikkeldcomputersimulatiemodelvanfosfaattransportindebodemwordtinsamenwerkingmetde
STIBOKAonderzoekgedaannaardekinetiekvandeadsorptievananorganischfosfaat.Hiertoezijndriekolommenongestoordegrondopgesteld
vanresp.eenveldpodzol,eenbeekeerdeneendalgrond.Aandekolommen
iseenhoeveelheidanorganischPtoegediendovereenkomendmet2000kg
Pperha.Erwordtmetmaximaal5mmperdagberegend,waarnana
minstenstweejaardekolommenlaagsgewijsopPzullenwordenonderzocht.
Vandebodemprofielenwaarvandekolommenzijngestokenwordenaanaparte,laagsgewijsgenomenmonsters,fosfaatadsorptie-isothermen,dehalfwaardetijdenvandefosfaatreactieindegrondenoxalaat-extraheerbaar
FeenAlbepaald.Hettemperatuur-effectopdeadsorptiewordtbepaald
doordeadsorptiemetingenbij6°Cen20°Cuittevoeren.
Ditonderzoekmoetdeparametersopleverendiemoetenwordenbepaald
ombijeengegevenbodemprofieldebergingscapaciteitvoorfosfaatte
berekenenendetermijnwaaropbijoverbemestinguitspoelingkanworden
verwachttevoorspellen.
Gedrag van spoorelementen
van

in de bodem, in het bijzonder

onder

zuiveringsslib

Inaanvullingophetvorigjaarverslagkanwordenvermelddathet
adsorptiegedragindegrondvannogvijfspoorelementenisonderzocht,
waarmeehettotaalop26isgekomen.(Eenverdereuitbreidingstaat
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invloed

nietophetprogramma).
Verschilleninmobiliteitzijnervanelementtotelementenvan
grondtotgrond,meteenbevorderendeinvloedvanzuiveringsslibopde
mobiliteit.Wathetlaatstebetreftkanechterwordengestelddathet
adsorptiegedragvanspoorelementenindegrondbijhethuidiggebruik
vanzuiveringssliboplandbouwgronden (giftenvan1-2tondrogestof
perhaperjaar)slechtsweinigzalveranderen.Hetprobleemvanophopingiserwelenzalzichindetoekomstbijongewijzigdbeleidin
toenemendematedoengelden.
Hetverbandtussenadsorptiegedragenuitspoelingwordtnoggetoetst
metbehulpvanongestoordekolommengrondwaaropzuiveringsslibis
gebracht (toteendosisvan1500ton/ha).Dekolommenwordenmet5mm
perdagberegend.Deeffluentenwordenregelmatigonderzochtopeen
aantalzwaremetalen.VoordezekolommengrondzalookeenP-enNbalanswordengemaakt.Nadrieàvierjaarzullenzelaagsgewijsop
eenaantalspoorelementenwordenonderzocht.
Verderwerddeinvloedvangipsopdeoplosbaarheidvancadmiumin
havenslibbepaald.Toevoegingvangipsbleekgeensignificanteffect
opdeoplosbaarheidvanCdtehebben.
Landbouwkundige waarde van afvalstoffen

e.d.

Omorganischeafvalproduktentekunnenbeoordelenophunlandbouwkundigewaarde,hetzijals 'meststof',hetzijalshoofdbestanddeelvan
eensubstraatvoorplanten,moetenweo.a.weten:Deafbraaksnelheidin
grond,danwelvanhetpureproduktendebetekenishiervanvoorhet
gehalteaanmineralestikstof(tempoenomvangvanvastleggingenvrijkomenvanmineralestikstof).Daarbijgaathetbijvoorkeuromsnelle
methoden.
Deervaringmetagressievechemischeontsluitingenzoalshydrolyse
metzwavelzuurisdatdezegeeninformatiegevenoverdesnelheidvan
biologischeontsluiting.Vooreenkleindeelkanditverbandhoudenmet
hetgegevendatwebijchemischebepalingenmoeilijkhonderdgramof
meerkunneninwegenendusterhomogeniseringmoetenmalen.Ditbeïnvloedtinderdaadveelalenigszinshetresultaatvandechemische
bepaling.Defysischetoestand (grofheid,maarookmatevan
incrustatie)isechterinveelsterkerematebepalendvoordesnelheid
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vandebiologischeafbraak.
Illustratief zijndein1981verkregenresultatenmetboomschors,
dat-blijkensdebroeiineenhoop-een(beperkte)hoeveelheidgemakkelijkaantastbaarmateriaalbevat.Deverteringsgraadr(hydrolyseerbaarheidmetzwavelzuur)toondeechteronvoldoendeverloop
tijdensdecompostering,zodathieropdanookgeenrijpheidsnormkan
wordengebaseerd.InditopzichtleekhetquotientC/N or ,bepaald
onder 'milde'omstandighedenvolgensWalkley-Blackmeteenchroomzuurmengsel,watmeertezeggen,maarbevredigendishetniet.Deduidelijksteaanwijzingdatcomposten 'rijp'zijn leverde (ookhier)hetop
gangkomenvandeoxydatievanammonium-totnitraatstikstof.Hierop
iseenvoudigsemi-kwantitatieftetoetsenineenwaterextractmet
behulpvandeindehandelzijndetoetsstrookjes.
Betekenis en behoud van bodemecosystemen
Biomassabepaling
Debiomassavervulteensleutelrolbijveelprocessenindegrond.Het
isdaaromvanveelbelangdebiomassatekunnenbepalen.Hiervoorlijkt
demethodeJenkinson (metingvande'N-flush'uitgedodebiomassa)in
principedeugdelijk.Dezepassenwedanookreedsveelvuldigtoe.
Daarnaastwordt getrachteensnellemethodevoordebepalingvande
actievebiomassauittewerken,gebaseerdopeenbepalingvanadenosinetrifosfaat (ATP),metbehulpvandeHPLC-techniekenviaeen luminescentiemeting.
Chemische grondontsmetting en biologische

activiteit

OokditjaarwerdaaneenaantalobjectenvangrondontsmettingsproefveldenvandeStichtingBodemziektenperiodiekonderzoekverrichtnaar
debiologischeactiviteitingrond.Uitderesultatenbleekopnieuw
dathetzuurstofverbruiknatoedieningvanluzernemeelendestikstofmineralisatiezichi.h.a. snelherstellen,ongeachtmiddel,dosering
offrequentievanontsmetting.Deurease-activiteitisveelaliets
lagerwaar frequentmetmetamnatriumwordtontsmet.Denitrificatieis
inhetvoorjaarvolgendopdeherfstontsmettingnogvertraagd,vooral
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waar1,3-dichloorpropeenisgebruikt,maarherstelt zichindeloopvan
hetjaar..Eenblijvendeverminderingvanhetmetabolischvermogen
t.g.v.grondontsmettingmetdichloorpropeenofmetanmatriumisniette
verwachten,zekernietbijeentoepassingsfrequentievaneenmaalinde
vierjaarendeindepraktijkgebruiktedoses.
Opvallend isdevariatie ingroottevandemetabolischeactiviteit
enookvandebiomassazelfgedurendehetseizoen.Vermoedelijkgaat
ditgepaardmetverschilleninsamenstellingvandebiomassa.Bekend
isdatdebodemfaunaenhetgewasdemicro-organismenendaarmeede
biologischeactiviteitingrondbeïnvloeden.
DooreenzestalstudentenvandesubfaculteitBiologievandeRIJ
Groningenwerdinhetkadervanhundoctoraalstudieaanenkelevandeze
objecteninteamverbandonderzoekgedaannaarmogelijkerelaties
tussenmicro-organismenenonderdelenvandemicro-enmesofaunaende
invloedvangrondontsmettinghierop.Deresultatenzijnnog indefase
vanverwerking.
VannieteerderontsmetteobjectenvanproefveldenvandeStichting
Bodemziektenwerdgrondinhet laboratoriumontsmetenheteffecthiervanvergelekenmetveldontsmetting.Qntsmettinginhetlab leidttot
eengeringetotzeersterkeverminderingvandeurease-activiteitbij
dichloorpropeen,resp.metam-natrium.Ookdestikstofmineralisatieis
eenstuklager.Het zuurstofverbruiknatoedieningvan luzernemeel
aandeontsmettegrondisnietverminderd.Vannettostikstofmineralisatieuitluzernemeelisna zeswekennoggeensprake;integendeel,er
blijkteendeelvandeaanvankelijkindegrondaanwezigemineralestikstoftezijngeïmmobiliseerd.Normaaltreedtditalleenindeeerste
éénàtweewekenopendaningeringeremate.Bewaringvanontsmette
grondgedurendetienwekenbij 20°Cisnietvoldoendeomdenitrificatietelatenherstellen.Dezeresultatencontrastrerenmetdeeerder
vermelderesultatennaveldontsmetting.Hetverschilineffectonderstreeptnogeenshoemoeilijkhetisommet fumigantiainhetlaboratoriumeengrondontsmettinguittevoerendievergelijkbaar ismet
eengrondontsmetting inhetveld.
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Invloed van ohemisehe grondontsmetting
bestrijdingsmiddelen
in de grond

op de persistentie

van andere

Optweemanierenisonderzochtofnajaars-grondontsmettinginhetveld
met 1,3-dichloorpropeenofmetam-natrium,danwelvoorjaarstoepassing
methetnematicideethoprofos,effectheeftopdeafbraakvan enkele
herbicideninhetdaaropvolgende groeiseizoendoor:
1. monstersvanaldanniet ontsmette grondinhet laboratoriumte
behandelenmetherbiciden,waarvanhetverdwijnen tijdens incubatiebij
20°Cingeslotenpottenisvervolgddoorhetanalyserenvan submonsters
opeenaantaltijdstippen,en
2.monstersvanaldanniet ontsmette grondteanalyserenopresiduen
vaninhetveld tevenstoegepasteherbiciden.
Het onderzoekisuitgevoerdaanIB-proefveldenopeenzandgrondin
HarenenopeenzavelgrondinMarknesse.Daarnaastisgebruik gemaakt
vanmeerjarigeproefveldenopzand-endalgrondenvandeStichting Bodemziekten,waar frequentenmetverhoogdedoseringdegrondisontsmet.
Financiële steunverleendehetMinisterievanVolksgezondheid enMilieuhygiëne.
Ad 1°. Hetblijktdatdeafbraakvanchloridazon,dinoseb,linuron,
monolinuronenprofaminenkele gevallentragerisinontsmettedanin
nietontsmette grondbij incubatieinhet laboratorium.Vandegevonden
effecten springtdevoorjaarsbehandelingmet ethoprofoserhet duidelijkstenhetvaakstuit.Dit hoeftinzoverrenietteverbazen,omdat
detijdtussen toepassingvanethoprofosendeherbicidenmaar tweetot
vierwekenwas.Ophettijdstipvandeherbicidentoepassing waserdan
ooknogvrijveel ethoprofos aanwezigindeonderzochte zandgrondende
zavelgrond. Anderzijdswerdopgrondvanhetwerkingsmechanismevan
ethoprofos (choline-esteraseremming) daarvan juisthetminststerke
effectopdebodemmicrofloraverwacht.Deproevenmet andere (zandendal-)gronden laten ziendatfactorenalsvruchtwisseling eveneens
vanbelang kunnen zijnvoordeherbicidenafbraak.
Ad 2°. Het blijktdat effectendieinhet laboratorium zijngevonden,
inhetveldnietofnauwelijks zijnterugtevinden.Figuur 1Qgeeft
hiervaneenduidelijk voorbeeld.
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Fig.10.'Afbraak'vanmonolinuroninaldannietontsmettezavelgrond.
Gemeteninhetlaboratorium (bovenste4lijnen)eninhetveld(onderste4lijnen).
Fig.10.Disappearanceofmonolinuronfromtreatedanduntreatedsandyloamsoil.Measuredinthelaboratory (topfourlines)andinthefield
(bottomfourlines).
Verschilleninvruchtwisselingendaarmeeindetoepassingsfrequentie
vanbepaaldeherbicidenlijkenvanmeerbelangvoorgevondenverschillen
inherbicideresiduendangrondontsmetting.Hetblijktookhierdusniet
verantwoordomeffectengevondenonderlaboratoriumconditieszondermeer
overtedragenopveldsituaties;volgensonzeresultatenzoudittot
eensterkeoverschattingvandeinhetlaboratoriumgevondeneffecten
voordepraktijkleiden.
Indeproevenzijndemeestvoorkomendegrondsoortenwaaropgrondontsmettingofnematicidebehandelingwordttoegepast,n.l.zand-,dal-en
zavelgronden,betrokken.Pergrondsoortishetaantalcombinatiesvan
grondontsmettingmetherbicidendatisonderzochtechterbetrekkelijk
gering.Hetonderzoekwasverderbeperkttotéénoftweejaren,methet
daarinheersendeweer.Daarstaatweertegenoverdatdefrequentievan
degrondontsmettingen/ofdedoseringhogertotveelhogerwasineen
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aantalonderzochte gevallenennietteminhet effectopdeafbraakvande
onderzochteherbicidengering.Wemenendanookdathetverrichte onderzoek,althansvoorwatbetreftdegrondontsmettingsmiddelen dichloorpropeenenmetam-natrium, eenhoog generalisatieniveau heeft.Anders
gezegd:dekansdattevelde ingrond ontsmetmetdichloorpropeen of
metam-natrium deafbraakvanvervolgens toegepaste anderebestrijdingsmiddelen tragerverloopt isgering.
Eennietmeerdanoriënterende analysevantweeproefveldenwaarde
microgranulatenMocap (ethoprofos),Temik (aldicarb),Vydate (oxamyl)
enCurater (carbofuran)zijntoegepast inhetvoorjaar,weesuitdat
vandeeveneens inhetvoorjaar toegepasteherbicidendinoseb,
metobromuronenmonolinuroninhetnajaarnogwelresiduen aantoonbaar
waren,zijhet zonderbetrouwbaarverbandmetdeaardofde dosering
vandetoegepastemicrogranulaten. (Binnenéénproefveldblekende
gehaltenaanherbicide-residuenvrij aanzienlijk uiteen tekunnen lopen
alsgevolgvanandere factoren,zoalsvocht/temperatuurenniet homogene
dosering.) Inelkgevalheefthetonderzoek geenaanwijzing opgeleverd
dathetgebruikvandezemicrogranulaten, inclusief ethoprofos,minder
hetrisicomeebrengtvanpersistentieverhoging vanherbicidendande
toepassingvandichloorpropeen ofmetam-natrium;eerder lijkthettegendeelhetgeval.
Helaasmoetenweuitdebeschikbare literatuur enuitonseigenonderzoek concluderendatwe overdekansop interactie tussentweebestrijdingsmiddelen indegrondmaar zeldeneengefundeerde voorspelling
kunnengeven,gebaseerd opstructuur eneigenschappenvandemiddelen.
Hetblijftmogelijk dat 'toevalstreffers'optreden,waarbij tweebestrijdingsmiddelen eikaarspersistentie beïnvloeden.Juist indie gevallen
kunnenweechtermisschienwat lerenoverhet achterliggende mechanisme.
Enighouvastvoordekansopnevenwerking opdebodemmicroflora biedt
kennisvanhetwerkingsmechanisme enaangrijpingspunt vanbestrijdingsmiddelen.Er isechtermeestalonvoldoendebekendvande selectiviteit
vanbestrijdingsmiddelen t.o.v. demicroben en/ofenzymen die zorgen
voordeafbraakvanbestrijdingsmiddelen. Vaak is zelfsnietbekend
welkemicrobenen/ofenzymenindepraktijkvoordeafbraakvanbestrijdingsmiddelenverantwoordelijk zijn.Het gewaskan,alsleverancier van
voedselvoorbodemmicrobeneneventueel alsopnemervan bestrijdingsmiddelen,eveneensde interactievanbestrijdingsmiddelen beïnvloeden.
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OnderzoeknaarC-enN-omzettingenopdezelfdeobjectenwaarherbicidenzijntoegepast,lietevenmin-ofalthansgeenblijvende-effecten
zienvangrondontsmettingmetdichloorpropeenofmetam-natrium.Het
lijktdanookgerechtvaardigdeenkanttekeningteplaatsenbijeenuitspraakvanParr (USA)overnevenwerkingenvangrondontsmettingsmiddelen.
Hetmagzijndat'drastischeverstoringeninde(schimmel-)microflora
optredendiemaandenenzelfsjarennodigkunnenhebbenomtoteennieuwe
climaxgemeenschaptekomen'.Uithethierbeschrevenonderzoekblijkt
datdemetabolischeactiviteitvandebodemmicroflorainhetveldmaar
weinigofslechtskortetijdvangrondontsmettingtelijdenheeft.Het
laatzichaanziendatvoldoendemicrobendegrondontsmettingoverleven
omondankswellichteentijdelijketerugganginhetaantalsoortentoch
eengrote'metabolischediversiteit'tebehouden.Eenverklaringkan
zijndatindegronddoorgaanseengrootdeel(naarsommigerschatting
wel901)vandemicrobiëlebiomassametabolischnietactiefisdoor
geringebeschikbaarheidvanvoedsel.Vaakvormendemicrobendanruststructuren,o.a.sporen,dieminderkwetsbaarzijnvoorallerleischadelijkefactoren.Hetkanzijndatzoeengrootdeelvandebodemmicrobenontsnaptaandegrondontsmetting.Daarnaastisergewoonlijkeen
ruimeperiodenadegrondontsmettingwaarinherstelkanoptreden,voordatanderebestrijdingsmiddelenwordentoegepastenduurthetmeestal
vierjaarvoordatdegrondontsmettingwordtherhaald.Bijjaarlijkse
toepassingvan 'systemischenematiciden'inhetvoorjaarkanditwellichtandersliggen.

Mogelijkheden
bij

voor een biologische

bestrijding

van Rhizoctoniasolani

aardappeZen

Detweebronnenvanbesmettingvaneenaardappelgewasmet

Rhizoctonia

solani zijndepootknolendegrond.Metdehuidigemiddelenis
R. solani opdepoterswel,maarindegrondnietopverantwoordewijze
tereducerenofteelimineren.
Insommigegrondenwordt R. solani vannatureonderdrukt.Vandeantagonistendiehierbijeenrolspelenzijndemeestalgemenebekend.
Inprincipebruikbaarvooreenbiologischebestrijdingzijnmycoparasietenvan R. solani dieopspruiten,stengelsenstolonenvandeaardappelplantaanwezigzijnenmetdezemeegroeien.
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Dehierontdekteschimmel Verticiiliwn

biguttatum heeftstammendie

zeergoedbruikbaarlijken.DezestammenblijkenSclerotieninbetrekkelijkkortetijdtekunnendoden,hyfenvan Rhizoctonia

aantetasten

entedodeneninlaboratoriumproevenaandespruitenvangepoteaardappelengedurendedrieàvierwekenbeschermingtebieden (Fig.11).

Fig. 11.Heteffectvanentenvanbesmetnootgoedopdeaantastingvan
despruitendoor Rhizoctonia
solani. Linkszonder,enrechtsmettoevoegingvan Verticiiliwn
biguttatum aande 'dipsaus'waarindepoters
tweedagenvoorhetpotenwerdengedompeld.
Fig.11.Theeffectofinoculatingsclerotia-bearingseedpotatoeson
theinfectionofthesproutswith Rhizoctonia svlani. Left:without,and
right:withadditionof Verticillium
biguttatum tothe emulsion in
whichthepotatoeswereimmersedtwodaysbeforeplanting.
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Eensoortgelijkebeschermingvanaardappelspruitenkanookverkregen
wordendoordemycoparasietenvan R. solani ingrondentestimuleren.
Ditkanwordenbereiktdooraandegrondlevend myceliumvan R.

solani

toetevoegen.Heteffectisgroterenwordtsnellerbereiktinzure
grond.Neutralemarienegrondenhebbenvoorhetbereikenvaneensoortgelijkeffectmeestalnogeentweedetoevoegingvanlevendmycelium
nodig,ofdepHmoetsterkverlaagdworden.Heteffectvandeverhoogde
dichtheidvandemycoparasietenblijftgeruimetijdaanwezig (tot70
dagen).Voordepraktijklijkthetentenvanpootgoedmetantagonisten
meerbelovend.Omheteffectvanverschillendeantagonistentebestuderenzijnenkeleveldproevenaangelegd.OpeenzandgrondinHarenmet
eengeringebezettingvan Rhizoctonia

isheteffectbestudeerdvanhet

entenvanverschillendeantagonistenopbesmetpootgoed (Irene).De
resultatenzijnvermeldintabelIII;demeestpositievezijnonderstreept.

TABEL III.Effectvanverschillende poterbehandelingenopdeonderdrukking van Rhizoctonia-symptomen
(ziekte-index),hetvóórkomenvan F.solani enantagonistenopondergrondse plantedelenendesclerotiënindexvandeoogst. Zandgrond Haren;rasIrene.
TABLE III.Effectofdifferent seed potato treatmentsonthesuppressionof Rhizoatonia-symptoms
(disease-index), occurrenceofR.solani andantagonistsonsubterranean partsofplants,andthe
sclerotia indexoftheharvested potatoes. Sandy soil Haren;variety Irene.
no. behandeling poter

ziekte-i ndex

stukjes ondergrondse

sclerotiën-

(seed potato

(disease'.index)

plantedelen met:

index

treataint)

(0-500)

(number of subterranean

(0,00-4,00)

)
(*)

parts w ith:
R.sol.

antagonisten
(0-400)

1
2
3
4
5
6
7
8

3

2

133

0,40

191
192
117
195
124
80
223

70
77
32
67
36
33
84

274
220
334
231
144
318
297

1,22

ontsmet (disinfected)
besmet (infectedwith
R.solani)
besmet+Glio.
besmet+Vert.
besmet+Trich.
besmet+Horm.
besmet+ 'mix'3-6
besmet+bacterieA13

Pootgoed: natuurlijk besmetmetR.solani
(obj.3 ) ,Vertioilliwn

biguttatum

1,25
0,47
0,97
1,18
0,50
0,60

(obj.2 ) ;idem,geëntmetdeantagonist alioaladiun

(obj.4 ) ,Trichoderma

hamatum (obj.5 ) , Hormiactis

6),een mengsel vandeze vier (obj.7 ) ,ofeenbacterie (Bacillus

roseum

fvmieola (obj.

sp.,obj. 8 ) .
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Heteffectvanentingvanpootgoedmettweemycoparasitaireschimmelswerdnadergetoetstinverschillendegronden.HetgebruikteBintjepootgoedwasgeteeldopzandenopklei.Erwarenvijfobjecten:ontsmet,schoon,schoon+antagonisten,besmetenbesmet+antagonisten.
Alsantagonisten zijn Vertioillium
higuttatum (stamM73)en
Glioaladiutn voseum gemengdgebruikt.Proefoogsten zijntussentijds
verrichtomdeaantastingvanstengelsenstolonentebepalenenomhet
voorkomenvan R. solani envandeantagonistische schimmelsopde
stolonenvasttestellen.
1. Algemeeniswaargenomen,datdeentingvanzandpootgoedeenduidelijkereductiegafvandeaantastingvanstengelsenstolonenopde
klei-enzavelgronden.Opdezandgrondenwasditeffectminderduidelijk,enbijbesmetpootgoedvaaknietaanwezig.Plantenuitschoon
pootgoed+antagonistengavenmeestalminderaantastingteziendan
diezonderantagonistenofdanplantenuitontsmetpootgoed.Besmet
kleipootgoed,aldannietgeëntmetantagonisten,gafeenzeervariabel
beeld,waaruitheteffectvandeantagonistennietduidelijkenpositiefnaarvorenkwam.
2. Toepassingvanantagonistenverlaagtdegemiddeldesclerotiumindex,zoalsblijktuittabelIV,zijhetdatereensterkespreiding
is.
TABELIV.Gemiddeldesclerotiën-index (enextremen)vandeoogstals
gevolgvanentenvandepootknolmetantagonisten (Vert, higuttatum en
Glio. rosewri) t.o.v.onbehandeld (100).
TABLEIV.Averageandrangeófsclerotiaindicesoftheharvested
tubersafterinoculationoftheseedpotatowithantagonists (Vert,
higuttatum and Glio. roseum) relativetountreated (=100).
Schoonpootgoed
(cleanseedpotatoes)
Zandgrond
(sandysoil)
Kleienzavel P
(clayandsandy C
loamsoil)

P
76(57-112)
C
93(62-159)
78(67-JJ2)
66(0-1J3)

Besmetpootgoed
(infestedseedpotatoes)
84(77-99)
82(70-92)

5J (27-72)
64(2J-2Q2)

P=pootaard. (seedpotatoesl;C=consumptieaardappelen (warepotatoes)
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Debesteresultatenmetdetoepassingvanantagonistischeschimmels
alsbestrijdersvan R. solani zijnverkregenopdeklei-enzavelgronden.Eenverbeteringisteverwachtendooro.a.selectievanmeer
effectievestammenvandereedsbekendeantagonistischeschimmelsenhet
vermijdenvanongunstigecombinaties (zoalsvandehiergebruikte Vert,
biguttatum en Glio. rosewn, dieonderlingantagonistischblekentezijn).
Misschienisookgebruiktemakenvanantagonistischebacteriën.Ook
temperatuur-enpH-gevoeligheidzijnvoordezeselectievanbelang.
VoordevierintabelIIIgenoemdeantagonistischeschimmelswerden
dezereedsonderzocht.Deoptimaletemperatuurvoorhunontwikkeling
ligtomstreeks25°C.Inhettraject0-30 °Cbleektenminsteéén
antagonistactiefteblijven.DepHbleekbinnenhettraject4,5-7,5
nietvanbelangtezijn.
Deconclusieistotdusverdatantagonisteneenbelangrijkerol
kunnenspelenbijdeonderdrukkingvandeinfectievaneenaardappelgewasdoor R. solani vanuitdegrond.Verderkunnenzedesclerotiumvormingtegengaan.Ditisvooralvanbelangindepootaardappelteelt,
waareenlagesclerotiumbezettingeisis.Dematerieisechterzeer
complex enhettotalebeeldnogverrevancompleet.
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Afdeling Bemesting in de landbouw

Dr.ir.K.W. Smilde

Ing.G.H. Arnold

Dr.ir.K.Dilz (gedetacheerd door
hetLandbouwkundig Bureau van de
Nederlandse Meststoffenindustrie)
Ir. J.A. Grootenhuis

Ir. S.deHaan
Ir. G.J. Kolenbrander

Ir.L.C.N,de laLande Cremer
Ing.H.Loman
Ing. J. Lubbers
Ing.B.van Luit
J. Postmus
Ir.W.H.Prins (gedetacheerd door
het Landbouwkundig Bureau van de
NederlandseMeststoffenindustrie)
Ir.J. Prummel

Ing.G.J.G.Rauw
Ir. R. Reuderink
Ing.F. Riem Vis
Ing.J. Ris

h o o f d ; spoorelementenbemesting
(o.a. opveensubstraten);zwaremetaalaspecten van afvalstoffen;
ontwikkelingssamenwerking.
toetsing vanmeststoffen,stikstofbemesting vanmais,bakkwaliteitvan tarwe,magnesiumbemestingvangrasland,
toetsingvanmeststoffen,stikstofbemestingvanbouwlandgewassen,groeiremmiddelen engewasbeschermingsmiddelen bij granen,
organische bemesting op klei(zavel)-grond,betekenis van
vruchtopvolging.
toepassing van rioolslib encompost (zware-metalenaspect).
eutrofiëring van oppervlaktewater, stikstofhuishoudingvan de
grond, lysimeteronderzoek.
verwerking vanmestoverschotten,
mestbalansen.
magnesium- enkalkbemesting,verloopkalktoestand van degrond,
organische bemesting op zandgronden.
spoorelementenbemesting, cursus
bewerking proefresultaten.
stikstof engrasland, stikstofbemesting inhetvroegevoorjaar,
stikstofbemestingvan grasland,
(her)groei enveebezetting; toetsingvanmeststoffen,
fosfaat-,kali- enmagnesiumbemesting,verloop chemische bodemvruchtbaarheid.
stikstof engrasland,pH enstikstofreactie.
a d j u n c t - d i r e c t e u r ; aangelegenhedenmeststoffenbesluit.
bemesting van sportvelden;onderzoek over toepassing van compost,
stikstofreactie van gewassen
i.v.m.stikstofgehaltes vande
grond;weersinvloeden ophodemvruchtbaarheid.
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Ing.J.H.Schepers

Dr.C.H.E.Werkhoven

stikstofbemestingvanaardappelen;
vloeibaremeststoffen;stikstofbemestingvantarwe,
langzaamwerkendestikstofmeststoffen;karakteriseringvan
voorhetgewasbeschikbaarcalciumenkaliumindegrond.

Hetonderzoekvandeafdelingomvatdeoptimalebemesting (hoeveelheid,
tijdstip,wijze,vorm,frequentie)vanakkerbouwgewassenengrasland,
endedaarbijoptredendebelastingvanhetmilieu (grond,grondwater).
Eenzwaaraccentwordtgelegdopdebenuttingvandierlijkemest,
zuiveringsslibenandereorganische (afval)-stoffen.Insamenwerking
metdeafdelingScheikundevandegrondwordtveelaandachtbesteed
aandeteeltvangewassenopdoorgecontamineerderiviersedimenten
verontreinigdegronden.Getrachtwordtkritischegrenzenteontwikkelen
voordegehaltenaanzwaremetalen-zoalscadmium-indegrond,waarbovendeteeltvanconsumptie-engroenvoedergewassenmoetwordenontraden.IndieningvandewetopdeBodemverontreinigingendeMeststoffenwethebbenaanditonderzoekeenextrastimulansgegeven.Inopdracht
vandeEGwordenvoordelandbouwerrichtlijnenopgesteldvooreen
verantwoordgebruikvan(overtollige)dierlijkemest,ditalsvervolg
opeenvroegerestudie.
Hetstikstofprojectvoordehumidetropenismetdestationering
vanir.VanderHeideophetU T AteIbadan(Nigeria)innovember1981
gestart.Desamenwerkingmetde 'ServicedesSols' (Boven-Volta)kwam
bijdevoltooiingvanhetlaboratoriumtoteenzekereafronding.Contactenvoorsamenwerkingmetandereontwikkelingslanden(Pakistan,
Lybië)werdengelegd.
I.

Bemestingsonderzoek
1. Bouuland

1.1. Stikstof.

HetonderzoekoverdewaardevanN-mineraalbepalingen

inhetvoorjaaralsrichtlijnvoorhetstikstofhemestingsadvieshij
aardappelen,werdafgerond.Ineendeelvandegrondmonsterswerdde
mineralestikstofdirectbepaald,ineenafgemetenvolume (vochtige)
grond.Voordelenvandezemethodezijndatdebepalingvanhetvochtgehalte,endeomrekeningvanmgNperkggrondnaarkgNperha,met

S2

behulpvangeschattevolumegewichten,vervallen.Totdusverreverkregen
gegevensvoor zand-enkleigronden lateneenhogecorrelatie zientussen
hetgehalteaanN-mineraalinmg/kgdrogegrondendatinmg/lnatte
grond;ditwasniethetgevalvoordalgronden.Puntendienogmoeten
wordenonderzocht,zijn a) de landbouwkundigebetekenisvanhet gehalte
aanN-mineraalvan (gemengwoelde)dalgrondenen b) hetverloopvanhet
gehalteaanmineralestikstofindegrondnadebemonsteringvroegin
hetvoorjaar,ditmethetoogopeeneventueeltegevenoverbemesting.
Delingvandestikstofbemestingkandeopbrengstenverhogen,zoals
ditjaarnogweereenswerdgedemonstreerdbijwintertarweenconsumptieaardappelen.Opeenaantalproefveldenmetwintertarwewerkteeen
tweemaaluitgevoerde overbemesting (stadium6en8vandeschaalvan
Feekes)nogweerbeterdaneenéénmalige (stadium 7 ) bij
, eenzelfde
totalestikstofgift.Ookeenextrastikstofgift (instadium9à10,
bijhetuitkomenvande aar),naastde 'normale'overbemesting (stadium
7), levertsomsvoordelenop.
1.2. Fosfaat en kali. Bijbehoeftigegewassenalsaardappelenensuikerbieteniseenoptimalevoorzieningmetfosfaatpas gewaarborgdbijeen
vrijruimefosfaattoestandvandegrond (Pw>30vooraardappelenen
> 20voorsuikerbieten)eneenvoldoendebemesting.Hetbemestingsbeleidvoorrotatiesmetdezegewassenmoetdaaromwordenafgestemdop
hetbehoudvaneenruimefosfaattoestand,hetgeenbetekentdatsteeds
tenminstedeonttrekkingvanfosfaatdoorhetgewaswordt gecompenseerd.
Vooraardappelenopkleigrond geldthetzelfdet.a.v.kali: invruchtwisselingenmetaardappelenmoetwordengestreefdnaareenruimekalitoestandvandegrond (K-getal> 20).Op zandgrondkaneenopbrengstdervingbij lagekalitoestandwordenvoorkomendooreenruimebemesting
(fig.12A enB ) .
1.3. Organische meststoffen.
Deproefvelden envakproevenwaarinde
werkingvanorganischebemestingopopbrengstniveau,optimalestikstofgiften/ofhumusgehaltevandegrondwordtbestudeerd,zijnookdit
jaarvoortgezet.TabelV toontenigeresultatenvooreenin 1944aangelegdproefveldopdeproefboerderij teBorgercompagnie.
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Fig. 12. Effectofpotassiumstatusofthesoil (K-value)andpotassium
fertilization ontheyield ofpotatoes.A:clay soil;B:sandy soil.

TABELV.Uitbetalingsgewichten (t/ha)vanfabrieksaardappelenbij0
en200kg (kunstmest)N/haen0tot40tonstalmestperhapertwee
jaarvanaf1944.
TABLEV.Weights forpayment (t/ha)ofindustrial potatoes with0and
200kg (fertilizer)N/haand0-40tfarmyardmanureperhapertwo
years since1944.

Stalmest (farmyard manure) t o n / h a

0 kg N/ha
200 kg N/ha

0

10

20

30

40

40,6
54,2

48,2
55,3

53,8
57,0

57,4
59,4

59,0
62,4

Decombinatievanstalmestenkunstmestlevertopbrengstendiemet
kunstmestalleen (althansbijgiftentot200kgNperhectare,metcompensatievoordehoeveelheidinstalmestaanwezigfosfaatenkali)
nietkondenwordenverkregen.OokhetproefveldteGortelvanhetLBNM
geefteenfraaivoorbeeldvandezgn.restwerkingvanstalmest
(tabelVI).

1

30 40
K-getal
(K. value)

20

Fig. 12.Invloedvandekalitoestandvandegrond (K-getal)ende
kalibemesting opdeopbrengstvanaardappelen.A:kleigrond; B: zandgrond.
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TABELVI.Opbrengstenvansnijmais (td.s./ha)bijbemestingmet
0-250kg (kunstmest)N/haen0-300tonstalmest/ha.
TABLEVI.Yieldsoffoddermaize (td.m./ha)afterapplicationof
0-250kg (fertilizer)Nperhaand0-300tfarmyardmanureperha.
Kunstmest (fertilizer)kgN/ha

0 tonstalmest/ha
(tfarmyardmanure/ha)
300 "

0

50

100

150

200

250

6,4
10,2

7,8
13,3

8,8
12,6

10,8
11,9

9,2
12,2

11,2
14,0

Inpotproevenoverdehurausvorminguitorganischeprodukten,zoals
dierlijkemest,stro,graankorrel,luzernemeel,aardappeleiwit,
cellulose,suiker,e t c ,dieaangrondwerdentoegediend,bleekhet
humusgehaltevandegrondnavijfoftienjaarlijksedoseringenpositiefsamentehangenmethet ligninegehaltevandezeprodukten.De
afbraakvandenieuwgevormdehumusverlooptsnellerdandievande
oorspronkelijkindegrondaanwezige 'bodemhumus',maardeverschillentussendeprodukten zijninditopzichtniet zondermeerteverklaren.
Interessant zijnookdegegevensvaneenin1911aangelegde (vakken)
proefmeteenzavelgrondmet 1,99%humus,waaraanwelofgeenstalmest
(15tonperhaperjaar)wordttoegediend.Dehumusgehalten (in1978
bepaald)zijninhetvolgendestaatjeopgenomen:
zonderstalmest
onbebouwd
bebouwd

1,48
1,74

metstalmest
1,96
2,28

2. Grasland
2.1. Stikstof.
Ineenproefoverdenawerkingvaninhetvoorgaande
jaargegevenstikstofbleekdeinhetvoorjaarindegrond (0-75cm)
aanwezigevoorraadmineralestikstoftot60kgperhaeenduidelijk
positieveinvloedtehebbenopdegrasopbrengst,zowelbijeen
'onderhoudsbemesting' met40kgN/hapersnedealszonderN-bemesting.
Boven60kgN-mineraalperhaindegrondwasergeeneffectmeer.
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Inanderonderzoekbleekhetgehalteaanmineralestikstofinde
grondniettestijgendoorstikstofgiftentot400ä480kgN
perhectareperjaar,maarwelbijgroterehoeveelheden.Periodiek
grondonderzoek toondeaandatbij Ctotaal)giftengroterdan480kgN/ha
ookeenduidelijke indringingvanstikstofinhetbodemprofiel optrad.
Inhetjaarvantoedieningkanhetstikstoffrontbijeengiftvan
1080kgN/haaleendieptevan100cmbereiken.Dehoge stikstofgiften
blekendewortelmassaenookdedichtheidvandezodenamaaiennadelig
tebeïnvloeden.
2.2. Organische meststoffen.
Bijdebemestingvangraslandwordtvaak
teweinigrekeninggehoudenmetdevoedingsstoffenindedierlijke
mest.Zobleekineenproef25kgNperhaopdeoptimale stikstofgift
tekunnenwordenbespaardbij toedieningvan30tonrunder-ofkippedrijfmestperha.Bovendienwerdenhogeremaximaleopbrengsten verkregen
bijdecombinatievandierlijkemestenkunstmestdanbijalleen
kunstmest.OphetproefveldteGortel (LBNM)isechtergeensprakevan
eenbesparingopdeoptimalestikstofgift (tabelVII),hoewelintotaal
alhoeveelhedentot540tonstalmestperhasinds 1973zijntoegediend.
TABELVII.Opbrengsten (tond.s./ha)vanintotaalzessnedengrasin
1981 (negendeproefjaar).
TABLEVII.Aggregateyields (td.m./ha)ofsixcutsofgrassin1981
(ninthexperimentalyear).
Stalmest (farmyardmanure)ton/ha

0kgN/ha.snede(cut)
20
40
80
120

0

20

40

60

2,9
7,6
11,7
14,9
15,0

4,4
9,2
12,9
14,2
14,6

5,4
10,0
13,4
15,4
15,4

6,0
10,5
13,3
15,2
15,1

TeoordelennaardestijgingvandeP-ALcijfers,bijtoedieningvan
dierlijkemestaandegrondineenpotproef zondei gewas,werkthet
fosfaatinrunder-envarkensdrijfinest,vastekippemestenslachtkuikenmest,invergelijkingmetsuperfosfaat,voor 751.Opeenproefveldop
fosfaatarmezandgrondhadrunderdrij
finestevenwelgeeninvloedopde
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optimalefosfaatgift,terwijldeopbrengstongunstigwerdbeïnvloed
indiendezode,directnatoedieningvandedrijfinest,nietwerdberegendmeteenzelfdehoeveelheidwater.
Opdeevidentevoordelenvaninjectievandrijfinestopgrasland (geen
stank,geenammoniakverliezen,geenopbrengstdepressie (?),'smakelijker'
gras)werdinhetvorigejaarverslagalgewezen.Inonderzoek zijnnog
debeschadigingenhetherstelvandezode,endeaccumulatieenuitspoelingvanstikstofuitdegrond.
3. Toetsing van

meststoffen

Opproefveldenmetwintertarweisgeblekendatoverbemestingmetureum,
doorbespuitingoverhetgewas,ingeenenkelgroeistadiumperspectieven
biedt.Behalvedoorblad-enaarbeschadiging,wordtdewerking,op
kalkrijkegronden,nadeligbeïnvloeddoorammoniakverliezen.Ofde
werkingvaneenoverbemestingmetkalkammonsalpeter (invastevorm)met
opgelosteureum,ookalsdezeinplaatsvanoverhetgewasteworden
verspotenopdegrondwordtgedruppeld,isteevenaren,moetwordenbetwijfeld.
Hetonderzoekmet ijzerhoudendemeststoffenvoorgebruikindetuinbouwwerdvoortgezet.Deoplosbaarheidvanijzer,alsFe-DTPAaanwezig
indespoorelementenmeststofPG-Mix,wordtnadeligbeïnvloeddoorde
andereaanwezigemetalen,metnamekoper,diehetijzeruit zijnchelaatbindingverdringen.DitkanwordenondervangendoorDTPAtevervangendoorEDTA,dateensterkerespecifiekeaffiniteitvoorijzer
bezit,maarinalkalischmilieu (pH-H20>6,5) instabielwordt.
Omdataandebemestingmetkleinehoeveelhedenkopersulfaat (10-20
kg/ha)bezwarenzijnverbonden,groeitdebelangstellingvoorbespuiting.Ineenpotproefmet zomertarweopbolsterveenbleektweemaal
spuiten (stadium3en6indeschaalvanFeekes)met0,05-0,10kgCu
perhaindevormvanCu-DTPAöfCu-EDTAvoldoendetezijnomkopergebrek
tevoorkomen.Bijbespuitingmetkopersulfaatenkoperoxychloridebleek
resp.Q,3en0,9kgCuperhanodigtezijn.Nabespuitingmetkopersulfaattradsteedsverbrandingop.
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4.

Sportvelden

Uithetbemestingsonderzoekisgeblekendatpasaangelegdesportvelden
ruimmetstikstofmoetenwordenbemest,omsneleengoedgeslotenzode
metweinigonkruidtekrijgen.Naéénàtweejaarneemtdestikstofbehoeftesnelafenkanopintensiefgebruiktesportveldenmet150-200
kgperhaperjaarwordenvolstaan.Totnutoezijngeen(positieve)
reactiesopbemestingmetfosfaatenkaligevonden.DepHvandegrond
isvanbelangvoordebotanischesamenstellingvansportvelden.Voor
sportveldenmetEngelsraaigraszaldepHminstens5moetenzijn,terwijlopgolfveldenensiergazonsmeteenpHvan4,5kanwordenvolstaan.
Hetverloopvanhethumusgehalteindetijdkanwordenbeschrevenmet
defunctie (9-y)/(9-0,5)=e"'

t

, waarinyhethumusgehalteinde

laagvan0-5cm,entdetijdinjarenvoorstellen,terwijlhethumusgehaltevanhetbijaanleggebruiktezandop0,51wordtgesteld.Volgens
dezeformulewordtjaarlijks41vandeaanwezigevoorraadhumusinde
laagvan0-5cmafgebroken,terwijlbij91humus (y , )eenevenwicht
ontstaattussenopbouwenafbraak.

JJ. Onderzoek over de belasting
1.

van het

milieu

Kunstmest

Inhetvorigejaarverslagisuiteengezetdathetdrainwatervanzandbouwland,ookbijnormalebemestingmetkunstmeststikstof,nietvoldoet
aandenormvan11mgN03-Nperliterinhetvoordrinkwatertebenutten
grond-enoppervlaktewater.
Bijfosfaatmeststoffenstaathetnevenbestanddeelcadmiuminhetcentrumvandebelangstelling.Inveeljarigeproevenwordtnagegaanof
jaarlijksetoedieningvanfosfaattoteenmeetbarestijgingindeCdgehaltenvangrondengewasheeftgeleid,enzoja,ofditaanleiding
geefttothetstellenvanCd-maximavoordemeststoffen.
2. Dierlijke

mest

InvervolgopeenvroegereopdrachtvandeEGwordenthans,insamenwerkingmetexpertsuitdelidstaten,richtlijnenvooreenverantwoord
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gebruikvan (overtollige]dierlijkemestvoordelandbouwerinWestEuropaopgesteld.
Voorstellen tothetdoserenvandierlijkemestopbasisvandefosfaatbehoeftevanhetgewas (bouwland)inplaatsvanopdestikstofbehoefte,zulksomdeaanvoervancadmiumtereduceren,zullen leiden
toteenaanzienlijkeverhogingvanhetsurplusaandierlijkemest.
3.

Afvalstoffen

3.1. Riviersedimenten
(havenslib).
Eenbelangrijkebeperkingvoorhet
gebruikvanhavenslibofdoorgecontamineerderiviersedimentenverontreinigde (rivierklei)grondenvoordeteeltvanconsumptie-engroenvoedergewassenisgelegeninhethogegehalteaanzwaremetalen,met
namecadmium.Onderzoekheeftuitgewezendatvoorspinazie,watzink
encadmiumbetreft,eenafdeklaagvannietgecontamineerde grondvan
40cmdiktetoereikendisomdeopnamevandezeelementenuitdegecontamineerdeondergrondteverhinderen.Bijaardappelen (knol)bleekeen
afdeklaagvan55cmnodigtezijn,terwijlbijwaspeeneenafdeklaagvan
85cmnogtotverdereverlagingvandezink-encadmiumgehaltenvanhet
gewas leidde.Bijallegewassenwaseenafdeklaagvan40cmvoldoende
omeenproduktteleverenmeteenaanvaardbaarCd-gehalte (<0,10mg/kg
Cdopdeverse stof),zie fig.13.
3.2. Zuiveringsslib.
Deproevenmet zuiveringsslibwaarinopbrengstvan
hetgewasenchemische samenstellingvangewasendrainwaterworden
bepaald,wordenvoortgezet.Terillustratieeenenkelvoorbeeldvoor
slibvanAlkmaar (huishoudelijke herkomst)enAlmelo (hogegehalten
aancadmium,koperennikkel),datinhoeveelhedentot22,5tond.s. per
haperjaarwerd toegediendaangrasinvatenvan 1401.Deopbrengsten
werdenpositiefbeïnvloed, zoweldoorhetslibvanAlkmaarals datvan
Almelo.Volgens tabelVIIIheeft eenhoeveelheidvan200ton(droog)
huishoudelijk slibperha,d.w.z.tweemaaldegiftdiein1Q0jaartoelaatbaarwordtgeachtopgrasland,nietgeleidtotonaanvaardbaarhoge
gehaltenaan zwaremetalen inhetgewas.Hetzelfdekanworden opgemerkt
vooreenanderproefgewas,rodebieten,datindezeproefwasopgenomen.
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Fig. 13.Invloedvande
diktevaneenafdeklaag
(klei)opgecontamineerd
havensliBopdeCd-gehaltenvanspinazie,
waspeenenaardappel.

mgCd/kg gewastcropl
vers materiaal
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Fig. 13.Effectof
thicknessoftheclay
layercovering
contaminateddredge
spoilsontheCdcontents
ofspinach,carrotand
potato.
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TABELVIII.Invloedvanaanzandgrond toegediendhuishoudelijk (Alkmaar)
endoorzwaremetalengecontamineerd slib (Almelo)opdechemischesamenstellingvangrasendrainwater (negendeproefjaar).
TABLEVIII.Effectofapplyingadomestictype(Alkmaar)andaheavymetalcontaminated sludge(Almelo)toasandysoilonthechemical
compositionofgrassanddrainagewater (ninthexperimentalyear).

tonslib ha^j" 1
(sludge)
n
Alkmaar
22,5 it
II
22,5 1!
Almelo

Cd

Cu

. *#)
gras*) drainw.

gras

0,15
0,20
2,IQ

Mn
drainw.

gras

drainw.

12,0 15
18,6 22
19,0 27

161
106
223

30
76
309

Pb

Zn

0

0,5
0,10
0,9

Ni
drainw.

gras

drainw. gras drainw.

1,8
1,3
37

5
9
14

1,0
1,7
0,4

4
4
4

1

tonslib ha^j(sludge)
ti
22,5 H
Alkmaar
Il
H
22,5
Almelo
0

gras

* )mg/kgd.s.(gem.van4sneden)
**)mg/1
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80
193
215

49
191
522

Desinds1976instudiezijndeproefveldenteEmmercompascuum,Middenmeer,Kloosterburen,Biddinghuizen,CadzandenWijnandsrade,waarslib
vanhuishoudelijkeherkomstinhoeveelhedentot20tond.s.perhaper
tweejaarwordttoegediend,hebbentotnutoegeenduidelijkestijging
vandegehaltenaanzwaremetalenindegeoogsteproduktenteziengegeven.Bijwintertarweissomseenlichtetendenstotstijgingvande
Cd-enZn-gehaltenvandekorrelwaar tenemen.
Inonderzoekoverdebruikbaarheidvanzuiveringsslibalssubstraat
voorloofhoutisgeblekendatdefytotoxiciteitvanhetmateriaalinde
loopvandetijdtoeneemt,waarschijnlijkdoorverliesvankalkendoor
afbraakvanorganischestof,meteendaarmeegepaardgaandemobilisatie
vanzwaremetalen.Voorzichtigheid lijktgebodenmethetgebruikals
substraatvangecontamineerdslib,waarvandegehaltenaancadmium,
nikkelenzinkdevoor zuiveringsslib indelandbouwgeldendenormen
aanmerkelijktebovengaan.
3.3. Stadsvuilaompost.
Deinmiddels32jaaroudeproefmetVAM-compost,
ontstaanuitzesproefveldenensamengevoegd toteenvakkenproef,laat
weleenduidelijkestijgingzienvandezware-metaalgehaltenvande
gronden,totwaardendiedethanstoelaatbaargeachtegehaltenruim
overschrijden,maardegehalteninhetgewas (cadmium,koper,nikkel,
zink)wordenmaarweinigverhoogd,endannogvoornamelijkopdezandgronden.Dehoogstegiftcompostbedraagtnu760tonperha (19x40ton).
3.4. Vliegas. Debijwervelbedverbrandingvansteenkoolachterblijvende,
kalkrijkevliegasbleekinwerking (pH,opbrengst,chemischesamenstellingvanhetgewas)overeentekomenmetdekalkmeststofEmkal. Inde
proefopzandgrond (pH4,4)daaldendoorbekalkingdeCd-,Ni-enPbgehalten,stegendeMo-gehalten,terwijldeCu-gehaltenvandetoetsgewassen (spinazieenandijvie)nietwerdenbeïnvloed.
4. Emissie van cadmiumdoov

zinksmeltevijen

Deresultatenvanvoorgaandejarenwerdenbevestigd.Bijgerstensla
werdhetvoorlopig aanvaardbaargeachteniveauvan0,1mgCdperkgop
circa16kmvandefabriek,innoordoostelijkerichtinggaande,overschreden.Inhetafgelopenjaarwerdeninhoofdzaakgroentenuit (volks)

61

tuinenbemonsterdengeanalyseerd,ditmethetoogophetverhoogde
risicodoordagelijkseconsumptievangroentenenaardappelenuiteigen
tuin,inditdoorcadmiumverontreinigdegebied.
5. Opname van oadmium door het gewas
Veelvanhetonderzoekoverdebelastingvanhetmilieuheeftbetrekking
opcadmium,metnameopderelatietussendecadmiumgehaltenvangrond
engewas.Deontwikkelingvangrenswaardenishoogstactueelgeworden.
Blijkenstotnutoeverkregenresultatenvanonderzoekmetspinazie,sla,
tarweenradijsopintotaal60zand-enkleigrondenbestaatergeen
duidelijkverbandtussenhetgehalteaantotaalcadmiumindegronden
datinhetgewas,althanswaarhetgrondenvanverschillendegenetische
herkomstbetreft.Onderzochtwordtofmeerselectieveextractiemethoden
mogelijkeenbeterebenaderinggevenvandevoordeplantbeschikbare
fractievanhetcadmiumindegrond.

III. Onderzoek voor

ontwikkelingslanden

InOuagadougou (Boven-Volta)werdhetmetbehulpvanNederlandsefondsen
gestichtelaboratoriumvoorgrond-engewasonderzoekvoltooid.Blijkens
totnutoeverleende,eninhethulpgebouwuitgevoerdeopdrachten,voorziethetlaboratoriumineenduidelijkebehoefteenmaghetzichverheugeninhetvertrouwenvandeopdrachtgevers.Deafdelingbodemvruchtbaarheidkwamnietvandegronddoorgebrekaanpersoneelenfondsenaan
Voltaansezijde.EeneventueeluittezendenNederlandsebodemvruchtbaarheidsdeskundigezalineersteinstantieeencoördinerendetaakkrijgen.
Hetstikstofprojectvoordehumidetropenisvanstartgegaanmetde
komstvanir.VanderHeide,alsIB-gedetacheerdeophetU T AteIbadan
(Nigeria).Medio1982zalzijnwerkgedurendedecontractperiode(tot
november 1984),enzomogelijklanger,wordenvoortgezetdoorir.Vander
Kruijs,waarbijhetIBalsbegeleidendinstituutblijftfungeren.
InhetkadervaneenFAO-projecttotverbeteringvanPakistaanse
streeklaboratoriavoorgrondonderzoek lopenverschillendePakistaanse
analistenstageophetCentraalLaboratoriumvanhetinstituut.
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Fig. 14.Hetuitzettenvande eerste proef teOnne (Nigeria) ineen
zojuistafgebrand perceel.
Fig. 14.Laying out the first plots of the trial atOnne (Nigeria)
after burning.
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Afdeling Bemesting in de tuinbouw

Dr.ir.J.vanderBoon
Dr.ir.R.ArnoldBik (gestationeerd
aanhetProefstationvoorde
BloemisterijinNederlandteAalsmeer)
Ing.A.Das (gestationeerdaanhet
ConsulentschapvoorBodemaangelegenhedenindeTuinbouwteWageningen)
Dr.ir.P.Delver (gestationeerdaan
hetProefstationvoordeFruitteeltindeVollegrondteWilhelminadorp)
Ir.J.H.Pieters

Dr.ir.J.P.N.L.RoordavanEysinga
(gestationeerdaanhetProefstation
voorTuinbouwonderGlaste
Naaldwijk)

Inde bloembollenteelt

hoofd;bemestingvanbloembollen
enboomteeltgewassen,nitraatgehalteingroenten,
fysischenchemischonderzoekvan
potgronden;bemestingvanpotplanten,kasrozen,gerbera's,
Cymbidiumen knthvœivm andreanum.
bemestingvanboomteeltgewassen
inpotten.
stikstof-enkalibemesting,kwantiteitenkwaliteitvanappels,
invloedvangrasstrokensysteem
opdevoedingvandeboom;stip
inappelen;druppelbevloeiing.
fysiologischeafwijkingenin
groenten (bruinverkleuringin
knolselderij);N-bemestingui,
spinazieenwitlof,drijfmest
bijwaspeen.
optimalebemestingvangroenten
enbloemenonderglas;interpretatievangrondonderzoek;diagnosegebreks-enovermaatverschijnselen;ophopingvanbroom
inhetgewas;gehaltenaannitraatenzwaremetaleningroentegewassen.

werddeinvloedvanstikstofbemestingopbolop-

brengstentrekkwaliteitbestudeerd.
Inde bloementeelt

warenveleproevengewijdaanhetonderzoeknaar

defysischeenchemischekwaliteitvannieuwematerialenvoorpotgrond.
Gerberawerdopsteenwolgeteeld.Deproefmetvochttrappenenstikstofbemestingsgiftenbijkasrozenwerdvoortgezet.OokbijDieffenbachia
warendezetweefactorenaanwezig.BladchlorosebijGerberawerdbestredenmetmangaanchelaat.Bijenigepotplantenwerdenbemestingsproeven
uitgevoerd.
Inde boomteelt vraagtdejuistebemestingbijteeltinpottende
aandacht.Ooklangzaamwerkendemeststoffenentoedieningvanmeststoffen
viaderegenleidingwerdeninhetonderzoekopgenomen.Nieuwe
materialenalsbestanddeelvanpotgrondendeteeltopsteenwolwerden
beproefd.Hetonderzoeknaardemagnesiumbehoeftevan Chamaeoyparis
werdvoortgezet.
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Inde fruitteelt

neemtdebelangstellingvoorbodembehandelingsonder-

zoekaf.Destikstofvoedingvandevruchtboomwordtmedebepaalddoor
deplantdichtheid,debreedtevandezwartgehoudenboomstrookende
bemesting.Onderzoeknaarhetverbandtussendemineralesamenstelling
vandevruchtenhetoptredenvanfysiologischebewaarziektenwerd
voortgezet.Veelaandachtwerdaankalibesteedalsfactorvoorbewaarkwaliteit.Diverseaspectenvandedruppelbevloeiingwerdenonderde
loepgenomen.Nagegaanwerdofbodemmoeheidsverschijnselennaherinplantookteoverwinnenzijnmetzouthoudendgietwater,indiengeen
zoetwaterbeschikbaaris.
Bijde groenteteelt

onder glas stondhetnitraatvraagstukcentraal.

Gewerktwerdmetnitrificatieremmers,voedingsoplossing,injectievan
ammonia,grintcultuur,etc.Ookhetvoorkomenvaneentehoogbroomgehalteingroentenwerdbekeken.Deoorzaakvanentchloroseinaugurk
werdonderzochtopvoedingsoplossing.
Bijde groenteteelt

in de vollegrond werddeinvloedvandrijfmestop

opbrengstennitraatgehaltevanspinaziebestudeerd.Hetonderzoek
naareenstikstofbemestingsadviesopbasisvandeinwateroplosbare
stikstofindegrondwerdvoortgezet,bijspinaziemedeomeentehoog
nitraatgehaltetevoorkomen.

Bloembollenteelt
Bollenafkomstigvaneenstikstofbemestingsproefopzandgrondwerdenin
eenkasinHareninbloeigetrokkenomtezienwatdenawerkingwasvan
verschillendestikstofgiftenopdekwaliteitvandegesnedentakkenvan
delelie 'Enchantment'.Inovereenstemmingmetdebroeiresultatenvan
eenvorigebemestingsproefwasereenduidelijke,gunstigenawerkingvan
eenoverbemestinginhetveldinhetvoorgaandegroeiseizoen.Debelangrijkstefactorvoorhettrekresultaatwasechterdebemestingvan
depotgrond.Degesnedentakkenwerdenopdevaasgezetomdehoudbaarheidvandebloemtebepalen.Overhetalgemeenwarendeverschillen
indeduurgering,maarookhierwerddekwaliteitverbeterddoorde
potgrondbemestingeningeringematedoordenawerkingvandebijbemestinginhetveld.
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Fig. 15.Lelie 'Enchantment'ineenbroeiproef.
Fig. 15.Forcing ofLilium 'Enchantment'inatrialondifferent
fertilizationmethods.

Bloementeelt
BijPoinsettiawerd onderzochtwelke concentratiedemeststofoplossing
moethebbeninhetgecombineerdebemestings-bevloeiingssysteem.Volgens
hetvorigeverslagwastoendelaagstgenomenconcentratievan1g
mengmeststof 17+6+18perliternogaandehogekant.Daaromwerdeen
proefingezetmetlagereconcentratiesendeeerste groeireactie
wijstopeengunstigewerkingvan0,75-1,0gmeststofperliter.
IneenproefmetDieffenbachiawerdheteffectvanhetvochtregime
inafhankelijkheidvandestikstofbemesting opverdamping,groeien
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kwaliteitbestudeerd.Opbasisvanstandcijferswerdeengunstig
effectgenoteerdvaneentoenemendvochtgehalte;diteffectwas
sterkernaarmatemeerstikstofwasgegeven.
Veleproevenwarengewijdaanhetonderzoeknaardefysischeen
chemischekwaliteitvannieuwematerialenvoorpotgrond.Goederesultatenmetdiversebloemisterijgewassenwerdenbereiktoppotgronden
waarvaneendeelvandetuinturfenhetturfstrooiselwasvervangen
doorgecomposteerdeboomschors,Styromull,poly-urethaanvlokken,steenwolvlokken,etc.Gecomposteerdeboomschorskanteveelstikstofafgeven,
terwijlookhogetotzeerhogemangaangehalteninhetbladvandedaaropgeteeldeplantkunnenvoorkomen.Bijgevoeligepotplantsoortenis
schadedoorhetlaatstenietuittesluiten.
Invroegeronderzoekwerdaangetoonddateenbladchloroseen-necrose
bijGerberaveroorzaaktwordtdooreentekortaanmangaan.Hetonderzoek
werdvoortgezetmethetzoekennaareengeschiktemangaanmeststof.In
eenproefmetGerbera'Romeo'inemmersmettoedieningomdevierweken
bleekdebladkleurduidelijkdooreenbehandelingmetMn-DTPAverbeterd
teworden,evenalsdebloemproduktie.Deoptimalegiftvan1gMn-DTPA
peremmerpervierwekengafeenevengoedeontwikkelingvandeplant
alshetstomenvandegrond,waarbijveelmangaanbeschikbaarwordt
gemaakt.
HettelenvanGerberaopsteenwolondervindtnogmoeilijkhedendoor
hetoptredenvanziekten.Zomoestdeproefwordenafgebrokendooreen
ernstigeaantastingdoor Phytophthova

aryptogaea. Uitdereactievande

plantopvierboriumtrappenwerdafgeleiddateenboriumgiftdieleidt
tot33mgBperkgbladoptimaalis;opdezinktrappenreageerdede
plantnietpositief.
Deproefmetvochttrappenenstikstofbemestingsgiftenmetkasrozen
werdvoorhettweedejaarvoortgezet.Deinvloedvanhetvochtregime
opdebloemopbrengstwasnuduidelijkerdaninheteersteproefjaar.
Gietenalsdevochtspanningindegrondwasopgelopentot700mbargaf
een111lagereopbrengstdangietenalsdevochtspanning10Qmbarwas.
Evenalsinheteersteproefjaarwerddehloemophrengstnietbeïnvloed
doordestikstofgift.
IndepraktijkwordenmoeilijkhedenbijdeteeltvanSaintpaulia
ondervonden,diesomsaaneentehogezoutconcentratie,somsaaneente
lagepHwordengeweten.Cmmeerinzichtindezeproblematiektever-
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krijgenwerdeenproefuitgevoerdmetvoorraadbemestingsgiftenvande
NPK-mengmesrtstofPG-Mixeneenproefmetkalktrappen.Geconcludeerd
werddataaneenpotgrondvoorSaintpaulia0,9tot1,2gPG-Mixper1
alsvoorraadbemestingmoetwordentoegediend,waarbijmetbijmesten
ongeveerzeswekennahetoppottenwordtbegonnen.Alskalkgiftmoet
bijeenmengselvan601tuinturfen401turfstrooisel4,5tot6gCaC03
per1wordengeadviseerd.
Inverbandmethetbemestingsbeleidoplangetermijnishetnodigte
wetenwateenvoriggewasindegrondachterlaat.Datkaneengrote
hoeveelheidzijn.ZobleekbijAmaryllisperare1tonloof (70kg
drogestof)achterteblijven.Deconsequentieshiervanvoordestructuurendevoedselrijkdomvandegrondwordennaderbezien
Boomteelt
Deteeltvansommigeboomteeltgewasseninpottenzoukunnenvastlopen
alshetoverwinteringsprobleemnietwordtopgelost.Plataneninpotten
van51doorstondendewintergoedalsdebomenvoordewinterter
plaatsewarenplatgelegd.Nadewinterwerdenindepotgrondnogvrij
hogecijfersgevondenvoorN,PenKindebehandelingenwaaraaninde
voorafgaandelentedehoogstegiftenvandelangzaamwerkendeNPK-meststofOsmocotewarentoegediend.
Bijeikinpotwerdonderzochtwelkevanbeidebemestingsmethoden:
1. toedienenvaneenlangzaamwerkendemeststofof2.meststoftoediening
methetberegeningswater,hetbestehetbijbemestenvanhetgewasin
hetgroeiseizoenverzorgt.Hoeweleencombinatievanbeidedebeste
groeivandebomengaf,washetverschilmetdezwaarstegiftaan
alleenOsmocotealsvoorjaarsbemestingvangeenbetekenis.
Degegevensvandrieproevenopdrieproefplaatsenmeteenvergelijkingvaneenbasisbemestingmeteenlangzaamwerkendemeststofmet
overbemestingmeteeninwateroplosbareNPK-mengmeststofbijeen
heestereneenconifeerwerdensamenvattendbewerkt.TussendebehandelingmetuitsluitendOsmocotemetdehestegroeiendegroeibij
voortdurendeoverbemestingmetKristallijninhetgroeiseizoenwaren
maargeringe,wisselendeverschillenaanwezig,zodatbeidebemestingsmethodenalsgelijkwaardigmoetenwordenbeschouwd.AlsbijbeidegewassendeoptimalegiftaanOsmocotedoordepotgrondwasgemengd,
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gafoverbemestingmetKristallijninhetgroeiseizoengeenovertuigend
beteregroei.BijPyracanthaheeftlateoverbemestingwaarschijnlijk
insommigejarenmetbepaaldeweersomstandighedentochnogeniggunstig
effect.
Nieuwematerialenwerdenbeproefdophunwaardealsbestanddeelvan
potgrond.Ineenoriënterendeproefmettweebloemisterijgewassenals
proefgewasbleekgecomposteerdegehakseldestruikheide-voorverjongingenziektevrijhoudenzoudendeheideveldengemaaidmoeten
worden-eenbruikbaarprodukttezijn.Zowelafgeplagdevergraste
heide alsboomschorsgavenredelijkeresultatenalspotgrondvoor
sierheide.Ongecomposteerdeverseboomschorszonderstikstofbemesting
gafdeslechtstestandtezien.
Sierheidereageertgunstigopdetoedieningvantuinturf.Ditvraagt
eenhogeinvestering.Eengedeeltevanhetgunstigeeffectzoukunnen
berustenophetvochthoudendevermogenvandetuinturf,maarberegening
toondeditnietaan.
Ineerdereproevenwerdaangetoonddatlaanbomenmetsuccesopsteenwolblokkenvan6literkunnenwordengeteeld.Opdezewijzewordteen
wortelstelselzonderparasietenverkregen,watvanbelangisvoorde
export.In1981werdnagegaanofmeteenkleinerblokookeengoed
produktwordtverkregen,waardoorbijhettransportminderruimtenodig
zouzijn.Ineen3-litersteenwolblokwasbeworteldstekvan Acer
saceharinum Pyramidale
'
'(esdoorn)zeergoedtetelenalsdriemaalper
daggedruppeldwerdmeteenvoedingsoplossing ineenwatverlaagde
concentratie.
IneenN-,K-enMg-bemestingsproefmet Chamaeayparis opzandgrond
wordtdemagnesiumbehoeftenagegaan.Kaliumenmagnesiumbeïnvloeden
elkaar;hetmagnesiumgehalteinhetgewaswashethoogstdoorde
magnesiumbemesting zonderkali.Aandeanderekantdeeddemagnesiumbemestinghetkaligehaltedalen.Dekalibemestingwerktealleenduidelijkpositiefopdegroeibijeenmagnesiagift van150kgperha.

Fruitteelt
Hoewelaanbodemhehandelingsonderzoek,waarbijdetoepassingvanherbicideninhetgedingis,enigemaatschappelijkerelevantiemagworden
toegekend,wordtvanuitdepraktijkweinigaandranguitgeoefendvoor
voortzettingofintensiveringvanhetonderzoek.Hetgrasstrokensysteem
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metbehandelingmetherbiciden opbredeboomstroken iseengoed
compromisgebleken tussengoedkoopenpraktischebruikbaarheid, n.l.
goedeberijdbaarheidopdegrasbaanvooruitvoeringvandiversewerkzaamhedenenerzijds,endeinbepaaldejarenalsgevolgvandroogtete
verwachten opbrengstdepressie,die opniet altelichtegronden toelaatbaarwordtgeacht,anderzijds.Doodspuitenvandegrasmatgaf
verminderdebewaarbaarheid vanKarmijnappels invergelijkingmet de
appelsvanveldjeswaardeoorspronkelijke grasstroken gehandhaafd
bleven.Eenenander zoukunnen samenhangenmetvergrotebeschikbaarheidvanstikstofenverder uitgroeienvandevruchten.Dezeproef,
gebaseerd ophet inEngeland gepropageerd zwarthoudenvandegrond,
leverdedusgeenaanmoedigend resultaat. Ineenproefmet chemische
ofmechanische onkruidbestrijdingopdeboomstrook,lagbijdeeerste
methodedeopbrengst enkeleprocentenhoger.DitgingbijSchonevan
Boskoopgepaardmeteenhogerpercentage inwendig stip,eenenander
eengevolgvanbeterebeschikbaarheid vankaliopongestoorde grond.
Ineenplantdichthedenproef metSchonevanBoskoop zijnookdeonkruidvrijeboomstroken inbreedtegevarieerd enzijnerstikstoftrappenaanwezig.Destikstofvoedingvandeboomwordtdoordezefactoren
bepaald. Intensieve grondanalyse toonde aandatgemulchtgrasmoet
wordenbeschouwd alseenbelangrijke latestikstofbron,welkebij teelt
vanvruchtbomen inbeddenontbreekt.Achterblijven inopbrengstdoor
weglatenvandestikstofbemesting was schadelijkerbijdichte beplanting
enbijsmalle zwartgehoudenboomstroken.
Bijde toetsingvandevruchtanalyse alsbasisvoordevoorspelling
vanstipen zacht inhetbewaarfruitwerdnietveelvoortganggeboekt.
Naast debekenderassenbestaat ereengroeiendebehoefte aaneengoede
basisvoordebeoordeling vandevruchtsamenstelling bijnogweinig
getoetste appelrassen zoalsLombartsCalvilleenKarmijndeSonnaville.
Zowerd eenonderzoek gestartnaardeveranderingen in samenstelling
vanvruchtenvanLombartsCalvilleinde laatstevier totvijfweken
voordepluk.Het onderzoek overdeinvloedvanweersfactoren ophet
uitgroeienvanCox'svruchten toonde aandatveranderingen ingroeisnelheid doortemperatuursvariatiestot±1Qjuligroter zijndan
daarna.
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Bewaarresultatenwerdenverkregenvanfosfaathespuitingsproevenbij
vierrassen.VeelzachtkwamvoorinJonathan.Deaantastingwasminder
ergoponbespotenkali-armeveldjesennogveelmeergedruktbijbespui
tingmetcalciumchloride.Tripelsuperfosfaatendiammoniumfosfaat
druktenhetzachtindeappelsiets.
Debewaarkwaliteitwerdnagegaanineenproefmetkalibemesting,
druppelbevloeiingenbodembehandeling.HetmeestestipinSchonevan
Boskoopappelskwamvooropdemetkalibemesteen/ofdruppelbevloeide
veldjesvergelekenmetonbemestenonbedruppeld.
Diverseaspectenvankunstmatigewatervoorzieningindevormvan
druppelbevloeiingbijvruchtbomenwerdenonderdeloepgenomen.Zo
werddeindrukverkregendatbijtoenamevandedagelijkscontinu
gegevenhoeveelheidwaterhettotalevolumebevochtigdegrondonderde
druppeldopalspoedignietmeertoeneemt,maardeminofmeercylindervormigezonezeernattegrond,waarinhetwatertotafstromingkomt
naardeondergrond,nogwel.Na10juligroeidendevruchtenvanCox's
OrangePippinopdebedruppeldeveldjessneller.Ditmomentbleeksamen
tevallenmethetoverschrijdenvandetensiometerstandenopdeplaatgrondvandeProeftuininWilhelminadorpvanca.15cmkwikop40cm
diepte.Omeenindruktekrijgenhoeveelwatereenboomgaardverbruikt,
werdenverdampingswaarnemingenverricht.Deverdampingisop1meter
bovendebomenineengoedbeschutteboomgaardlagerdaninhetopen
veldenopdehoogtevandeboomtoppennogbelangrijklagerdaninhet
openveld.
Bijherinplantishetnodigbodemmoeheidsverschijnselendiegroeiremminggeventeboventekomen.Ditkanvooreendeeldoorberegenen,
maarnietaltijdiszoetwaterterbeschikking.Ineenproefwerdnagegaanofhetnuttigiszoutwatertegebruikeninvoorkomendegevallen.Zowerktewatermet3gkeukenzoutperliterondankshetzout
tochnogbevorderendopdescheutgroei,hoewelaanzienlijkminderdan
bijgebruikvanzoetwater.Naarmatedeomstandighedendrogerwerden
-indeproefbereiktdoorafdekken-werdhetgunstigeeffectvan
zoutwatergroterinvergelijkingmetonbedruppeld.Zoutwaterleidde
bijhetrasLomhartsCalvilletotmagnesiumgenrekssymptomeninhet
blad.

72

Groenteteelt

onder glas

Inhetkadervandebepalingvandemeststofbehoefte vanminderverbreidegroentenwerdmeloengeteeldophetmeerjarigeN-enK-bemestingsproefveldophetProefstationinNaaldwijk.Ditgroentegewas bleek
opsterkuiteenlopendevoedingstoestanden slechts zwaktereageren.
Intweeproevenmetvoedingsoplossing werd getracht inzichtte
krijgenindeoorzaakvanhetoptredenvanentchlorosebij augurk.
Weglatenofextratoedieningvanvoedingselementen hadhierop echter
geeninvloed.Vervangingvannitraat doorammonium toteenverhouding
van6:4deeddeentchlorose evenminverdwijnen.
Veelonderzoekwerdverricht omhetnitraatgehalteingroentegewassen
tedrukken,o.a.doortoedieningvannitrificatieremmersenbij teelt
opvoedingsoplossing doorverlaagd stikstofaanbod tegenheteindvande
groeiperiode.N-Serve (nitrapyrin)stuitbijhetgebruikindepraktijk
opbezwarenwegensdehinderlijke geur.Toepassing doormiddelvan
injectiemet ammoniavangeëmulgeerdeN-Servewerd onderzocht.Het
nitraatgehalte vansladaalde ongeveer 201,terwijldeproduktiegemiddeldslechtsmet 41omlaag ging.Maarbij andijvieenspinaziewerd
geenduidelijkeverlaging vanhetnitraatgehalte gevonden.Nader onderzoekoverdeinjectievanammoniaopzichtoonde aandatbij dieper
injecterenopkleideopbrengst achteruit ginginvergelijkingmet
breedwerpigebemestingmet zwavelzure ammoniak.Dicyaandiamide (DCD)
remdedeomzetting vanammonium sterkerdanN-Serve.Bijspinazie
daaldedeopbrengstmet 2Q% dooraanwendingvanAlzodin (zwavelzure
ammoniak+DCD)invergelijkingmet zwavelzure ammoniak alleen,terwijlhetnitraatgehalte 421inniveau achteruitging.
Doorweglatenvandestikstofuitdevoedingsoplossing -enige tijd
voordeoogst-daaldehetnitraatgehaltevanradijs,opgrint geteeld,
onvoldoende.Teeltvanspinazieopgotenmetgrintgevuldwasnoggeen
succes.Slaopvoedingsoplossing gafverlaagde opbrengstenlager
nitraatgehalte bijdehalvedoseringaanstikstof.Tweewekenvoorde
eindoogstwerddevoedingsoplossing vervangen doordemi-waterof
demi-watermet chloor.Delaatstgenoemdebehandelinginvergelijking
metdeeersteverlaagdedeopbrengst nietenhetnitraatgehaltewerd
maaringeringemategedrukt.
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Fig.16.Radijsopgrint.
Fig.16.Radishongravel.
Hetonderzoeknaarhetvoorkomenvanhogebroomgehalteningroenten
werdvoortgezet.Aangetoondwerddatbijstomenvandegrondbroom
oplosbaarwordtendatslahieropreageertmeteenverhoogdbroomgehalte.Uitspoelenvandegrondnastomenbleekeengoedemogelijkheid
ophopingvanbroominhetgewastevoorkomen.Controlevanroutinegrondmonstersuitdepraktijkgafeengemiddeldeverlagingtezien.
Ditwijstopeenzorgvuldigerwerkenvandetuinders.
Inhetafgelopenjaarkwameenboekjeovervoedingsziektenbijtomaat,
komkommerenslainhetEngelsgereed,eensamenvattingvanvroegere
publikaties.

Groenteteelt

vn de vollegrond

Ineenproefopdiluvialezandgrondwerddeinvloedbestudeerdvan
drijfmestincombinatiemetmineralestikstofbemestingopproduktie
ennitraatgehaltevanspinazie.Deproduktiesteegsterkdoortoenemendehoeveelhedenvarkensdrijfmest,maardepositieveinvloedvande
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mineralestikstofbemestingkwamalleentotuitingbijdrijfmestgiften
tot60tonperha.Zonderdrij
finestkonnog 100kgNperhaworden
gegevenindevormvankunstmest zonderdateenongewensthoognitraatgehaltewerdverkregen,maardecombinatievanorganischeenminerale
stikstofbemestinggafalgauwtehogenitraatgehalten.Bijeentweede
teeltspinazie-opnawerking-werddeopbrengstalleenbevorderd
doordetweehoogstedrijfmestgiftenendeinhetvoorjaargedeelde
kunstmestgift.Erwerden lagerenitraatgehaltengevondenbijdetweede
teeltenzowelheteffectvandekunstmeststikstofalsdatvande
drijfmestinnawerkingwassterkafgezwakt.
Hetonderzoeknaareenverantwoordstikstofbemestingsadviesvoor
contractspinazie i.v.m.hetnitraatgehaltewerdvoortgezetenwelmet
24proefveldenop zeeklei,rivierkleiendiluviaal zand.Devoorlopigeresultatenlatenziendatonderscheidgemaaktmoetwordennaar
teeltseizoenengrondsoort.Najaarsspinazieheeftminderstikstofnodig
danvoorjaarsspinazie,terwijlopzandgrondminderstikstofdientte
wordengegevendanopklei.Voorvoorjaarsspinazieopzeekleigavende
proevenvan 1981 aandatkanwordengegaantot245kgNperha,als
mineralestikstofaanwezig indelaag0-60 cmvandegrondbijde
aanvangvandeteelt,met inbegripvandemogelijkestikstofbemesting,
alsmen 1500mgnitraatperkgversproduktnietwiloverschrijden.
Deopbrengstderving zaldaarbijgemiddeld 4%bedragen.
Bijuiwerddeopbouwvanhetstikstofbemestingsadviesvoortgezet.
Hetin 1981verkregenmateriaalpastebijhetuitvorigeproevenafgeleidevoorlopigeadviesvaneenstikstofaanbodvan 200kgNperha,
zijndedemineraleN indelaagvan0-60 cminmaart inclusiefde
bemesting.Bijkunstmeststikstofgiftenboven 100kgNperhanaminde
proevendehuidvastheidvandeuisterkaf.
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Sectie Wiskunde

Ir. J.T.N. Venekamp

wiskundige en statistische techniek;proefschema's;advisering
bij proefopzet enverwerken van
resultaten

DewerkzaamhedenvandeSectieWiskundedrageneendienstverlenendkarakter.Zezijneropgerichtomdeonderzoekerstehelpenbijhettoepassenvanstatistischeenwiskundigetechnieken.Voornamelijkwordt
hulp gegevenbijhetopzettenvanproeven,hetmaken vanplattegronden,
hetverwerkenvandegegevensenbegeleidenvanhetrekenwerkopde
computerenbijhetstatistischverantwoordinterpreterenvande
resultaten.
NuonzenieuwePDP-11computervoorhetgebruikgereedis,ishet
wenselijkdatdezezosnelmogelijkinonsonderzoekwordt ingeschakeld.
Devraagwatenhoemoetwordengeprogrammeerdtrachtening.J.Wolf
enD.K.vanMulleminonderlingesamenwerkingteregelen.IWIS-TNO
adviseerdeonscontacttezoekenmethet InstituutvoorPluimveeteelt
Spelderholt teBeekbergen,omdatmendaarreedsenigejarenervaring
heeftmeteenovereenkomstig typePDP-11.Hierdoorontstondeen
intensieveenplezierigesamenwerking.OokhetUniformProgramPackage
dating.R.A.HilhorstvanhetSprengerInstituutteWageningenheeft
ontwikkeld,leekbruikbaar.
Omkennistekunnendoorgevenishetnodigdezetevermeerderenen
teonderhouden.Ditkano.a.doorhetbezoekenvanbijeenkomstenvan
vakgenoten.BelangrijkwasdegezamenlijkebijeenkomstvandeNederlandseenBritseafdelingenvandeBiometrieSocietyteReading,
waarbijdemogelijkheidtotpersoonlijkcontacttussendedeelnemers
grootwasenwaar enigebelangrijketoepassingenvandestatistische
techniekwerdengedemonstreerd.
Indeloopvanhetjaarkwamenvelemalenbemonsteringsvoorschriften
aandeorde.DoordeContactgroepenvoorVeld-enPotproeven zijn
diversevoorschriftenvastgesteld.Hoekomtmen zonderveelmoeite
toteenhanteerbaarenrepresentatiefmonster?Methoeveelstekenper
monsterkanmentoe?Opdergelijkevragenpastgeenalgemeengeldig
antwoord.Bijeenaaltjesonderzoekbleekdatmenvolgenseenuit
Wageningenafkomstigvoorschriftvooreengoedmonstereenbepaalde
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hoeveelheidgrondvraagt,terwijlhetaantalstekenerniettoedoet.
Menzoumetvijfstekenpermonsterkunnenvolstaan.Wijverlangen
40stekenpermonster.
Metdrs.N.G.vanderVeenenMevr.G.A.WeidmuliervanhetRIKILT
werdtenbehoevevaneenonderzoekvandr.B.J.vanGooroverhet
voorkomenvanzwaremetalenenspoorelementeneendiscussiegevoerd
overdeuitvoeringvandeanalyses.VandezijdevanhetRIKILTwerd
voorgesteldomvanduplo-openkelvoudigebepalingenovertegaan.
Hiertegenmaaktenwebezwaar.Uiteindelijkwerdeencompromisbereikt
dooraftesprekenvoorlopigenigeuitgezochtegevallenteherhalen.
Ineenstudiegroepjemetdr.ir.J.vanderBoonenir.P.de
WilligenwerddebestuderingvanhetboekOperationalMathematicsvan
RuelV.Churchillintensiefaangepakt,maaruiteindelijktochafgebroken,omdatderesultatennietinovereenstemmingwarenmetde
inspanning.
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Algemeen

Bestuurs— en

beheerszaken

Hetbestuurbelegdein1981viervergaderingen:op3april,2september,17novemberenop9december.
DoordeLandinrichtingsdienstwerdvoorgestelddeheerdrs.P.Slot
tebenoemenalsadviserendlid,tervervullingvandevacatureontstaan
doorhetvertrekvanprof.ir.W.A.Segeren.Indevergaderingvan2
septemberwerdafscheidgenomenvandeheering.G.Koster,dieinverbandmethetaanvaardenvaneenanderewerkkring hetbedrijfsleven
nietlangerkonvertegenwoordigen.
DeBegeleidingscommissievoordeDr.H.J.Lovinkhoevekwambijeenop
13maart,15mei,10julien2oktober.Indevergaderingvan13maart
werdafscheidgenomenvandeheerir.J.M.A.J.Heestermansi.v.m.het
aanvaardenvaneenfunctieelders.Op2oktoberwerdafscheidgenomen
vandesecretaris,deheerir.J.A.Grootenhuisi.v.m.hetbereiken
vandepensioengerechtigde leeftijd.Alsopvolgerm.i.v.dezelfde
datumwerdbenoemdalssecretarisdeheerJ.K.Milder.

Dedienstcommissievergaderdeop27maarten18september.
Algemene

zaken

PersoneeIszaken
Formatiepersoneel.

Depersoneelsformatiebestondop1januariuit166

plaatsen,waarvan164bezeten2vacatures (ni.chefWerkplaatsen
medewerkerStatistischeTechniek).Indeloopvanhetjaarvertrok
deheerir.J.A.Grootenhuis (1oktober)ondertoekenningvaneen
ouderdomspensioen.Mw.L.Vogel (1mei)endeherening.J.Ris
(1juli)enW.M.Eggens (1november)vertrokkenondertoekenningvan
eeninvaliditeitspensioen.DeherenH.K.Stokla (1januari),H.
Schuurman (1juli)enJ.vandenBos (1december)maaktengebruikvan
deVDT-regeling.Omandereredenen (o.a.hetaanvaardenvaneenandere
werkkring)vertrokkenmw.T.M.Baker-Paul(17augustus)endeheer
A.J.Noordveld (1september).

Deheering.J.W.Steenhuizenenmej..J.Beukervervingenmedewerkersdielangdurigziekwaren.HetaantalmedewerkersindeZ-formatie
bedroegvier;indeloopvanhetjaarhebbentweemedewerkersuitde
Z-formatiededienstverlaten,tewetendrs.J.W.M.Koeken(1april)
enmw.A.H.Smeenge-Deenen(16oktober).
Arbeids contractanten.

Inverbandmetextraseizoenwerkwaren21perso-

nengedurendeenkelemaandeninonzedienst.Voortswarenerinde
zomermaandenenkelevakantiehulpenbijonswerkzaam.Erwarenindit
jaaralspraktikantenintotaal18leerlingenenigetijdbijhet
instituutwerkzaam.Zijwarenvandevolgendescholenafkomstig:
LH (2),HLS (5),HTuS (2),AnalistenschoolHBO (6)enMBO (2)en
MEAO(1).
Gedetacheevden.

Tweeonderzoekerszijnbijonswerkzaam,diegedeta-

cheerdzijndoorhetLandbouwkundigBureauderNederlandseMeststoffenindustrie,alsmedetweeonderzoekersenvijflaboratoriummedewerkers,
gedetacheerddoorhetWaterloopkundigLaboratorium.
Gasten. DeheerAl-Jabrivertroknaeenverblijftijdvanruimeenjaar
aanhetinstituutweernaarIndonesië.DeheerBlairuitdeVerenigde
Statenwerktevan1junitot1decemberopdeafdelingScheikundevan
degrond.Op1novemberbegonmw.ChenuitMaleisiëeenstageophet
CentraalLaboratorium;sinds14decemberwerkendaarookdeheren
Piracha,JhatalenAhmeduitPakistan.

Ambts- en dienstjubilea.

Ditjaarwaren40jaarinoverheidsdiensten

indienstvanhetinstituut:D.J.C.Knottnerus (19februari)enL.Smit
(3maart).Vijfentwintigjaarinoverheidsdienstenindienstvanhet
instituut:mw.A.vanWielink (23juli)enD.Spin (1november).
Vijfentwintigjaarinoverheidsdienstwaren:J.H.Pieters (1 mei),
J.Brink (5juli)enmw.Lukken-Kingma(3september).
Financiële

zaken

Gedurendeditjaarwerdeno.a.aangeschaft:eenproefveldmaaidorser,
eengaschromatograaf,eenvloeistofscintillatieapparaat,eendroogkast
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eneenmicroscoop.TenbehoevevandeDr.H.J.Lovinkhoevewerd
eenaardappelrooimachineaangeschaft.

Huisvesting
In1981ishetonderhoudvandekassenovergegaanvandeRGDnaarde
stichtingTFDL.
Devastekaswerdopnieuwbeglaasdenerwerdeenautomatischbeluchtingssysteemgeïnstalleerd.Ookderegelingvandetemperatuur
vanhetgietwaterwerdgeïnstalleerd.
Tenbehoevevanhetzware-metalenonderzoekwerdeenspeciale
(kopervrije)waterleidingaangebracht.

Buitenlandse

bezoekers

In1981bezochten72bezoekersindividueelhetinstituut.Zekwamen
uitdevolgende24landen:Australië (3),België (4),Bondsrepubliek
Duitsland (8),Brazilië (2),Canada (2),Denemarken (2),Egypte(1),
Frankrijk (1),Ierland (1),Irak (1),Israël (2),Italië (3),Japan
(3),NieuwZeeland (2),Nigeria (2),Noorwegen (2),Pakistan(1),
Roemenië (2),Tsjechoslowakije (1),Turkije (1),VerenigdeStaten(9),
VerenigdKoninkrijk (16),Vietnam (2)enZweden(1).
Ookkwamenverschillendegroepenbuitenlandersnaarhetinstituut,
o.a.uitdeBondsrepubliekDuitslandenuitFrankrijk.
DegedetacheerdeIB-onderzoekersontvingenweerverschillendebuitenlandsegasten.Zijkwamenuit:Australië (2),BondsrepubliekDuitsland
(1),Bulgarije (1),Chili (1),DDR (1),Frankrijk (3),Hongarije(1),
Ierland (4),Israël(1),Italië (3),Noorwegen (2),VerenigdeStaten
(1),VerenigdKoninkrijk (1),ZuidAfrika (1),Zweden(groepstudenten).

Buitenlandse reizen, congressen, symposia
Inhetvolgendeoverzichtbetekenteen (v)achterhetsymposiumof
congresdatdoordebetreffendeIB-medewerkereenvoordrachtwerd
gehouden.
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G.H.Arnold
7.Tagung 'FragenderGüllerei'(v).(Gumpenstein,Irdning(Oostenrijk),29septemher-2oktober.)

R.ArnoldBik
ISHSSymposium 'Substratesinhorticultureotherthansoilsinsitu'
(v). (Angers (Frankrijk),31augustus-5september.)
J.vanderBoon
ISHSSymposium 'Substratesinhorticultureotherthansoilsinsitu'
(v). (Angers (Frankrijk),31augustus-5september.)
P.Delver
Werkbespreking 'AGRIMED'(intern,werkgroepdruppelbevloeiing).
(Bologna (Italië),2-5maart.)

K.Dilz
Werkgroep 'AGRIMED'.(Toulouse (Frankrijk),12-15januari.)
UKF-Grassland '81.(Kenilworth(Engeland),26-28mei.)
Studiereis.(Regensburg (BRD),27-29juli.)
VervolmakingsdagKon.VlaamseIngenieursVereniging.(Gent,16
oktober.)
Informationstagungover 'NitratimGemüsebauundinderLandwirtschaft'.(Zürich,23november.)
W.vanDriel
FAO-Traceelementnetwork.(Dublin,6-10april.)
Werkgroep 'Siedlungsabfallkomposte'(v).(Bremen,11-12juni.)
EG-werkgroepCOST68-bis,w.g.2.(Gent,2-3juli.)
JaarvergaderingVDLUFA,FachgruppenBodenuntersuchung-Umweltanalytik (v). (Trier (BRD),16-18september.)

H.vanDijk
Bezoekprof.Verstraete.(Gent,6juli.)
Colloque 'Humus-Azote'(v).(Reims,7-10juli.)
Th.J.Ferrari
Eerstevergadering 'ManagementCommitteeCOSTProject86',mineral
nutritionofbasicfieldcrops.(Brüssel,8januari.)
Schwerpunkttagung 'Intern.ArbeitsgemeinschaftfürBodenfruchtbarkeit'.(Rauischholzhausen (BRD),19-21februari.)
Bijeenkomst 'Intern.ArbeitsgemeinschaftfürBodenfruchtbarkeit';
bezoekproefvelden.(Linz(Oostenrijk)enKeszthely (Hongarije),
25-31mei.)
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Besprekingwerkgroep 'MathematischeAuswertung'vande'Intern.
ArbeitsgemeinschaftfürBodenfruchtbarkeit'.(Rauischholzhausen
(BRD},29septemher-1oktober.)
Vergadering 'ManagementCommitteeCOSTProject86'.(Brussel,27
oktober.)
Bestuursvergaderingvande 'Intern.ArbeitsgemeinschaftfürBodenfruchtbarkeit'.(Dülmen (BRD),13november.)

A.J.deGroot
BijeenkomstICES(Intern.CouncilfortheExplorationoftheSea)
overOnderzoekvanverontreinigingenindeNoordzee.(Kopenhagen,
31mei-3juni.)
InternationalSymposiumonBiogeochemistry.(Stockholm,4-6juni.)
InternationalSymposiumonFreshWaterSediments (v).(Kingston
(Ontario)Canada,14-18juni.)
StanfordUniversity,EPRI(ElectricPowerResearchInstitute)te
PaloAlto (Cal.)enScrippsOcéanographieInstituteteSanDiego
(Cal.). (USA,19-30juni.)

S.deHaan
Werkgroep 'Siedlungsabfallkomposte'.(Bremen,11-12juni.)
Werkgroep4vandeGezamenlijkeEG-Actie 'BehandelingenGebruik
vanZuiveringsslib'.(München,22-25juni.)
Bezoekzuiveringsinstallatiesenbesprekingmetvertegenwoordigers
vandeDuitse 'AbwassertechnischeVerein'.(Hamburg,15-17juli.)
NajaarsbijeenkomstVDLUFA. (Trier (BRD),15-18september.)

G.Jager
Symposiumover Fysiologieenecologievanfytopathogeneschimmels'
(v). (Praag,1-4juni.)

G.J.Kolenbrander
VergaderingBelgischeBodemkundigeVereniging (v).(Gent,2oktober.)

L.C.N,delaLandeCremer
7.Tagung 'FragenderGüllerei'(v).(Gumpenstein,Irdning(Oostenrijk),27september-3oktober.)

J.J.Neeteson
VergaderingBelgischeBodemkundigeVereniging.(Gent,2oktober.)

H.Niers
ISHSSymposium 'Substratesinhorticultureotherthansoilsinsitu'
(v). (Angers (Frankrijk),31augustus-5september.)
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C.vanOuwerkerk
Voorjaarsbijeenkomst 'British Soil Science Society', (ionden, 6-9
april.)
Oriëntatie grondbewerkingssystemenonderzoek; landbouwsystemen.
(Praag,Ïarlav,Luc'enec,Kralovice, Zamberk (Tsjechoslowakije,20-22
juli.)

W.H. Prins
Intern. Grassland Congress en IFDC/NFDC (v).(Muscle Shoals,
Kentucky (USA), 4 juni-2 juli.)
Vervolmakingsdag Kon.Vlaamse Ingenieurs Vereniging. (Gent, 15oktober.)
Fosfaatsymposium SCI-Agricultural Group. (Londen, 19 oktober.)
Winter Meeting on Legumes and Fertilizers in Grassland Systems,Brit.
Grassland Society. (Londen,9 december.)
Bijeenkomst Fertilizer Society. (Londen, 10december.)

J. Frummel
Vervolmakingsdag Kon.Vlaamse Ingenieurs Vereniging (v).(Gent,15
oktober.)
Vergadering 'Werkgroep KunstmeststoffenBenelux'. (Luxemburg,
27 november.)

.A.C.Raats
8thMeeting European Geophysical Society (2v).(Uppsala,24-27
augustus.)
Euromechanics Colloquium 144over 'Mechanics of sedimentation and
fluidized beds' (v);bezoek Intern.Atomic Energy Agency. (Wenen,
14-16 september.)
Institut fürBodenkunde undWaldernährung. (GÖttingen (BRD), 8-9
oktober.)
Annual meeting American Society ofAgronomy (2v) (Atlanta, Georgia);
Symposium on Richards'Equation (v) (SanFrancisco, Californie);
US Salinity Laboratory enUniversity ofCalifornie (Riverside,
Californie);USDA Soil andWater Conservation Laboratory (Phoenix,
Arizona); University ofArizona (Tuczon,Arizona). (Verenigde
Staten, 27november-18 december.)

F. RiemVis
Besprekingbemestingsonderzoekbij sportvelden en bezichtiging
bedrijf Compo/BASF. (Munster (BRD), 26mei.)
International Turfgrass Research Conference (v).(Montreal/Guelph
(Canada),9-23 juli.)

J.P.N.L. Roordavan Eysinga
Informationstagung 'Nitrat in Gemüsebauund Landwirtschaft',georganiseerd door Gottlieb Duttweiler Institut,onderdeel vanhetMigros-
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concern. (Rüschlikon, Zürich (Zwitserland),23november.)
Eidgenössische Forschungsanstait für Obst-,Wein-und Gartenbau.
(Wadenswill (Zwitserland),24november.)

K.W.Smilde
Bezoek landbouwprojecten en instituten (v).(Pakistan, 16maart-1
april.)
Inspectiereis i.o.v.Ministerie van Buitenl. Zaken (Ontw. Samenwerking). (Opper-Volta, 18mei-12 juni.)
Najaarsbijeenkomst VDLUFA. (Trier (BRD), 16-18 september.)

J.T.N.Venekamp
Bijeenkomst Britse enNederlandse regionale afdelingen van de
BiometrieSociety. (Reading (VK),9-10 april.)

P.deWilligen
8thMeeting European Geophysical Society (v).(Uppsala,27
augustus.)

G.Wijnen
Vergadering Belgische BodemkundigeVereniging. (Gent,2 oktober.)

Centraal

laboratorium

Belangrijkeaanschaffingenin1981wareno.a.:
*eenDataHandler/Controllervoordeautoanalyzer IIC.Hierdooris
hetmogelijk gewordenomook'snachtsanalysestedoen,omdat
hetapparaatgeprogrammeerdkanwordenomzichzelfuitteschakelen
nahetlaatstemonster.De DataHandler/Control1er istevens zeer
geschiktvoorgroteseriesmonsters,medei.v.m.deautomatische
basislijn-correctieenstandaard-correctie,waardoorveelrekenwerk
bespaardwordt.
*eenmonsterwisselaar (merkLode)meteengrotecapaciteitvan300
cups (300monstersplusblancoenstandaard).Ditapparaatisgekochtincombinatiemetde Data Handler/Controller .Beideapparatenzijndanookelectronischmetelkaarverbonden.
Hetaantalanalysesvanmineralestikstofinversegrondisbehoorlijk
toegenomen.Hetaantalanalysesvanzwaremetalenlagophetzelfde
niveaualsin1980,metuitzonderingvanCd-enPb-analyses,waar
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meerbelangstellingvoorwas.Verderwerden,naastdeelementenK,Ca,
Mgentotaal-Ninhetgewas,deverschillendefosfaatvormeninvloei^
stofmonstersbepaald,t.w.totaal-fosfaat,organischgebondenfosfaat
enortho-fosfaat,alsmedeCl,COD,KenNa.
Deelnameaanhetonderzoekvandeuitwissel-enstandaardmonstersin
samenwerkingmetde 'ContactgroepAnalitici'enhetBedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGewasonderzoekvondregelmatigplaats;deresultatenwerdenonderlingbesproken.
Inhetkadervanhulpaanontwikkelingslandenbegonnenaanheteind
vanhetverslagjaardriePakistaniaaneentienwekendurendestage
ophetlaboratorium.
Lezingenendemonstratiesophetgebiedvannieuweapparatuurwerden
bijgewoond.
Van de afdelingen

Statistische

is dit jaar geen verslag
bijdrage

Automatisering

(nu Rekencentrum)

opgenomen. In plaats

opgenomen die gebaseerd

nota over

techniek

en

Eleatronica

daarvan is hieronder

is op de in het verslagjaar

automatisering.
aan het IB

Allecomputergebruikers diegebruikmaaktenvandecomputervandeRUGroningenenTH-Twente,makennugebruikvandePDP11/34vanhetIB.
Ontwikkeling

computerprogramma's

Bijhetingebruiknemenvanonzecomputerwarenerenigeproblemenmet
deponsband-enponskaartlezer.Omdeproblementeondervangenwerd
eenprogrammaontwikkeld,waardoorhetverwerkenvanponsbandenooknog
enigszinswerdvereenvoudigd.
DekaartlezerisslechtsinstaatomIBM026codegoedteverwerken.
OnzekaartponsmachineproduceertkaarteninIBMQ29code.CmIBM029code
inIBM026omtezettenenhetherschrijvenvanFORTRAN-programma's,die
oorspronkelijkvoordeCDC(computervandeR'J]warengeschrevente
vereenvoudigen,werdeenprogrammaontwikkeld.
Hetwatmeeruniverselevariantie-analyse-programmadatoorspronkelijkvoordeCDCwerdontwikkeldisinmiddelsaangepast,zodatdit nu
oponzecomputerkanwerken.

een

opgestelde

Ondedoordezaaibedprofielmeterautomatischgeregistreerdegegevens
teverwerkenmetbehulpvandecomputer,werdt.b.v.deafdeling
Bodemfysicaengrondbewerkingeenprogrammaontwikkeld.
DeproefbegrotingenvormdenvoorhetBedrijfskantooreensteeds
weerterugkerendehoeveelheidsorteer-,reken-enschrijfwerk,waar
veeltijdmeegemoeidwas.Hiervoorwerdentweeprogramma'sontwikkeld,
eenvoorhetsorterennaarsoortvanproef (veld/pot/vak),krediet,
afdeling,onderzoeker,project-enproefnummereneentweedeprogramma
dathetafdrukkenensommerenvandebedragenuitvoert.Voordeherzienebegrotingenwordtslechtsgebruikgemaaktvanhetlaatsteprogramma.

Noguit te voeren programma-ontwikkelingen
Deboekhoudinglooptenigewekenachteropdeactuelesituatie.Voor
hetbewakenvanhetbudgetzijnechterexacteregegevensnoodzakelijk,
hetverzamelendaarvankostnuveelhandwerk.Aangezienhetnogenkele
jarenzaldurenvoordatdeadministratieoponzeeigencomputerzal
kunnenwordenuitgevoerd,voeltdeafdeling administratiede behoefte
aaneenofmeerdereprogramma'sdiemetdezelfdegegevens(ponsdocumenten)werktofwerkenalsdecomputervanIWIS-TNO,maardieveelbeknopteregegevensproduceert.Hetprobleemisechter,datwijopditterreinnoggeenervaringhebben.
HetvoordeCDCgeschrevenmultipelelineaireanalyseprogramma zal
vooronzecomputermoetenwordenherschreven.
Programma 'TABEL',gebruiktvoorverwerkingvanproefresultatenen
voordeCDCgeschreven,zalnogvooronzecomputermoetenwordenherschreven.
VoordeverwerkingvanringmonstersvoordeafdelingBodemfysicaen
grondbewerkingwerdeenprogrammavoordeCDContwikkeld.Ookdit zal
nogmoetenwordenherschrevenvoordeIB-computer.Voorhetterugvinden
vanproefgegevensdieaanbepaaldevoorwaardenmoetenvoldoen,werd
eenplanvaneisenvooreenz.g.computersleutelopgesteld.Doorde
veleeisendieaandesleutelwordengesteld,werdhetprobleemzo
ingewikkelddat-mededoorgebrekaanenigeervaringophetgebied
vandatabasemanagement-deontwikkelingvande 'sleutel'opdit
ogenblikteveeltijdzalgaankosten.Andereontwikkelingenkunnen
hierdoorindeverdrukkinggeraken.
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OnderzochtzalwordenofeendoorDigitalEquipment (leverancierIBcomputer)speciaalvoorhetbeheervandata-hankenontwikkeldprogrammaDATATRIEF,hiervoorgebruiktkanworden.

Ontwikkeling van apparatuur
EenzaaibedprofielmeterwerdvoordeafdelingBodemfysicageconstrueerd.
Demeetwaardenwordenhierbijautomatischopeencassetterecorder
geregistreerd.Eveneenswerdeenbouwvoorreliëfmeter,eenvergrote
versievanb.g.profielmeter,ontwikkeld.Eenprogrammavoordeverwerkingvanhetcijfermateriaalmoetnogwordenopgesteld.
VoordeafdelingPot-envakproevenwerdeenweegschaalaaneen
Teleprintgekoppeld.Deweegresultatenkunnennuoppapierafgedrukt,
enopponsbandvoorverdereverwerkinggeregistreerdworden.
Voorhetontsluitenvanmonsterst.b.v.analysesopzwaremetalen
werdvooreenmoffelovenvandeafdelingScheikundevandegrondeen
temperatuur-programmaregelingontwikkeld.
T.b.v.hetonderzoeknaaruitspoelingvanfosfaatenzwaremetalen
werdenvoordeafdelingBiologievandegronddrieapparatenontwikkeld
waarmeegrondkolommenmeteentevoreningesteldetijdsintervalenhoeveelheidkunnenworden 'beregend'.
Bijhetregistrerenvangegevenskanmenmetzowelactieve(spanning
producerende)alspassieve (spanningvereisende)sensorentemaken
krijgen.Eendatalogger (data-registratieapparaat)werdontwikkeldwaaropgelijktijdigbeidesoortensensorenaangeslotenkunnenwordentot
eenmaximumaantalvan15stuks.Ditaantaliseventueelnoguitte
breiden.DedataloggerwerdontwikkeldvoordeafdelingBodemfysica
engrondbewerkingvoorderegistratievantensiometergegevens(zuigspanningvandebodem)inhetveld.

Nog te verwachten

apparatuurontwikkeling

Voorderegelingvandegrondwaterstandindegrondtrogverwachtenwe
deontwikkelingvaneenelectronischeregelaar.Deelectronischebesturingvandemeet-ensleepwagenvandegrondtrogblijktenkele
tekortentehezitten.Vooreenefficiëntergrondbewerkingsonderzoek,en
teneindenieuwemethodenvangrondbewerkingtekunnenonderzoeken,
heeftmenbehoefteaaneenmeteenmicrocomputergeregeldebesturing
enmetingvanvoorhetonderzoekrelevanteparameters.
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Teneindemagneetbandcassettesmetmeetgegevens (b.v.vandedatalogger,reliëf-enprofielmeters)metbehulpvandecomputertekunnenverwerkenwordteraaneeninterfacegewerktomeencassetterecorderaandecomputertekoppelen.
DeafdelingPot-envakproevenheeftbehoefteaaneensysteemomhet
doserenvanmeststoffenteautomatiserenteneindemogelijkefoutente
eliminerenenhetwerktevereenvoudigen.
HetBedrijfskantoorkreegvoor 1981 grofgeschat 50.000tot60.000
analyseresultatenvanhetCentraalLaboratoriumdoor.Hiervoorwerden
meerdan100.000getallen afgelezenvan instrumenten,ingeschrevenen
voorverdereberekeningenineenHP-97tafelcomputeringetypt.De
eindresultatenwerdenweerinschriftenenopformulierengeschreven.
Omefficiëntertekunnenwerkenenlees-,schrijf-entypefoutente
voorkomenzullendegegevensbijdediverse instrumentenautomatisch
moetenwordengeregistreerdopponsbandofmagneetbandcassettes.
VoordeafdelingBodemfysicaengrondbewerkingzaleenautomatisch
registrerendepenetrometerwordenontwikkeld.Debedoelingisdatde
gegevensmetbehulpvaneencassetterecorderwordengeregistreerdom
doordecomputertekunnenwordenverwerkt.
Dezelfdeafdelingheeftplannenvoordeontwikkelingvaneenkleine
klimaatkas,grootgenoegvoorenkeleplantenominhetvelddeheersendeomstandigheden (wind,temperatuur,vochtigheid,zonnestraling,etc.)
indekasnatebootsenendeactiviteitenvandeplantofbodemen
planttekunnenmeten.
Omdevele (2000à4000perjaar)meteenendoscoopgemaakteopnamen
vanwortelbeeldenengrafischgeregistreerdegegevens (o.a.vande
debietmeters)tekunnenanalyserenwerddoorhetRekencentrumeen
aanvraagvoordeaanschafvaneenHP8Stafelcomputereneenz.g.
graphictabletofdigitizeringediend.
Apparatuur voor bodemrespiratiemetingen (t.b.V. afdeling Biologie van
de grond)
DebedoelingvandeontwikkelingvandeBODS (BiologicalOxygenDemand
ofSoil)-karrenwascmovereenmethodetebeschikkenwaarmeegedurendelangeretijdautomatischhetzuurstofgebruikvangrondkonworden
gemetenengeregistreerd.Enkelekinderziektesindenieuweapparatuur
werdenverholpen;tochbleekhetvoortdurend ijkenenbijstellenvande
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elektrodeszeertijdrovendenautomatiseringvandemetingindeweg
testaan.Wanneeralleelektrodeningebruikzijn(48stuks}kost
bijstellingca.3Ûà5Q%vandetijd.Voorbasisrespiratiemetingen
waarbijmaarzeergeringehoeveelhedenzuurstofwordenverbruiktisde
meetmethodenieterggeschikt.
RespiratiemetingmiddelsbepalingvandehoeveelheidC0 2werdvroeger
titrimetrischuitgevoerdenkostteeveneenszeerveeltijd.Momenteel
isophetRadiochemischLaboratoriumapparatuuraanwezigvoordirecte
C02-metingmetbehulpvaninfrarood-adsorptiemeting.Inhoeverredeze
metingbruikbaarisvooreenconstantemetingvanC0 2 isnogdevraag,
evenalsdehoeveelheidmonstersdietegelijkertijdgemetenzoukunnen
worden.
Detekortkomingenvandezuurstofmeting zijnbekend,inhoeverreeen
mogelijkovergaanopC02-metingmogelijkhedenbiedt,dientnaderte
wordenbekeken.
Denoodzaakvanautomatiseringvantekstverwerkingwordtonderkend,
medeookinverbandmethetfeit,datuitgeverssteedsmeercamerareadymateriaalvragen.Erzijnopditogenblikhelaasnogteweinig
systemenopdemarktdieaanonzeeisenvoldoen.HetisnamelijkbelangrijkdathetsysteemmetGriekselettersenwiskundigesymbolen
kanwerkenendezeookophetbeeldschermvandeterminalkanafbeelden.EveneensvanbelangiseenkoppelingmetdePDP11/34cmgegevens
uittekunnenwisselen.
Ontwikkelingenopditterreinzullenwordengevolgdenbestudeerd.
Te verwachten

complicaties

in de nabije

toekomst

Het 'AdministratiepakketLandbouw'heeftmogelijkeenzodanigeomvang
datonzecomputer,ookalshetdemaximumcapaciteitaangeheugenzal
bevatten,hiervoortekleinzalzijn.Aangeziendesituatienogonduidelijkis,kunnenwijnoggeenplannenmakenmetbetrekkingtot
uitbreidingvandecomputeren/ofvervangingvandecentraleverwerkingseenheidtenbehoevevandeadministratie.
Bevordering

van de

automatisering

1.Opditogenblikwordtnogveeltijd (tweeàdriemanjarenverdeeld
overenkeleafdelingen)besteedaanhetverzamelenvangegevensen
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het 'computerrijp'makenervan.Demeestegegevenswordennamelijk
vaneeninstrumentafgelezenendanopschriftgesteld.Laterwordendegegevens ingetyptindecomputer,waarnazegecontroleerd
engecorrigeerdworden.Bevorderdzalmoetenwordendat:
a.dataproducerendeapparatenwordenvoorzienvanapparatuurvoor
automatische registratieopb.v.magneetbandcassettes,en
b.draagbareenlosvandecomputertegebruikenprogrammeerbare
terminalsofdraagbaremicrocomputersvoorregistratievan gegevenswordengebruiktinplaatsvanpenenpapier.
Hierdoorishetintypenvandegegevens,hetcontrolerenencorrigerennietmeernodigenvoorkomtmenlees-,schrijf-entypefouten.
2.Gestreefd zalwordenomzoveelmogelijkprogramma'smetandereinstitutenuittewisselen,gezamenlijkteontwikkelenofaante
kopen (aldannietinDLO-verband).Ditgeldtslechtsvoorgrote
programma'sofprogrammapakketten.
Kleinereprogramma's zullenwezelfmoetenontwikkelen,alwas
hetslechtsomdenodigeervaringoptedoen,diedanalsbasis
voortoekomstigeontwikkelingenkandienen.
Bibliotheek
Detotaleuitleningbedroeg 1952,waarvan25aanpersonenofinstellingenbuitenhet IB.Erwerdenbijna20.000fotocopieëninde
bibliotheekgemaakt.
Hetaantalaanvragengerichtaananderebibliothekenwas 788,waarvan743,ditisbijna951,positiefzijnbeantwoord. (Deverwachting
isdaternogaanvragengehonoreerd zullenworden).
Eenoverzichtvandeuitbreidingvandebibliotheekwordt gegeven
intabelLX.Hetaantaldienstverleningenaanpersonen (zonderuitlening)
was 6012.Debibliotheek (zonderoverdrukkenarchief)bezitnuca.
831strekkendemetersboekenplankenomvatnu14.721volumes.Elke
dooswordtalséénvolumegeteld:onze 31848separatenvormendan
1222volumes.
Hetattenderingsbulletinvannieuwopgenomenmateriaalverscheen
viermaal.
DebibliotheekverleendegastvrijheidaantweestagairesvandeBibliotheek-enDocumentatieAkademie,Groningen.
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TABELIX.Aanwinstengedurende 1981enbezitvandebibliotheekop
31december.
TABLEIX.Acquisitionsduring1981andcurrentcollectionofthe
library.
aanwinsten
boeken
separaten
rapporten
microfiches (kaarten)
microfilms
tijdschriftabonnementen*
vervolgwerkenseries (groepen)
geologischeentopografis

;chekaarten

110
336
14
0
0
4
0

bezit
5149
31848
3255

54
151
431
1015
10000**

erwerden7tijdschriftabonnementenopgezegd.Vanhettotaalaantal
zijn57extraabonnementen.Hetaantaltitelsis 374.
ingedeelteninvernieuwing

Overdrukkenarahie

f

Elketweemaandenwerdaan75adresseninbinnen-enbuitenlandvan
allegepubliceerdeoverdrukkenengenummerderapporteneenexemplaar
verzonden.
Inhetoverdrukkenarchiefwerden45overdrukken ingeschreven,gerouleerdenverzonden.Erzijn13genummerdeen18ongenummerde rapporten
ontvangen.Erkwamenintotaal 2916verzoekenomoverdrukkenen
rapportenbinnen,erwerden 11.012overdrukkenenrapportenverzonden.
Deomzet (verzendingenopname)bedroeg:25.108.Hetaantalverschillendeoverdrukkenisnu2508;hettotaalaantalverschillende
rapportenwerd 1110.
Tekenkamer en

fotoatelier

Evenalsinvoorgaandejarenblijfthetaantalfotocopieënstijgen.
Erisnaarstiggezochtnaarvervangingvanhetoffset-procédé,omdat
deoplagevanrapporten,nota'se.d.daarvooreigenlijktegeringis.
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Deoplossing isgevonden ineennieuw fotocopieerapparaat,type '1900'
vanOcévanderGrinten.Dit injuni 1981geïnstalleerde apparaat
blijkt eenenormevooruitgang te zijn.Demachinedruktsnelengoed
opA4-enfolio-formaat,enkel-endubbelzijdig,oppapiervanverschillende dikten,kanverkleinenvanA3naarA4en issnelgebruiksklaar,omdat zonderplatene.d.wordtgewerkt.
Hetaanbod aantekenwerkheeft zichevenalshetvorig jaarop z'n
minstgehandhaafd.De fotografiewerd inhoofdzaakuitgevoerd inkleur.
Veeldia'svantekeningen,grafiekene.d.werden inblauwuitgevoerd.
Inrapporten,nota's,e.d.werdovergegaan tothet gebruikenvan
rasterfoto's.Deapparatuurhiervoor isaanwezig.
Van tekeningendie ineigenbeheerenkleurvervaardigd zijn,werden
kleurendia's gemaakt.Gestreefd zalmoetenwordenomdefotocopieerapparatuurdienogmet zinkpapierwerkt omtewisselenvoorapparatuurgeschiktvoor gewoonpapier.
Aandachtwerdbesteed aannieuwuitgekomen apparatuur (bijv.lettermachines)omdekwaliteitvanhet tekenwerk teverhogenenomde
benodigde arbeidstijd teverkorten.
Werkplaats

Tenbehoevevandiverseprojectenwerdennieuweapparatenenhulpmiddelenontworpenengemaakt.
Hiervannoemenwe:
*eenpneumatischuitdrukapparaat voor grondkolommen
*beregeningskolommen gemonteerd op frame
* eenproefopstellingNFT (kweekvanslaopvoedingsoplossing) compleet
metvloeistofrondpompsysteem
* eenelectronische reliëfmeter compleetmetverrijdbaar statiefen
rails,geplaatst ineentransportkist.Eenkistmet toebehoren en
eenopklapbare steekwagen
* driekunststofopbergcassettes voor glasplaten
* een zesdelige ladenkastvooropslagrekjesmet telpotjes
* eend.m.v. eenbenzinemotor aangedrevengrondboor compleetmet
diepteïnstelling enmonsterbakjes
* eenwaterbaduitgevoerd intitaan
* eeninsluitboor+ploppervoorringbemonsteringcompleetmetmonster-
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ringenendenodigeopberg-transportkisten
*tienlexanbuizenvoorwortelgroei-informatie.
Verderkunnengenoemdworden:eeninhoogteverstelbaarstatief
voorganma-scanner;driegrondmonsterboreninRVSuitvoering;een
RVShoudervoorbuisjes;160PVCbewaarpotjesvoorgrondmonsters;
tweePVCpapieropvangbakjes;eenhoutenflessenhoudervoorwentelapparaat;tweeRVSwortelspoelzeven;enigegrondzeven;eenhoudert.b.v.
Varitron-apparaat;achtPVC-houdersvoorcentrifugebuizen;15waterstandsbuizen;eenbureauopzetstuk;eenopbergrekvoorlab.-artikelen;
spoel-enuitlekreservoirseneenpapiersnijdert.b.v.Fe-papierstroken;eenoverkappingmetluikt.b.v.centraleputvandewaterstandsinstelling;eenhoudervoorloodblokken;20telpotrekjes;aluminium
grondzevenmetgrondbakken;tweegrondscheppen;grondmonsterschepjes;
tweeRVSdrukvaatjes;±600glasringen;achtmaatbekers;div.beuken
grondstampers;werkbankt.b.v.afd.electronica;100buizenmetvoet
en100buizenzondervoett.b.v.grondwaterstandsproeven;8loopplankenendiv.afzuigcupst.b.v. BN-bepaling.
Erisveeltijdbesteedaanverbeteringen,c.q.wijzigingenaano.a.
devolgendeapparatuur:sledevoorendoscoopt.b.v.wortelfotografie;
demestinjecteermachine;aanlegbuizensysteemdruppelbevloeiingt.b.v.
boomteeltopkunstmatigesubstraten;aangedrevengrondboor;dereliefmeterendeNFT-proefopstelling.Bovendienzijndiverseonderhoudswerkzaamheden,revisiesenreparatiesuitgevoerdaangebouwen,kassen,
technischeinstallaties,laboratoriumapparatuur,diverseland-en
tuinbouwmachines.
Vvoeven
Ve Idproeven
In1981werden151proefveldenaangelegdenverzorgdmetintotaal
6831veldjes.Vandezeproevenwerden57proefveldenmet1869veldjes
verzorgddoorhetBGDteWageningen.In tabelXisdeindelingvan
develdproevennaarhetaantalveldjespergewas,perverzorgende
dienstweergegeven. Metdemaaidorserswerden37proefveldenmeteen
graangewasgeoogstvoordePDteWageningen,vierproefveldenvoor
BASFeneenproefveldvoorHoechst.
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TABELX.VeldproevenvanhetIBin1981.
TABLEX.FieldtrialsoftheInstitutein1981.
Gewas

Aantalveldjesverzorgddoor
IB

gras
graan
aardappelen
mais
bieten
sierteeltgewassen
spinazie
witlof
uien
lelie
totaal

BGD

2256

390

728

335

1081

192

192
158
64
120
27
120
216

238

440

4962

1869

76
96
27
75

Metdedrijfmestdoseermachinewerdenbehalveopdeeigenproefvelden
opeentientalproevenvanPR,PAGV,CABOenLab.voorBodemziektente
Assen,drijfmesttoegediend.
Erwerdenintotaal29021monstersgenomen.Vandezemonsterswerden
er8593genomenvoorN-mineraal-bepalingvandegrond,8173monsters
voorandergrondonderzoek,4315monstersvloeistoffenen7940gewasmonstersvoorchemischonderzoek.
Erwerdennieuwevoorschriftenopgesteldvoormonsternemingenvoorbehandelingvangrond-engewasmonsters.

Pot- en vakproeven
Intotaalwerden62potproevenmet11.855proefpottengenomen.Drievan
dezeproevenwarenopgesteldopdeproeftuinenteBoskoopenKesteren
metintotaal3379proefpotten.Dezeproevenzijndeelsverzorgddoor
hetBGDteWageningen.
Watercultures.

Erwerdendrieproevenopwatercultuurgenomen,waarvan

eenproefmetdezgn.gootcultuur.Deproefbestonduit44gotenmet
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ieder 14planten (sla).Deoverigeproevenopwatercultuurwerden
uitgevoerdmetverschillendeboomteeltgewassen op steenwolblokken
met intotaal324proefblokken.
Vakproeven. Erwerden 20vakproevenmet intotaal 1251 proefvakken
aangelegd enverzorgd.
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Kennisoverdracht

In1981kwamen129publikatiesgereedmetIB-medewerkersalsauteursof
mede-auteurs.Vandezepublikatiesverschenener48ininternationale
wetenschappelijketijdschriften,boekenofcongresverslagen,45inde
land-entuinbouwvakpersen16inrapportvorm.Bovendienverschenener
7nota'sen13andererapportenenverslagenmeteenbeperktverspreidingsgebied.
DoorIB-medewerkerswerden146voordrachtengehouden,waarvan30in
hetbuitenland.

Tijdsahriften
Plant and Soil (hoofdredacteuring.G.H.Arnold).Deredactieontving
in1981eenaanbodvan330artikelenterpublikatie.Hiervanzijner
totnutoe86geweigerd,13zijnnogbijconsultingeditors,terwijler
zich33voorrevisiebijdeauteursbevinden.Deoverigeartikelenzijn
ofwordengepubliceerd.
VerderiseenheelvolumegewijdaandeProceedingsvandeICARDAworkshop (Aleppo,1980)overSoil,WaterandNitrogeninMediterraneantypeenvironments.Eénafleveringbestaatlouteruitartikelenvan
lezingengehoudenophetTweedeInternationaleSymposiumover'Structure
andFunctionofPlantRoots',gehoudeninBratislava,1980.Tenslotte
iseendubbeleafleveringmet 'invitedpapers'verschenent.g.v.hetaftreden,alshoogleraarindemicrobiologie,vandeoprichtervanPlant
andSoil,professordr.E.G.MulderteWageningen.
In1981zijn6volumesverschenen,mettotaal3000pagina's.
Ondanksdehogeprijsvooreenjaarabonnement (ruimƒ1.000,-)ishet
aantalabonneesnietteruggelopen.
Soil &Tillage

research (hoofdredacteurir.C.vanOuwerkerk).In1981

verschenendenummers2t/m4vandeeerstejaargang (1980/1981),die
intotaal430pagina'sbevatte.Erwerdenindezeeerstejaargang25
wetenschappelijkeartikelengepubliceerd.Tevensverschenener4
'Editorials',3'BookReviews',1'ShortCommunication'eneennabeschouwingoverde8thConferenceofISTRO(Stuttgart,1979).
Devasterubriek 'ReadingTable*en'ISTRO-INFO',hetinformatiebulletinvandeInternationalSoilTillageResearchOrganization(ISTRO),
dateenapartonderdeelvanhettijdschriftvormt,werdengeredigeerd
doorir.C.vanOuwerkerk (Secretary-GeneralofISTRO).De 'Guidefor
Authors'werdafgedruktinheteerstenummer,terwijldejaargangwerd
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beslotenmeteen'AuthorIndex'eneenuitvoerige 'SubjectIndex'.
Hetaanbod vanartikelenwasin1981verheugendgroot (50)ende
ontwikkelingvanhetaantalabonnementenwasinverhoudingtotandere
jongetijdschriftenzeergunstig.Ditwettigtdeverwachtingdat'Soil
&TillageResearch'nade 'aanloopjaren'1980en1981,in1982volgens
hetnormalepatroon (1volume,bestaandeuit4issues)zalkunnenverschijnen.
Cursussen,

congressen

IB-medewerkersverzorgdenweervoordrachtenvooreenaantalcursussen
encolleges.
Tijdensde '11th InternationalCourseonVegetableGrowing'werdaan
25deelnemersvan21verschillendenationaliteitenonderrichtgegeven
inhettoepassenvangrafischemethodendieaanhetinstituutzijnontwikkeld,endieo.a.wordengebruiktbijhetopstellenvanadviesschema's.
Ookwerdmeegewerktaande 'InternationalPotatoGrowingCourse',,de
'InternationalCourseonDairyHusbandry'endePost-GraduateCourse
'SimulationofPlantGrowthandCropProduction',
Lezingenwerdenverzorgdvoorgroepenlerarenenleerlingenvandiverseonderwijsinstellingen.EenvandemedewerkerstradopalsgecommitteerdebijdeeindexamensvandeHogereTuinbouwScholenin
's-HertogenboschenUtrecht.
IB-medewerkershieldenvoordrachtentijdensdoordeGroningerMaatschappijvanLandbouwgeorganiseerdecursussen 'Bietenteelt'en'Aardappelteelt'.
Dr.A.J.deGrootorganiseerdeenleiddede89eWetenschappelijke
BijeenkomstvandeNederlandseBodemkundigeVerenigingteWageningen.
Hetonderwerpwas:Milieubelastingmetzwaremetalen.
Doorprof.dr.H.J.TobschallvandeJohannesGutenberg-Universiteit
teMainzwerdaanhetInstituuteenlezinggehoudenover:Occurrence
andfateoforganometalliccompoundsinfreshwatersystems.
Publ-ikaties
Maatregelenbijgebreks-en overmaatverschijnselen.Gidsvoor
ziekten-enonkruidbestrijdinginland-entuinbouw(1981)49-52.
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R.ArnoldBikenTh.J.M.v.d.Berg.Proefmetvierconcentratiesvan
demeststofoplossingbijPoinsettiageteeldvolgenshetgecombineerde
bemesting-bevloeiingssysteem (GBB-systeem).Proefstn.BloemisterijNed.,
BloemisterijonderzoekinNederlandover1980(1981)208-209.
R.ArnoldBikenTh.J.M.v.d.Berg.Stadiumbemestingmetkaliumbij
Poinsettia.Proefstn.BloemisterijNed.,BloemisterijonderzoekinNederlandover1980(1981)208.
R.ArnoldBik,Th.J.M.v.d.BergenM.Warmenhoven.Borium-enzinktrappenproefbijgerberaopsteenwol.Proefstn.BloemisterijNed.,
BloemisterijonderzoekinNederlandover1980(1981)140.
R.ArnoldBik,Th.J.M.v.d.BergenM.Warmenhoven.Fosfaat-magnesiumtrappenproefbijtweeAlstroemeria-cultivars.Proefstn.Bloemisterij
Ned.,BloemisterijonderzoekinNederlandover1980 (1981)31-33.
R.ArnoldBik,Th.J.M.v.d.BergenM.Warmenhoven.Mangaanchelatenproefbijgerberainemmers.Proefstn.BloemisterijNed.,BloemisterijonderzoekinNederlandover1980(1981)138-139.
R.ArnoldBik,Th.J.M.v.d.BergenM.Warmenhoven.Proefmetdrie
meststofconcentratiesbijMini-cymbidium 'LancelotEveningStar'.
Proefstn.BloemisterijNed.,BloemisterijonderzoekinNederlandin
1980(1981)111-112.
R.ArnoldBik,Th.J.M.v.d.BergenM.Warmenhoven.Proefmetdrie
vocht-envierstikstoftrappenbijrozeninkasgrond.Proefstn.BloemisterijonderzoekNed.,BloemisterijonderzoekinNederlandover1980(1981)233-235.
R.ArnoldBik,Th.J.M.v.d.BergenM.Warmenhoven.Proefmetvier
grondontsmettingsbehandelingenbijgerberainemmers.Proefstn.BloemisterijNed.,BloemisterijonderzoekinNederlandover1980(1981)139-140.
R.ArnoldBik,Th.J.M.v.d.BergenM.Warmenhoven.Stikstof-kalitrappenproefbijMini-cymbidium 'ShowgirlMalibu'.Proefstn.Bloemisterij
Ned.,BloemisterijonderzoekinNederlandover1980(1981)113-114.
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R.ArnoldBikenN.A.Straver.SubstraatproefbijCodiaeum.Proefstn.
BloemisterijNed.,BloemisterijonderzoekinNederland over 1980 (1981)
95-97.
Y.Bakker,L.WithagenenG.Wijnen.Denieuwerichtlijnvoordestikstofbemestingvansuikerbieten.Bedrijfsontwikkeling12(1981)383-385.
Een juistedosering van de stikstofbemesting isvangrootbelang bij
de teeltvan suikerbieten. Beschikt debieteplant inhetbeginvan
degroei niet overvoldoende opneembare stikstof,dan ontwikkelt het
gewas zichniet snelgenoeg en zal de opbrengst dikwijls tegenvallen.
Geeftmen teveel stikstof, bijvoorbeeld door onvoldoende rekening
tehoudenmet de stikstofleverantiedoor degrond,danwordt het
suikergehaltevandebietenvaak telaag.
De door degrond te leverenhoeveelheid isniet alleen afhankelijk
vande inhetvoorjaar inde grond aanwezige gemineraliseerde stikstof,maar ookvandemate,waarin gedurendehet groeiseizoen stikstof doormineralisatievan organischmateriaalbeschikhaar komt.Ook
deverliezen aan stikstof door inspoeling naar diepere lagenof door
vervluchtiging tengevolgevan denitrificatienahet toedienenvan de
stikstofbemesting kunnenverschillend zijn.
Doormiddelvan grondonderzoek inhetvoorjaar kandehoeveelheid
inde grond aanwezigeminerale stikstof (ammonium +nitraat)worden
bepaald. Inhoeverre ditvoldoende isom eenredelijke schatting te
kunnenmakenvande stikstofbehoefteop eenbepaald perceel,moet
blijkenuit de resultatenvan stikstofproefveldenmet suikerbieten,
waar inhetvoorjaar dehoeveelheid stikstof indegrond isbepaald.

J.vanderBoon.Bespuitenen/ofbemestenmetcalcium tegenstipen
zachtinappels.DeFruitteelt71(1981)450-453.
Ineen tienjarige proef op zandgrond terbestrijding van stip en
zacht inappelsvanJames Grieve enCox's OrangePippinwas de beste
behandeling een combinatievan toediening vangips indewinter en
eenintensievebespuiting met kalksalpeteroplossing inhet zomerseizoen.Debespuiting op zichwasveelwerkzamer dandegipsbemesting.Metbekalking alleenwerd eengering,weinig overtuigend resultaat geboekt.Uit de samenhang tussenbewaarziekte enminerale samenstelling vandevrucht volgt eengrenswaardevoor calcium,waarboven
weinig stip of zacht is teverwachten.
Met genoemde behandelingen isdezewaardeop zandgrondmoeilijk te
verkrijgen. Bij een laag calciumgehaltewaren ervanjaar totjaar
duidelijkeverschillen instipaantasting,dievoor eendeelmet opbrengstverschillen samenhingen.
Gezond fruit isalleen tebereikenbij eengoede opbrengstvande
boom en eenniet al te laag calciumgehaltevandevrucht.
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J.vanderBoon.Bestrijdingvanstipenzachtinappelsdoorcalciumtoediening.Bedrijfsontwikkeling12(1981)95-100.
Ineen tienjarigebemestingsproef op zandgrondmet JamesGrieve en
Cox'sOrange Pippin terbestrijding van stip en zacht indevruchten
hadbekalking totpH-KCl 6,3 geenduidelijk resultaat.Door jaarlijkse toediening van 2 tongips perhawerden de fysiologische
ziekten teruggedrongen,maar onvoldoende.Meerwerd bereiktmet intensievebespuiting vankalksalpeteroplossing inhet groeiseizoen.
De aantasting van stip envooralvan zacht liep terug,enals de
bomengoed droegen,was de overblijvende aantasting gering.

P.F.J.vanBurg,K.DilzenW.H.Prins.Landbouwkundigewaardevan
verschillendestikstofmeststoffen.Studie-enVervolmakingsdagKon.
Vlaamse IngenieursVerenigingover 'Produktieenkwalitatieve
eigenschappenvandemineralemeststoffen',15oktober 1981 (1981)
7.1-7.52.
Indezebijdrage isongeveer 25jaar ervaringmet onderzoek naar
dewerking van stikstofmeststoffen samengevat.
InNederland zijnkalkammonsalpeteren de daarmee verwante
Magnesamondemeest gangbare stikstofmeststoffen, ze zijnhet
meest algemeen toepasbaar.
De inhetbuitenland veel toegepaste ammoniumnitraat leidt tot
snelleverzuring vande grond.Ammoniak-injectievindt alleen op
zand- endalgrondenplaats enheeftdaareengoedewerking.
Ureum enurean (ureum-ammoniumnitraat-oplossing)heeft inNederland een zeerbeperkte toepassing.Door dekans opNH3~vervluchtiging zijndezemeststoffenminder bedrijfszeker dankalkammonsalpeter. Met dezemeststoffenwordt niet altijd hetzelfde opbrengstniveaugehaald alsmet kalkammonsalpeter.
Ureum-bespuitingenvanhetblad als eenaanvullende bemesting
hebbenopverschillende gewassen steeds eenslecht resultaat gegeven.
Natriumuit natriumhoudende stikstofmeststoffenblijkt de suikeropbrengstbij suikerbietenmet gemiddeld 8% tehebbenverhoogd. Niet
algemeenbekend isdeduidelijk negatievewerkingvan chloor.

A.CerdlenJ.P.N.L.RoordavanEysinga.Growthoftomatoplantsina
split-rootsystemasaffectedbyvariousboron levelsinthenutrient
solution.Neth.J.Agric.Sei.29(1981)199-207.
Tomateplantenwerden geteeld opplastic potten,gevuldmetvoedingsoplossing,diewerd geäereerd.Dewortelsvan eenplantwerden in
tweepottengeleid (split-root).Devoedingsoplossingen verschilden
ingehalte aanborium. Gebrekssymptomenwerden alleenwaargenomen
indienboriumwasweggelaten indevoedingsoplossing vanbeidewortelhelften.Meer dan 324ymol Bper 1 (3,5ppm) leidde tot zwakke
symptomenvan overmaat,3240ymolB (35ppm) tot ernstige symptomen.
Hetboriumgehalteindebladerenvan eenhelftvandeplant correspondeerdemethetboriumgehalte indevoedingsoplossing aan die
zijde.Anderzijds bleek dat er lateraal transportvanboriumplaatsvindt.
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A.CerdâenJ.P.N.L.RoordavanEysinga.Tomatoplantgrowthas
affectedbyhorizontallyunequalosmoticconcentrationsinrock-wool.
Neth.J.Agric.Sei.29(1981)189-197.
Tomatenwerden geteeld opsteenwol;eenplantopvier blokken
(split-root).Aandeblokkenwerdenvoedingsoplossingen toegediend
met gelijkeofverschillende voedingsconcentraties (EC).Dewortelontwikkelingwashetbeste indeblokkenmeteenlageEC;daarwas
de opnamevanwaterhethoogst. Indienhetverschil inECgroter
wasdan4mS/cm vond transportvanvoedingsionen plaatsvanhoge
naar lageEC. Overdeoorzaakhiervanwordt gediscussieerd.

J.W.DalenbergenG.Jager.Primingeffectofsmallglucoseadditions
to lkC-labelledsoil.SoilBiol.Biochem.13(1981)219-223.
Soilwasfreed ofitsorganicmatterbyheating itto400°C.Plants
were grownina llf C0 2 atmosphereandfrom themalabelled 'soil
organicmatter' (humus)waspreparedbycomposting theplant
materialformore than3yrinthemodified soilunder laboratory
conditions.Theinfluenceofsmall additions ofunlabelled glucose
onthedecompositionofthelabelled soil organicmatterwas
studied. Shortly after theadditionofglucose therewasasmall
extraevolutionof"cOj,whichlastedabout1day.Itisclaimedthatthe
extraevolutionof1'*C0was
causedbyconversionoflabelledmaterialin
2
thelivingbiomassandwasnotduetorealprimingaction,i.e.an
accelerateddecompositionofhumicsubstancesordeadcellularmaterial.
A.Das.Bemestingenvochtvoorzieningvanlaanbomenincontainers.
Proefstn.voordeBoomkwekerij,Jaarboek 1979 (1981)138-140.

A.Das.Bemestingenvochtvoorzieningvanbomenincontainersopde
boomteeltproeftuin 'deBoutenburg'teLienden.VerslagBoomteeltproeftuin 'deBoutenburg'teLiendenover1980 (1981)13-15.

A.DasenG.P.M.Groenen.Deinvloedvanstikstofmeststoffenopde
groeivanChamaecyparis.Proefstn.voordeBoomkwekerij,Jaarboek1979
(1981)60-62.

P.Delver.Druppelbevloeiing:hoe,wanneerenhoeveelwatergeven?De
Fruitteelt71 (1981)282-285.
Een door fruittelersmoeilijk tebeantwoorden vraagiswanneerin
droge periodenmoetwordenbegonnenmetdruppelen.Hiervoor worden
enkele richtlijnen gegevenvoorpasgeplanteenvoor volgroeide
vruchtbomen. Zoutwater totca.2à3gNaClperliteriseventueel
onder zeer droge omstandigheden tegebruiken.Danmoeten echterwel
enkele spelregels inachtworden genomen, zoalshetzolangmogelijk
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uitstellen enhet continuvlak bij de stam druppelen.Verder wordt
ingegaan op de invloed van dewatergift opde grootte vandevochtplekken,debetekenis vanhet aantal druppelpunten perha aanplant
en gewasfactorenwaarmeemen dewaterbehoefte min ofmeerkan inschatten als depotentiële verdamping bekendis.

P.Delver.NitrogenrequirementofBelledeBoskoopappletreesat
differentdensities grownunderdryconditions.ActaHortic. 114
(1981)57-68.
Ophet 'Symposiumon research and development on orchard and
plantation systems' teLana (Italie)gehoudenvan 3tot9 augustus
1980, zijn resultaten besproken van een proef te Wilhelminadorp
waarin stikstofhoeveelhedenbijverschillende plantdichtheden van
de appel SchonevanBoskoop zijnonderzocht.Bij een laagbemestingsniveau loopt debloemaanleg gevaar,vooral alshet gewas zwaar
draagt en er droogteheerst.Deze omstandigheden deden zich vooral
in 1976voor.Omdat uiteenlopende plantdichtheden ook verschillende
vochttoestanden inhetwortelmilieudichtbij de stam veroorzaken,
volgdenahet extreem droge jaar 1976beurtjarigheid (sterkevermindering vanbloei enproduktie) in 1977,enwel des temeernaarmate dichterwas geplant enminder zwaarmet stikstofwas bemest.
Ditkan een aanwijzing zijn datmen indichtebeplantingen wat
voorzichtiger moet zijnmethet toepassenvan zeer lage stikstofgiften,eenneiging die sedert 1975 inverscheidene bedrijven valt
tebespeuren.

P.Delver.Veranderingenindestikstofbernestingvanboomgaarden.
Landbouwkd.Tijdschrift/Pt93(1981)297-305.
Een overzichtsartikel oververanderingen inhet bemestingsniveau:
sterke toename van giften tussen 1959en 1965;daarna afname afhankelijk van de groeiomstandigheden in deverschillende teeltgebieden.
Deveranderingenworden verklaard uit de ontwikkelingen in de fruitteelt.Deze is overgeschakeld van sterke,weinig stikstof vragende
onderstammennaar zwakkeméér stikstofbehoeftige onderstammen,waarbij aanvankelijk inbelangrijkemate nog devolveldse grasondergroei
werd toegepast. Eendergelijke bodembedekking concurreert sterk om
vocht en stikstof (1959-1965).Na deze periode schakelde defruitteeltover ophet zeerveelminder stikstof vragende grasstrokensysteemmet gebruik vanherbiciden en achterwege latenvanwortelbeschadigendegrondbewerkingopdeboomstroken. Bovendienwerden steeds
dichterebeplantingen toegepastwaardoor de rol van stikstof bijhet
doenvolgroeien van deperboombeschikbare ruimtevanminder belang
werd.Ook overwegingen omdoor zuinigbemesten een gunstige invloed
op devruchtkwaliteit uit teoefenenhebben een rol gespeeld. Een
gewasmet een lage stikstoftoestand is ietsminder gevoelig voor
ruwschilligheid, stip, zacht,scald enrot.
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K.Dilz.Destikstofbemestingvanzomergerst.Stikstof8,97(1981)
419-423.
Samenvatting:zieK.Dilz,Thenitrogenfertilizationofspring
barley.Evaluationoffertilizerrecommendationsbasedonthe
analysisofmineralnitrogeninsoil.PlantSoil61 (1981)269-276.
K.Dilz.Heteffectvandehoeveelheidstikstof,delingvandestikstofbemestingenintensiteitvanziektebestrijdingopdekorrelopbrengstvanzomertarwe (GV369).ProefboerderijenBorgercompagnie,
EmmercompascuumenRolde.Jaarverslag 1978(1981)148-151.
K.Dilz.Magnesamon;uitstekendegraslandmeststof.Boerderij65
no. 23(1981)11VE.
NieuweMagnesamonbevat22%stikstofen7%MgOindevormvandolomiet.Desamenstellingvandezemeststofiszodaniggekozendatbij
eenjaarlijksgebruikvan300kgNperha,dezemeststofdezuurgraad
vandegrondoppeilhoudt.Daarnaastheeftdemeststofeenverhogend
effectophetmagnesiumgehaltevanhetgras.
K.Dilz.Previsiondubesoinenazotedubléd'hiver fondéesur
l'analysedusol:possibilités etlimites.Comm.Sei.présentéesau
SéminairedeToulouse (Fr.),13-14janvier 1981 (1981)pp.196-202.
Omdestikstofbehoeftevaneengewastekunnenvaststellenmoetmen
hetpotentiëleopbrengstniveaukennen.
Deinvloedvandeklimatologischeomstandighedenopdereactie
vanhetgewasopstikstofkanhetbestewordenbeschrevenaande
handvanresultatenvanproevenmetstikstofhoeveelhedenbewerktmet
behulpvandekwadranten-methodevanC T . deWit.Dezeonderscheidt
dematevanstikstofopnemingdoorhetgewasuitdebemesting,de
produktievandrogestofpereenheidopgenomenstikstofendebijdragevanstikstofuitdegrond.
Voortswerdeenvergelijkinggemaaktvandemethodentervoorspellingvandebehoefteaankunstmeststikstofopbasisvangrondonderzoekvoor25proeveninNederland enopbasisvande'methode
desbilans'voor555Franseproeven.Opbasisvanhet'gemiddeldopbrengst-deficit'isgeconcludeerddatdevariatieindeFranse
proevenveelgrotermoestzijndanindeNederlandse,envoortsdat
demethodeopbasisvangrondonderzoekvoortalvanFranseomstandighedennietgeschiktkanzijn.
K.Dilz.Thenitrogenfertilizationofspringbarley.Evaluationof
fertilizerrecommendationsbasedontheanalysisofmineralnitrogen
insoil.PlantSoil61 (1981)269-276.
Van1971tot1979zijnproevengenomenmetopklimmendestikstofgiften
bijzomergerstmetsuikerbietenalsvoorvrucht.Deproevenlagen
steedsophetzelfdebedrijfopeenzavelgrondbijColijnsplaat.
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Voor het zaaienwerdengrondmonstersgenomen terbepaling vanhetgehalte aanmineralestikstof.Demaximum-opbrengsten lagenbij 5ton.
Degemiddelde opbrengstverhoging door stikstof bedroeg slechts 750kg
korrel perha.Voor eenvaste jaarlijkse stikstofgiftbedroeg het
gemiddeldeverschilmet demaximum-opbrengst 170kg korrel perha.
Werd dehoeveelheid minerale stikstof indegrond met kunstmeststikstof aangevuld tot 120kgN,danbedroeg bijdeze stikstofgiftenhet
gemiddeld opbrengstverschilmet demaximum-opbrengst 163kg graan
perha.Erwerd geenverband gevonden tussendehoeveelheid minerale
stikstof indegrond ende optimale stikstofgift.Ditwerd toegeschrevenaande geringevariatie indehoeveelheid minerale stikstof
indegrond endoor degeringe reactie op stikstof.Vanhetvoorspellenvande stikstofbehoefteopbasisvangrondonderzoek kanmeer
succeswordenverwachtbij sterker op stikstof reagerende gewassen
zoalswintertarwe,aardappelen en suikerbieten.

H.vanDijk.Dissipationratesinsoilof1,2-dichloropropaneand1,3and2,3-dichloropropenes.Pestic.Sei.11 (1980)625-632.
Therates of dissipation insoiland chloride-ion release,of the
main components ofdichloropropane-dichloropropene mixtures used as
nematicides,were studied insealed glass containers at different
temperatures andmoisture conditions.Half-lives of (Z)-and(E)1,3-dichloropropenes at 20 C insoilswere found tovary from 3to
25days; thoseof 1,2-dichloropropaneand 2,3-dichloropropenewere
about four times and twice as long,respectively. The dissipation
rates changed by afactor of about 2per 10°Cchange intemperature.
Judging from therelease rates ofwater-extractable inorganic chloride
inthe soil (0-4%perweek), the totaldegradation of all components
applied atnormal field rateswas extremely slow.This indicated the
formation of residues containing covalently bound chlorine.Only in
'enrichment cultures'was complete degradation indicated.

R.G.Gerritse.Mobilityofphosphorusfrompigslurryinsoils.In:
T.W.G.HuckerandG.Catroux (eds.),Phosphorusinsewagesludgeand
animalwasteslurries.Reidel,Dordrecht (1981)pp.347-369.
Demobiliteit van fosfaat indegrondwordt niet alleendoor anorganisch fosfaatbepaald.Meestalbestaat het grootste deelvan inde
bodemoplossing aanwezig fosfaat uit organisch gebonden fosfaat.
Invarkensdrijfmestblijkt slechts eenklein deelvanhet fosfaat
indevormvan organisch fosfaatmobiel tezijn.Dezemobiele fractie
wordt doorhet opgeloste organische fosfaatbepaald enmaakt ca. 1%
uitvanalhet fosfaat invarkensdrijfmest.
Onder gemiddelde omstandigheden blijkt deze fractie echtermaar
voor een zeer gering deeluit tespoelendoordat hetmerendeel toch
indirectviamicrobiële ontleding indebodem gefixeerdwordt.
Samenvattend kangezegdwordendatbijhetmodellerenvande fosfaataccumulatie indebodem alhet fosfaat invarkensdrijfmest alsanorganisch (=ortho)fosfaatmagworden beschouwd.
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R.G.Gerritse.Ophopingenuitspoelingvanfosfaatuitorganischemest
enkunstmestindebodem.Bedrijfsontwikkeling 12(1981)973-976.
Aan fosfaat uitdierlijkemest isnietmeer risicoverbonden dan aan
fosfaat uitkunstmest.Bemestingmet organisch fosfaat geeft op zichzelf nietmeer kans opuitspoeling danbemestingmet anorganisch
fosfaat.Binnendehuidigebedrijfsstructuur zalniet de fosfaatvorm
eenprobleem gaangevenmaar de totale fosfaatdosis.Dat inditverband organischemest eengroter probleemvormtdankunstmest isdus
niet zozeer eenkwestievanbindingsvormvanhet fosfaat indebodem,
maarvanverschil indosis diemen pleegt toe tepassen. Indienmen
overschottenwilwegwerken endaarom hoge doseringen toepast,neemt
het risico toe.

R.G.Gerritse,R.Vriesema,J.W.DalenbergenH.P.deRoos.Traceelement
mobilityinsoils;Effectofsewagesludge.In:Proc.Intern.Conf.on
"HeavyMetalsintheEnvironment',15-18September1981,Amsterdam.
CEP-consultants,Edinburgh (1981)pp.180-184.
Adsorptie-isothermen ineen zandgrond en zavelgrond werden gemeten
voor:Be,F, B,V, Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Sr,Mo,Tc,
Ag, Cd, Sn,Sb,Cs,Ba,Hg,Pb,Bi enP.
De invloed vande ionsterkte en samenstelling van de bodemoplossing
opdezeadsorptie-isothermenwerd nagegaan.Uit de adsorptiegegevens
werden demobiliteitenvande elementenberekend.Hetbelang van
vooral pH enorganische-stofgehalte opdematevan adsorptiewerd
aangetoond.
Ookwerdende concentraties inoplossing endeverdeling over de
vaste stof inrioolzuiveringsslib van genoemde elementengemeten.

A.J. deGroot enK.H. Zschuppe.Contribution to thestandardizationof
themethods of analysis forheavymetals insediments.Rapp. P.-V.
Réun. Cons. Int.Explor.Mer. 181 (1981)111-122.
Inanalysis forheavy metals in sediments,there is aneed for
standardization of theprocedures for sample collection and
preservation, chemical analysis andpresentation of results.Method
and depth of sampling depend on aimof the investigation and on
local sediment conditions,such as consistency of thesediment,
rate of sedimentation,diageneticprocesses and bioturbation.
Therefore no general recommendations canbe given in thisrespect.
In collection and preservation, contamination and lossof
constituents mustbe avoided. Thebestmeans toestimate total
contents ofmetals in sediments is digestionwith HF in combination
with strong acids.Othermethods areX-ray fluorescence and neutron
activation analysis.The use ofHF is considered objectionable by
some laboratories.A reasonable alternative is aqua regia. Because
variations ingranular composition affectmetal contents,itis
advisable touse the fraction <63um for the analysis.
Chemical partition of sediments provides insight into the source
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ofmetallic constituents and their pathways todepositionareas.
A three-step extraction procedure,insequence 0.1M
hydroxylamine-HCl,H2O230%and HF, isproposed.
Finally,attention ispaid to theanthropogenic enrichment of
sedimentswithmetals.The establishment ofbase-line levels is
discussed.

S.deHaan.Chemicalcompositionofdrainagewaterfromsewagesludges,
usedasplantsuV;trates. In:D.AlexandreandH.Ott(eds.),
Treatmentanduseofsewagesludge.CommissionoftheEuropean
Communities,Brussel (1981)pp.420-430.
Six air-dried sewage sludges and two soilswereplaced into 150litrepots toadepth of 65cmand cropswere grownand drainage
water collected since 1972.Drainagewaterwas analysed periodically
for COD,EC,pH,N,P,K, Ca,Mg,Na,Cl,S,As,B,Cd,Co,Cr,Cu,
Fe, Hg,Mn,Mo,Ni,Pb and Znand resultsup to 1977are presented
in thispaper.
Values for practically all characteristicsdetermined werevery
high for thedrainagewater from thesewage sludges in the first
period,but dropped inthe course of 2-3 years toamuch lower level,
comparablewith that for thedrainagewater from soils,exceptwhen
thepH of thedrainagewaterwas low.Then theP content remained
high, and also thecontents of Cd,Ni and Zn if the contents of these
metals in the sludgewerehigh.
Themost important conclusion forpractical use seems tobe that
sewage sludges,which inview of their chemical composition could be
used as soil or soil amendment,after drying should be stored for
2-3 yearsunder aerobic conditions in theopen,with the possibility
tocatch and treat thedrainagewater.Afterwards they canbeused
with aminimum of risk ofgroundwater pollution.

S.deHaan.Effectofphosphorusinsewagesludgeonphosphorusin
cropsanddrainagewater. In:T.W.G.HuckerandG.Catroux (eds.),
Phosphorusinsewagesludgeandanimalwasteslurries.Reidel,
Dordrecht (1981)pp.241-254.
From twopreviously air-dried sewage sludges,onewith a lowand the
otherwith ahighheavymetal content,by leaching inmonthly
intervals, soas toproduce an amount ofdrainagewater equivalent
to theannualprecipitation surplus in theNetherlands (300m m ) ,
phosphorus removal ina sixyear periodwas 0.25 and 0.06%
respectively, pointing toa lowmobility ofP insewage sludge
under these conditions,especially inthe sludgewith thehigh
heavymetal content.
From sixpreviously air-dried sewage sludges,used asplant
substrates,P removalby leaching ina sevenyear period was of the
sameorder,exceptwhen thedrainagewaterwasmoreor lessacid and
P wasmuchmoremobile. Ingeneral,P removalby cropswasmuch
greater (4-20 times) thanby leaching.Cropyields on the sludge
substrateswerehigh,exceptwhenheavymetal contents and mobility
werehigh.
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uptake of P from liquid sludges,applied every year since 1972in
amounts ranging from 7* to22J tons DM/ha/year,varied from 15to
10% for grassland, and from 21 to 14%for arable land,depending on
the amount of sludge applied. For the sludgewithhighheavy metal
content,however,values for arable landwere lower in the last
yearsbecause ofnegative yield effects,owing almost certainly to
theheavymetals in this sludge.For fertilizer P an uptake of20%
was assumed.No leaching ofphosphorus fromtheliquid sludgewas
observed.

S.deHaan.Resultsofmunicipalwastecompostresearchovermorethan
50yearsattheInstituteforSoilFertilityatHaren/Groningen, the
Netherlands.Neth.J.Agric.Sei.29(1981)49-61.
Results of research onmunicipalwaste compost as an organic
fertilizer or soil amendment at the Institute for Soil Fertility
since the 1920s are reviewed.
Sincemore than 90%of the compost isnow applied in amenity
areas, there is little risk for food chain crops from potentially
toxic substanceswhichmay bepresent inmunicipalwaste compost
inratherhigh concentrations.
The current tendency in theNetherlands towards large-scale
recycling ofmunicipalwastecomponents may lead to an increased
compost production. Because the recreational sector can only absorb
limited quantities, this compostwould largelyhave tobe disposed
of on agricultural land. In such asituation limits formaximum
permissible concentrations ofpotentially toxic substances in this
compost, andmaybe alsomaximum permissible application rates would
have tobeset.

S.deHaan.Sewagesludgeasaphosphate fertilizer. In:T.W.G.Hucker
andG.Catroux (eds.),Phosphorusinsewagesludgeandanimalwaste
slurries.Reidel,Dordrecht (1981)pp.149-162.
Plant availability ofphosphorus innormal sewage sludges varied in
our experiments from 20-100% in comparisonwith phosphorus inmonocalcium phosphate = 100%.Phosphorus in chemical sludges,obtained
by treating effluent or surfacewaterwith ferric chloride ora
mixture of ferric and aluminum sulphate,was practically unavailable
toplantswhereas lime as adephosphatizing agent seemed tohave
practically nonegative effect on the availability of the phosphorus
in the sludge obtained. Data fromrecent literature point toa
better availability ofphosphorus in sewage sludges thanwas
found inourexperiments.

InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,Jaarverslag 1980/Annualreport
1980,Haren (Gr.) (1981)141pp.
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G.Jager.RhizoctoniasuppressivenessinpotatofieldsinThe
Netherlands.Proc.Intern.Symposium 'Physiologyandecologyof
phytopathogenicfungi',Praag(1981)pp.95-96.(Summary).
G.Jager.Rhizoctoniasuppressivenessinpotatofieldsinthenorthern
partofTheNetherlands.ActaBot.Neerl.30(1981)253-254.(Summary)
H.N.Kerdijk.Groundwaterpollutionbyheavymetalsandpesticides
fromadredgespoildump.In:W.vanDuyvenboden,P.GlasbergenenH.
vanLelyveld (eds.),QualityofGroundwater.Elsevier,Amsterdam
(1981)pp.279-286.
G.J.Kolenbrander.Effectofinjectionofanimalwasteonammonia
lossesbyvolatilisationonarablelandandgrassland.In:J.C.Brogan
(ed.),Nitrogenlossesandsurfacerun-off.Nijhoff/Junk,TheHague
(1981)pp.425-430.
Ineenviertalfigurenwordtdeinvloedgetoondvanhetnietdirect
onderbrengenvanorganischemeststoffenopdeverliezenaanammoniakstikstofdoorvervluchtiging;ditnietdirectonderbrengenleidttot
eenminderefficiëntebenuttingvandestikstofindiemeststof.
G.J.Kolenbrander. Leachingofnitrogeninagriculture.In:J.C.
Brogan (ed.),Nitrogenlossesandsurfacerun-off.Nijhoff/Junk,The
Hague (1981)pp.199-216.
Dooruittegaanvaneenrechtlijnigverband tussenuitspoelingen
drainwaterproduktieineentrajectvan0-500mm,wordtdevergelijkbaarheidvanverschillendeonderzoekresultatenaanmerkelijkbeter.
Opdezewijzewashetmogelijkeengoedesamenhangtevindentussen
uitgespoeldeNendietoegediendinmineralevormovereentraject
van0-500kgtW-ha" 1 .j~ Y .
WeidenvanrundveeblijktdeN-uitspoelingopgraslandmeteen
factor3,5-5tevergrotendoorhet 'dumpen'vanurinein'urineplekken'.
DoornajaarstoedieningwordtdeN-efficiëntiemeteenfactorvan
ca.50%gereduceerd,vergelekenmetvoorjaarstoediening.
G.J.Kolenbrander.Limitstothespreadingofanimalexcrementon
agriculturalland.In:J.C.Brogan (ed.),Nitrogenlossesandsurface
run-off.Nijhoff/Junk,TheHague (1981)pp.443-468.
Eensamenvattingwordtgegevenvandestudiediegemaaktisvoorde
EG-CommissieinBrusselinzakedehoeveelheiddierlijkemestdie
toegediendkanwordenzonderdaternstigebodem-enwatervervuiling
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optreedt,danwel degezondheid vanhet dier ophet spelkomt te
staan.
De grenswordt gelegd bij3 gve.ha -1 ,maar devraag isof inalle
EG-gebiedendezelfdenormenkunnenwordenaangelegd t.a.v.deN-,PenK-bemesting.

G.J.Kolenbrander.Mineralisationofnitrogenasinfluencedby
decompositionrateofsoilorganicmatter.In:J.C.Brogan (ed.),
Nitrogenlossesandsurfacerun-off.Nijhoff/Junk,TheHague(1981)
pp.380-383.
Resultaten inNederland,verzameld opdeDrieOrganische-Stofbedrijven,wijzen er opdathumus jonger dan 25jaar eenbelangrijk
groterebijdrage levert aanminerale stikstof danhumus ouder dan
25jaar.Bij een lageorganische-stofinputwas ditverschil ca.een
factor 2,toenemend tot 5opgrond met eenhoge organische-stofinput.

L.C.N,delaLandeCremer.Degevolgenvanhetjaarlijksgebruikenvan
grotegiftenrunderdrijfmestbijsnijmaisopzandgrond,1980.JaarverslagSt.OnderzoekcentrumvoordeRundveehouderijinLimburg,NoordBrabantenZeeland 'Cranendonck'teSoerendonck (1981)77-82.
J.Lubbers.ResultatenvanhetstalmestproefveldIB0061opdeproefboerderij 'GeertVeenhuizenhoeve' teBorgercompagniein1978.ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde,Jaarverslag
1978(1981)85-92.
J.Lubbers.Resultatenvanhetstalmestproefveld IB0061opdeproefboerderij 'GeertVeenhuizenhoeve' teBorgercompagniein1979.ProefboerderijenBorgercompagnie;EmmercompascuumenRolde,Jaarverslag
1979(1981)84-88.
B.vanLuit.DeinvloedvandepHopdegroeivansierheestersop
bolsterveen.Groen37(1981)36-37.
Bij 15sierheesters werd deoptimale pHvoor degroei,bij eenvoldoendevoorziening met voedingsstoffen,vastgesteld.Azalea,Calluna,
Berberis, Cotoneaster, Cytisus,Juniperus,Weigela,Hypericum
calycinum enChamaecyparisblijken zichhetbest teontwikkelen in
een zuurmilieu (pH-H20 4,7/4,0). Hypericum 'Hidcote',Ribes,
Hydrangea enCaryopteris hebben eenvrijbreed optimaal pH-traject,
metvoorkeur voor eenhogere pH.BijPhiladelphus en Chaenomeles
werd dehoogste opbrengst pasverkregenbij pH-waardenvan 6,5/6,0.
Bij lagerewaardenwerd degroei gestagneerd.
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B.vanLuit.Tekortenaanspoorelementenbijsierheestersopbolsterveen.Groen37(1981)34-36.
Inde jaren 1973 t/m 1979werd uitvoerig onderzoekverricht naar de
reactievan eenaantal (15)sierheesters opbolsterveen opmogelijke
tekortenaan spoorelementen.Uit deresultatenblijkt dat demeeste
sierheesters gevoelig zijnvoorhetweglatenvan ijzer enkoper uit
debasisbemesting,vooral alsdepHvanhet substraathoog is.Een
aantal sierheesters vertoondeverschijnselenvanborium- ofmolybdeengebrek (resp.bij pH6,5/6,0en 4,7/4,0). Inproevenmetverschillendehoeveelheden ijzer enkoperwerdvastgesteld hoeveelmoest
worden toegediend om ijzer- enkopergebrek tevoorkomen.

B.vanLuitenR.Boxma.Quality checkofironchelatesappliedto
ornamentalshrubsonsphagnumpeat.J.Hortic.Sei. (1981)56:125-129.
Opbolsterveenwerd deFe-werking van enkele chelaten nagegaanbij
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii' enChaenomeles superba 'Nicoline'.
Dewerking van een zuiver produkt Fe-EDDHAwas,vooralbijhogerepH,
beter danvanFe-EDTA enFe-DTPA.De resultatenverkregenmet een
onzuiverFe-EDDHA, slechts eenderdedeelvanhetFewas aanwezig als
dat chelaat,waren onvoldoende.DeresterendeFe-fractie bleeknauwelijkswerkzaam. Eennauwe relatiewerd gevonden tussende gegeven
kleurcijfers voor Fe-gebrek endegemeten zuurstofproduktie
(katalase-activiteit).
Debelangrijkste conclusieuithet onderzoek isdenoodzaak om
Fe-chelatengelchromatografisch teanalyseren om tevoorkomen dat er
chelatenwordenverhandeld dieniet aande testellen eisenvoldoen.

C.vanOuwerkerk.New,trueandimportant.SoilTillageRes.1(1981)
95-96.
Het nieuwe,internationale tijdschrift Soil &TillageResearch (het
eerstenummerverscheen innovember 1980) isgewijd aanhet effect
vandegrondbewerking (inruimste zin)op debodemstructuur ende
plantegroei.Deredactie streeft ernaar zoveelmogelijk artikelen
vanhoogwetenschappelijk niveau teplaatsen. Ter publikatie aangebodenartikelen zullenvooralwordenbeoordeeld op oorspronkelijkheid,
wetenschappelijke juistheid vandeonderzoekresultaten envan de
daarvangegeven interpretatie, en op internationale relevantie.De
artikelen dienen tevens tevoldoen aande eisendie inde 'AanwijzingenvoorAuteurs' aande opzet ende illustraties wordengesteld om ook indit opzichtkwalitatief hoogwaardige publikatieste
kunnenwaarborgen.

F.vanderPaauw.Somebasicprinciplesof the evaluationand
calibrationofsoiltestingmethods.In:Soilandplanttesting
andanalysis.FAOSoilsBulletin381/1 (1980)pp.180-192.
Tekstvanvoordracht,gehouden juni 1977 teRomebij Expert
Consultation (FAO)over 'Soiland PlantTesting and Analysis'.
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AandehandvanNederlandse ervaringwordt aangegeven aanwelke
puntenbijbeoordeling vanmethodenvan grondonderzoek (ev.inontwikkelingslanden) aandachtmoetworden gegeven.Het isb.v.vanbelang natuurwetenschappelijke en economische aspectenbij de opzet
vanhet onderzoekuiteen tehouden.Eenjarige seriesvan proefvelden,
ev. inandere jaren of elders teherhalen,verdienen i.h.a.voorkeurbovenmeerjarige proefvelden.Voorwaardevoorwelslagen is
wijde spreiding van onderzochtefactoren(N,K,P, enz.)watbodemtoestand enmeststofgift betreft.Vereenvoudiging vanproefopzet (potten,plekken)kanmogelijk zijn.Hoebijvergelijking vanmethoden
gehandeld wordt enhoe eenverantwoord bemestingsschemaopbasis van
grondonderzoek en prijsverhoudingen (van oogstprodukt enmeststof)
wordt opgesteld,wordt nader uiteengezet.

W.H. Prins.Twoyears residualeffects fromveryhighrates of
nitrogen application onclay soilundergrass inahumid temperate
climate.Summ,papers XIV Intern.Grassland Congress,LexingtonUSA
(1981)p.131.

W.H. Prins.Voorjaarsgift opgrasland bijT-som 200.PPMagazine 11,
no. 2 (1981)47.
Deresultatenvan 12jaren temperatuursomproeven op zandgrasland
zijnsamengevat.Ten opzichtevan strooienbij een temperatuursom
van 200 °Cgeeftvroeger strooien eenopbrengstderving van de
eerste snede.Deze isgemiddeld 10en 5%bij strooienbijT-som 100
of150.
Bij later strooien,bijvoorbeeld T-som 300,350of 400 isde
opbrengstderving gemiddeld respectievelijk 10,20en30%tenopzichtevan strooienbij T-som200.

W.H. Prins,G.J.G. RauwenJ. Postmus.Veryhigh applications of
nitrogen fertilizer ongrassland andresidual effects inthe following
season. Fertilizer Research 2 (1981)309-327.
Atvery high nitrogen applications (480andmore kgNh a - yr~ )in
field trials onall-grass swards the amount ofN applied exceeded
theamount ofNharvested. In thehumid temperate climate of the
Netherlands in the subsequent spring approximately 25,40,and50%
of this excess nitrogenwas recovered as accumulated mineral
nitrogen in the0-100 cm layer of sandy, clay and heavy clay soil,
respectively. The effect of this excess nitrogen ongrowth during the
subsequent seasonwasmeasured through the increase inDM and N yield
over a reference treatment. In this season all treatments received a
uniform application (40kgNh a - 1 c u t - 1 ) . Residual effects were
absent on sandy soil butdistinct on the clay soils.On the clay
soils each accumulated kg soilmineralnitrogen produced 15kg DM.
Assuming arelatively small contribution of residual nitrogen
carried over instubble,roots and organicmatter, the accumulated
soilmineral nitrogenwould seem tobe as effective as applied
fertilizer nitrogen.
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J. Prummel.Bemestingsbeleidvoorfosfaatenkali.1.Fosfaat.Stikstof8(1981]447-451.2.Kalium.Stikstof8(1981)478-483.
Onderzoekresultaten van fosfaatproeven opbouwland wordenbesproken.
Aandacht isgeschonken aandebetekenisvan debemesting voor deinstandhouding vandehemestingstoestand vandegrond (bemestingsbeleid
op langere termijn) enaan eendoelmatige toediening van demeststoffenom indebehoeftevanhet gewas bijdebestaande fosfaattoestand
tevoorzien (bemestingsbeleid opkorte termijn). Aande orde komen
het typemeststof,dekorreling,de tijd endewijzevan toediening
endeverdeling vande fosfaatbemesting over de gewassen inhetbouwplan.Het fosfaatbemestingsadvies wordtmede afgestemd ophetbereiken enhetbehoud van eenruimvoldoende fosfaattoestand van de
grond omdat fosfaatrijkeregrondenmeer produceeren dan armegronden,
ondanks eenversebemesting.

J. Prummel.HetfosfaatbemestingsbeleidinNederland.Studie-enVervolmakingsdagKon.Vlaamse Ingenieursvereniging over 'Produktieen
kwalitatieveeigenschappenvandemineralemeststoffen',15oktober
1981 (1981)6.1-6.4.
Zie samenvatting bovenstaande publikatie.

J. Prummel.Kalibemesting van aardappelenna ondergeploegd bietenblad.
Bedrijfsontwikkeling 12 (1981)65-67.
Op zavelgrond is eenonderzoekverricht naar dewaardevande inde
herfstmet hetbietenblad ondergeploegde kalivoor debemesting van
aardappelen inhetvolgende jaar.Dezekaliwordtvoor ongeveer80%
teruggevonden inhetkaligehaltevan degrond,maar kanbij debemesting vanhet gewasvolledig inmindering worden gebracht. Een
deelvan dekalikomtblijkbaar nog vrijdoormineralisatiegedurendehet groeiseizoen.

J. Prummel.Kalidüngung und Kartoffelqualität. DerKartoffelbau 32
(1981)73-76.Ookversehenenin:Veröffentlichungen derArbeitsgemeinschaft Kartoffelforschung e.V. Detmold.Band 2 (1981) 13-19.
Ineenvoor deArbeitsgemeinschaftKartoffelforschung gehouden inleiding op de 2 eKartoffeltagung teDetmold november 1980werden de
onderzoekresultaten besproken over dekalibemesting van aardappelen
ende invloed ervan ophet drogestofgehalte ende blauwgevoeligheid.
Denadruk ishierbij gelegd ophetverschil inkalibemesting van
fabrieksaardappelen (matigebemesting met kalisulfaat voor eenhoge
zetmeelopbrengst),consumptieaardappelen (ruimebemestingmet kaliumchloride tervoorkoming vanblauwkleuring) enaardappelenvoor de
verwerkende industrie (hoog drogestofgehalte,geringe blauwgevoeligheid en laag gehalte aanreducerende suikers).
Tevenswordenbesprokenhet chemisch gewasonderzoek ter bepaling
van dekalivoorziening vanhet gewas endemogelijkhedenvan kalioverbemesting.
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J. Prummel.Rijenbemesting bij tuinbonen. (VerslagAGM 456-1979).
ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde,Jaarverslag 1979 (1981)112-113.
J. Prummel.Rijenbemestingmet fosfaatbijbonenenaardappelen.
Bedrijfsontwikkeling 12(1981)1091-1094.
Rijenbemesting met fosfaat (tripel superfosfaat,mono- endiammoniumfosfaat)gafbij poot-en consumptieaardappelen opkalkhoudende zeekleigronden diematig van fosfaatwarenvoorzien, enbij veldbonen
opfosfaatrijkeredalgrondenlossgeenvoordeel boven breedwerpige
bemesting. Stamslabonen daarentegen reageerden opmatig van fosfaat
voorzienekalkhoudende zeekleigronden en inéénvande zes proeven
met tuinbonen op zandgrond gunstig oprijenbemesting.Eenverschil
inreactie tussen degewassenhangt behalvemet de fosfaattoestand
van degrond waarschijnlijk samenmet de aard vanhet wortelstelsel
enmet degroeiduur vanhet gewas.Eengecombineerde NP-bemesting
inrijengaf gemiddeld over alleproeven geenvoordeel.Uithetonderzoek isgebleken,dat rijenbemesting behalvevoormaisvooral in
aanmerking komtvoor stamslabonen.

J. Prummel enH.H.H. Titulaer.AGM 409,Rijenbemestingbij tuinbonen.
Proefboerderijen Borgercompagnie,EmmercompascuumenRolde,Jaarverslag 1978

(1981)121-122.

P.A.C. Raats.Residence times ofwater and soluteswithin and below
the root zone.In:Proc. 'Land andStream Salinity Seminar',Perth,
Australië,12-13november 1980,georganiseerd doorderegering van
West-Australië.Ook in :Agric.WaterManage. 4 (1981) 63-82.
Theprogress of aparcel ofwater or solute in the course of time
canbedetermined by integrating its speed along itspath.This
basic information canbeused todescribe thefate of collections
of parcels ofwater forming a surface or occupying aregion and to
formulate input/output relationships characterizing transport
across aregion. It is shown thatwithin theroot zone the speed of
thewater or solutedepends primarily on the components of the
overallwater balance, theaveragewater content,and the
distribution of thewater uptake.Particular attention isgiven to
recent attempts to inferwater uptake from salinity data. Transport
todrains,ditches,or streams induced by an input distributed
uniformly over the soil surface isdiscussed indetail.If the
ratio of thehalf-spacing betweendrains,ditches,or streams and
thedepth to the impermeable layer is larger than about five,then
i)the isochrones arehorizontal,except close to theoutlets,and
ii)the transit timedensity distribution is approximately
exponential,i.e., the system approximates anapparently well-mixed
system.Methods for determining transit time density distributions
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formore complicated flowpatterns are discussed briefly. Estimates
are also given for the retardation due toadsorption, for the
influence of reactions,and for,theoften small,influence of
dispersion.

P.A.C.Raats.Transportinstructuredporousmedia.In:A.Verruijt
enF.B.J. Barends (eds.),Flowandtransportinporousmedia.Proc.
ofEuromechanics Colloquium 143,Delft,2-4september 1981. (1981)
pp.221-226.
Aggregates, cracks,and channels of roots and animals etc. often
have a large influence on the transport ofwater and ofsolutes.
Physical-mathematical models for transport in soilswith such
structures usually arebased on adistribution ofwater and/or
solutes among amobile and a stationary phase,roughly corresponding
tonetworks of large and of small pores.Important ingredients in
thesemodels are thecapacitiesof thephases,themechanisms of
transport in themobile phase,and themechanisms of exchange between
thephases.Three types of transport canbe distinguished
1)convective,2)diffusive and 3)simultaneously convective and
diffusive. Theexchange among thephases canbe described in terms
of a film resistance and/or adiffusion process.All this leads to
partial integro-differential equations.Using Laplace transforms,
these equations canbe converted topartial differential equations
inwhich all derivativeswith respect to timeoccur. Commonly
usedmodels based on 1)anequivalent film resistance between the
mobile and stationary phases,or 2)aneffective dispersion
coefficient,or 3)equilibrium among thephases correspond,
respectively., torougher approximations of thesepartial differential
equations. Thisway the theory unifies and generalizes a large
number of chromatographical andhydrological models.In this paper
the theory isworked out in detail for a layered structure ofmobile
and stagnantphases.

P.A.C.RaatsenA.W.Warrick.Dynamicsofsoilwater.In:M.E.Jensen
(ed.),Designandoperationoffarmirrigationsystems.ASAEMonograph
no. 3.ASAE,St.Joseph (MichiganVS) (1981)Chapter 4,Part2,pp.
125-142.
The soil shouldbe sufficiently wet tosatisfy the evaporative
demand although notwaterlogged. From the surface downward there
shouldbe a continuous air filled pore space,allowing rapid
release of CO and entrance of 0 2 , that is,the root zone should be
sufficiently aerated. Inorder tomaximize theyield, onemust also
keeptheosmotic pressure of the soil solution low. The tolerance for
salts varieswidely among species.
In this paper the equations ofmassbalance and flow forwater and
salts in the rootzone are reviewed briefly. Solutions foronedimensional flows are discussed in some detail.Fortwo-and threedimensional flows,achronological listof 28papers giving
solutions of themoisture flow equation is presented.
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F.RiemVis.Accumulationanddecompositionoforganicmatterunder
sportsturf.In:R.W.Sheard (ed.),Proc.4 t h Intern.Turfgrass
ResearchConference,Guelph(Can.)(1981)pp.201-207.
Data on accumulation of organicmatter in the top5 cmof 35 school
sports fieldswere analyzed. From the linear relation found between
the organicmatter contents at time tand time t+4years,an
equilibrium content ofninepercentwas calculated.
Trend inorganicmatter contentwas described by the equation
y

m ~y

ym -

-k,t
=e 2 ,
y

°

where:y = organicmatter content,y 0 = initial,y m =at equilibrium,
k 2 = coefficient of decomposition, and t= time inyears.
Assumingy 0 =0.5 andk =0.04, agraphwas constructed inwhich
the organicmatter contents of the 35 fieldswere placed ona
common timescale.
The annual addition of soil organicmatter,kjX,was estimated
from thedecomposition rate atequilibrium (kjx=k 2 y m ) . For this
purposey mwas transformed frompercentage of dry soil intokg ha~
using the equation
bulk density = (0.028x %organicmatter + 0.56)" 1 .
This resulted inamean annual input of 2200kgh a - soil organic
matter. The estimated annual supply of organic residueswas 8000
kgha - ,about 3500kg coming from grass roots and the remainder
from above-ground parts of the grass.The coefficient of
humificationk ,i.e., the fraction of annually added organic
materials (x)that ishumified after oneyearwas 2200 T 8000=
0.28.

F.RiemVis. Bemestingvangrassportvelden.Stikstof8(1981)456-460.
DepH-KCl van de toplaag van grassportvelden moetbij voorkeur 5 of
iets noger zijn,pH-waarden tot 7zijnnietnadelig voor de grasmat.
Een lichte onderhoudsbemestingmet fosfaat enkali is gewenstbij
eenbemestingstoestand van de grond totP-AL = 45enK-getal =25.
De stikstofhoeveelheid moetworden afgestemd op de ouderdom enhet
gebruik vanhet veld, en op de daarmee inverband staande botanische
samenstelling van de zode.Stikstofmoetbijvoorkeurworden gegeven
alskalkammonsalpeter teverdelen over6 à 7 giften tussen februari
ennovember.Hoge stikstofgiften bevorderen de ontwikkeling van
Engels raaigras en straatgras.Wanneer echter jaarlijks met zuurwerkende stikstofmeststoffenwordt bemestneemthet concurrentievermogenvan Engels raaigras af.
Bijhoge stikstofgiften vermindert deweerstand vanhet gras tegen
betreden.
Naarmate meer stikstofwordt gegevenmoet vakerworden gemaaid.
Het aantalmaaibeurten isechter evenzeer afhankelijk van de inde
grasmat voorkomende grassoorten.
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F.RiemVis.FusariumbefallinBeziehungzurStickstoffdüngung.Z.
Vegetationstechnik5(1981)33-35.
Die Ergebnisse von zwei Stickstoffdüngungsversuchen auf Zierrasen
werdenbesprochen.
DieNarbewurde ernsthaft geschädigt durch die Pilzkrankheit
Fusariumnivale,wennmit schwefelsauremAmmoniak odermit schwefelumhülltemHarnstoff gedüngtwurde.Dieskonntenicht auf die saure
Wirkung oder auf den Schwefelgehalt dieser Düngemittel zurückgeführt
werden.Auch Literaturangaben und zusätzliche Beobachtungen gaben
keineklare Auskunft.

F.RiemVis.Hetverloopvanhethumusgehaltebij grasvelden.Techn.
Meded.NSF33(1981) 18-20.
Toevoeren afbraak beheersenhet organische-stofgehaltevan de grond.
Wanneer de toevoer en afbraak van gehumificeerde organische stof aan
elkaargelijk zijnbestaat ereenevenwichtstoestandwaarbijhet
organische-stofgehalte constantblijft.Uit gegevens van schoolsportveldenwerdhethumusgehalte bij evenwicht geschat op ruim 9%. De
bijbehorende afbraakcoëfficiëntbedroeg 4%van de aanwezige humusvoorraad,resulterend ineenhumusafbraakvan 0,04 x50000 = 2200
kg.ha -1.jr -1.De jaarlijkse toevoer aan gehumificeerde organische
stofbedroeg dus ook 2200kg.ha - .jr~ k.Bij eerder onderzoek werd
eenhumificatiecoëfficiëntvan0,28 gevonden, 2200kg gehumificeerd
materiaal kan dus afkomstig zijnvan 2200:0,28 of circa 8000kg
droge organische stof.Ruim dehelft van de 2200kg gehumificeerde
organische stofwordt geleverd doorwortelresten, de andere helft
is afkomstig van debovengrondse delen. Zodebezanding iseen zeer
belangrijke onderhoudsmaatregelvoor debeheersing vanhethumusgehalte.

J. Ris,K.W.SmildeenG.Wijnen.Nitrogenfertilizer recommendations
forarablecropsasbasedonsoilanalysis.FertilizerResearch2
(1981)21-32.
As demonstrated by experimental results forwinterwheat,potatoes
and sugarbeet,soil tests formineral nitrogen in early springmay
be looked upon as ameans ofbetter assessing optimum fertilizer
nitrogen requirements in commercial farming. A second soil test,at
theonset of growth inpotatoes and sugarbeet,may be useful in
considering nitrogen topdressings. It isrecognized,however, that
soilmineral nitrogen data donotprovide a full explanation for
thevariation inoptimumnitrogen dressings and other soil or
climatic factorsmay be involved.

J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.Bemestingvan
Chinesekoolgeteeldonderglas.GroentenFruit37no.2(1981)42-43.
Chinesekoolheeft uiterst dunnewortels,maar doorwortelt de grond
intensief. Debemesting van dit gewaswordt besproken,mede op
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grondvanenkele proefnemingen.Hetgewas vraagteenroyale stikstofgift dieechter,omhetnitraatgehalte inhetgewas niet onnodig
hoog telaten oplopen,beperktmoetworden (5kgKASperare).Voor
kalikaneenmatige toestand (1mmolKper1extract)wordennagestreefd.Demagnesiumbemesting verdient aandacht,ookalomdathet
gewas gemakkelijk symptomen toont (ookvananderevoedingselementen),

J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.Bemestingvan
radijsonderglas.GroentenFruit36no.38(1981)27.
Besprokenworden resultatenvanproeven.Opgrondhiervan wordt
de conclusie getrokken datvoor radijs onder glaseenmatige
stikstofbemestingnodig is(3kgKASperare),maardathetkaligehalte goedoppeilmoetworden gehouden (1|à2mmolKper1
extract).

J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.Eenstikstof-en
kalibemestingsproefmetGypsophila.Proefstn.BloemisterijNed.,
BloemisterijonderzoekinNederlandover1980 (1981)161.

J.P.N.L.RoordavanEysingaen K.W.Smilde.Nutritionaldisorders
inglasshousetomatoes,cucumbersandlettuce.Pudoc,Wageningen
(1981)130pp.(Identiekaaneerderverschenenboekjesvoordeafzonderlijkegewassen.)
Thisbook isaguidetodiagnosis ofnutritional disorders.
Deficiencies andtoxicities areincluded, sixteen inall. Incidence
ofnutritional disordershasbeen exacerbatedbytheincreasinguse
ofpeatandrock-wool substrates,andintroduction ofhydroponic
culture,inparticular thenutrient-film technique. Conditions
pertaining tomineral disorders andmethods ofcontrolarebriefly
described.Inourtrials,young just fully grown leaveswere
sampled foranalysis.Foranalysis oflettuce thewhole mature
headwassampled, discarding yellowordecaying leavesorleaves
contaminated with soil.

W.Salomons.Impactofcivilengineeringonthepathwaysofheavy
metalsfromriverstotheSouthernNorthSea.In:Proc.Intern.Conf.
on 'HeavyMetalsintheEnvironment',15-18September 1981,CEPConsultants,Edinburgh (1981)pp.694-698.

W.SalomonsenW.D.Eysink.Pathwaysofmudandparticulatetrace
metalsfromriverstotheSouthernNorthSea.Spec.Pubis.Intern.
Ass. Sediment5(1981)429-450.
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W.SalomonsenR.G.Gerritse.Someobservationsontheoccurrenceof
phosphorusinrecentsedimentsfromWesternEurope.Scienceofthe
TotalEnvironment 17(1981)37-49.
Riviersedimenten bevatten fosfaatindevormvanorganisch fosfaat
enaanFe,AlenCagebonden anorganisch fosfaat.Inmariene sedimentenisca.25%vanalhetfosfaatalsorganisch fosfaat aanwezig.
InhetIJsselmeer ligtditpercentagehoger, terwijlinsedimenten
van riviereninNederland ditpercentage lager ligt. Anorganisch
fosfaatinsedimentenvandeRijnisvnl. gebondenaanFeenAl.Door
diffusievanfosfaatuithetanoxische deelvansedimenten naarde
aërobe oppervlaktelaag heefteenaanzienlijkeverrijkingplaatsvan
aanFeenAlgebonden fosfaat indeze laag.Analytisch chemische
methodenomanorganisch enorganisch fosfaatindeze sedimentente
bepalenwerden geëvalueerd engeoptimaliseerd.

W.SalomonsenW.G.Mook.Fieldobservationsoftheisotopiccomposition
ofparticulateorganiccarbonintheSouthernNorthSeaandadjacent
estuaries.MarineGeology41 (1981)M 11-M20.

W.SalomonsenH.vanPagee.PredictionofNTAlevelsinriversystems
andtheireffectonmetalconcentrations.In:Proc.Intern.Conf.on
'HeavyMetalsintheEnvironment',15-18September1981,Amsterdam.
CEP-Consultants,Edinburgh (1981)pp.359-363.

C.M.J.Sluijsmans.Vruchtwisselingenbodemvruchtbaarheid. In:Themaboekje2,PAGV,Lelystad (1981)pp.31-37.
Erwordt ingegaanopdebetekenis vanbouwplanvernauwing inde
richtingvanmeer rooivruchten voordefysische enchemische toestandvandegrond.
Beargumenteerdwordtdatbouwplanvernauwing geen aanleiding geeft
tot acute zorg overhethumusgehaltevandegrond.Eenaantal bijkomende factorenalsdeverandering inhetberijdenenbewerken,
deverminderde uitzaaivangroenbemestersendeintroductievan
beregening geven echterwelreden totbezorgdheid voordestructuurvandegrond.Eeneenmaal verknoeide structuur laat zijn sporen
na,maar onder onze omstandigheden isdatnietvanlange duur.Kennelijk zijndeboerenmethunkennis,hunwerktuigenpark engeholpen
dooronsklimaatbijdehuidige bouwplannen instaateenongunstige
structuurtoestandvandebouwvoor-zijhetniet op staande voetterepareren.Menmoet zichmisschienmeer zorgenmaken overde
optredende verdichtingvandeondergrond.
Bouwplanvernauwing inderichtingvanmeer aardappelen ènbieten
resulteertwaarschijnlijk niet inforsewijzigingenvandegemiddelde stikstofrijkdomvandegrond,welineenhogere fosfaattoestand. Overhetlotvandekalitoestand zijn eenduidige uitspraken
niet goedmogelijk.
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L.A.H,deSmetenD.Daniels.Verslempingvanakkerbouwpercelenin
hetnoordelijkkleigebied.Bedrijfsontwikkeling 12(1981)1031-1035.
Van 1965 t.e.m. 1970is invijf proefgebieden inhet noordelijk
kleigebied onderzoek verricht naar deverslemping op akkerbouwpercelen, waarbij tevenswaarnemingenwerden gedaan aangaande devruchtwisseling enhet tijdstip ende aardvan de grondbewerking. De
resultatenwerden onderling en in samenhangmet de bodemgesteldheid,
de grondwatertrap en deweersgesteldheid vergeleken.
Er is o.a. een lineair verband gevonden tussen deverslemping en
het quotiënt van dehoeveelheid neerslag enhet aantal ijsdagen
(max. temperatuur <0 °C).Bijeen toenemende zwaartevan debovengrond en een toenemend kalkgehalte vanhet profiel neemt deverslemping af.Extraverslemping komt voor opknippige zware kleien op sterkkruimigekalkarme zavelgronden.Nahalf december
ploegen resulteert inmeer verslemping dan eerder ploegen.Kort na
ploegen verfijnde (ingezaaide) grond verslemptmeerdan vergelijkbare
grondmet enigeweken tijd tussenbeidebewerkingen. Na rooigewassen
isde grond inhetvolgende voorjaarhet sterkstverslempt;na een
groenbemester overwegend weinig. Verschillende factoren zijnonderlingvan elkaar afhankelijk.

K.W.Smilde.Heavy-metal accumulation incropsgrownonsewage sludge
amendedwithmetal salts.PlantSoil 62 (1981J 3-14.
Poplar, oats,maize,English ryegrass,butter head lettuce,spinach
and French beans,were grown in potswith pure sewage sludge (pH
6.7), amendedwith Cd,Cr,Cu,Ni,Pb and Znacetates,either added
singly or in combination, tostudymetal effects on plant growth
andmetal uptake.Phytotoxicmetal doses variedwithmetal and plant
species, increasing in the order Cd<Ni<Cu<Zn<Cr and Pb. The
threshold dose of toxicmetals applied in combinationwas generally
lower than that ofmetals given singly.Addition of Cd,Ni and Zn
was clearly reflected in the respective plant concentrations. This
wasmuch less so for Cu,whereas Cr and Pb concentrations were not
affected inmost plant species.Critical plant (leaf)metal
concentrations were lower formetals applied in combination than
for singlemetals.Because of such phenomena theuse of critical
levels as adiagnostic tool fordetermining potential multiple
metal toxicity is limited.

D.E.Smiles,K.M.Perroux,S.J.ZegelinenP.A.C.Raats.
Hydrodynamicdispersionduringconstantrateabsorptionofwaterby
soil.SoilSei.Soc.Am.J.45(1981)453-458.
An analysis ofhydrodynamic dispersion accompanying constant flux
absorption ofKCl solutionby an initially relatively dry soil,is
developed for the casewhen thehydrodynamic dispersion coefficient
isporewater velocity-independent. It is shown that in this process
both thewater content and the soilwater salt concentration are
uniquely definedby 9 (X,T)and C (X,T),where X =v 0 x and T=
v 0 2 t are space-and timelike coordinates,and v 0 is the constant
surface flux ofwater.
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Quasi-analyticalmethodsbasedontheflux-concentrationrelation
predict9(X,Tlwhileanerror-functionsolution,basedonamaterial
coordinateQlabelingparcelsofwater,predictsthesaltprofile.
Theanalysis-isdemonstratedusingachemicallyinertsandysoil.
Theresultsshow thatduringtransient,unsaturatedflowasimple
piston-flowmodeldescribed theprocessoverarangeofwater
contents.Themethodmaybeextendedtoexploredispersionin
structuredandchemicallyreactivesoils.
B.D.SoaneenC.vanOuwerkerk.Theroleoffieldtrafficstudiesin
soilmanagementresearch.SoilTillageRes.1(1981)205-206.
Delandbouwtrekkerswordensteedszwaarderenzeoefenenondersteeds
ongunstigeromstandighedensteedsgroterekrachtenopdegronduit,
vooralookomdatzesteedszwaarderelastenmoetentransporteren.
Dezetoenameindeintensiteitvanhetrijdenoverhetlandvormteen
zodanigebedreigingvoordebodemstructuurdatgevreesdmoetworden
voornegatieveeffectenopdebewerkbaarheidvandegrondenopde
groeienopbrengstvandegewassen.Hetisaannemelijkdatopden
duurookbenedendebouwvoorernstigeverdichtingenzullenontstaan
diealleentegenzeerhogekostenenwellichtslechtstijdelijk
zullenkunnenwordenopgeheven.Grondbewerkingenberijdingkunnen
alsopponentenwordenbeschouwdendaaromwordtervoorgepleithet
onderzoekoverberijdingengrondbewerking teintegreren.Ditzal
kunnenleidentotmeerinzichtindezecomplexeproblematiekenuiteindelijkeenwetenschappelijkebasisvooreenverantwoordbodemgebruikkunnenopleveren.

L.vanderVeen.Veeljarigeproefmetvarkensdrijfmestopeenjonge
veenkolonialegrond (AGM155/IB0072)1978.ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde,Jaarverslag 1978(1981)99-118.
L.vanderVeen.Veeljarigeproefmetvarkensdrijfmestopeenjonge
veenkolonialegrond (AGM155/IB0072) 1979.Proefboerderijen
Borgercompagnie,EmmercompascuumenRolde,Jaarverslag1979(1981)
94-109.

A.W.WarrickenP.A.C.Raats.Flowpatternsunderdripirrigation.
In:M.E.Jensen (ed.),Designandoperationoffarmirrigationsystems.
ASAEMonographno.3.ASAE,St.Joseph(MichiganVS) (1981)Chapter16,
Sect.4,pp.679-685(714-717refs.).
Thedistributionpatternofsoilwaterresultingfromtricklesources
canbeverydifferentfromthoseresultingfromthemoreconventional
modesofirrigation.Inadditiontoagenerallyhigherfrequencyof
application,waterisaddedatdiscretepointsonthesoilsurface
ratherthanovertheentirearea.Ifthepointisisolated,thesoil
iswettedinabulb-like,axiallysymmetricpatternratherthanina
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one-dimensional fashion.Iftheemittersaresufficiently close
together thewetter partsofthesurfacewillmerge.Inanextreme
case,ifmany emittersareclose together onaline,theresultis
an effective lineorstrip sourceandthepatternofwettingwillbe
two-dimensional (horizontal inthedirection perpendicular tothe
sourceandvertical)rather than three-dimensional.
In thisbrief review,thegross features ofwetting patterns
during infiltration fromapoint sourcewillbeconsidered first.
Nextthedistributions ofpressurehead andwater contentandthe
flowpatternsforsteady flowswillbediscussed. Thenmore complex
situations involving cyclicmoisture regimes,heterogeneousand
stratified soils,andwater uptakebyplantswillbeconsidered.

L.K.Wiersum.Problemsinsoilfertilitycharacterizationbymeansof
plantnutrientrequirements.PlantSoil61 (1981)259-267.
Inthisdiscussionanattempt ismade toconsider theextentto
which ratesofuptakebyroots,asestablished inplant physiological
research,canbeused assupply rates towards theroots inthesoil
system.Multiplying measured totalroot lengthorsurfaceinthe
fieldwith ratesofwater influx gives amounts ofwaterusethatare
usually somewhathigher than those actually occurring inthefield.
Thismaybeduetothefact thatthelevelofactivity ofolder
roots isunknownandcannotbetaken into account.Thehigh influx
valuesofmineral nutrients obtained inphysiological researchcan
onlybeused ifwecandelineate thesizeandlocationofthe
actively absorbing root surface,definetheactual soil-root contact
and obtainmore informationonactivity variations ofroots during
periodsofstress.
G.Wijnen.DebetekenisvanN-grondonderzoekvooraardappelen(KB327en
AGM408)ensuikerbieten(KB328enGV360).ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde,Jaarverslag1978(1981)75-80.
G.Wijnen.DebetekenisvanN-grondonderzoekvooraardappelen(KB386en
AGM455)ensuikerbieten(KB387enGV405).ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde,Jaarverslag1979(1981)74-79.
G.Wijnen.Destikstofbehoeftevanrogge,haverenaardappelenin1978.PR
934enPR935-(GV126enAGM149).ProefboerderijenBorgercompagnie,
EmmercompascuumenRolde,Jaarverslag1978(1981)92-96.
G.Wijnen.Destikstofbehoeftevanrogge,haverenaardappelenin1979.PR
934enPR935-(GV126enAGM149).ProefboerderijenBorgercompagnie,
EmmercompascuumenRolde,Jaarverslag1979(1981)88-92.
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G.Wijnen.N-hoeveelhedeninrelatietotdeN-bepalingindegrond
hijaardappelen.Proefveldverslag 1981voordeklei-akkerbouwin
GroningenenFriesland.StichtingProefboerderijenNoordelijke
Akkerbouw(1981)56-57.
Rapporten
Monsternemingen-voorbehandelingvoorgrond-engewasonderzoek.VoorschriftenaanhetIB. (With an English

summary:

Collection

and pretreatment

of samples for soil and orop

Procedures

at the Institute

for Soil Fertility.)

analysis.

Inst.Bodemvrucht-

baarheid,Rapp.5-81 (1981)31pp.
Regelszijnopgesteldvooreenuniformeenzorgvuldigemethode
vanmonsterneming.Dezeregelsomvattenhetnemenenvoorbehandelen
vangrond-engewasmonsters.Bijdegewasmonsterswordenverschillendeland-entuinbouwgewassenonderscheiden.Eenaparthoofdstuk
isgewijdaanmonstersvooronderzoekopzwaremetalen,waarbijde
nadrukligtopeencontaminatie-vrijebehandeling.

J.FlorisenA.deJager.Eenschattingvanhetverliesaandrogestof
envandeveranderingindiametervanwortelsvanEngelsraaigras
(Loliumperenne)doorbemonsteren,bewarenenspoelen. (With an

English

summary: An estimation

diameter

of roots of perennial
storage,

of dry-matter
ryegrass

loss and changes in the

(Lolium perenne)

due to

sampling,

and washing.) Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.1-81 (1981)

18pp.
Eeneersteonderzoek-bijtarwe-vandrogestofverliezenvanwortelstijdensbewaren,vrijspoelenuitgrondenverdereopwerkingis
vervolgdmetEngelsraaigrasomnategaanoferbelangrijkeverschillenzijntussenverschillendeplantesoorten.Daarbijisnuook
gekekennaarheteffectvanbewarenvanhetmonsterineendiepvriezerennaarheteffectvandeverschillendebehandelingenopde
worteldiameter.
Deverliezenliggenbijbeideplantesoortenindezelfdegrootteorde,totmaximaal30à40%!Bewarenineendiepvriezergeeftlagere
totaleverliezen(aanheteindvandeprocedure)dantweewekenin
eenkoelcelofenkeledagenbijkamertemperatuur,maardezeverschillenvallenwegalsookeenbehandelingmetNa^PjOywordttoegepast(introductieondervacuüm),zoalsbijkleimonsters.Gedurende
meerderedagenbewarenbijkamertemperatuurmoetwordenafgeraden!
Deworteldiameterwordtnietbeïnvloed,ofhetmoetzijndoordiepvriezen.Deoplopendeverliezentijdenshetopwerkenvanhetmonster
zijnwaarschijnlijk teverklarenmetresp.verademing,weglekken
uitdeintactecelenweglekkenvandeoverigecelinhoud.
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G.JagerenH.Velvis.Thebacterialflorainandoutsidethe
rhizosphereofwheat,grass,sugarbeetandpotatoonalight
sandyloam.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.7-81(1981)35pp.
The aerobic bacteria from therhizosphereofyoung andoldplants,
and from thecorresponding soilnotinfluenced byroots,were
studied onacrop rotationplot inthepolder Oostelijk Flevoland
wherewheat,ryegrass,sugar beetandpotatoeswere grownforsix
years insuccession.
The following properties ofbacteria isolated from soiland
rhizospherewere compared:morphology, reactiontoGram's stain,
chromogenesis,thegenus towhich theisolatebelongs,theabilityto
decompose ortransform 25different substrates,andsensitivityto
eightantibiotics.
Itwasfound that theisolates from therhizosphereofyoungand
old plants differed from thoseofthecorresponding soilandthat
theywere alsomutually different.Arthrobacterwasthemost
important genus isolated from soil.Arthrobacter andCorynebacter
were present inabout equal amounts intheisolates fromyoung wheat
plants (together 25%),buttheyweremuchmore numerous (againin
about equal proportions)intherhizosphereofolderwheat plants
(together 60%). ThegeneraFlavobacterium andSporocytophaga/
Flexibacterium were specific fortherhizosphereofyoung wheat
plants. Pseudomonadswere present,butcouldnotberegardedas
specific.Corynebacteriumcanberegarded asspecific forthe
rhizosphereofwheat,especially forolder plants.Respresentatives
of this genuswere also rather abundant intherhizosphereofolder
potato plants.After plowing, they againwere present inrather
largenumbers inthesoilonwhichwheathadbeengrown.

P.vanLune.Invloedvanbekalkingvanrivierkleimetcalciumcarbonaatencalciumsulfaat,incombinatiemetijzer,mangaanenborium,
ophetoptredenvanstipenzachtbijCox'sOrangePippinappels.
(With an English summary: Effect of timing river alay with calcium
carbonate and calcium sulphate,

in combination with iron, manganese

and boron, on the incidence of bitter

pit and breakdown in

apples.)

Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.8-81(1981)61 pp.
Ineennegen jaar durendepotproefwerd deinvloedvanbekalking
van rivierkleimetcalciumcarbonaat encalciumsulfaat,incombinatiemetijzer-,mangaan-enboriumgift,ophetoptredenvanstipen
zachtbijCox'sOrange Pippin appels nagegaan.Bekalkingvande
grond totpH-KCl7,4gafeenverlagingvanhetoptredenvanzacht
indeappels.Indien tevens ijzer,mangaanenboriumwerd toegediendwerdhetoptredenvanstip indevruchtenverlaagd enhet
percentage gavevruchtenverhoogd. Toedieningvancalciumsulfaat
bijdehoogste gift calciumcarbonaathadgeen effectophetoptredenvanstipenzachtindeappels.
De invloedvandebehandelingenopstipenzachtindevruchten
kwamweinig overeenmetdeinvloedvandebehandelingenopde
minerale samenstellingvandebladeren endevruchten.
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HetsterkeroptredenvanCox's-ziekte (midscheutsbladvalenbruine
vlekkenopdebladeren)indebomenbijbekalkingvandegrondtot
pH-KCl7,4kontegengegaanwordendoortoevoegingvanijzer,mangaan
enborium.

M.vanNoordwijkenP.A.C. Raats. Zoutophopingen-uitspoelinginsamenhangmethetdruppelsysteembijdeteeltopsteenwol. (With an
English, summary: The influenae
and leaching of salts

of the drip system upon the

in rockwool cultures.)

accumulation

Inst.Bodemvruchtbaarheid,

Rapp.9-81 (1981)36pp.
Bijgebruikvansteenwolalssubstraatvoordeteeltvantuinbouwgewassenkunnenproblemenontstaanverbandhoudendmethetverdelingspatroonvandevoedingsoplossing.Inditrapportwordthettransportprocesvandevoedingsoplossingbeschreven aandehandvanproefnemingenmeteenkleurstof.Bijstudievanbewortelingenzoutpatroon
ineenkomkommerteeltopdeproeftuinSappemeerin1978,bleekdat
problemenvanzoutophopingnietvoorkwamen.Uiteenmineraalbalans
voordezeproefbleekechterruimtweederdevandekunstmestzouten
dekasgrondingespoeld tezijn.
Vanuittheoretischoogpuntwordtaangegeveninwelkematedoorspoelingnodigkanzijnbijgebruikvanslechtofmatiggietwater.
Daarnaastblijktdateisengesteldkunnenwordenaandebuffercapaciteitvanhetsysteem,tervoorkomingvantijdelijkeophopingvan
opzichzelfgewenstevoedingszouten.Kleinereteeltvoluminazullen
indepraktijkvaaktotverhoogdeuitspoeling leiden.Praktische
adviezenwordengegevenoverplaatsingvandruppelaarsenafvoerspleten.

J.H.Pieters.Oorzakenenbestrijdingvandefysiologischeafwijking
'inwendigbruin'inknolselderij. (With an English
and control
celeriac.)

of the physiological

disorder

summary: Causée

'internal

browning'

in

Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.3-81 (1981)31pp.

Verslagvanonderzoek 1971-1979.TijdigeenzonodigherhaaldebespuitingvanhetgewasmeteenoplossingvanboraxofManeltraboriumlijktdemeestdoeltreffendemethodetezijnomhetverschijnseltevoorkomen.Aandestructuur,ookaandievandeondergrond,dienenbijdeteeltvangezondeknolselderijzwareeisen
tewordengesteld.

J.H.PietersenP.Nicolai.Invloedvanstikstofbemesting,plantverbandenoogsttijdstipopdeproduktievantweeineenmaalte
oogstenspruitkoolrassen. (With an English
nitrogen
production

fertilization,

summary: Effect

plant spacing and harvest

of two single-pick

harvest

of

date on the

sprout varieties.)

Inst.

Bodemvruchtbaarheid,Rapp.2-81(1981)42pp.
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Verslag van eenonderzoek opvier eenjarige proefvelden inde jaren
1970-1971met Topscore envroege Stiekema. Stikstofhoeveelheden van
150en 25QkgN perhawerden ineenmaalof gedeeld gegeven bij
tweeplantverbanden:45*67 en35x67 enmet twee oogsttijdstippen.
Deruim geplante selectievroege Stiekemamet 250kgN perha als
basisbemesting leverdedebeste opbrengst, zowel inkilogrammen als
kwalitatief.Voor devroege oogstwaswijd plantenzonderstikstofoverbemesting debeste teeltmethode;de lateoogstwasbeter-zijhet
nietbelangrijk- bij nauweplanting eneengedeelde stikstofgift.

P. deWilligen.Mathematical analysis ofdiffusion andmass flow of
solutes toarootassuming constantuptake. Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Rapp. 6-81 (1981)56pp.
An analytical solution concerning diffusion andmass flow of a
solute toaroot,when uptake isconstant andwhen adsorptionor
desorption of the soluteby the soilproceeds at finiterate,is
presented. From this solution,solutions could bederived for
instantaneous adsorption and/or transport by diffusiononly.
Results of calculationsarepresented,pertaining to two typesof
solute,onewhich is subject toadsorption (phosphate)and one
which isnot (nitrate). It is shown that theperiod of uptake,in
accordancewith plant demand, isnot significantly increased when
inaddition todiffusionmass flowcontributes to transport of the
solute, as far asnitrate isconcerned. In the case ofphosphate,
mass flow can considerably lenghten the period ofuptake according
toplantdemand,provided root densities arenot toohigh.When the
half-life value of the adsorption reaction isof theorder of a few
days, it is shown that thedevelopment of the concentration profile
isvirtually identical to thatdeveloped when adsorption is
instantaneous.

P.A. ZandtenP.deWilligen.Simulatievanstikstofverdelinginde
grondinwinterenvoorjaar. (With an English summary: Simulation of
nitrogen distribution in the soil in winter and spring.) Inst.
Bodemvruchtbaarheid, Rapp 4-81 (1981)73pp.
Resultatenvanberekeningen t.a.v. hetverloopvanhetmineralestikstofgehalte indebodemwerdenvergelekenmetmeetresultaten.
Als rekeningwerd gehoudenmetvrijkomenvan stikstof uithumus
enoogstresten, en tevens het effectvan temperatuur op snelheid
vanmineralisatie inrekening werd gebracht,werd eenbevredigende
overeenkomst bereikt tussenberekenings- enmeetresultaten, zij
hetdat indebovenste 60cmvanhet profielberekende stikstofgehaltensteedshogeruitkwamendangemetengehalten.Aannemelijk kon
gemaaktwordendatditverschil wasveroorzaakt door denitrificatie
die inhetbeginVandebeschouwde periodewas opgetreden.
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Elders

Versehenen

H.F.M.Aarts,C.vanQuwerkerkenJ.K.Kouwenhoven.Invloedvanhet
tijdstipenwijzevanhoofdgrondbewerkingopdestructuurvande
grondendeonkruidontwikkelinginsuikerbieten.Verslagvanhet
eersteproefjaar,1980/1981.Landbouwhogeschool,VakgroepGrondbewerking,Rapp.1981-5(1981)29pp.
Firsttentativeassessmentofgeochemicalenvironmentalproblems
associatedwithminingoperationsatPanguna(BougainvilleIsland,
PapuaNewGuinea).WaterloopkundigLab.Delft.ReportR1608(1981)
55pp+fign.
Geochemicalenvironmentalproblemsassociatedwithminingoperations
atPanguna.WaterloopkundigLab.Delft.ReportR1608-01 (1981)40pp.
InventarisatieengeochemischgedragvanzwaremetalenindeSchelde
enWesterschelde.WaterloopkundigLab.Delft.Versl.M1640/M1736
(1981)61pp+fign.
Waterkwaliteitsaspektentijdensennahetstortenvanbaggerspecieuit
deMaasmond,deBotlek-endeWaalhaveninhetOostvoornseMeer.
WaterloopkundigLab.Delft.Versl.M1501/M1549deelII(1981)34pp+
fign.
ZwaremetaleninbodemslibuithetGrevelingermeerin1981.WaterloopkundigLab.Delft.Versl.M1785 (1981)4pp+fign.
Uitgaven met een beperkt

verspreidingsgebied

Nota 's
J.vanderBoonenJ.H.Pieters.Stikstofaanboduitgrondenbemesting,ennitraatinspinazie.Stikstofbemestingsproevenbijspinazie
opzeekleiin198Q.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota97(1981)36pp.
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A.Das.BasisbemestingmetOsmocoteenbijbemestingviadevochtvoorzieningbijlaanbomenincontainers.VerslagvanIB6296over1978en
1979.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota98(1981)18pp.
P.DelverenP.J.Bolding.Watervoorziening indefruitteelt.(Hetgebruikvantensiometersbijdevaststellingvanhetmomentvanwatergeven).Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota95(1981)29pp.
S.deHaanenJ.Lubbers.Additionalphosphorusremovalbychemical
treatment;effectoncontent,availabilitytocropsandleachability
ofphosphorus,cadmium,copper,nickelandzincinsewagesludges
fromBodegraven,GoudaandNieuwveen.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota
94(1981)15pp.
P.A.C.Raats.ReportofabriefvisittoNewZealand,7-13december
1980.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota96(1981)26pp.
H.C.Vierveijzer.Vergelijkendonderzoekvanmethodenterbepalingvan
hetminerale-stikstofgehaltevanveldvochtigegrondmonstersenfiltraten
daarvan.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota93(1981)42pp.
R.VriesemaenR.G.Gerritse.Gehaltenaananorganischenorganisch
fosfaatindrijfmesten.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota99(1981)7pp.
Interne

Rapporten LBNM(St. Landbouwkd. Bur. Ned. Meststof fervind. )

G.H.Arnold.Fosfaatmeststoffen,bouwlandengrasland,1973.St.Landbouwkd.Bur.Ned.Meststoffenind.Versl.B248(1981)28pp.
G.H.Arnold.N-bemestingvanzaadbieten,1974.St.Landbouwkd.Bur.
Ned.Meststoffenind.Versl.B283A(1981)9pp.
G.H.Arnold.Natriumbemestingvansuikerbieten,1975.St.Landbouwkd.
Bur.Ned.Meststoffenind.Versl.B297 (1981)22pp.
G.H.Arnold.NP-rijenbemestingvansnijmais,1978.St.Landbouwkd.
Bur.Ned.Meststoffenind.Versl.B347 (1981)21pp.
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G.H.ArnoldenW.H.Prins.PK-bemestingsproefopgrasland,Vries,1975.
St.Landbouwkd.Bur.Ned.Meststoffenind.Versl.B301A (1981)7pp.
W.H.PrinsenA.Brak.StalmestenN-reaktiegrasland,Gortel,1978.
St.Landbouwkd.Bur.Ned.Meststoffenind.Versl.B339 (1981)28pp.
W.H.Prins,G.J.G.RauwenJ.Postmus,metbijdragenvanJ.J.Neeteson.
JaarproduktieenN-reaktiegrasland,1978.Veeljarigeproefopzand,
Finsterwolde.St.Landbouwkd.Bur.Ned.Meststoffenind.Versl.B337
(1981)76pp.
G.J.G.RauwenJ.vandenBos.pHenN-reaktiegrasland,1976.St.
Landbouwkd.Bur.Ned.Meststoffenind.Versl.B308 (1981)35pp.
G.J.G.RauwenJ.vandenBos.pHenN-reaktiegrasland,1977.St.
Landbouwkd.Bur.Ned.Meststoffenind.Versl.B325 (1981)36pp.
G.J.G.Rauw,W.H.PrinsenJ.Postmus.Stikstofbemestingvangrasland
bijdroogteendeinvloedvaneenveldperiode,TenBoer,1975.St.
Landbouwkd.Bur.Ned.Meststoffenind.Versl.B301B (1981)17pp.
J.H.SchepersenG.J.G.Rauw.N-overbemestingaardappelen,1976.St.
Landbouwkd.Bur.Ned.Meststoff
enind.Versl.B309 (1981)83pp.
J.H.SchepersenG.J.G.Rauw.N-overbemestingaardappelen,1977.St.
Landbouwkd.Bur.Ned.Meststoffenind.Versl.B326 (1981)63pp.
Elders

versahenen

J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.Proevenmetnitrificatieremmersbijsla,andijvieenspinazieinhetvoorjaar1981.
Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternVersl.27(1981)18pp.
Voordrachten
G.H.Arnold
Drijfmesttoedieningenmilieubelasting. (Contactcommissie 'Teeltvan
Snijmais'RIVRO,Wageningen,20maart.)
Negative Nebenwirkungen von Gülle aufDauergrünland (posterpresentatie). (7.Tagung 'FragenderGüllerei',Gumpenstein (Oostenrijk), 30
September.)
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R.ArnoldBik
Hetbemestingsonderzoek ophetProefstation teAalsmeer. (Bodemkundige Specialisten,Aalsmeer, 14januari.)
Stikstof-enkalibemesting bijMini-Cymbidium. (Voorlichtingsdag
Cymbidium,Aalsmeer, 11 februari.)
Substrate and fertilizer trialswith flower crops. (Exe.3rdIntern.
Symp. onWater Supply and Irrigation in the Open and under Protected
Cultivation,Aalsmeer,5maart.)
Buitenlandse ervaringenmetboomschors inpotgrond. (Voorlichtingsdag
Potgrond,Aalsmeer, 25maart.)
Bemestingsonderzoek in 1981. (Vergadering Bodemkundige Afdeling,
Proefstation Naaldwijk, 20 augustus.)
Nitrogen and potassium fertilization ofAlstroemeria grown inpeat.
(ISHSsymposium 'Substrates inHorticulture other than soils insitu',
Angers (Fr.), 3september.)
De teeltvanMini-Cymbidium op steenwol. (Verg. 'Contactgroep zonder
aarde',Aalsmeer, 8 oktober.)
Mangaanbemestingbij gerbera. (Voorlichtingsdag gerbera,Aalsmeer,
21 oktober.)
Potgronden indebloemisterij. (Bemestingscursus,Proefstation Naaldwijk, 13november.)
Bemesting van gerbera. (Bemestingscursus,Proefstation Naaldwijk,
11 december.)

P.Boekei
De structuur van de grond indemoderne landbouw. (Landbouwvereniging,
Stedum,26 januari.)
Gevolgen vannieuwe ontwikkelingen inde landbouw voor de structuur
van de grond. (LerarenMiddelbare Landbouwscholen,Haren, 18september.)
28jaarminiatuur organische-stofbedrijven. (Stafvergadering IB,
Haren, 19november.)
Debewerkbaarheid van de grond inhet voorjaar (HogereLandbouwschool,
Groningen, 1december.)

J.vanderBoon
A slow-release fertilizer fornursery plants in container. (ISHS
symposium 'Substrates inHorticulture other than soils in situ',
Angers (Fr.), 3september.)
Soil testing in TheNetherlands. (11th intern. Course on Vegetable
Growing,Haren,6 oktober.)
Panel discussiononfertilizationproblems.(11 ^ Intern. Course on
Vegetable Growing,Wageningen, 8oktober.)
Resultaten van onderzoek: Proevenmet lelie. (Verg.afd. Bemesting
inde tuinbouw IB,Haren, 15oktober.)
Fysiogene ziekten bij groenten onder glas. (Cursus Bemesting en
Grondonderzoek,Proefstation Naaldwijk, 6 november.)
Resultaten van onderzoek: Teeltvan laanbomen op steenwol. (Verg.
afd.Bemesting in de tuinbouw IB,Haren, 19november.)
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R.Boxraa
Chemisch gedragvan ijzerchelaten inveensubstraat. (Stafvergadering
IB, Haren, 19november.)

P.Delver
Druppelbevloeiing. (Staf-onderzoekersvergadering,Wilhelminadorp,
6 maart.)
Het 'stikstof-mineraal' onderzoek. (Bodemkundige Specialisten Tuinbouw,Wageningen, 11maart.)
Druppelbevloeiing bijvruchtbomen. (Stafvergadering IB,Haren,
15oktober.)

K.Dilz
Verslag vanhet 'Forum duBlé' teVersailles. (Verg.afd. Bemesting
in de landbouw IB,Haren,7 januari.)
Stikstofbemesting van granen. (Cursus oud-leerlingenMLS enHLS,
Groningen, 8 januari.)
Prevision desbesoins en azote dublé d'hiver fondées sur l'analyse
du sol:possibilités et limites. (Bijeenkomstwerkgroep AGRIMEDvan
de EG,Toulouse (Fr.), 14januari.)
Ervaringenmet stikstofbemesting op tarwe. (Tarwestudieclub O.Flevoland,Emmeloord, 21 januari;Gezamenlijke tarwestudieclubs Groningen,
Groningen, 27januari;Tarwestudieclubs op Zuid-Beveland,KapelleBiezelinge,20 februari.)
Het verloop van de stikstofmineralisatie inhet voorjaar. (Tarwestudieclubs op Zuid-Beveland,Kapelle-Biezelinge, 20 februari.)
Grenzenvan de stikstofbemestingenhet optimaal gebruik van stikstofmeststoffen. (Staf Consulentschap Akkerbouw te Roermond, Stevensweert,
9 maart.)
Tien jaarmaisonderzoek op Gortel. (OpenDag,01deWeije,Vaassen,
22 april.)
Stikstofrendement en-efficiëntie. (Kunstmestcolloquium,Wageningen,
8 mei.)
Prevision dubesoin en azote dublé d'hiver fondée sur l'analyse du
sol. (Deskundigen ITCF (Fr.), Vaassen,23 september.)
Gedeelde stikstofbemesting aan aardappelen. (Specialisten Cons.
Bodemen Bemesting,Vaassen,25 november.)

W.vanDriel
Schadelijke stoffen inbaggerspecie. (Hoogheemraden enbestuur van
deUitwaterende Sluizen,Haren,4 juni.)
Landwirtschaftliche Nutzung vonkontaminiertenFlusssedimenten.
(Nederlands-Duitse werkgroep 'Siedlungsabfallkomposte,Bremen,
11 juni.)
Heavy-metal contents of Dutch arable soils. (Jaarvergadering VDLUFA,
Trier, 18september.)
Betekenis van zwaremetalen inde landbouw. (Nederl. Bodemkundige
Vereniging,Wageningen, 12november.)
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H.vanDijk
Nederlands onderzoek m.b.t.kwalitatieve aspectenvan 'humus'-vorming en-afbraak. (Stafvergadering IB,Haren, 19 februari.)
Somenotes on the importance ofmineralization and immobilization
ofnitrogen inmaking fertilizer recommendations. (ColloqueHumusAzote, Reims (Fr.), 8 juli.)

T.A.vanDijk
Stikstofverliezen uit zandgraslandlysimeters. (Stafvergadering IB,
Haren, 19november.)

H.G.vanFaassen
Invloed van chemische grondontsmetting op depersistentie van andere
bestrijdingsmiddelen inde grond. (Stafvergadering IB,Haren, 19
maarc;NajaarsvergaderingNederlandse Plantenziektenkundige Vereniging,Wageningen, 13oktober.)

Th.J. Ferrari
Introduction todynamic simulation,voordracht gecombineerd met
begeleiding practica. (Post-graduate course 'Simulation ofplant
growth and cropproduction,Wageningen, 23-25 en 28-29 april.)

R.G.Gerritse
Mobility of toxic elements in soils treatedwith sewage sludge.
(Intern.Conference on 'Heavymetals in theenvironment',
AmsüerdïiTa, 18september.)
Mobiliteit van zwaremetalen in debodem. (Nederlandse Bodemkundige
Vereniging,Wageningen, 12november.)

A.J. de Groot
Standardization ofmethodsof analysis forheavy metals insediments.
(Intern. Symp.on 'FreshWater Sediments',Kingston (Ontario),
17juni.)

S.deHaan
Zuiveringsslib alsmeststof of grondverbeteringsmiddel. (Dagelijks
bestuur Hoogheemraadschap van deUitwatarende Sluizen vanKennemerland enWest-Friesland,Haren,6mei.)
Additional phosphorus removal from sewageby chemical treatment;
effect on content,availability tocrops and leachability of
phosphorus, cadmium, copper,nickel and zinc in sewage sludges from
Bodegraven, Gouda andNieuwveen. (Commission d'Etudes des
Polyphosphates E.V., IMG-TNO,Delft,2 juli.)
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G.Jager
Rhizoctonia solani suppressiveness inpotato fields in The
Netherlands. (Intern.Symposium 'Physiology and ecology of
phytopathogenic fungi',Praag,2-4 juni.)
Effect of origin and degree of infectionwith R.solani of seed
potatoes on subsequent infestation and formation of sclerotia on
tubers ofplants grown in different soils. ('Onderzoekdag',sectie
Fytopathologie Kon.Ned. Botanische Vereniging, Baarn,29 oktober.)
Mogelijkheden voor eenbiologische bestrijding van Rhizoctonia
solanibij aardappelen (samenmet P.H.J.F.van den Boogert).
(Stafvergadering IB,Haren, 19november.)

A.deJager
Algemene inleiding en rondleiding. (LerarenMiddelbaar Landbouwonderwijs,Haren, 18september.)
Kwantitatieve aspectenvan debeworteling van akkerbouwgewassen.
(Vereniging van Bodemkundeleraren,Wageningen, 14 oktober.)

D.J.C.Knottnerus
Winderosie enhaarbestrijding inNederland. (Studenten Vakgroep
Cultuurtechniek,Wageningen, 4maart.)
Wind erosion research bymeans of awind tunnel (2x).(Intern.
Course onVegetable Growing,Haren,5-8 oktober.)

G.J.Kolenbrander
Bemesting ende gevolgen voorhet gewas,grond-en oppervlaktewater.
(Applicatiecursus Milieukunde BHLS,Leeuwarden, 6 januari.)
Stikstofmeststoffen als eenbronvanvervuiling. (RHLS,Groningen,
18maart.)
Stikstofrendementen vanmeststoffen van dierlijke oorsprong.
(Colloquium 'Bodem enBemesting' van deL.H.Vakgroep Bodemkunde
enBemestingsleer,5 juni.)
Het onderzoek inNederland naar de optimale stikstofbemesting op
basisvanN-mineraal inhet profiel (medenamens J.J. Neeteson en
G.Wijnen). (Belgische BodemkundigeVereniging, Gent,2 oktober.)
Stikstof als potentiële verontreinigingsbron. (Applicatiecursus
HTS enBHLS teLeeuwarden enRHS Levensmiddelen Technologie,
Bolsward, 3november.)

L.C.N,delaLandeCremer
Het gebruik van stro alsbodemverbeterendmiddel. (GMvLAfd.
EenrumenPieterburen,Eenrum, 13februari.)
Debemestendewaarde van dierlijkemeststoffen. (Regionale onderzoekers,Wageningen, 16 juni.)
Fragen der Güllerei imAckerbau und dieUmwelt. (7 eArbeitstagung
'Fragender Güllerei',Gumpenstein (Oostenrijk), 30 september.)
Verband tussenN-mineraal,neerslag endrogestofopbrengstbij
maismonocultuur. (Stafvergadering IB,Haren, 19november.)
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Drijfmest in de akkerbouw enhetmilieu. (Verg. afd.Bemesting in
de landbouw IB,Haren,26 november.)
Effecten van organische stof en organische bemesting. (RHLS,
Groningen, 26 november.)
Stro alsmeststof enbodemverbeterendmiddel. (GMvL afd.Usquert,
Usquert, 17november.)

G.Lebbink
Grondontsmettingenbodemvruchtbaarheid. (Stafvergadering IB,
Haren, 19maart.)
Biologie van debodem,micro-enmacroleven in debodem. (Seminar
'Bodemverontreiniging enBodembescherming',Kon.PBNA, Bunnik,
13mei.)
Effectenvan grondontsmetting op de afbraak vannatuurlijke stoffen.
(Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging,Wageningen, 13
oktober.)

H.Loman
Factoren dievan invloed zijn op dewerking vankalkmeststoffen.
(Landelijke verg. Specialisten Bodemaangelegenheden,Wageningen,
4 maart.)
Efficiëntie van stikstof dieop diverse tijden is toegediend.
(Commissie vanbijstand inzakehet stikstofonderzoek, Vaassen,
30september;verg. afd.Bemesting inde landbouw,Haren, 30oktober.)
Theestablishment of fertilizer recommendations on thebasis of
soil tests (samenmet B.van Luit). (ll t n Intern. Course on
Vegetable Growing,Haren enWageningen, 5-8 oktober.)

J. Lubbers
Proefresultaten met zuiveringsslib op suikerbieten enwintertarwe
in 1980. (Bijeenkomst 'Onderzoekproject rioolafvalwaterzuiveringsslib in deakkerbouw',Emmercompascuum, 7september.)
Organischebemesting inhet algemeen. (CBTB Ezinge e.o.,Ezinge,
21 oktober;Landbouwver.Middelstum/Kantens,Middelstum, 17november.)
Organischebemesting inhet algemeenen inhet bijzonder debemestingmet stro. (GMvL afd. Duurswold, Siddeburen, 22 oktober.)

B.vanLuit
Aanleg van proefvelden enhet opstellen van een adviesbasis aan de
hand van grondonderzoek, (ir.J. Scholten i.v.m. zijnvertrek naar
Bangladesh (FAO),Haren, 1en 2 juni.)
Theestablishment of fertilizer recommendations on thebasis of
soil tests (samenmet H. Loman). (ll tn Intern. Course onVegetable
Growing,Haren enWageningen, 5-8 oktober.)
Gebruik van ijzerchelaten inmengmeststoffenmet spoorelementen.
(Stafvergadering IB,Haren, 19november.)
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J.J.Neeteson
Het stikstofbemestingsadviesvoor suikerbieten. (Bietenteeltcursus
GMvL,Bedum, 16november.)
De stikstofbemesting van aardappelen. (Aardappelteeltcursus GMvL,
Bedum, 14december.)

H.Niers
Theeffect ofnitrogen andpH on the growth of Chamaecyparis inpot.
(ISHSSymposium 'Substrates inHorticulture other thansoils in
situ',Angers (Fr.), 3september.)
Resultaten van onderzoek:Proevenmetheide. (Verg.afd. Bemesting
inde tuinbouw IB,Haren, 15oktober.)

M.vanNoordwijk
Minimaalbenodigd wortelvolume bij teelt op substraat. (Stafvergadering IB,Haren, 15oktober;Contactgroep Teeltsubstraten,
Naaldwijk, 22 oktober.)

C.vanOuwerkerk
Achteruitgang van debodemstructuur doorberijden. (Bedrijfstakdeskundigen akkerbouw envollegrondsgroenten,Wageningen, 14oktober.)

J.H.Pieters
Invloed stikstofbemesting enminerale-N-voorraad inhet profiel
ophet NO -gehalte van spinazie voor de conservenindustrie.
(Bodemkundige Specialisten Tuinbouw,Wageningen, 16 december.)

W.H.Prins
VroegeN-bemesting grasland, resultaten voorjaar 1980. (Stikstofproefbedrijven,Veldhoven, 3 februari.)
Results ofT-sum experiments on grassland in TheNetherlands.
(Medewerkers ADAS enUKF, Stoneleigh (Engeland), 17maart.)
Manuring of tropical pastures and forage crops. (IAC-'Dairy
Husbandry Course',Wageningen, 15en 22 april.)
Waarom de T-som. (OpenDag Proefboerderij,DenHam,6mei.)
Twoyears residual effects fromveryhigh rates ofnitrogen
application on clay soil under grass in ahumid temperate climate.
(Intern.Grassland Congress,Kentucky (VS),22 juni.)
Fertilisation azotée des prairies enPays-Bas. (Groep medewerkers
ITCF (Inst.Techn.des Céréales et Fourrages),Vaassen,23 september.)
Indrukkenvan eenbezoek aanhet Intern.Fertilizer Development
Center,Muscle Shoals (Alabama,V S ) .(Verg.afd. Bemesting inde
landbouw IB,Haren,29 oktober.)
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J.Prummel
Bemestingsbeleidvoor fosfaat enkali. (Verg.afd.Bemesting in
de landbouw IB,Haren, 7 januari.)
Bemesting van fabrieksaardappelen en grove tuinbouwgewassen.
(Landbouwvereniging 'Oosterbroek',Zuidbroek,2maart.)
Kalibemesting van aardappelen. (Fa.Nähr Engel,Gogh (BRD), 26
maart.)
Het fosfaatbemestingsbeleid inNederland. (Koninklijke Vlaamse
Ingenieurs Vereniging, Gent, 15oktober.)
Fosfaat- enkalibemesting vanbieten. (Bietenteeltcursus GMvL,
Bedum, 16november.)
Fosfaatwerking vandierlijkemestsoorten. (Verg.Specialisten voor
Bodemaangelegenheden in deLandbouw,Vaassen,25 november.)
Fosfaat- enkalibemesting van aardappelen. (Aardappelteeltcursus
GMvL,Bedum, 14december.)
Fosfaat- enkalibemesting voorhet tweede groentegewas bij akkerbouwmatige dubbelteelten. (Verg. afd.Bemesting inde tuinbouw IB,
Haren, 17december.)

P.A.C.Raats
Fundamentele aspectenvan dichtheidsstroming. (Werkgroep TransportenAccumulatieverschijnselen i.v.m. Bodemverontreiniging,
Wageningen, 11maart.)
Toevoer vanwater aan gronden en teeltsubstraten inpotten en dunne
lagen. (Verg.afd.Bemesting in de tuinbouw IB,Haren, 19maart.)
Transport and fixation ofphosphate in acid,homogeneous soils.
I.Physico-mathematical model. (European Geophysical Society,
Uppsala (Zweden), 27 augustus.)
Movement of fluidmasses embedded in other fluids in porousmedia.
(European Geophysical Society,Uppsala (Zweden), 27augustus.)
Transport in structured porous media. (Euromechanics Colloquium on
'Flow ?.nd Transport through porousmedia',Delft,4 september.)
A unified approach tosomeprocesses involvingmixtures of asolid
phase and a fluid phase. (Euromechanics Colloquium on 'Mechanics of
sedimentation and fluidized beds',Wenen, 15september.)
Heterogene grondenmet lognonnaalverdeelde lengteschalen. (Vakgroep
Hydraulica enAfvoerhydrologie,Wageningen, 14oktober.)
Analyse van transport vanwater en opgeloste stoffenbij druppelbevloeiing opbasis van de theorie van Richards. (Stafvergadering IB,
Haren, 15oktober.)
Heterogeneous soilswith lognormally distributed length scales.
(AnnualMeeting of the Soil Science Society ofAmerica,Atlanta
(Georgia,V S ) ,30november.)
Physical properties of twosoils in theNortheast Polder. (Annual
Meeting of the Soil Science Society ofAmerica,Atlanta (Georgia,
VS), 30 november.)
Richards'equation and its generalizations in the context ófmodern
theories ofmixtures. (AmericanGeophysical Union,special
symposium on 'Impact of Richards'equation;semicentennial session',
8 december.)
Influence of adsorption, fixation,structure,and density
differences upon transport of solutes in soils. (University of
California,Riverside (VS),11 december.)
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Referential approach to transport of solutes in soils. (University
ofArizona,Tucson (VS), 15december.)

G.J.G.Rauw
Enigemededelingen over resultaten gewasonderzoek. (Vergadering
werkgroep 'Optimalisering fabrieksaardappelteelt',Haren,27maart.)
Optimalisering fabrieksaardappelteelt:het stikstofaspect. (Stafvergadering IB,Haren, 19november.)

F.RiemVis
IB-bemestingsonderzoek op sport-en grasvelden. (Contactcommissie
'Sport-en Grasvelden TNO',Haren,20maart.)
Algemene informatie. (Gespreksgroep BHLS,Leeuwarden,25maart.)
Accumulation and decomposition of organicmatter under sports turf.
(Intern.Turfgrass Research Conference,Guelph (Can.), 21 juli.)

J.P.N.L.RoordavanEysinga
Bemesting inde radijsteelt. (Werkgroep 'Radijs'van de studieclub
'Westland-Noord',Poeldijk,31 augustus.)
Nitraat in sla. (Landelijke Slacommissie van deNTS, 's-Gravenzande,
11 september.)
Bromidegehalte in grondna ontsmetting. (Stafvergadering IB,Haren,
19november.)
Nitraat in groentegewassen.(Landelijke Takvergadering vanbedrijfsvoorlichters in de glasgroenteteelt,Naaldwijk, 26 november.)
Nitraat in glasgroenten. (Specialisten bodemaangelegenheden,
Wageningen, 16 december.)

J.H. Schepers
Vergelijking van de stikstofwerkingvan urean en kalkammonsalpeter
als overbemesting opwintertarwe. (Verg.afd. Bemesting in de landbouw IB,Haren, 18februari.)

H.A. Sissingh
Debeschikbaarheid vanbodemfosfaat voor planten. (Stafvergadering
IB, Haren, 17december.)

C.M.J.Sluijsmans
Nieuwjaarstoespraak. (Personeel IB,Haren,5 januari.)
Vruchtwisseling enbodemvruchtbaarheid. (Themadag 'Vruchtwisseling'
(PAGV),Wageningen, 24 februari.)
Ontwikkeling vanhetbodemvruchtbaarheidsonderzoek voor de tuinbouw
(PAC's Tuinbouw,Wageningen, 7september.)
Vruchtwisseling enbodemvruchtbaarheid. (Akkerbouwstudiedag,Anna
Paulowna, 15december.)
Moderne landbouw enbodemvruchtbaarheid. (Zeeuws-Vlaamse Studiedag,
Terneuzen,22 december.)
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K.W.Smilde
Forumdiscussie themadag Voorlopige Centr.RaadMilieuhygiëne,
BesprekingWetsontwerp Bodembescherming. (Amersfoort,26 februari.)
N fertilizer recommendations asbased on soil analysis. (NFDC,
Islamabad (Pakistan), 31maart.)
Fertilizer formulation. Organicmatter/organic manuring. (Intern.
Potato Course,Wageningen,23 april.)
Rioolslib inbossen (lezing gelezen doorVan den Burg (Dorschkamp)).
(NBV,Assen,21 mei.)
Soil organicmatter and organic manures. (Intern.Vegetable Course,
Haren, 17oktober.)
Landbouw indevalleien van deVolta-rivieren;een transmigratieproject inBoven-Volta.(Verg. afd.Bemesting inde landbouw IB,
Haren, 26november.)

L.K.Wiersum
Enkele algemene beschouwingen over derelatie tussen landbouwmethoden, bodemleven envoedselkwaliteit. (Stafvergadering IB,Haren,
19maart.)

P.deWilligen
Transport and fixation ofphosphate inacidhomogeneous soils.
II. Results of computer simulations and experiments. (European
Geophysical Society,Uppsala (Zweden), 27 augustus.)
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Summary annual report 1981

Inthecourseoftheyearthe'Long-termprospects foragricultural
research 1982-1986'was publishedbyNRLO (NationalCouncilfor
AgriculturalResearch).Inaqualitativesense,theinstitute'sown
plansasdescribedinamemorandunTgenerallyfitinwellwiththe
visionoftheCouncil,butitremainsdifficulttodetermine,ina
quantitativesense,towhatextentadjustmentsintheresearch
capacityshouldbemade.Thissubjectreceivedparticular attention
inthesecondhalfoftheyearunderreviewandcontinuedtodosoin
thecurrentyear.Usingtheclassificationsystemforresearch
capacitybasedon"typeofproblem",the currentdistributionofthe
institute'sresearcheffortsoverthevariousproblemareaswas
evaluated;therewasnosubstantialchangecomparedwith thepreceding
year.Worthmentioningisanincreaseintheeffortsinbehalfof
developing countriesto3.31.
Thefollowingpartofthe reportdiffersfromthepresentationin
previousyearsinthatthe sectionsare arrangedaccordingtomajor
researchthemesratherthan 'problemtypes'.Theeightthemeswere
describedinthememorandummentionedabove,andcorrespondinpartto
theprioritiessetforthbytheNationalCouncil,althoughtheyare
notidenticaltothem.Thetitlesofthethemesprovidemore information
ontherelevantsubjectmatter thanthoseofthe 'problemtypes'.
Besidesafewactivities,thisreportchieflyrecordsresults.
1. Optimization of nitrogen

fertilization

Inviewofthehighpriorityrecentlyplacedonnitrogenresearch,in
thecourseoftheyearaninternalworkinggroupwasestablishedwhich
assumedthetaskofdevelopingamodelofthenitrogencycleinthesoil
tobeusedinnitrogenfertilizerrecommendations.Forthetimebeing,
attentionislimitedtothenitrogencycleinfallowsoilintheperiod
fromSeptembertoJune.
C.M.J.Sluijsmans.DeontwikkelingvanhetonderzoekaanhetIBin
deperiode1980-1985.
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Theinvestigationintotheutilityofmineral-Ndeterminationsin
springasaguidetotheN-fertilizerrecommendations forpotatoes
was concluded.Thevalueofthesedeterminationsinreclaimed cut-over
peatsoilsremainstobeexamined,aswellasthe courseofthe
mineral-nitrogencontentaftersamplinginearlyspring,thisinview
ofthepossibleneedfortopdressing.
Foramaximumyieldofonions,aquantityofmineralnitrogenof
about200kgshouldbeaimedat,present inMarchinthesoilprofile
between0and60cmdepth.
Topdressingwinterwheatwithureaintheformofacropspray
offersnoprospectsatanystageofgrowthduetoleafandeardamage.
About30yearsofdifferentintensitiesoforganicmanuringonthe
'miniatureorganic-matterfarms'intheNortheastPoldernotonly
resultedindifferencesinhumuscontent,butalsointhenatureof
thehumus.Although thedifferencesinN-contentofthe 'humus'are
onlysmall,lessNismineralizedperunitof 'humus'inthefield
thatexclusivelyreceives fertilizer.Also,lessactivebiomassis
presentinthis fieldandureaseactivityislower.Inthefieldunder
ley-farmingthehumusisevidentlymoreeasilydecomposablethanon
thegreen-manurefieldandthere,inturn,itdecomposesmorereadily
thaninthefieldthatisgivenfertilizeronly.Thiscanbeexplained
bythefactthatthelargestamountofyounghumus,whichisreadily
decomposable,was formedinthefieldunderley-farming.
Applyingfarmyardmanuretograsslandmaygiveasavingonfertilizer,
butthesavingonnitrogenisbynomeans alwaysaslargeasmightbe
expectedonthebasisoftheamount containedinthemanure.Likewise,
theefficiencyofthephosphatemaybedisappointing.
2. Undesirable
with

substances

in food crops and eontarrri.na.tion of the

chemicals

Tokeepthenitratecontentsofoutdoorspinachwithintheaccepted
limits,theautumn-growncropshouldbegivenlessnitrogenthanthe
spring-growncrop,andsandysoilsshouldreceivelessthanclaysoils.
Theeffectivenessofnitrificationinhibitorstoreducethenitrate
contentofvegetablesisasyetunpredictable.TheN-contentofthe
cropsdidnotdecreaseinallexperiments.Ifitdid,itwas
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soil

accompaniedbyareductioninyield,althoughthisreduction,
expressedasapercentage,was ofmuchsmallerproportions.In
solutionculture,omittingnitrogensometimepriortoharvestsofar
didnotgivethedesiredresulteither.
Inanincubationtrial,fournitrificationinhibitorswerecompared;
atthesamelevelofapplication,nitrapyrin (N-Serve)was themost
effectivechemical,followedbyetridiazole (AAterra). Nitrate
formationafterapplicationofureawasusuallymoreretarded than
afterapplicationofammoniumsulphate.
Soilsteamingincreases theavailabilityofbromine,givingahigher
contentinlettuce.Flushingthesoilwithwateraftersteaming isa
goodwaytopreventaccumulationofbromineinthecrop.Itappears
thatgrowersaretakingstepstoreducebrominecontents.
Inanumberofcases,theCd-contentsofseveralDutchcrops,
especiallysomeleafyvegetablesandgrains,aretoohighcomparedwith
theGermantargetvalues fortheseproducts.
TotalCd-contentofthesoilisprobablyunsuitableasabasisfor
predictingtheCd-contentofthecrop.
Topreventuptakeofheavymetals fromcontaminatedsoil,a
covering layerofuncontaminatedclaysoilof40-85cmthickness,
dependingonthecrop,was foundtobesufficient.A 40cmcoverkept
theCd-contentofthecrops tested (spinach,potatoes,carrot)atan
acceptablelevel.
Onsixexperimentalfieldswhichhavereceivedupto20tonnes (dry
matter)ofsewagesludgeofdomesticorigineverytwoyearssince1976,
sofarnodistinctincreaseinheavy-metalcontents oftheharvested
productshasbeenapparent.
Ina30-yearoldtrial,townrefusecomposthasbeenappliedfor
manyyears.Althoughtheheavy-metalcontents ofthesoilarewellin
excessofthelevelsthatarecurrentlyconsideredacceptable,the
contentsinthecropshave increasedonly littleandthenchieflyon
lightsoils.
Sewagesludgeenhances thedownwardmovementoftraceelements inthe
soil,andmoresoinacidsandysoilsthaninsomewhatheavier,
calcareoussoils.However,atthecurrentlycommonannualapplications
ofatmost 1-2 tonnesofdrymatterperha,thiseffectisoflittle
practicalsignificance.
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IncontinuationofanearlierassignmentfromtheEEC,theinstitute
cooperateswithexpertsinmembercountriestoestablishguidelinesfor
theW.Europeanfarmerwithrespecttoresponsibleuseofanimalmanure.
Towhatextentthereisaquestionofmanuresurplusesdependsof
courseonthecriteriaappliedinrelationtotheconcept 'responsible
use'.Atpresenttheopinionisoftenvoicedthattheamountof
phosphateappliedviamanureshouldbegivenmoreweightasalimiting
factor.Thiswillresultinalargersurplusthanwascalculatedinthe
earlierEEC-study.
Itwasagainconfirmedthatthemassoforganicphosphorusinpig
slurryisnotmoresubjecttoleachingthanthephosphorusinmineral
fertilizer.Onlyaverysmallamountoforganicphosphorusofhigh
molecularweightismobile,buteventhisfractionisfixedinthesoil
iftheresidencetimeissufficientlylong.Inothertypesofmanure
theamountofdissolvedorganicphosphorusrangesfrom0.5to 5%of
totalP,cattleslurryhavingthemaximumamount.Abouthalfofthe
dissolvedorganicPisofhighmolecularweight.
IncooperationwiththeSoilSurveyInstitute(Stiboka)theP-storage
capacityofundisturbedprofilesindeterminedforthepurposeof
predictingthetimewhenoverdosesofPmayresultinleaching.

Z. Agricultural value of new fertilizers,
and artificial
substrates

waste products, potting

Asinglespringapplicationoftheslow-releasefertilizerOsmocoteto
oakgrowninpotswasfoundtobealmostaseffectiveastopdressing
viatheirrigationwaterduringthegrowingseason.Asimilarresult
wasobtainedwithashrubandaconifer;inthiscase,Osmocotewasas
effectiveastheweeklytopdressingwithawater-solublefertilizer.
Becausetherearedrawbackstoapplicationofsmallamountsofcopper
sulphate,interestinsprayingisgrowing.Forthispurposesmall
amountsofcopperintheformofCu-DTPAorCu-EDTAwerefoundtobe
sufficientforspringwheat.Whencoppersulphateorcopperoxychloride
wassprayed,6and9timesasmuchwererequired,respectively,and
sulphatealwaysproducedburning.Alsothecoppercompoundtriethylene
tetramine(Cu-Triën)offersgoodpossibilities.
Fromtheviewpointofplantnutritionandeconomy,Fe-EDTAisthe
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soils,

bestsourceofFeinthewidelyused compound fertilizer PG-Mix.
Sewagesludgeasasubstrate fordeciduous trees shouldbeusedwith
caution.Thephytotoxicityofthematerial increaseswithtime,
probablyasaconsequenceoflossofcalcium anddecompositionof
organicmatter,resultinginmobilizationofheavymetals.
Theeffectofthecalcium-richflyashfromfluidizedbed combustion
(FBC)ofcoalonpHofthesoil,andonyieldandchemical composition
ofcrops,wasfoundtobesimilartothatofthe limingmaterial
Emkal.
Infloriculture,good resultsaregenerally obtainedwithpotting
soilsinwhich frozenblackpeatandpeatmoss litter,materials that
arebecoming scarce,werepartly replacedbystyromull,rockwoolor
polyurethaneflakes.Alsocompostedbarkissuitable,butthisproduct
maycontain toomuchreadilyavailablenitrogenormay causesymptomsof
manganeseexcessinsensitiveplants.
Aftercomposting,sodsofgrass-infested heather andmownchoppedup
heathercanbeutilizedasaconstituentofpotting soilinfloriculture
andpossibly alsoinarboriculture.
Sofarthebest indicationof 'ripeness'ofcompostsisthestartof
oxidationofammoniumtonitrate. Itissimpletodetermine this
semi-quantitativelyinawateryextractwithcommercially available test
strips.
Transportation costsofavenuetrees grownonrockwoolmaybelowered
bydecreasing thevolumeoftherockwoolblock.Itwas found thatthe
successfulvolumeofsixlitrescouldbereducedby50percent for
maple,althoughsomeadjustmentsinthenutrient supplywere then
necessary.
4. Significance

and maintenance

of good soil

structure

Theminimum oxygen tensionnecessaryinsoilairisgreater thanwould
beexpectedonthebasisofphysiological measurementsofoxygen
consumptionbytheroot.Itwasmadeplausible that thisfactisdue
toasealingoftherootsurfaceby,forinstance,soilaggregates.
Closescrutinyoftheobservationsonsoilstructure leadstothe
tentative conclusion thatthecurrently ratherpoor conditionisa
consequencenotonlyoffluctuationsduetovariable weather
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conditions,butalsoofincreasedmechanizationanddecreasedtillage.
Thisconclusiondiffersfromtheonereportedlastyear,whenthese
developmentswereaccordedlittlesignificance.
Applicationofslurrywithheavytanktrucksequippedwith60cmwide
tirestoseedbedsonsandysoilscarriestherealriskofserious
compaction ofthesubsoil.
Controlofwinderosion onerosion-pronesoilsdeservesaregional
ratherthananuncoordinated,individualapproach.
Theorderofmagnitudeofchangesinsoilhumuscontentasaffected
byapplicationoffarmyardmanureandbycroppingcanbedemonstrated
nicelybythedatafromabox-plottrialbegunin1911.Afterabout
70yearstheoriginalhumuscontentof2.01withoutFYMhasdecreased
to1.51onfallowsoilandto1.71oncroppedsoil.Annualapplications
of15tonnesofFYMperharesultedincontentsof2.0and2.3%,
respectively.

5. Factors affecting,

and maintenance of, the soil

ecosystem

Theeffectofchemicalsoildisinfectiononthedecompositionof
subsequentlyappliedherbicideswasdeterminedinthelaboratoryby
addingherbicidestodisinfectedandnon-disinfectedsoilandfollowing
theirfateperiodically.Decompositionwasfoundtobesloweddown
somewhat.Inthefield,however,nodistincteffectwasfound,even
afterannualdisinfectionwithanincreaseddose.Sochemicalsoil
disinfectiondoesnotappeartoleadtodrasticand/orextendedeffects
onthefunctionalmetabolicdiversityofthesoilmicroflora.Perhaps
asufficientlylargefractionofthemicrofloraescapesharmfuleffects
duetothefactthatitisinastateofrestduringsoildisinfection.
Disinfectioninthelaboratoryproducedmuchmoredrasticeffectson
metabolicactivitiesinthesoilthanwerefoundinthefield.The
differenceemphasizesonceagainhowdifficultitistocarryouta
soildisinfectionwithfumigantsinthelaboratorythatiscomparable
withfumigationinthefield.Thelaboratorystudymayeasilyleadto
overestimationoftheeffects.
Theliteratureandtheinstitute'sownresearchshowthatan
interactionbetweentwobiocidesinthesoilcanseldombepredicted
onthebasisofstructureandpropertiesofthechemicals.
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Todeterminebiomass,themethodofJenkinson,basedontheN-flush
fromchloroform-killedbiomass,inprincipleappearstobesound.In
additiontothismethod,theinstituteissearchingforarapidwayto
determineactivebiomass.
Inoculationofseedpotatoeswithfungithatareantagonisticto
Rhizoctonia
solani gavepositiveresultsinanumberoftests,but
theoverallpictureinrelationtofuturepossibilitiesisstillvague.
Theantagonistsmaypreventinfectionfromwithinthesoilanddecrease
sclerotiaformationonthetubers.Thisisespecially importantinseed
potatoproductionwherealowloadofsclerotiaonthe tubersis
required.Thebestresultswithantagonistic fungihavebeenobtained
onheaviersoils.
6. Soil-plant

relations

(theoretical

approach)

Inthe cultureonrockwoolinglasshousesareductionoftheusual
rootingvolumeispossible,butitresultsingreaterleaching losses
unlessthenutrientsolutionisrecirculated.Atheoretical relation
wasderivedwhichindicateshowlargethebuffersupplyofanutrient
solutionshouldbetokeepdailyfluctuationsinconcentrationwithin
reasonablelimits.Aruleofthumbisthatwhenthesystemistopped
uponceaday,thewatersupplyshouldbeatleasttwicethedaily
consumption.
Theearlierdeveloped theoryonthesignificanceofrooting intensity
totherequiredphosphorus levelofthesoilwastestedbygrowing
twoclonesofgrasshavingdifferentrooting intensities.Inthecase
ofthemorerichlydevelopedrootsystemalowerleveldidinfact
suffice.
7. Heavy metals and organic micropollutants

in the aquatic environment

Between 1960and1975considerableamountsofmercuryweredischarged
intotheEems-Dollardestuary.Inventarisationin1975ofthemercury
inthesedimentsshowedthatthe contentsinpracticallytheentire
estuaryhadincreasedslightlytostrongly.Thisinvestigationwas
repeatedin1980;itshowedthatafavourablechangehadoccurredin
thecontaminationoftheestuary.Itistruethathigh concentrations
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arestillfoundnearDelfzijl,butthereisnoquestionanymoreofa
distributionofthecontaminationovertheentireestuary.
Ininternationaldiscussionsonestuariesthequestionisraised
whetherduringthemovementofsuspendedsiltandwatertotheocean
mobilizationorprecipitationofheavymetalsoccursatthesilt-water
boundary.ItwasfoundintheScheldtestuarythatprecipitationof
afewmetals (Fe,As)occursintheslightlybrackishpart,and
mobilizationofmanymetals (forinstanceZn,Ni,Cu,Pb,Cd)inthe
brackishtosaltpartoftheestuary.
Dimethyl-andtrimethyl-tincompoundswerefoundindredgedmaterial
fromRotterdam.Theirpresenceindicatesthattheyfindtheirorigin
intributyl-tincompoundsthatareusedasanti-foulingagentson
ship'sskins.
Standardizationoftheanalyticalmethodsforheavymetalsin
aquaticsedimentsinvolveswet-sievingthrough63urn;subsequent
analysesarecarriedoutonthefraction<63pm.Thisprocedure
makesitpossibletocomparedifferentareaswithrespecttotheir
heavy-metalcontamination.
Investigationsonriver-depositedwastesfromacopperminein
PapuaN.Guineashowedthatoxidationtosulphuricacidofthe
pyrite(FeS2)presentinthesewastesdidnotcauselowpH-valuesthat
wouldresultinmobilizationof Cu-compoundsfromthewastes.The
acidreleasedwaslargelyconsumedinthetransformationoffeldspars
toclayminerals.
Theaquaticplant Cyperus esaulentus

isusedintheUSAasa

"bioindicator'todeterminetheeffectsofcontaminateddredged
materialsonecosystems.Thisplantwasfoundtobeabletofunction
assuchalsointheCd-andZn-contaminationofdredgedmaterialsfrom
theRotterdamharbour.Uptakeoftheseelementsby Cyperus grownon
thedredgedmaterialwascomparedwithuptakebyanumberofDutch
cropsonthissubstrate.Atdifferentsubstratecompositions,theZnandCd-contentsofCyperus correlatedwellwiththoseoftheDutch
crops.ThismeansthatAmericanandDutchresultsfromthisfieldof
researchmaybecompared.
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8. Research, in behalf of developing

countries

Temporarilypostingtheinstitute'sstaffmemberir.VanderHeidein
Nigeriaconstitutedthestartofthenitrogenprojectforthehumid
tropics.Afterhisreturninmid-1982,the institutewillcontinueto
coachhissuccessor-on-the-spot,ir.VanderKruijs.
Theappropriatenessofwaterastheextractantforthedetermination
ofplant-availablephosphoruswasfurtherconfirmedbyresearchon
uptakeofphosphorusbyvarioustropicalcrops (withdifferent
capacitiestoextractphosphorus)fromthereactivefractionofsoil
phosphorus.
The laboratoryforsoilandcropanalysis,establishedinUpperVoltawithsupportfromtheinstitute,enjoystheconfidenceofthe
Voltaicsponsors.Thedepartment forsoilfertilityresearchwasnot
formedduetolackofpersonnelandfunds.Itisbeingconsideredto
sendoutaDutchnationaltocoordinatethe soilfertilityworkalready
beingconductedelsewhereinthecountry.
WithintheframeworkofanFAO-projectfortheimprovementof
regionallaboratories,severalPakistaniservedanapprenticeshipin
theCentralLaboratoryoftheinstitute.
9. Other research
Incroppingschemesthatincludepotatoesandbeets,phosphorus
fertilizationshouldbesuchthatafavourablesoilphosphorus
conditionismaintained.Thenegativeeffectonyieldoftoolowa
phosphorusstatus cannotberemovedbyasingleheavyphosphorus
application.Incroppingschemeswithpotatoes thesameappliesto
potassiumonclays,butnotonsandysoils.
Infruitculture,interestinresearchonsoiltreatmentis
decreasing.Fruitfarmersare contentwiththesystemofgrassed
stripsbetweenbroadtreestripsthatarekeptcleanwithherbicides.
Accessibilitytotheseorchardsisgood,andtheriskofayield
reductionduetocompetitionformoistureandnitrogenbythegrass
isconsideredacceptable,providedthesoilsarenottoo light.
Thereisaneedfortesting fruitanalysisasabasisforpredicting
storagequalityofanumberofapplevarieties.
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Soilsicknessphenomenathatinhibitgrowthofnewfruittreesupon
replantingoforchardsmaybealleviatedbyirrigation.Whereno
freshwaterisavailableforthispurpose,saltwatermaybeused,
althoughitislesseffective.
Melonrespondslittletodifferencesinnutrientstatusofthesoil.
Theforcingqualityoflilybulbsisfavourablyaffectedbytopdressingwithnitrogenduringtheprecedinggrowingseason,butthe
mostimportantfactorforagoodresultremainsfertilizationof
thepottingsoilusedduringforcing.Thisconclusionalsoapplies
tothevase-lifeofthecutflowers.
Newlyestablishedsportsfieldsshouldbegivenamplenitrogento
obtainadensesodwithoutweeds.Afteroneortwoyearsthe
requirementdecreasesto150-200kgperhaannually-on-4ntensively
usedfields.Phosphorusandpotassiumrequirementsarelow.
SportsfieldscontainingmuchperennialryegrassrequireapHof
thetoplayerofatleast5,forgolfcoursesandornamentallawnsa
pHof4.5suffices.
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