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bestrijding winderosie; beheer
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Bodemdegradatie
Bij visuele beoordeling vandestructuurvandebouwvooropakkerbouwpercelen inNoord-Groningen bleek in1984hetgemiddelde niveau
lager danindebeide voorafgaande jarenenongeveer gelijk aandat
indejaren 1979-1981.Datbetekentdatookditjaar geen herstelvan
de sinds 1976 slechter geworden bodemstructuur isopgetreden.Het
wordt steeds meer duidelijk datonder invloed van moderne ontwikkelingenindelandbouw,waarbij toenemende mechanisatie, nauwere bouwplannenenveranderde teelttechniekendebelangrijkste elementen vormen,
de bodemstructuuropeenlager niveau isgekomen. Eerder werddit
vooral toegeschreven aanhetvooral bijdeoogst intensief berijdenen
daarbij sterk verdichten vandegrondeneen(te)lateenonvoldoende
herfstgrondbewerking. Onderzoek ophetvruchtwisselingsproefveld"De
Schreef" heeft aangetoond datookinhetvoorjaar, vooral bij het
makenvanhetzaaibed enpootbed bij resp.suikerbieten enaardappelen,destructuurvandegrond sterk terugloopt (Tabel1 ) .
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TABEL 1.Visuele beoordeling vandebodemstructuur ophet
vruchtwisselingsproefveld "DeSchreef" (Oostelijk Flevoland).
TABLE 1.Visual rating oftheexperimental crop rotation field "De
Schreef" (Oostelijk Flevoland).
Gewas 1983

Structuur

Gewas 1984

zomer 1984

zomer 1983 voorjaar1984
Granen

5,1

Rooivruchten 4,6
Graszaad

5,4
4,8

4,8

6,1

Structuur

erwten
rooivruchten
granen
rooivruchten
rooivruchten

5,3
4,5
4,8
4,1
4,9

Blijkbaar gaan deinspanningen omeengoed zaai-enpootbedte
krijgentenkostevandestructuur vanderestvandebouwvoor.
Overeenperiode vanongeveer vijftien jaar werd opeenaantal
percelen inhetzuidwestelijk zeekleigebied eenachteruitgang inhet
humusgehalte van0,2%(w/w)geconstateerd.Oitkomt overeen metwat
eerder inhetNoordgroninger zeekleigebied werd gevonden. Aangenomen
moet worden datdeze achteruitgang meer hetgevolg isvanhetgeleidelijk dieper ploegen,waardoor verschraling vandebouwvoor optreedt,
dan vaneengeringere voorziening metorganisch materiaal.
Behoud vande bodemstructuur
De aandacht blijft gevestigd opdeinhetverleden alsbelangrijk naar
voren gekomen mogelijkheden omdebodemstructuur oppeil tehoudenof
te verbeteren. Hetgaat daarbij vooral omfactoren diedeaard vande
grond kunnen veranderen endaarmee bepalend zijn voordeweerstand
tegen destructieve invloeden,zoals ontwateringstoestand, kalktoestand
en organische-stofvoorziening.
Hoewel reeds lang bekend isdatbijeenmoderne bedrijfsvoeringeen
goede ontwatering vereist is,blijkt toch datdaaraan indepraktijk
nog veel mankeert.Onvolkomenheden inhetdrainagesysteemenonvoldoende controle enonderhoud daarvan vormen debelangrijkste oorzaken.Met
de kalktoestand opdekleigronden ishetbeter gesteld;erzijn weinig
percelen meermeteentelagepH.
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De eerder geconstateerde teruggang in gehalte aan organische stofzal
voor de structuur van de bouwvoorweinig gevolgen hebben,omdat steeds
duidelijker naar voren komt dat bij toenemendemechanisatie debetekenis van organische stof voor de structuur geringerwordt.Een intensievere organische bemesting, inclusief groenbemesting, is niet in staat
de eerder vermelde teruggang in structuur teniet tedoen.
De oplossing moet vooral gezocht worden in aangepaste systemen van
berijden en bewerken van de grond. Het isde vraag of daarbij vooral
moet worden gedacht aan permanente rijbanen of gebruik van lagedrukbanden. Een feit is dat in de praktijk nog bedrijven voorkomen,waar
ondanks eenmoderne bedrijfsvoering ook zonder de genoemde systemen een
goede bodemstructuur wordt aangetroffen.
Grondbewerking
Het onderzoek is vooral gericht op het zodanig rationaliseren van
berijding en grondbewerking dat het eerder genoemde structuurverval kan
worden voorkomen en dat daarnaast chemische onkruidbestrijding kan
worden beperkt.
Op grondbewerkingsproefvelden op de dr.H.J. Lovinkhoeve te Marknesse
blijkt demogelijke invloed van het tijdstip van de hoofdgrondbewerking
op de onkruidbezetting in suikerbieten volkomen teworden overheerst
door jaarverschillem in deweersgesteldheid gedurende de herfst,de
winter en het vroege voorjaar.Wat dewijze van hoofdgrondbewerking
betreft,geeft een kerende bewerking (ploegen)een betere bedekking en daardoorminder onkruid -dan een niet-kerende bewerking (cultivateren tot ploegdiepte). De voorjaarsgrondbewerking heeft doorgaans
weinig invloed op reeds aanwezig onkruid.
Voor de structuur van de grond maakt het ook verschil of dehoofdgrondbewerking met de ploeg,de cultivator of de spitmachine gebeurt.
Op deOostwaardhoeve was de grond na cultivateren dichter en had meer
grote,moeilijk doorwortelbare kluiten dan na ploegen.Op de Lovinkhoeve lagde grond er na cultivateren ruwer bijdan na ploegen,waardoor de grond nadien minder dichtsloeg.
Die verschillen komen ook naar voren bijdezaaibedbereiding,waaraan
de laatstejaren veel aandacht wordt besteed.Op de Lovinkhoeve verslempte het zaaibed vanwintertarwe na cultivateren sterker dan na
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ploegen en na de voorvrucht aardappel weer sterker dan na suikerbieten.
Üp de Oostwaardhoevewerd echter na ploegen eenwat vlakkere ligging en
sterkere verslemping geconstateerd dan na cultivateren en machinaal
spitten.Het meer ofminder verslempen van de bovenlaag door verschil
in bewerking heeft echter geen invloed gehad op het aantal wintertarweplanten.Op dit proefbedrijf werd een goed resultaat verkregen met het
ine'e'nwerkgang combineren van dezaaibedbereiding (rotorkopeg)enhet
zaaien van dewintertarwe (pneumatische zaaimachine).
Meettechnieken
Bij verdere beoordeling van de in 1983 uitgevoerde metingen met
nucleaire apparatuur (neutronensonde en gammasonde),waarmee inhet
veld snel en nauwkeurig het vochtgehalte en de dichtheid van de grond
moeten kunnen worden bepaald,blijkt de gammasonde opalle bestudeerde
grondsoorten redelijk betrouwbare informatie over het natte volumegewicht te geven.
Met de rapportering overhet onderzoek naar denauwkeurigheid ende
bruikbaarheid van deü -diffusiemeting,samen met onderzoekers van ICW
2
en LH,werd voortgang geboekt.
Wortelfotografie met behulp van de endoscoop werd indiverse situaties toegepast,maar niet altijd met succes.Zobleek op grasland de
uit de foto's afgeleide relatieve wortellengteverdeling met de diepte
nietmet de resultaten verkregen met de traditionelemethoden overeen
te stemmen.Ook bijtoepassing van wortelfotografie bij een onderzoek
naar de bewortelingsintensiteit onder invloed van de fosfaatverdeling
in de grondwas wel te zien inwelke periode de voornaamstewortelgroei
plaatsvond,maar verschillen inwortelverdeling tussen de objecten
konden nietworden aangetoond.Bijwortelbemonsteringmet boorkernen en
naaldenplanken was dit wel het geval.
Een nieuwetechniek,waarbij door toepassing van een stereoscoop een
driedimensionaal beeld wordt verkregen,kan helpen bij het doorzien van
problemenmet betrekking tot buis/grondcontact en het ontstaan van een
"mist" van afgestorven wortelmateriaal op de buis.
Erwerd een overzicht gemaakt van de bij het bewortelingsonderzoek
toegepaste bemonsteringsschema's en de daarbij behorende foutenbronnen.

15

De beschrijving van een wortelverdelingspatroon kan nu in de computer
worden ingelezen.Aan ontwikkeling van een verwerkingsprogramma wordt
gewerkt.
Voor deenkele jaren geleden ontwikkelde bemonsteringsbak voor
bewortelingsonderzoek,waarbij een grondkolom zonder spitwerk kan
worden verkregen,bestaat internationaal grote belangstelling.
Metingen van het 0 -verbruik in grond, in 1982 op de OBS te Nagele
verricht,werden geëvalueerd.Bij dezemetingen worden ongestoorde
monstersmet een volume van ruim 11 in het laboratorium in eenafgesloten cilinder gebracht,waarna gedurende 12-24 uur het 0 -gehalte
daarin wordt vervolgd.De spreiding in de verkregen cijferswas groot,
zodat veel herhalingen nodig zijn om betrouwbaar de bijdrage van de
wortels aan detotale ademhaling in de grond te kunnen vaststellen.
Omdat uit theoretische beschouwingen is gebleken datwortelporositeit
een belangrijke grootheid is (zieGewasreacties)werd begonnen met het
ontwikkelen van relevantemeettechnieken en het vergelijken daarvan met
wat er inde literatuur bekend is.
Verder zijn de eerste stappen gezet omte komen tot het meten van het
wortel/grondcontact met behulp van slijpplaten (contact met Stiboka).
Het wortel/grondcontact is belangrijk voor de opname vanwater en
nutriënten.
Gewasreacties
Algemeen wordt aangenomen dat beworteling en groeimogelijkheden van het
gewas in sterkemate worden bepaald door de structuurtoestand van de
grond.De zuurstofvoorziening van de grond speelt daarbij een rol en
ruime verplaatsingsmogelijkheid van 0 via diffusieprocessen isnoodzakelijk.Samen met onderzoekers van ICWen LHwerd voortgegaan met
bestudering van het tot nutoe verkregen cijfermateriaal,ten einde
inzichtte krijgen in de door grondbewerking te veranderen factoren die
het 0 -transport in grond beïnvloeden.
Inde grond wordt niet alleen 0 verbruikt door de plant via wortelademhaling,maar ook door de grond zelf (bodemleven).Uit metingen,
destijds op de OBSte Nagele opbegroeide en onbegroeide plekken bij
een biologisch-dynamische eneen gangbare teeltwijze verricht,werden
aanwijzingen verkregen dat de bodemademhaling vooral bij het biolo-
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gisch-dynamische systeem groter is dan de wortelademhali n g . B i j een
ruimere organische bemesting zullen dus hogere eisen aan de aëratietoestand moeten worden gesteld.
Theoretisch kon echter worden vastgesteld dat ook transport van zuurstof in longitudinale r i c h t i n g door de wortel belangrijk kan bijdragen
in de 0 -voorziening ( F i g . 1 ) .

bijdrage longitudinaal
transport aan O2-behoefte
100 r

50

Ojr^

0.05

0.1
.. ,0.15
gasgevuld poriënvolume
vandewortel

Fig.1.Bijdragevanlongitudinaal transport doordewortel aande
zuurstofbehoeftealsfunctievandewortelporositeit vooreengoed
(
)enmatig ( )geaè'reerdegrond,eneengoede(•)enmatige(A)
doorlatendheid voor zuurstofvandewortelwand.
Fig.1.Contribution oflongitudinal transport throughtheroottothe
oxygen demandasafunctionofroot porosity,forasoil withagood
(
)andmoderate ( )aeration,andagood(•) and moderate(A)
oxygen permeability oftneroot wall.

De indruk isdatdeplant hierdoorinstaatiskorte periodes meteen
onvoldoende0-voorziening vanuitdegrond,alsgevolgvaneenbeperkte
permeabiliteitvandewortelwandofeentedikkewaterfilmomde
wortel,teoverbruggen.
Uit bepalingen vanderuimtelijke opbouwvandegrondopverschillende dieptenopaardappelpercelen indeVeenkoloniën,blekendeluchtgehalten onderindebouwvoorendirect daarondervanperceel totperceel
sterk uiteentelopeneninveel gevallen lagertezijndandetotnu
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toe door ons gehanteerde grenswaarden.Die vermeende ongunstigesituaties hebben echter geen nadelige gevolgen gehad voor het gewas.
Reologischeeigenschappen,bewerkbaarheid en berijdbaarheid van de
grond
De reologische eigenschappen van de grond zijn sterk bepalend voorde
bewerkbaarheid en berijdbaarheid.Bestudering van het gedrag van de
grond onder invloed van verschillendemechanische ingrepen is
noodzakelijk omtot een voor de praktijk aanvaardbaar advies over
grondbehandeling en grondbewerking te komen.
Wat het onderzoek in de "grondtrog" betreft,zal eerst verslag worden
uitgebracht over de tot nutoe bereikte resultaten en zal worden
nagegaanwat de perspectieven zijn. Inafwachting daarvan,enmede door
personeelsgebrek,zijn deactiviteiten in en op de grondtrog voorlopig
stopgezet.
Onderzoek naarmogelijkheden om de bewerkbaarheid en de draagkracht
van venige kleigronden,zoals die in de ruilverkaveling "Harkstede"
voorkomen te verbeteren,heeft uitgewezen dat bezanding geen oplossing
biedt en dat meer inde richting van verbetering van de ontwatering
moet worden gedacht.
De inhet kader van het proefplekkenonderzoek "Fabrieksaardappelen in
de Veenkoloniën'"verrichte beoordeling van de bewerkbaarheid van de
grond inhet voorjaar,leerde dat op ongeveer 20%van de ruim 70onderzochte percelen aardappelen worden gepootwanneer de grond volgens de
door ons gehanteerde normen nog niet geschiktis.
Erwerd veel aandacht besteed aan demechanica van de scheurvorming
in kleigronden.Daarbij is naar voren gekomen dat het verschijnen van
afschuifvlakken en scheuren wordt beheerst door verbanden tussen de
internekrachten in de grond en parameters diede reactie van de grond
op die krachten beschrijven.Een analyse van de spanningsveranderingen
bijeen scheur geeft inzicht in diepten van en afstanden tussen
scheuren en verklaart waarom het merendeel van de intersecties orthogonaal is.
Patronen van scheuren met ogenschijnlijk weinig regelmaat blijken
toch aan enkele eenvoudigetopologische regels te voldoen. Bestudering
van detopologie van scheuren,holten en poriën is belangrijk,omdat
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steeds meer duidelijk wordt dat de volumefractie die de poriën innemen,
op zichzelf nauwelijks enig inzicht geeft in de rol die ze spelen voor
transport van water, opgeloste stoffen en gassen,en van penetratie van
grond door wortels en bodemfauna.
Opname van voedingsstoffen door piantewortels
Bij berekeningen over de consequenties van beperkt wortel/grondcontact
voor dewater- en ionenopname is gebleken dat demate van contact een
belangrijkere rol speelt naarmate de grond het betreffende nutriënt
sterker adsorbeert. Bij beperkt wortel/grondcontact zal dus een
geringer deel van de potentieel beschikbare hoeveelheid van een sterk
gebonden ion als fosfaat kunnen worden opgenomen dan van een ion als
nitraat (Fig.2 ) .
Inaansluiting op een eerder ontwikkelde theorie over de mogelijkheden van opname van nutriënten door een wortelstelsel dat uit uniform
verdeelde wortels bestaat (IB-Jaarverslag 1981),werd begonnen met een
logische uitbreiding daarvan,namelijk de nutriëntenopname van nietuniform verdeelde parallelle wortels.Het lijkt mogelijk hiervoor de
theorie te gebruiken zoals die is ontwikkeld voor analoge problemen in
de hydrodynamica.
Transport vanwater en opgeloste stoffen
Ten behoeve van het stikstofsimulatiemodel werd veel aandacht besteed
aan de beschrijving van demineralisatie in de grond. Gewerkt isaan
het opstellen van een model,waarbij wordt uitgegaan van de door dr.ir.
B.H. Janssen gegeven omschrijving van de organische-stofafbraak, en
waarbij door intensief overleg met ITAL-medewerkers getracht wordt tot
een zo goed mogelijke integratie van de aan beide instituten bestaande
inzichten te komen.
Voor een cursus over grondwatermodel1en en -verontreiniging werd een
nota geschreven over transportprocessen in onverzadigde grond, waarin
aan de orde komen het klassieke fysisch-mathematischemodel voor
transport van water,de fysische eigenschappen van gronden,de analyse
van stroming van water, een fysisch-mathematisch model voor transport
van opgeloste stoffen,het transport van ideale tracers, vertraging
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K=50

K=100

Fig. 2. Fractie van de beschikbare hoeveelheid nutriënt (F„)die door
een wortel kan worden opgenomen met de benodigde snelheid als functie
van het wortel/grondcontact (a/ir),w =worteldichtheid in cm.cm .K=
maat voor adsorptie.
Fig. 2. Fraction of the available amount of nutrient (F„)that can be
taken up by the root at the required rate as a function of the
root/soil contact (a/rr).w = root density in cm/cm .K =measure of
adsorption.

door adsorptie en uitwisseling, en complicaties tengevolge van grove
grondstructuren en secondaire stromingen vanwater.
In een bijdrage aan een in Zweden gehouden symposium over
"Hydrochemical balances of freshwater systems"werd de accumulatie en
het transport van water en opgeloste stoffen in verzadigde en onverzadigde zones behandeld. Daarin wordt aangetoond dat de theorie van
lineaire,tijd-invariante, causale systemen een gezamenlijk uitgangsen referentiepunt biedt voor bepaalde aspecten van zowel kwantiteit als
kwaliteit van water. Ook in situaties die daarvan afwijken, konden eenvoudige,praktische resultaten betreffende de voortplanting van golven
en fronten worden verkregen. Zowerd bijvoorbeeld voor zandgronden met
diepe grondwaterspiegels gevonden dat de responsie op veranderingen in
de kwantiteit van het water 10à 20maal sneller is dan de responsie op
veranderingen in de kwaliteit van het water.
De theoretische analyse van transport vanwater en opgeloste stoffen
bij druppelbevloeiï'ng (fertigatie)werd verder uitgebouwd. Dit is een
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belangrijke ontwikkeling,omdat bij druppelbevloeiing een betere
controle kan worden verkregen van het transport van opgelostemeststoffen, ongewenste zouten en pesticiden.
Via een fysisch-mathematische beschrijving van infiltratie van water
bij gronden met slempkorsten kon worden afgeleid dat door het met lucht
gevuld blijven van de grootste poriën de doorlatendheid van deonderliggende grond veel kleiner blijft dan de doorlatendheid bijverzadiging.
Stedelijk groen
Het niet of slecht uitgroeien van wortels uit een kluit in deomringende grond is oorzaak van het nogal eens mislukken van de aanplant van
jonge bomen.Onderzocht werd of bij de zogenaamde containerteelt de
verblijftijd in de pot van invloed was.Daartoe werd de relatie tussen
aantal wortels in de kluit en hun oriëntatie enerzijds,en het later
uitgroeien anderzijds bestudeerd,enwerd de invloed van kluitbehandeling nagegaan.Daarbij bleek dat bij een langer verblijf in de pot het
aantal wortelpunten in de kluit afneemt,maar dat de vitaliteit van de
nog aanwezige wortels niet terugloopt. Snoeien van de kluit bij "overjarige" containerbomen bleek een zinvolle maatregel te zijn.
Onderzoek naar de aanslag en groei van solitaire bomen in relatie met
minerale voeding vindt plaats op een door het Ministerie vanVolkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne gesubsidieerde proef op
de proefboerderij te Haren (Fig.3 ) .In deeerste plaats wordt hierbij
nagegaan of zuiveringsslibcompost bruikbaar is als bestanddeel van
"bomengrond" in stedelijk groen. In de tweede plaats wordt de behoefte
aan voedingsstoffen van alleenstaande bomen in een stadsmilieu nagegaan.De aanplant van de bomen -esdoorn,kastanje en hazelaar -kan in
het algemeen als geslaagd worden beschouwd.
Inhet begin van het groeiseizoen dreigde vooral op de rijkste varianten zuurstofgebrek te ontstaan.Hoewel door het boren van gaten die
moeilijkheden konden worden overwonnen,heeft dat toch tot verschillen
in ontwikkeling geleid (Tabel2 ) .
Bijmetingen van de gehalten aan nitraat en ammoniak in bodemvochtmonsterswerden grote verschillen tussen de objecten en de bemonsteringstijdstippen gevonden.
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Fig.3.Proef over deaanslag en groei van solitaire bomen op de
IB-proefboerderijte Haren.
Fig.3.Trial onthe establishment and growth of solitary trees onthe
experimental farm ofthe Institute for Soil Fertility at Haren.

Kunstmatige substraten
Aandacht werd besteed aan hetminimaal benodigd wortelvolurnebijde
teelt vantomaat en komkommer op kunstmatige substraten.Daarbijbleek
uit de destijds verrichte metingen dat dewaterdoorlatendheid van de
wortelwand bij op grof zand gekweekte planten geringer isdan bijop
steenwol gekweekte planten, üok hierbij speelt vermoedelijk het
wortel/grondcontact een rol.
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TABEL 2.Beoorde!ingscijfers van esdoorn op enkele objecten op drie
tijdstippen; gelet op bladbezetting, bladkleur en scheutlengte
(beoordeling in schaal 1-10).
TABLE 2.Rating of Acer from different treatments at three stages.
Considered were: number of leaves,leaf color, leaf size and shoot length
(scale 1-10).
Object

Bij het uitlopen
(16/5)

Indenazomer Bijbladval
(19/9)
(30/10)

a kunstmest (controle)
4,80
b rijk,groot plantgat
4,58
c matig rijk groot plantgat 4,35
dmatig rijk klein plantgat 3,98

8,58
6,43
6,90
8,38

6,35
3,78
4,33
6,33

c, niet afgeschermd
c 2 blad teruggevoerd
c 3 gesnoeid

8,40
6,80
7,90

7,00
6,30

4,70
4,20
4,90

Erwerd een theorie opgesteld over binding entransport vanwater in
kunstmatige substraten als functie van de interne geometrie. Een
oorspronkelijk voor onverzadigde gronden ontwikkelde schaaltheorie biedt
demogelijkheid om van substraten met gelijkvormige interne geometrie,
maar verschillend in lengteschaal (b.v.dikte van steenwolblok),toch de
fysische eigenschappen te vergelijken.
Verstuiving van zandgronden
Ook in het voorjaar van 1984 is geen verstuiving van betekenis opgetreden.
In verband daarmee heeft de voorgenomen beoordeling van demate van verstuiving op de proefplekken die in het kader van het onderzoek "Factoranalyse Fabrieksaardappelen" werden opgezocht,niet plaatsgevonden.Wel
werden van deze percelen het gehalte aan organische stof en de granulaire
samenstelling bepaald enwerd grond verzameld voor het bepalen van de
stuifgevoeligheid in dewindtunnel.
Ontwikkelingssamenwerking
Voor de stikstofhuishouding van een grond uit een gebied met hoge regenval
in Nigeria werd een simulatiemodel opgesteld. De resultaten van berekeningenmet dit model kwamen kwalitatief goed overeen met experimentele resul-
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taten. Opeen in Nigeria gehouden symposium over "Nitrogen Management in
Farming Systems inthe Tropics"werd over dit simulatiemodel een voordracht gehouden.
Stomen van grond
Uit literatuuronderzoek bleek dat al eerderuitgebreid onderzoek overhet
stomen van grond is verricht,vooral inde vijftiger jaren in Engeland,
Noorwegen en deVerenigde Staten.Er iseen begin gemaakt met het formuleren vaneen theoretische onderbouw voor die vroegerewaarnemingen.Hierbij
wordt niet alleen aandacht geschonken aan de fysische aspecten,maar ook
aan de biologische en chemische aspecten.Ten aanzien van de fysica ligt
de nadruk op de voortplanting en scherpte vanwarmtefronten, hettijdsverloop van de afkoeling,het langzame opwarmen van kluiten,de invloed van
het uitgangswatergehalte,detoename van hetwatergehalte onder invloed
van het stomen,de verklaring van het extra diffuse karakter vanwarmtefronten bij pasteurisatiemet behulp van mengsels van stoom en lucht en de
verklaring van de opvallende effectiviteit van het afzuigen van lucht via
drains op grote afstand van elkaar.
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Het aquatisch onderzoek over zware metalen betrofdestudievande
complexbindingvanmetaleninzoet water,hetadsorptie-desorptiegedrag
vanmetalenaanslib onder estuarieneenmariene omstandighedenen
balansstudiesvanzwaremetalenophetNederlandse deel vanhet continentale platindeNoordzee.Verder werd aandacht besteedaandeproblematiek
vandebelastingvanrivierenzeemetafval vandekopermijneninPapua
NieuwGuinea.
Een ander deel vanhetzware-metalenonderzoek stondinhettekenvanhet
bergenvanbaggerspecie uitdeRotterdamse havensineenopdeNoordzeete
bouwen grootschalige lokatie,alsmede milieuonderzoek over uit vliegasen
fosforzuurgips samengestelde produkten.
Inagrarisch verband werd het onderzoek naar grenswaardenindegronden
beschikbaarheidvanzwaremetalen voor het gewas voortgezet.Hetlandelijk
inventarisatieonderzoek kanworden afgesloten;ookdeinzichteninde
belastingvanvolkstuinenmetzwaremetalen kunnenalsvoldoende worden
beschouwd.Aandacht kregen verder depositie uitdeluchtenaanlegvaneen
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meetnet voor xenobiotische stoffen.
Het onderzoek over organische microverontreinigingen, zowel in het water
als op het land,werd intensief ter hand genomen.
Overig onderzoek betrof de analyse,toetsing en bereiding van spoorelementmeststoffen,alsmede verbetering van de analysemethoden voor zware
metalen en onderzoek naar de speciatie van deze metalen.
1.Zware metalen in deaquatische biosfeer
Het aquatisch onderzoek over zware metalen werd in samenwerking met het
Waterloopkundig Laboratorium uitgevoerd.
a. Bindingsvormen van metalen en biologische beschikbaarheid
Het onderzoek naar de stabiliteit en effectiviteit van metaalcomplexering
met behulp van voltammetrischetechnieken werd voortgezet. Hierbij werd
het gedrag van synthetische en natuurlijke organische liganden in oplossing bestudeerd.
Er is aandacht besteed aan de stabiliteitsconstanten van Cd (PDC)en Cd
(PÛC) :pyrrolidine-dithiocarbamaatcomplexen van cadmium. Deze stof is als
modelstof gekozen voor natuurlijke zwavelhoudende organische liganden bij
het speciatieonderzoek. Uit de gemeten grensstromen en verschuiving van de
halfwaarde-potentiaal bij pseudopolarogrammen,welke werden verkregen met
differentiële puls anodische heroplossingsvoltammetrie,worden onder
enkele aannamen de stabiliteitsconstanten berekend. Als uitkomsten werden
5
verkregen voor het 1:1 complex 2,8 x 10l/mol en voor het 1:2 complex 5,7
x 10 l/mol. Vergelijking met de literatuur leerde dat gegevens,tegen
verwachting in,zeer schaars zijn over deze vooral bij atoomabsorptiemetingen veel gebruikte stof.
Verder is de complexering van koper door dit ligand vergeleken met
andere organische N/S-liganden in academische oplossing en in gefiltreerd
IJsselmeerwater. Als voorlopig resultaat kan het volgende worden gemeld.
PÜC en andere metaalbindende liganden blijken in gefiltreerd oppervlaktewater een verschillendemate van metaalcomplexering te vertonen, terwijl
demate van complexering in academische oplossing zo gekozen werd dat de
complexering gelijk was.
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De verklaring lijkt gevonden teworden door een verschillendemate van
adsorptie voor de verschillende complexen aan te nemen aan de in het
gefiltreerde water aanwezige colloïden.Deze interactie heeft tot gevolg
dat met het electrochemisch experiment een toename van de conditionele
stabiliteit en capaciteit wordt vastgesteld. Dit vindt waarschijnlijk zijn
oorzaak inde geringe mobiliteit van dergelijke colloïdale adsorptiecomplexen over de diffusielaag van de kwikelectrode in vergelijking met de
diffusiesnelheid van echt opgeloste complexen. Het lijkt waarschijnlijk
dat de sterke binding en de geringe mobiliteit van dergelijke bindingsvormen van zware metalen een geringere beschikbaarheid van demetalen zal
betekenen voor de biota.
b.Gedrag van zwaremetalen in het Rotterdamse havengebied en op de
Noordzee
Bij de vermenging van rivier- en zeeslib in een estuarium kan mobilisatie
optreden van metalen van slib naar het omringende water.Onder meer is dit
vastgesteld voor het Schelde- en het Elbe-estuarium. In het Rijnestuarium
waren aanwijzingen dat metalen uit de oplossing worden verwijderd en
worden geadsorbeerd aan de zwevende stof.Door middel van analyse van de
zwevende stof,verzameld op verschillende lokaties tussen Rotterdam en Den
Helder,en bepaling van de herkomst van de zwevende stof (rivier of zee)
met behulp van de stabiele isotopengeochemie,zijn de lotgevallen van de
metalen over genoemd traject onderzocht. De gehalten aan As,Pb en Cr
worden in hoofdzaak bepaald door de vermenging van rivier- en zeeslib.
Daarnaast worden in het Rijnestuarium Cd,Cu en Zn uit de oplossing
verwijderd,üe gehalten bij hoge saliniteiten wijzen op een mobilisatie
van Cd en Zn langs de kust van de Noordzee.
c.Herkomst en transport van zwaremetalen opde Noordzee
Inopdracht van de Rijkswaterstaat zijn aan dehand van literatuurgegevens
schattingen gemaakt van de bronnen van zwaremetalen op het Nederlandse
deel van het continentale plat op de Noordzee en van de relatieve betekenis van deze bronnen voor detotale input.De bronnen zijn:
* rivieren, zoals de Schelde en de Nieuwe Waterweg
* uitwateringssluizen (Haringvliet, Noordzeekanaal, Afsluitdijk)
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* storting baggerspecie
* lozingen
* atmosferische depositie
De rivieren en de uitwateringssluizen leveren de grootste bijdrage aan
de opgeloste vrachten aan metalen naar de Noordzee.De bijdrage van
atmosferische depositie is van belang voor Cd,Cu,Pb en Zn (naar schatting 20tot 50%van totale opgeloste vracht). De genoemde bronnen voegen
in oplossing een hoeveelheid metalen toe aan het beschouwde gebied die een
factor 0,2 (As,Cd,Hg)tot 1keer (Pb)zo groot isals de aanvoer in
oplossing vanuit het zuiden via Het Kanaal.Gebonden aan de zwevende stof
varieert deze factor tussen 0,4 (As)en 3 (Cd).Daarbij is de gesuspendeerde vracht aangevoerd via de rivieren en door de sluizen vrijwel van
dezelfde orde van grootte als die via de storting van baggerspecie.
d.Kopervervuiling in verband met de storting van mijnafval
In voorgaande verslaggevingen werd melding gemaakt van advisering bij het
dumpen van koperhoudend mijnafval van Bougainville Copper Ltd. (Papua
Nieuw Guinea). Thans wordt ook geadviseerd bij deOk Tedi Copper Ltd. in
hetzelfde land. Het betreft hier storting van afval in de Ok Tedi rivier,
die via de Fly rivier uitmondt in een baai. Via veldwerk en modelberekeningen (CHARON)worden schattingen gemaakt over dete verwachten gehalten
en de speciatie van het koper in de baai.
2. Berging van met zwaremetalen verontreinigd slib en verwerking van
verontreinigde afvalstoffen
Andere aspecten van het zware-metalenonderzoek zijn het veilig stellen van
verontreinigde baggerspecie en het verwerken van metaalhoudende afvalstoffen. Ten aanzien van het laatste werd onderzoek verricht over recyclingprodukten die een combinatie zijn van fosforzuurgips en vliegas.
a.Grootschalige lokatieberging baggerspecie
In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van onderzoek van IB/WL in
samenwerking met het Laboratorium voor Grondmechanica en de Hoofdafdeling
Maatschappelijke Technologie TNO over demogelijkheden van de berging van
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baggerspecie in een grootschalige lokatie voor de kust van Zuid-Holland,
ten zuiden van de Maasvlakte.
Een belangrijke vraag hierbijwas in hoeverre verontreinigingen uit het
depot zich via de ondergrond zouden kunnen verspreiden naar het zeegebied
rondom het depot. Inmiddels werd vastgesteld dat in het te vormen depot
Cd,Cu,Pb en Zn tot sulfiden zullen worden geïmmobiliseerd en in verband
hiermee de gehalten in het poriënwater van de baggerspecie in het depot
relatief laag zullen zijn.Hogere opgeloste gehalten zijn te verwachten
voor metalen als Cr enAs.
De ondergrond bestaat ter plaatse uit een holoceen zandpakket van ongeveer 20m dikte dat rust op een kleilaag van 2m. Hieronder bevindt zich
een pleistocene zandlaag van 17m. Afhankelijk van het te kiezen alternatief steekt het depot tot in de kleilaag. Behalve Cu,dat achterblijft,
zullen demetalen zich in de ondergrond zeer langzaam verplaatsen. Indien
de contaminanten het grensvlak sediment/zeewater bereiken, vindt onder
invloed van de diffusie van zuurstof precipitatie van Cd, As,Cr en Zn
plaats in detoplaag van het sediment,zoals met behulp van een radiochemisch simulatie-experiment kon worden vastgesteld. Deze toplaag zal derhalve,wanneer ter plaatse noch sedimentatie noch erosie optreedt,verrijkt worden met de genoemde metalen.
b. Verwerking van fosforzuurgips en vliegas tot granulaten
Door het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland)werd een techniek ontwikkeld,waarmee het uitlooggedrag van elementen uit verbrandingsresiduen
over een termijn van vele tientallen jaren kan worden gekarakteriseerd.
Hierbijwordt eerst het materiaal in een kolomexperiment met water van pH
=4 in een zevental stappen geëlueerd tot een vloeistof/vast(L/S)-verhouding van 10 is bereikt. Vervolgens wordt het materiaal (weer uitgaande van
de originele toestand) aan een reeks schudproeven met hetzelfde extractiemiddel van pH =4 onderworpen, waarbij na iedere extractie de vaste stof
wordt verzameld en vervolgens aan vers extractiemiddel wordt blootgesteld.
De schudproeven omvatten een zodanig aantal extracties dat een verhouding
L/S = 100wordt bereikt. Voor de combinatie van kolom- en schudproef wordt
de uitloging van de elementen cumulatief (als percentages van de totale
hoeveelheden) in afhankelijkheid van de L/S-verhoudingweergegeven (vgl.
Fig. 4 ) .

30

cumulati af
uitloogpercentage
102r
8
6
5
4
3
2

-

cB
u Mo

10 1
8
6
5
4
3
2

10°
8
6
5
4
3
2

IQ"'
10

3 4 5 6 8 10

3 4 56

.10'

2 3 4 5 6 8 10'
extractieverhouding(L/S}

Fig.4.Cumulatieve uitloogpercentagevaneen aantal elementenuit
granulaten inafhankelijkheidvandetoegepaste L/S-verhoudingen inde
extracties.
Fig.4.Cumulative leaching percentages ofanumberofelements from
granulatesasaffectedbytheL/Sratios that were usedinthe
extractions.
Ineennauwe samenwerking vanWLenECN werd deze techniek toegepast
voor het onderzoek vanhetuitlooggedrag vaneen aantal totgranulaten
verwerkte afvalstoffen. InFig.4wordtditgedemonstreerd vooreen
tweetal granulaten, bereid uit combinaties vanvliegasenfosforzuurgips.
In deze figuur zijn alleen die elementen ingetekend,dieondankshet
granuleringsproces nogeenvrij grote mobiliteit hebben behouden.Demeest
beweeglijke elementen zijninditverbandSO,Mo,BenF.
Uithetuitlogingsonderzoek vandegranulaten kanworden afgeleid watde
toepassingsmogelijkhedenvandezematerialen zijn metbetrekkingtot
gebruikophetland,inoppervlaktewater eninzeewater.
De door hetECNontwikkelde techniek houdt,methetaanbrengen vande
nodige wijzigingen, goedemogelijkhedeninvoor het karakteriseren vanhet
uitlooggedrag opdelange termijn vanmetzwaremetalen belaste bodems.
Onderzoek hieroverisinmiddels bijonsinstituutterhand genomen.
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3.Zwaremetalen in deagrarische biosfeer
De agrarische aspecten van het zware-metalenonderzoek betroffen grenswaarden voor de grond,extractieonderzoek, landelijke inventarisaties,de
betekenis van immissies uit de lucht en vooronderzoek over de aanleg van
een bodemmeetnet voor xenobiotische stoffen.
a.Grenswaarden voor zwaremetalen in de grond
Reeds over een reeks van jaren werden pot-en vakkenproeven uitgevoerd
voor het vaststellen van zodanige grenswaarden in de grond voor Cd,dat
het om gezondheidsredenen voor een aantal 'gewassen vastgestelde gehalte
van0,1mg Cd per kg vers oogstprodukt niet wordt overschreden.
In Nederland wordt het niet wenselijk geacht dat in dit verband het
Cd-gehalte in de grond hoger isdan 1mg.kg .Uit de proefresultaten is
echter gebleken dat deze richtwaarde in een aantal gevallen te hoog is.
Dit geldt in het bijzonder voor zandgronden en wel des te sterker naarmate
hierin het gehalte aan organische stof lager is.
b.Zwaremetalen in rivierslib
In samenwerking met o.a. het Consulentschap voor de Rundveehouderijen de
Akkerbouw in Roermond en het RIKILT werd een oriënterend bodemonderzoek
uitgevoerd op meer of minder vaak overstroomde percelen van de uiterwaarden langs de Maas in Limburg. De zware-metalenverontreiniging blijkt sterk
afhankelijk te zijn van de overstromingsfrequentie, zoals te verwachten is
op grond van de in het vorige jaarverslag vermelde ervaringen met de
uiterwaarden van de Rijn.
De ondergrond waarop het kalkrijke Maasslib tot afzetting komt is veelal
kalkarm. Bij het doorploegen van de toplaag ontstaan hierbij bouwvoren met
sterk wisselende pH's,hetgeen vooral voor Cd grote verschillen inhoudt
voor de beschikbaarheid voor het gewas.
Het is bekend dat er in het algemeen weinig verband is tussen de gehalten aan totaal Cd in de grond en de opname van dit element door het gewas.
Het gebruik van een neutrale zoutoplossing (CaCl met toevoegingen van
NaCl en KCl)als extractiemiddel voor Cd geeft bij uiteenlopende grondsoorten een betere correlatie met de gewasopname dan totaal Cd. Bij
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gebruik van de neutrale zoutoplossing komt ook de geringere beschikbaarheid van Cd in riviersedimenten in vergelijking met andere grondsoorten
duidelijker naar voren. In gevallen van Zn-contaminatie in rivierslib is
het gebruik van een neutrale zoutoplossing echter niet raadzaam:bij
toenemende Zn-gehalten neemt de hoeveelheid Cd in de zoutoplossing toe,
terwijl de beschikbaarheid van Cd voor het gewas dan juist afneemt.
c. Inventarisatieonderzoek over zwaremetalen in deNederlandse land-en
tuinbouw
De resultaten van het sinds 1977 uitgevoerde algemene inventarisatieonderzoek van gehalten aan een aantal zwaremetalen in produkten en bijbehorende gronden van de Nederlandse land- en tuinbouw zijn nu voor alle 19
onderzochte gewassen in nota's vastgelegd. Hier zij slechts vermeld dat
voor dediervoedingsgewassen gras, snijmais en bietekoppen volgens denu
geldende richtlijnen voordiervoeders (1,0mg.kg Cd op de drogestof)
geen problemen zijn te verwachten .
Het reeds in 1981 aangevangen onderzoek naar de belasting vanvolkstuinen met cadmium en loodwerd voortgezet.De gewasbemonsteringen in de
periode van 1981-1983 hadden betrekking op de gewassen sla,andijvie,
zomerwortel en boerenkool.De ineerdere jaarverslagen getrokken conclusie
dat de cadmium- en loodgehalten in grond van detuinen hoger zijn dan die
in de normale land- entuinbouwgronden werd bevestigd.Ook trad,over de
geheleperiode gemeten,ineenaantal gevallen overschrijding vande norm
op voor cadmium inandijvie en voor lood inboerenkool.Dat echt afgeraden
moetworden om de produkten van detuinen te eten,komt maar uiterst
zelden voor.Gezien het belang van volkstuinen enmoestuinen voor de
voeding van de Nederlander (erzijn ongeveer 1.000.000van deze tuinen)
blijft enigewaakzaamheid echterwel geboden.
d.Luchtverontreinigingmet cadmium en lood
In 1983 zijn de voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar de bijdrage van de luchtverontreiniging tot de contaminatie van veldgewassen met
cadmium en lood.Hiertoe is grond gemerkt met radioactief Cd of Pb,en
gedurende ca.8maanden geëquilibreerd. Inmaart 1984 is gras gezaaid op
de betreffende potten die opgesteld zijn resp.op het IB-terrein en ineen
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stof- en regenvrije kweekruimte (open-top chamber) in de isotopenkas.De
bijdrage van de opname via dewortel wordt onderscheiden van die van de
neerslag door middel van isotopenverdunningsanalyse; de specifieke activiteit van het bodemextract wordt vergeleken met die van het gras. De bijdrage van de neerslag blijkt uit een verlaging van de specifieke activiteit van het gras. De analyseresultaten van gras, grondextract en neerslag
in de periode april-november 1984 bevestigen dewaarnemingen uit Denemarken,dat een groot deel van het lood uit het gras (96%)op het IB-terrein
afkomstig is van de natte en droge depositie. Voor cadmium is de bijdrage
van de depositie slechts 6,5% (niet significant). De belasting van het
IB-terrein met Cd en Pb blijkt uit de analyse van de neerslag vrij gering
te zijn: resp. 1,7 gCd per ha per jaar en 74 gPb per ha per jaar.Dit
komt overeen met demeetresultaten van het meetstation Glimmen/de Punt
(Groningen) van het landelijk meetnet.
e.Bodeoneetnet xenobïotische stoffen
In het kader van de plannen van de CCRX (Coördinatiecommissie voor de
metingen van radioactiviteit en van xenobiotische stoffen) om een bodemmeetnet te starten is een onderzoek uitgevoerd naar de variaties in de
concentraties van xenobiotische stoffen in de bodem ten gevolge van de
heterogeniteit van de bemonsterde proefplek en van detoegepaste analyse
procedure. Hiervoor zijn vier potentiële lokaties voor het meetnet in
achtvoud bemonsterd (40steken/monster) en is ieder monster in drievoud
geanalyseerd.
De belangrijkste conclusies zijn:
* op grasland is accumulatie van Cd, Cu en Zn binnen een termijn van5-10
jaar aantoonbaar.
* op bouwland, waar de belasting aan een groter grondvolumewordt toegerekend dan op grasland, kan bij lichte belasting accumulatie van Cd,Hg en
Zn binnen een termijn van 5-10 jaar worden vastgesteld; bij zware belasting met b.v. zuiveringsslib is dit ook voor Cu en Pb mogelijk.
4. Organische microverontreinigingen
In nauwe samenwerking met het Waterloopkundig Laboratorium is onderzoek
aangevangen over het vóórkomen en het gedrag van organische microveront-
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reinigingen in het aquatisch m i l i e u , alsmede met betrekking t o t de landbouw.
In aquatisch verband werden analysemethoden zodanig ontwikkeld, resp.
aangepast, dat van nat sediment kan worden uitgegaan en dat in één extract
zowel polychloorbifenylen (PCB's), pesticiden als polyaromatische koolwat e r s t o f f e n (PAH's) kunnen worden bepaald (totaal 34 componenten).
üe PCB's en pesticiden worden met gaschromatografie - electron capture
detection (GC-ECD) bepaald en de PAH's met gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS). Verder werd een goed bruikbare methode voor de analyse van
chloorfenolen in sediment en water ontwikkeld. De chloorfenolen worden
h i e r b i j met s t o o m d e s t i l l a t i e - e x t r a c t i e u i t het sediment geïsoleerd, met
v l o e i s t o f - v l o e i s t o f p a r t i t i e verder gezuiverd en vervolgens na d e r i v a t i s e ring met azijnzuuranhydride, e x t r a c t i e en zuivering over SiO met GC-ECü
geanalyseerd.
Voor a l l e hier vermelde componenten geldt een detectiegrens van 1
yg.kg

of lager.

Het landbouwkundig onderzoek over organische microverontreinigingen werd
in het verslagjaar aangevangen met onderzoek naar de analysetechnieken
voor PAH's in grond en naar het vóórkomen van deze verbindingen in landbouwgewassen in het algemeen en i n de buurt van plaatsen waar luchtverontreiniging ontstaat.
In overleg met het R i j k s i n s t i t u u t voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de bepaling van een t i e n t a l PAH's in
de bodem, waaronder benzo(a)pyreen en benzo(b)fluorantheen. Na een extract i e met organische oplosmiddelen en toepassing van een vóórzuivering
worden de componenten GC-MS bepaald.
In samenwerking met het RIKILT werd een i n v e n t a r i s a t i e van PAH's in
gewassen uitgevoerd, zowel op normale landbouwgronden als in mogelijk
gecontamineerde gebieden. De gehalten aan PAH's in spinazie van de normale
landbouw bleken zeer laag te z i j n (voor benzo(a)pyreen was de hoogste
waarde 0,5 yg.kg

en het gemiddelde 0,1 yg.kg ) . In een gebied met

chemische i n d u s t r i e is d i t verhoogd t o t 4 yg.kg
stand t o t 9 yg.kg

en in ongewassen toe-

. In de buurt van een vliegveld bleken slechts in

ongewassen toestand verhogingen in de spinazie op te treden. Voor benzo(a)pyreen was het maximum 1 yg.kg

, waarvan 80% afwasbaar was.
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5.Meststoffenonderzoek
Een belangrijk deel van het meststoffenonderzoek betreft de advisering in
verband met ontheffingsaanvragen voor spoorelementmeststoffen,zowel
metaalchelaten als anorganische metaalverbindingen. In dit verband werd
ook aan de hand van een potproef met zomertarwe en sla demangaanwerking
van Mn-chelaten op veensubstraten onderzocht.DeMn-werking bleek af te
nemen in de volgorde Mn-DTPA >Mn-EDTA >MnSO .H0.
4 2
Een begin is gemaakt met het onderzoek over karakterisering van langzaam
werkende meststoffen, o.a. een NPK-meststofmet spoorelementen.
In navolging van de gunstige ervaringen met oplosbaar Mn-silicaat als
mangaanmeststof is onderzoek gedaan naar het samenstellen van een oplosbaar Fe-silicaat. De ijzerwerking van de verkregen verbinding zal in een
potproef worden getest. Hoewel Fe-chelaten uitstekende ijzermeststoffen
zijn, iser in verband met de hoge kostprijs hiervan behoefte aan goedkopere produkten.
6. Analytisch chemisch onderzoek
Er werd een begin gemaakt met het ontwikkelen van de directemeting van
zwaremetalen met ET-AAS (ET =electrothermal, d.w.z. grafietoven; AAS=
atomaire absorptie spectrometrie)na matrix-modificatie (d.w.z. toevoeging
van chemicaliën). Daarnaast wordt de gebruikelijke complexerings-extractiemethode nog nader bestudeerd.
Aangevangen werd met de bepaling van organische bindingsvormen van
arseen (mono- en dimethylarseen). Hiertoe worden deze verbindingen vloeistofchromatografisch gescheiden, gevolgd door AAS-hydride detectie. Dit
onderzoek is van betekenis in verband met de bestudering van deAs-huishouding van zoetwaterbekkens.
In het kader van het Nederlands Normalisatie Instituut werd medewerking
verleend aan de normalisatie van de Sb-,As-en Se-metingen met een
modificatie van de AAS-hydride methode inwater.Daartoe werd door het IB
een intercalibratie-onderzoek opgezet. Hieraan namen vijf Nederlandse
(semi-)overheidsinstellingen deel. Voor alle drie elementen bleken
betrouwbare resultaten met deze methode behaald te kunnen worden.
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Aan de RUG wordt onderzoek v e r r i c h t over de anaërobe afbraak van het
fosfaatvervangend middel NTA. Hieraan werd medewerking verleend door het
uitvoeren van een aantal NTA-analyses. De NTA-concentratie wordt als
functie van de t i j d en de omstandigheden in de bio-reactor vervolgd. De
meting geschiedt langs electrochemische weg met d i f f e r e n t i ë l e puls
polarografie.
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hoofd;milieu-implicatiesvanbestrijdingsmiddelen; karakteriseringvan
organische afvalstoffen i.v.m.gebruikin
de land-entuinbouw,
ecologievan Verticillium biguttatum,
hyperparasiet vanRhizoctonia solani.
betekenis vandebodemmesofaunain
bouwlandecosystemeninhetalgemeenen
bijdebestrijding vanbietecycsteaaltjes
inhetbijzonder.
C-enN-kringloopprocessenindegrond;
derolvanbodemprotozoën hierbij;
biologische omzettingen vanbestrijdingsmiddelen.
antagonismen binnendebodemmicroflora,
van belang voordebestrijdingvan
bodempathogenen,inhetbijzonder
Rhizoctonia solani.
C-enN-kringloopprocessenindegrond;
derolvanvrijlevende aaltjes hierbij;
beïnvloeding vandeze processen door
bestrijdingsmiddelen.

Indeverwezenlijkingvanhetinlandelijk beraad opgestelde 'Eerste
Onderzoeksplan Bodembiologie'ishetIBeen belangrijk aandeel toegedacht.
InDLO-verbandishetIBwat betreftdebodembiologie 'eerstaanwezend'
instituut.Hetonderzoek richt zich vooral opderelatie tussen
1andbouwsystemen endebiologische bodemvruchtbaarheid en-kwaliteit,op
het intrinsiek vermogenvandebodempopulatieomplantparasitaire
bodemorganismentebestrijden,opdegevolgen van milieubelastende stoffen
voor het bodemecosysteem enopdebiologische afbraak vandergelijke
stoffen.Deafdeling ismomenteel ooknogbetrokken bijhetonderzoek naar
de verwerking vanorganische afvalstoffen.
Voor het eerstgenoemde onderwerp iseen ambitieus samenwerkingsproject
met diverse andere instellingen opgezet (zie volgende paragraaf).Het
bodembiologisch onderzoek aanhetIBgaat daarmee veel verderdanvoorheen
inderichting vancausaal-analytisch onderzoek,waarbij 'het bodemleven'
niet meer als 'black box'wordt beschouwd. Effecten vaningrepenop
structuurendynamiekvanhetbodemecosysteem worden bestudeerdaan
functionele groepen.Daarbijkanvoor het begrijpen vanregulerende
mechanismen ookpopulatiebiologisch onderzoek aanafzondelijke soorten
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niet uit deweg worden gegaan.Het laatste geldt ook voor het onderzoek
met betrekking tot de biologische bestrijding van bodemziekten en -plagen.
Om aan deze taakstelling uitvoering te geven was en is versterking van
de afdeling noodzakelijk. Per 1mei 1984 trad drs.L. Brussaard in dienst
en per 1maart 1985 komt er assistentie voor zijn mesofaunaonderzoek.
Vanaf 1januari 1985 zal dr.ir. L.A. Bouwman zich verdiepen in de rol van
niet-plantparasitaire aaltjes in het bodemecosysteem, terwijl toestemming
is verkregen voor het aantrekken van een onderzoeker die zich inhet
bijzonder zal richten op de protozoën.
Bodemecosysteemonderzoek op 'DeSchreef'
üe NRLO-werkgroep Bodemecosystemen is in 1982gestart met bodembiologisch
onderzoek van een bouwplannenproef van het PAGV op de proefboerderij 'De
Schreef'. Daarbij gaat het in hoofdzaak omtwee doelen:
* het kwantificeren van C- en N-kringlopen (uit tewerken in budget-en
simulatiemodellen)en
* het verwerven van meer inzicht in het functioneren van het bodemleven en
de invloed hierop van landbouwkundigemaatregelen.
üe IB-bijdrage hierin betreft de bestudering van een aantal microbiële
processen,zoals mineralisatie-immobilisatie, nitrificatie en denitrificatie en oriënterend onderzoek naar kwantitatief belangrijke groepen van de
bodemfauna,zoals protozoën,nematoden,springstaarten en mijten;tevens
is bijgedragen aan de ontwikkeling van C- en N-modellen.
Een belangrijke functie van het bodemleven is de bijdrage aan de
nutriëntenvoorziening van het gewas.Bij de afbraak van gewassen en jonge
en oude humus treedt de bodemmicroflora op als primaire afbreker en als
een nutriëntenbuffer. De afbraak van koolstofverbindingen gaat n.l.
gepaard met de synthese van microbencellen en detijdelijke immobilisatie
van Nen Pdaarin en in humusverbindingen.Uitspoeling van Nen Pwordt
daarmee voorkomen.Bij afsterving van demicroben en bij de consumptie
ervan door de bodemfauna en bij ontleding van humus komen Nen Pweer
geleidelijk beschikbaar voor het gewas.Snelheden van organische-stofafbraak en van nutriëntencycling hangen waarschijnlijk nauw samen met de
structuur en het functioneren van het voedselweb van bodemorganismen.
Met de in 1982en 1983 verzamelde gegevens,aangevuld met literatuurgegevens,zijn een globaal budgetmodel en een verklarend simulatiemodel
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opgezet.De beschijving van het bodemleven beperkt zich daarin voorlopig
tot de groei en afsterving van de bodemmicroflora, zonder dat daarbij de
rol van de bodemfauna is verwerkt.Het is gebleken uit metingen dat de
beschrijving van demicrobiële processen bij dit proefveld op 'De Schreef'
niet kan worden beperkt tot de bouwvoor, doordat er ook in de diepere
lagen sprake is van een aanzienlijke activiteit.Om tot een sluitend
budgetmodel te komen en tot een toetsing van het C- en N-simulatiemodel
ontbreekt helaas bij deze uitzonderlijke profielopbouw een aantal
gegevens.
Naast veldgegevens over aantallen en biomassa van kwantitatief
belangrijke groepen van het bodemleven in de loop van de tijd zijn
laboratoriumexperimenten nodig om hun activiteiten temeten en om
hypothesen over regulerende factoren van het functioneren van het
voedselweb te toetsen. In1983werden in het veld betrekkelijk geringe
aantallen vrijlevende aaltjes gevonden,zonder grote verschillen tussen de
objecten. Bij de nauwe rotatie werden minder mijten waargenomen en een
relatieve afname van detrituseters en een relatieve toename van
schimmelzuigers, vooral bij het veld met zomergerst. Grondontsmetting
leidde nauwelijks tot geringere aantallen springstaarten en mijten,maar
gaf eenzelfde functionele verschuiving te zien van detrituseters naar
schimmelzuigers bij zomergerst en naar prostigmate mijten bij aardappelen
en suikerbieten. Bij dit mesofauna-onderzoek hebben de LH-studenten G.
Jagers opAkkerhuis en F. de Leij geassisteerd.
Een laboratoriumexperiment in 1984 over de rol van bacterievore
nematoden bij de afbraak van luzernemeel (modelsubstraat)is een aanzet
tot het genoemde meer verklarende onderzoek. Tijdens de afbraak van het
luzernemeel nam de nematoden-biomassa sterk toe.De N-mineralisatiesnelheid bleef daarbij achter bij die inmonsters waarin de nematodengroei
vrijwel volledig werd onderdrukt door toevoeging van een nematicide.
De resultaten die in de periode 1982-1984 zijn verkregen op 'De Schreef'
zullen in 1985worden bewerkt tot enkele publikaties van dewerkgroepleden. Deze publikaties zullen gezamenlijk worden aangeboden aan een
internationaal tijdschrift. Daarmee wordt dit onderzoek op 'De Schreef'
afgesloten.
Als vervolg op en uitbouw van dit onderzoek zal dewerkgroep zich gaan
richten op een vergelijkende analyse van bodemecosystemen bij een vorm van
'gangbare' en van 'geïntegreerde' landbouw op een proefveld op de Lovink-
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hoeve. Naast bodembiologische en bodemchemischewaarnemingen zal een
uitgebreid programma van bodemfysischemetingen deel uitmaken van dit
nieuwe project.
Denitrificatiemeting
Nadat vorig jaar was gebleken dat de lysimeter-installatie op het IB-terrein met monolieten van een zware,nog maar matig uitgerijpte kleigrond
(Lelystad)zich slecht leende voor demeting van denitrificatiesnelheden,
is overgestapt naar veldmetingen bij zandgrond. Daarmee bleken deproblemen echter nog niet volledig te zijn opgelost.De huidige meettechniek
vereist een situatie waarin een vrij goede gasdiffusie door de grond
optreedt.Bij natte grond is dit niet het geval;dit is in feite de reden
waarom juist dan licht denitrificatie optreedt zoals bij deze zwak zure
zandgrond ook bleek uit een 'natuurlijke' N0-ophoping (uit de literatuur
bekend voor zure gronden). Er isechter goede hoop dat de problemen die er
zijn met in-s-itu meting van denitrificatiesnelheden kunnen worden ondervangen door ongestoorde kolommetjes in het veld te steken en daaraan
metingen te verrichten in het laboratorium.
Inhet laboratorium zijn grondmonsters (geen 'monolieten') van deze
zandgrond geïncubeerd onder een atmosfeer van stikstofgas,waarbij de
denitrificatie is gemeten van toegevoegd nitraat.De eerste resultaten van
de laboratoriumproeven zijn veelbelovend en dragen bijtot een beter
inzicht.De beschikbaarheid van een energiebron (koolstofverbindingen)
voor de denitrificatie blijkt een belangrijke beperkende factor te zijn.
Door drogen en herbevochtigen komt extra 'koolstof' beschikbaar,en
daardoor verloopt de denitrificatie sneller dan inmonsters die continu
vochtig zijn gebleven. Het proces van de denitrificatie lijkt niet erg
gevoelig voor verstoringen.
Inmiddels zijn ook grondmonsters onderzocht uit een bouwplannenproef op
'De Schreef',die grenst aan het perceel waar de lysimeterkolommen zijn
gestoken. De resultaten met deze kleigrondmonsters stemmen goed overeen
met wat hiervoor voor de zandgrond is vermeld. Monsters uit de laag 60-90
cm (diemeer organische stof bleek te bevatten dan de laag 0-30 cm) lieten
een snellere denitrificatie van toegevoegd nitraat zien dan monsters uit
de laag 0-30 cm. In Fig. 5wordt een en ander geïllustreerd. Het lijkt dan
ook bepaald niet uitgesloten dat in deze specifieke situatie in het veld
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v r i j omvangrijke d e n i t r i f i c a t i e v e r l i e z e n optreden in de lagen onder de
bouwvoor.
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Fig.5.Denitrificaties ingrondmonstersvan'De Schreef',18september
1984, incubatie bij20°Conder stikstof.
Fig.5.Denitrification insoil samples from 'DeSchreef',18September
1984, incubationat20°Cunder nitrogen.

De vraagomdenitrificatiemetingenisbelangrijk toegenomen, o.a. ten
behoeve van een onderzoek naar stikstofstromen bij graslandennaarde
netto-zuurbelastingvannatuurterreinen.
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'Immobilisatie' van amnioniumstikstof
In het jaarverslag 1983 (p.48)werd vermeld dat natoevoeging van
ammoniumsulfaat aan een zware kleigrond (Lelystad)een derde deel hiervan
binnen een week 'geïmmobiliseerd' was,d.w.z.niet meer in het NaClextract werd teruggevonden. Natwee weken sloot de N -balans weer,maar
min
alle minerale stikstof was aanwezig in de vorm van nitraat. In 1984werd
dit nog eens nagegaan met zandgrond (Haren)en zavel (Lovinkhoeve) bij2
en 20 °Cen o.a. bijtoevoeging van een nitrificatieremstof. Het verschijnsel werd bevestigd; bij de zandgrond 'miste'er tijdelijk 10à15%,
bij de zavel ca.40%,onafhankelijk van de gegeven dosis NH -N.Detemperatuur had alleen in die zin invloed dat het bij 2 °Cveel langer duurde
voor de stikstof 'terug was' in de vorm van nitraat.Bij aanwezigheid van
de nitrificatieremstof bleef de stikstof 'geï'mmobiliseerd'.Nader onderzoek is gewenst o.a. om het effect van toediening van een nitrificatieremstof aan drijfmest op de stikstofwerking daarvan goed te kunnen duiden.
Bestrijdingsmiddelen enmetabolische activiteit van de grond
Het onderzoek naar het effect van chemische grondontsmetting op het
metabolisch vermogen van de grond t.a.v.natuurlijke en synthetische
organische stoffen kwam tot een afsluiting met de vaststelling dat er in
het veld hoogstens tijdelijke effecten optreden op bodemademhaling,
stikstofomzettingen en de afbraak van andere bestrijdingsmiddelen.
Overigens geeft dit geen uitsluitsel over de vraag of daarmee ook de
populatie van 'non-target' bodemorganismen weer 'normaal' is.De beschikbare mankracht laat voorlopig niet toe breed opgezet onderzoek naar dat
aspect uit te voeren.
Een frequente toepassing van een bestrijdingsmiddel kan naast resistentie-ontwikkeling bij het te bestrijden organisme ook een versnelde afbraak
van het middel meebrengen (en daarmee afnemende effectiviteit),doordat de
daarbij betrokken organismen in aantal toenemen.Aan dit aspect wordt
m.b.t. 1,3-dichloorpropeen,aansluitend op eerder doctoraal-onderzoek,
thans door A. Nipshagen,student van de RUG,aandacht besteed.
Via 'ophopingscultures' werden enkele micro-organismen geïsoleerd die
bij de afbraak zijn betrokken. Na determinatie zal bij enkele percelen
waar de 'natte' grondontsmetting niet meer voldoende effect sorteert
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worden nagegaan of ook daar van een 'ophopingscultuur' sprake is.
Een soortgelijk probleem dient zich ook aan voor het 'nematicide'
ethoprofos.Deze verschijnselen vormen een bedreiging voor de frequente
aardappelteelt.
Biologische bestrijding van Rhizoctonia solani bij aardappelen
Het onderzoek was ook in 1984 vooral gericht op Vertidllium
biguttatum,
een hyperparasiet van Rhizoctonia
solani die,naar ook bleek uit
veldproeven, inderdaad de potentie heeft in belangrijke mate de door R. solani
veroorzaakte ziekte en lakschurft te bestrijden.De minimum
groeitemperatuur ervan ligt bijongeveer 12 °C.Dat dit nogal een negatief
punt is bleek duidelijk in 1984.Up de proefvelden waar het effect van
enting van de pootknol met V. biguttatum, wel of niet gecombineerd met
chemische bestrijdingsmiddelen,werd nagegaan bleek dat door de langdurig,
ongewoon lagetemperatuur V. biguttatum niet tijdig voldoende activiteit
kon ontplooien. Wel bleek de schimmel zich bij de lagetemperatuur min of
meer tekunnen handhaven, ook in braakliggende grond en zelfs bij
afwezigheid van R. solani. (Dit doet vermoeden dat vernieuwing van de
populatie door vegetatieve groei en sporulatie niet essentieel is voor
langdurige overleving en dat het conidium als overlevingsvorm belangrijk
is).
Dat een voldoend hoge bodemtemperatuur essentieel is bleek ook uit
andere proeven:
Standaard Sclerotien (ponsjes van 3mm diameter uit grote op agar
gekweekte Sclerotien)zijn in verschillende gronden geïncubeerd bij 10en
20 °C.De infectie van de Sclerotien met eventuele parasieten moet uit de
grond komen. Na 75 dagen bij 10°C bleek dekiemkracht van de Sclerotien
nog volledig intact.Bij 20°Cwas doding opgetreden in de gronden die
betrekkelijk veel V. biguttatum bevatten, nl. 30-60% van de Sclerotien
bleek gedood. Bacteriën en streptomyceten die vanuit deze gronden de
Sclerotien hadden gekoloniseerd, bleken geen aantoonbare letale invloed te
hebben gehad. In grond van proefvelden van deMinderhoudhoeve (Flevoland)
waar V. biguttatum nog zeer schaars aanwezig is,bleken stilet-dragende
nematoden te zorgen voor een doding van bijna 100%.Per Sclerotium bleken
500-700 nematoden aanwezig te zijn.
In proeven met zandgrond (pH 5,2) en lichte zavel (pH 6,2) met
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verschillende Rhizootonia-trappen

bleek dematevanaantastingvan

aardappelspruiten niet alleenaftehangen vandedichtheid aan

Rhizoctonia

propagels.Bijdezelfde dichtheid wasdeaantasting sterkerbijdezavel.
Bij gebruik vanpootknollendiegeënt warenmetV'. biguttaturn washet
beschermend effect hiervan ookgroter bijdezavel.BijlagerepH,resp.
4,5 en5,0,warendeverschillen kleiner.Deaard vanditpH-effectzal
naderworden onderzocht.
Additionele duidelijkheid omtrent hetparasitaire karakter van V.

biguttaturn

leverden kiemproefjes opgezuiverde water-agar enindegrondop
membraanfiIters. Nagenoeg direct contact tussen hetconidium eneenhyphe
yan R. solani iseenvoorwaarde gebleken voor kieming enpenetratie inde
grond.Opwater-agar werd kieming geïnduceerd indenabijheid vanhyphen
van alle onderzocht fungi,doch succesvolle penetratie werd alleen
geconstateerdbij R- solani,
In laboratoriumexperimenten konworden aangetoond datdekolonisatievan
deaardappelplant door V.biguttaturn

berust optenminste twee mechanismen:

actievemycoparasitaire groei enbijafwezigheid van R. solani passief
transport alsgevolg vangroei vandespruit.
Het lijkt voorshands aannemelijk dat V. biguttaturn

inhetplant-bodem-

ecosysteemalsfeitelijke parasiet van R. solani moet worden beschouwden
derhalve nietalsrhizo-/stolonosfeersaprofyt aangemerkt kanworden.Mede
op grond vandeze inzichten istenaanzien vandekwantificering van

v.biguttat;

indegrond vooruitgang geboekt.
Sclerotien opaardappels kunnen door v. biguttaturn

ookworden vernietigd

tijdens debewaring.Nahetsucces vaneenpraktijkproef in1983,waarbij
depootaardappelen direct nadeoogst werden besproeid meteensuspensie
van v. biguttaturn

vierden in1984deperspectieven hiervan nader onder-

zocht.
Aardappelknollen, geproduceerd opeenzandgrond in1983enbezetmet
Sclerotien van R. solani,

zijn intwee partijen verdeeld diewelenniet

geënt zijnmetsporen van V. biguttaturn.

Elke partijisineengesloten

plasticzakgedurende tweemaanden bewaard bij15â16°C.Nadien zijnde
Sclerotien onderzocht ophunvitaliteit.Deresultaten zijn vermeldin
tabel3.
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TABEL3.Vitaliteit vanSclerotien vanR. solani nawelofniet beenten
met V. biguttatum .
TABLE3.Vitality of R, solani sclerotia with orwithout inoculation with
V.
biguttatum.
Vitaliteit
Goed
Redelijk
Bijna dood
üood

Beent
(= %scler.met25ofmeer R.s.hyphen)
Ö
(=
"
" 10-25
"
) 3
(=
"
" 1 - 5
) 4
(=
"
" 0
"
) 92

Niet beent

42
8
11
39

Indepraktijk isditverder getoetst.Veel poters zijn evenwel telaat
uit degrond gekomen omindebewaringnogvolledigtekunnen profiteren
vandevoor degroei van v. biguttatum

voldoend hoge temperaturenin

augustusenseptember.Vooreengoed resultaat bleek hetookvanbelang
dat deknollen praktisch vrijvanaanhangende grond zijn.
De stand vanzaken kanalsvolgtworden samengevat:
De biologische engeïntegreerde bestrijding van R. solani inhetvelden
in debewaring biedt goede perspectieven.Debestrijding inhetveld dient
nog geperfectioneerdteworden.Deze lijkthetmeest succesvol indiende
biologische bestrijding wordt gecombineerdmeteenlage doseringvan
zorgvuldig gekozen chemische middelen,inhetbijzonder opzwaarder
besmette percelen.Verder onderzoek ishiervoor nogvereist.
De vernietiging vanSclerotien (lakschurft)opzwaar besmette partijen
pootgoed indebewaring kan,mits onder goede condities uitgevoerd, leiden
tot schoonenweer waardevol materiaal.Hiervoor isgeen alternatief voorhanden.
Biologische bestrijdingvanbietecysteaaltjes
In debietenteelt vormen bietecysteaaltjes (bca)(Heterodera

sahaohtii)

een groot probleem. Daarnaast kanookdespringstaart Onyahiurus

armatus

onder bepaalde omstandigheden aanzienlijke schade veroorzaken door vraat
aan dewortels vanbietezaailingen.Anderzijds kunnen dezeenandere
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springstaarten optreden als predatoren van vrijlevende aaltjes (al dan
niet parasitaire), van de vrijlevende larven van het bca en van jonge
cysten.Alternatief voedsel voor de springstaarten wordt gevormd door
bodemschimmels.
Voorts zijn er onder de inde bodem voorkomende roofmijten soorten die
prederen op springstaarten en soorten die prederen op vrijlevende (stadia
van cyste-)aaltjes.
Het IB-onderzoek,dat deel uitmaakt van een samenwerkingsproject met
enkeleandere instellingen,is gericht op de genoemde interacties ineen
vakkenproef van LH-Nematologiete Wageningen met een continuteelt van
suikerbieten naast een l:3-teelt. Ineerste instantie werd het relatieve
belang van verschillende predatoren en pathogenen van het bca onderzocht.
Daartoe werd het effect van enkele behandelingen nagegaan,nl.met lindaan
(om demesofauna uit te schakelen),met champost (omdemicroflora,de
mesofauna en de vrijlevende aaltjes te stimuleren)enmet een schimmelsuspensie van een Vertiaullium-stam
die parasiteert op de eieren inde
cysten van het bca.
De voorlopige resultaten wijzen uit dat de beoogde effecten van de
behandelingen inderdaad optraden. Indemet lindaan behandelde vakken was
het aantal mijten significant lager dan in de onbehandelde vakken;dit
geldt ook voor het aantal springstaarten.
Het aantal mijten was significant hoger in demet champost behandelde
vakken dan in de onbehandelde.Voor de springstaarten gold dit alleen in
de l:3-rotatie; in de continuteelt was het verschil niet significant.In
alle gevallen was het aantal mijten,evenals het aantal springstaarten,in
demet champost behandelde grond significant hoger dan in demet lindaan
behandelde grond.
Erwerden geen verschillen indemesofauna tussen de onbehandelde en de
met Vertioillium
gei'noculeerde vakken geconstateerd.
De aantalniveaus vanmijten lagen in vakken die dezelfde behandeling
hadden ondergaan in de continuteelt lager dan in de l:3-teelt; bijde
springstaarten was dit omgekeerd. Deze verschillen waren niet significant.
Schatting van de biologische afbreekbaarheid van organische afvalstoffen
en daaruit bereide composten
Met financiële steun van het Ministerie van VROMwerd een oriënterend
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onderzoek v e r r i c h t naar de mogelijkheid om de afbraaksnelheid van
organische C- en N-verbindingen, aanwezig in a f v a l s t o f f e n , b i j
compostering te kunnen voorspellen u i t de hydrolyseerbaarheid met enzymen
als pepsine en c e l l u l a s e . Voor composten zou de hydrolyse met enzymen
misschien een indruk kunnen geven van de rijpheidsgraad van de compost.
Dit onderzoek heeft geleid t o t de volgende nog voorlopige conclusies:
Voor verse en homogene plantaardige ( a f v a l - ) s t o f f e n met meer dan 80%
organische stof (op de drogestof) kan de biologische afbreekbaarheid
worden geschat door incubatie met pepsine-zoutzuur, gevolgd door
c e l l u l a s e . Stikstofverbindingen die u i t dergelijke plantematerialen door
pepsine in oplossing worden gebracht, resp. totaal in oplossing gebrachte
organische stof door pepsine, gevolgd door c e l l u l a s e , geven een betere
maat voor de biologische afbreekbaarheid dan de verhouding van totaal C
t o t t o t a a l N (C /N ) van deze plantematerialen.
De nauwkeurigheid van de N-hydrolyse met pepsine-zoutzuur is echter
gering voor plantematerialen waarvan minder dan 0,5% N (van de drogestof)
in oplossing wordt gebracht.
Voor heterogene of reeds deels verteerde afvalstoffen met een organische-stofgehalte van minder dan 50% l i j k t karakterisering met behulp van
enzymatische hydrolyse (met pepsine-zoutzuur en/of c e l l u l a s e ) weinig
perspectief te bieden. Voor deze categorie stoffen geeft de C/N-verhouding, bepaald via een dichromaatprocedure ('Walkley & B l a c k ' ) , een ruwe
schatting van de fase waarin het composten'ngsproces is gekomen.
Voorwaarde is daarbij wel dat de C/N-verhouding van het uitgangsmateriaal
bekend (bepaald) is en ook die van het uitgebroeide materiaal ( r i j p e
compost) dat doorgaans u i t d i t uitgangsmateriaal wordt verkregen. Een
belangrijk voordeel van deze bepaling is de eenvoud en snelheid van
uitvoering.
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mest; nitraatuitspoeling.
fosfaat-,kali-enmagnesiumbemesting, verloop chemische bodemvruchtbaarheid.
toepassing vanrioolslibencompost
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met Loman).
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stikstofbemesting vangrasland,
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stikstofengrasland,pHenstikstofreactie; stikstofbemestingvan
aardappelen.
bemesting vansportvelden; onderzoek over toepassing vancompost,
stikstofbemestingvangranen;toediening van meststoffen,
stikstofhuishouding vandegrond,
lysimeteronderzoek, groenbemesting.
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Het bemestingsonderzoek was geconcenteerd op dezelfde zwaartepunten als in
het voorgaande jaar. Inhet kader van detoetsing vanmeststoffen onder
tropische omstandigheden werd door het NMI (Nederlands Meststoffen
Instituut)een project geformuleerd voor het gebruik van een ureuminjector
voor plaatsing van ureumkorrels in sawah's.
Vooruitlopend op de nieuwe meststoffenwet worden geregeld adviezen
gevraagd over de berekening vanmestoverschotten. Dit vraagt mede om een
kritische evaluatie van de bestaande rapporten die hieraan ten grondslag
liggen enwaaraan het instituut heeft meegewerkt.
Ook t.a.v.de zware-metaalbelasting van de grond door gebruik vanmesten afvalstoffen bereiken het instituut voortdurend vragen van de zijde van
gemeentelijke en provinciale instanties.
Het project over de stikstofefficiëntie in verschillende teeltsystemen
van de humide tropen kon een uitbreiding ondergaan naar Indonesië dank zij
een bijdrage van de EEG.
De inrichting van het laboratorium voor grond-, gewas-en wateranalyses
in deJordaanvallei,Jordanië,in opdracht van het Directoraat Generaal
voor Internationale Samenwerking,werd vrijwel voltooid.
I. BEMESTINGSONDERZOEK
1. Bouwland
In proeven met fabrieksaardappelen werd periodiek het nitraatgehalte van
het jongst volgroeide blad bepaald, om nate gaan of dit een goed criterium is voor de reactie van het gewas op een aanvullende stikstofbemesting.Bovendien werd getracht met behulp van zgn. nitraatstrips een voor
de praktijk bruikbare methode te ontwikkelen om snel het nitraatgehalte te
kunnen schatten. Eenzelfde type onderzoek is ook gaande in granen. Een
illustratie van het gunstige effect van deling van de stikstofgift bij
wintertarwe geeft Fig.6. Een stikstofgift in (Feekes')stadium 5à6 komt
vooral het aantal aren,een gift in stadium 7à8 het aantal korrels per
aar ten goede.Een derde gift,in stadium 9 à10kan,bij een voldoende
niveau van voorgaande giften,nog een positief effect opleveren.
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F i g . 6 . Verband tussen N - n i v e a u , N - d e l i n g en de k o r r e l o p b r e n g s t van
w i n t e r t a r w e . A = eenmalige t o e d i e n i n g t . o . v . t w e e d e l i n g ; B = t w e e d e l i n g
t.o.v. driedeling.
F i g . 6 . R e l a t i o n s h i p between N f e r t i l i z e r l e v e l , s p l i t a p p l i c a t i o n s and
g r a i n y i e l d o f w i n t e r wheat. A = basal a p p l i c a t i o n w i t h or w i t h o u t t o p
d r e s s i n g ; B = one versus two t o p d r e s s i n g s i n a d d i t i o n t o t h e basal
application.

52

Het onderzoek naar de relatie tussen de hoeveelheid minerale
bodemstikstof, die aan het begin van het voorjaar in het profiel aanwezig
is (Nmin), en de optimale gift stikstofkunstmest (Nop)heeft geresulteerd
in stikstofbemestingsadviezen voor consumptieaardappelen op klei en loss
(1), op zand (2)en voor fabrieksaardappelen (3):
(1)Nadv =270 -1,1Nmin (0-60cm),
(2)Nadv =300 - 1,8 Nmin (0-30cm),
(3)Nadv =275 -1,8 Nmin (0-30cm),
waarbij Nadv en Nmin worden opgegeven inkg/ha.
üe doeltreffendheid van de Nmin methode voor consumptieaardappelen op
klei en loss is vergeleken met een (theoretisch)advies volgens de methode
van de vaste gift,waarbij op elk perceel eenzelfde gift stikstofkunstmest
wordt toegediend. Deze werd uit uitvoerig proefveldmateriaal (Fig.7)als
beste schatting berekend op 245 kg/ha.De doeltreffendheid van de
Nmin-methode bleek nauwelijks beter te zijn dan die van de vaste gift
(Fig.8 ) .Het bleek de gemiddelde geadviseerde stikstofgift volgens de
Nmin-methode ruim40 kg/ha lager te zijn dan volgens demethode van de
vaste gift.Dit betekent dat de Nmin-methode,ondanks zijn beperkingen,
toch een belangrijke bijdrage levert aan de energiebesparing en het
tegengaan van verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater.
De nieuwe fosfaat- en kalibemestingsadviezen,waarbij een toeslag wordt
opgegeven voor het bereiken van de optimale fosfaat- resp. kalitoestand
van de grond,worden in samenwerking met het PAGV (onderzoek in de regio)
nader getoetst.Voor fosfaat betreft dit de kalkrijke zeekleigronden, voor
kali de fixerende rivierkleigronden,waar het bereiken en handhaven van
een optimale bemestingstoestand mogelijk een te hoge investering vraagt.
Een oude veldproef op herontgonnen dalgrond (Borgercompagnie),waarin
sinds 1944 om de twee jaren 0,10,20,30 of40ton stalmest per hectare
(aan hakvruchten)wordt toegediend, werd opgeheven. Resultaten van de
periode 1970-1983 zijn vermeld intabel 4.Duidelijk zijn de resteffecten,
d.w.z. de opbrengstverhogingen t.a.v. alleen stikstofkunstmest.Van enige
stikstofbesparing door gebruik van stalmest isnauwelijks sprake.
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F i g . 7. Gemiddelde opbrengstderving ( i n guldens/ha) uitgaande van een
vaste s t i k s t o f g i f t in 77 veldproeven (1973-1982) b i j consumptieaardappelen

op klei en loss.
F i g . 7. Mean y i e l d d e f i c i t (Dfl/ha) when using a fixed N - f e r t i l i z e r rate
in 77 f i e l d experiments (1973-1982) with ware potatoes on clay and loess
soil.

Berekend kon worden dat de van nature in de grond aanwezige "oude" humus
(op de O-stalmestveldjes) met een snelheid (k-waarde) van 0.014 per jaar
wordt afgebroken, de "jonge" humus gevormd u i t de toegediende stalmest
daarentegen met een snelheid die tienmaal zo hoog l i g t .
In een vakproef over humusopbouw door toediening van organische
Produkten (23 j a a r l i j k s e g i f t e n van 10 ton C/ha) bleek het
organische-stofgehalte op k l e i grond sterker op te lopen dan op zavel
(tabel 5 ) .
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Fig. 8. Financiële opbrengstderving b i j toepassing van de geadviseerde
s t i k s t o f g i f t , op basis van Nmin, of een vaste s t i k s t o f g i f t van 245 kg/ha,
b i j consumptieaardappelen op k l e i en loss.
F i g . 8. Yield d e f i c i t (%) following N f e r t i l i z e r recommendation on the
basis of s o i l Nmin versus applying a fixed f e r t i l i z e r rate of 245 kg N/ha
for ware potatoes on clay and loess s o i l .
TABEL 4 . Opbrengsten en optimale N-giften op dalgrond (proefveld
Borgercompagnie); gemiddelden van 14 j a a r .
TABLE 4 . Yields and optimum N f e r t i l i z e r rates on reclaimed peat s o i l
( f i e l d experiment Borgercompagnie); fourteen-year averages.
ift (kg/ha)

Stalmest/ha,

Max.opb r. (yield)in

kg/are

Opt.Ng

t

suiker
uitbet.gew.
(sugar) aardappelen*

graankorrel
(grain)

uitbet.gew.
suiker
(sugar) aardappelen*

graankorrel
(grain)

56
57
57
58
59

156
165
150
134
159

139
141
141
137
132

Ü

10
2U
30
40

64
72
77
80
81

539
529
536
549
577

* starch weight i n d u s t r i a l potatoes

198
195
175
181
193
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TABEL 5. Organische-stofgehalten op onbegroeide k l e i (66% < 16 pm) en
zavel (25% < 16 ym) na 23 j a a r l i j k s e g i f t e n van 10 ton C/ha.
TABLE 5. Organic-matter contents on bare clay (66% < 16 ym) and sandy loam
(25% < 16 ym) of marine o r i g i n , following 23 annual applications of 10
tonnes C per ha.
Kleiy'clay (66% < 16ym)

Geen org.bemesting
no org. materials
Stro/straw
Groenbemester
green manure
Stalmest
farmyard manure

Zavel/sar )dy 1 oam (25%<16ym)

org.stof (%)
(org.•matter)

Nt(%)

pHKC1

org.stof (X)
(org.matter)

Nt(%)

pH-KCl

2.57
4.34

0.16
0.25

6.95
6.66

1.11
2.63

0.06
0.13

7.60
7.21

4.21

0.29

6.63

2.49

0.16

7.16

9.13

0.53

6.47

6.37

0.35

6.63

Studies over de invloed van varkensdrijfmest ( t . o . v . kunstmest) op de
opbrengst en chemische samenstelling van aardappelen, mais en suikerbieten
kwamen gereed. Een enkel gegeven voor suikerbieten wordt hier vermeld.
Door de aanwezigheid van a-amino-N, K en Na in het bietensap kan niet a l l e
suiker u i t de bieten worden gewonnen. B i j meer dan 17 meq a-amino-N gaat
per meq 0.513 g suiker in de melasse verloren, per meq K en Na 0,342 g. De
optimale N - g i f t voor de maximale hoeveelheid winbare witsuiker l i g t
d u i d e l i j k lager dan voor de bruto suikeropbrengst. D i e r l i j k e mest, maar
ook kunstmest- en bodemkali kunnen de hoeveelheid k a l i in het bietensap
belangrijk verhogen.
2 . Grasland
Uit v e e l j a r i g onderzoek i n het Friese veenweigebied is gebleken dat de
optimale pH-KCl voor de grasproduktie minstens 4,5 à 4,6 dient te z i j n . De
l a n d e l i j k e adviesbasis, volgens welke grasland op a l l e grondsoorten b i j
pH-KCl 4,8-5,5 de k w a l i f i c a t i e "goed" k r i j g t , moet b i j hoge
organische-stofgehalten enkele tiende pH-eenheden naar beneden worden
b i j g e s t e l d (Wiegner-effect). Deling van de k a l k g i f t , d.w.z. in plaats van
a l l e s in het najaar slechts de h e l f t in het najaar en de andere h e l f t in
het daarop volgende voorjaar, kan soms nadelig werken.
In samenwerking met andere i n s t e l l i n g e n (o.a. CAB0 en LH) zal het
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onderzoek indekomende jaren zich gaan richtenopdekwantificeringvan
N-stromen (NH-vervluchtiging, NO.-uitspoeling, denitrificatie, immobilisatieenmineralisatie)opbeweid grasland. Voortszalaandacht worden
besteedaandeN-enP-werking vangeïnjecteerde drijfmest,metofzonder
toevoeging van dicyaandiamide.
De betekenisvandefosfaattoestand vandeonderdezode gelegen bodemlagen voor opbrengstenP-gehalte vanhetgras wordt nagegaanineenvakkenproef.üe fosfaattoestand zowel alsdefosfaatbemesting haddeneen
duidelijk effectophetP-gehalte vangras (eerste snede);heteffectop
de opbrengst, niet weergegeven intabel 6,wasveel kleiner.Opbasisvan
het P-gehalte vanhetgras heeft bemonstering indelaag 0-20cmduidelijk
de voorkeur boven0-5cm. (De behandelingen1t/m3hebben eenzelfdeP-AL
gehalteindelaag0-20cm,maar verschillende gehalten indelaag0-5cm;
behandeling4heefteen tweemaal zohoog gehalteindelaag 0-20 cm.)
TABEL6.P-gehalten vandeeerste snede gras (gecorrigeerdop25%RE)
onder invloedvandefosfaattoestanden-bemesting.
TABLE6.P-concentrationsofgrass,onthebasisof25%crude protein,as
affected byP-statusofthe soil andPrates.

P-toestand/status*
0-5cm
5-15cm

15-20cm

1
2
3
4

10
30
15
30

30
10
15
30

10
10
15
30

kgP 2 0 5

perha

0

20

50

90

140

0.42
0.38
0.39
0.49

0.43
0.40
0.42
0.50

0.46
0.43
0.45
0.51

0.48
0.47
0.47
0.52

0.51
0.50
0.48
0.54

*P-ammonium lactaatinmg P-O^/lOOggrond/soil
3.Toetsing van meststoffen
Het onderzoek overdewerkingvangekorrelde kalkmeststoffen inpotproeven
werd afgerond.Deverdeling vangekorrelde kalk door het grondvolumeis
heterogeen,waardoor plaatselijk grote verschillen inpHoptreden, hetgeen
tot uiting komtindeintensiteitvanbeworteling vangewassen.DepHvan
de grond, gemetennatoediening vangekorrelde kalk,heeft voorhetgewas
een andere waardedaneenzelfde pH,gemetennatoediening enintensief
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inwerken van poedervormige kalk.Toepassing van gekorrelde kalkmeststoffen
tast daarom de betrouwbaarheid van pH-adviezen aan.
Op verzoek van het bedrijfsleven werden enigemangaanchelaten getoetst
op hunmangaanwerking bijtoediening aan zomertarwe op veensubstraat.Te
oordelen naar de Mn-gehalten van het gewas (Mn-gebrek trad niet op)bleek
bij pH-KCl 5,1 en 6,2 Mn-OTPA tweemaal zo effectief te zijn als MnSO .H0,
4 2
terwijl Mn-EDTA een tussenpositie innam.
Ten behoeve van de coördinatiecommissie "Bodem" is een notitie opgesteld
over de behoefte aan bodemkundig onderzoek voortvloeiend uit deontwerpmeststoffenwet 1984.Inhet kader van dewerkzaamheden inzake het "Meststoffenbesluit" zijn weer vele adviezen uitgebracht aan het RIKILT,o.a.
over (gekorrelde)kalkmeststoffen, afvalkalk (slib), verscheidene spoorelementchelaten,samengestelde spoorelementmeststoffen, (gecomposteerde)
boomschorsen,zeewierextracten etc.
De fosfaatvormenproefvelden werden voortgezet. Zij hebben ten doel zowel
de effecten op de korte (tijdstip van toediening,hoeveelheid en vorm),
als die op de lange (invloed op Pw-getal en Cd-gehalte van de grond)
termijn tetoetsen.Een voorraadbemesting,ter opvoering van hetPw-getal,
met hyperfoskali heeft onder Nederlandse omstandigheden (pH-KCl > 4,5)
geen zin.Thomaskali kan op zandgronden superfosfaat in dit opzicht
evenaren.
4. Sportvelden.
Van het onderzoek over de organische-stofhuishouding van grassportvelden
verscheen een eindverslag. Inhet algemeen wordt een humusgehalte tussen 3
en 5%gewenst geacht voor een goede fysische toestand van detoplaag van
sportvelden. Bij nieuw aangelegde sportvelden met een schrale toplaag kan
toediening van organisch materiaal gewenst zijn,ter bevordering van de
stabiliteit en het basenbindend en vochthoudend vermogen van de grond.Een
hoeveelheid van 25m stadsvuilcompost per ha perjaar geeft een verhoging
van het humusgehalte met ü,2% per jaar.Verlaging van het humusgehalte
wordt verkregen door toediening van humusarm zand,en wel 0,006% perm
per ha perjaar.
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II.ONDERZOEK OVER DE BELASTING VAN HET MILIEU
1.Dierlijke mest
Onder leiding van het Consulentschap voor Bodemaangelegenheden in de
Landbouw kwam een rapport gereed over deproduktie van rundveemest per
hectare grasland, in afhankelijkheid van de veebezetting, en de gevolgen
van het gebruik van deze mest. Enkele gegevens uit dit rapport volgen
hieronder:
* De fosfaatproduktie in de dierlijke mest bij een veebezetting van 2,5
melkkoe plus bijbehorend jongvee per ha is juist voldoende om de
fosfaatonttrekking per ha grasland te compenseren.
* Op bedrijven met een eigen ruwvoederwinningwordt de fosfaatbalans pas
positief bij een veebezetting van 3,0 melkkoeien plus bijbehorend
jongvee per ha.
* Op kleigrond wordt bij een veebezetting van 1,75 melkkoe plus bijbehorend jongvee per ha iets meer kali in demest geproduceerd dan nodig
is om de onttrekking per ha te compenseren. Op zandgrond, waar meer kali
door uitspoeling verloren gaat,wordt de kalibalans positief bij een
veebezetting van 2,0 melkkoeien plus bijbehorend jongvee per ha.Op
bedrijven die volledig in eigen ruwvoederbehoefte voorzien, is de in de
mest beschikbare hoeveelheid kali bij elke veebezetting onvoldoende om
de onttrekking door gras en mais te compenseren.
* Bij een veebezetting van 2,50 melkkoe plus bijbehorend jongvee per ha
wordt in dewinter 175 en in de zomer 225 kg Nper ha in demest geproduceerd. Rekening houdend met de uitspoeling van in de bodem gemineraliseerde stikstof en kunstmeststikstof, bedraagt de totale uitspoeling van
stikstof, gemiddeld over verschillende beweidingssystemen,40 kg per ha
per jaar. Bij een drainwaterafvoer van 250mm en een reductie van het
NO gehalte, door denitrificatie, met 50%betekent dit een NO -gehalte
van 36mg/l grondwater.
* Gebruik van demest op bouwland in plaats van grasland heeft een veel
sterkere uitspoeling van stikstof tot gevolg.
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2. Zuiveringssliben(huisvuil)compost
Het onderzoek over het gebruik vanzuiveringsslibenhuisvuilcompost, als
meststof, bodemverbeterend middel ofsubstraat,opdeopbrengstenkwaliteitvangewassenendechemische samenstelling vanhetdrainwater werd
voortgezet. Hiertoe staan verschillende veeljarige pot-,vak-enveldproeventerbeschikking. Enkele resultaten volgen hierna.
Tabel 7vermeldtderesultaten vaneenpotproef,waarineenzand-eneen
kleigrond voor 0, 10,20,50of100%door VAM-compost zijn vervangen,met
het proefgewas aardappelen.

TABEL7.Drogestofopbrengsten (kg/ha)enzware-metaalgehalten (mg/kg
drogestof)vanaardappelen (knol)bij verbouwop(mengselsvan)
VAM-compost oplichte zand-, resp. zware kleigrond in1983.
TABLE7.Drymatteryields (kg/are)andheavy metal concentrationsof
potato tubers cultivated on(mixtures of)town refuse compostandalight
sandyorheavy clay soil in1983.
Zand( sand)

Klei(cl lay)

Compost/g rond(soil)vol.%*

0/100

10/90

0/100

10/90

100/0

Opbrengst (yield)
Cdcone. 1 knol (tuber)
H
Cu "
II
Hg "

92

110

127

142

139

Mn
Ni

II

Pb "

II

Zn "

II

II

VAMcomp.

0.09

0.06

0.15

0.22

7.5

7.9

5.5

7.1

8.1

<0.01

0.01

0.01

<0.01

<0.01

7
0.2
0.6
21

6
0.6

5
1.8

4
0.1

<0.1

24

6
1.6
0.3
13

0.13

<0.1

<0.1

17

26

in 1972 aangebracht (mixtures madein1972)
VAM-compost heeftdeopbrengsten endezink-enkopergehalten verhoogd,
en hetmangaangehalte verlaagd.Deelectrische geleidbaarheid (EC)enhet
zuurstofbindend vermogen (COD), als maat voor resp.deanorganischeen
organische verontreiniging vanhetopgevangen drainwater, waren duidelijk
hogerindebehandelingen met compost. Voordeanorganische verontreiniging zijn vooral stikstofencalcium verantwoordelijk,envoor watde
zware metalen betreft koper,nikkel,loodenzink.
Een overeenkomstige proef met zuiveringsslibvanhuishoudelijke herkomst
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(Leeuwarden), gebruiktalsbodemverbeteringsmiddel of"zwarte grond",gaf
geheel overeenkomstige resultaten,zijhetdatdelaagste Cd-gehaltenvan
de knol indebehandeling 100%slib werden gevonden.Ziehiervoor tabel8,
waarintervergelijking ookderesultaten voor sterk verontreinigd
zuiveringsslib (Leiden, Eindhoven),bijgebruikalssubstraat,zijn
opgenomen.

TABEL8.Drogestofopbrengsten (kg/are)enzware-metaalgehalten (mg/kg
drogestof)vanaardappelen (knol)bijverbouwop(mengselsvan)
huishoudelijk zuiveringsslib (Leeuwarden)enlichte zand-, resp.zware
kleigrond,ofopverontreinigd zuiveringsslib (Leiden,Eindhoven),in
1983.
TABLE8.Dry matteryields (kg/are)andheavy metal concentrations (mg/kg
dry matter)ofpotato tubers cultivated on(mixtures of)domestic sewage
sludge (Leeuwarden)andalight sandyorheavy clay soil,oron
contaminated sewage sludge (Leiden,Eindhoven),in 1983.

Zand
Z.slib/grond (soil )

Opbrengst ( y i e l d )
Cd cone, knol ( t u b e r )
Cu "
Hg "
Mn
Ni
Pb "
Zn
"

vol

.%* 0/100

82
0.17
7.6
0.01
6
0.6
<0.1
24

sand)
10/90

105
0.09
7.0
0.01
7
0.4
0.6
22

Klei (c ay)

Zui v . s l i b

0/100

100/0

114
0.24
6.8
0.02
8
1.8
0.3
16

10/90

128
0.12
7.4
0.02
7
1.4
0.1
IS

sewage si Jdge)

Leeuwar den

Leiden

Eindhovf

203
0.07
10.9
0.03
4
1.2
0.1
30

19
1.13
6.0
0.02
3
19.9
0.1
33

180
1.56
9.8
0.01
2.0
3.7
0.1
34

*mengsels gemaakt in1972(mixtures made in1972)

Hetisteverwachtendatindenabije toekomst compost vaninstallaties
voor huisvuilscheiding,ofafkomstig vangescheiden inzameling vanhuisvuil,tuinvuil,bermgras etc. voor onderzoek zalworden aangeboden.Aande
formulering vankwaliteitseisen voor compost (zware-metaalgehalten)wordt
nog gewerkt.Hetzelfde geldt voordezgn. "zwarte grond", d.w.z.mengslib
van ontwaterd zuiveringsslibenvulstoffen,zoals zand, dierlijke mest,
papierpulp etc.Dezware-metaalnormen voorCdenHginzuiveringsslib zijn
gehalveerd.
Inonderzoekmettuin-engroenteafval bleekeenperiodevan achtmaanden niet voldoendetezijn vooreenvolledige omzetting vandeplantede-
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len.üok bevatte de compost nog kiemkrachtige onkruidzaden, terwijl bij in
de compost gezaaide tuinkers kiemremming -waarschijnlijk een gevolg van
een te hoge zoutconcentratie -optrad. De gehalten aan zware metalen in de
compost waren lager dan de gemiddelde gehalten in Nederlandse zand- en
kleigronden. Dit materiaal kan zonder bezwaar worden gebruikt zonder de
grond extra met zware metalen te belasten.
3.Emissie van cadmium door zinksmelterijen
Uit onderzoek met de gewassen sla,mais, gerst en aardappelen in de
Brabantse Kempen is gebleken dat met behulp van het Cd (totaal)-, het
organische-stofgehalte en de pH-KCl van de grond een vrij goede
voorspelling is te geven voor het Cd-gehalte van deze gewassen; 60tot 9Ü%
van de spreiding in deCd-gehalten van deze gewassen kan worden verklaard
met deze bodemkarakteristieken. Bij pH-KCl 6,0, een organische-stofgehalte
van 5,0%en een Cd (totaal)gehalte lager dan 1,5 mg/kg werd de ontwerpnorm
van 0,2 mg Cd/kg vers produkt bij sla,afkomstig uit particuliere tuinen,
niet overschreden. De overschrijdingskans neemt toe naarmate pH-KCl en het
organische-stofgehalte op een lager niveau liggen.
Uit deeerste resultaten van bekalkingsproefvelden in dit gebied blijkt
dat belangrijk lagere Cd-gehalten in andijvie en prei werden verkregen na
bekalking van de grond. Dit onderzoek wordt voortgezet met diverse andere
groentegewassen.
In een potproef'met intotaal 60 zand-, dal-en kleigronden bleken
verschillen in Cd (totaal)- en organische-stofgehalte, en pH-KCl 81 tot
96% van de spreiding in de Cd-gehalten van zomertarwe (korrel), sla,
radijs (knol)en aardappel (knol)te kunnen verklaren. Bij een aantal aan
de proef toegevoegde Europoort- en Biesboschgronden (gecontamineerde
riviersedimenten) waren de Cd-gehalten van het gewas aanzienlijk lager dan
op grond van de bovenvermelde bodemkarakteristieken mag worden verwacht.
Het blijft daarom zinvol naar een extractiemethodiek te zoeken die het
voor de plant beschikbare cadmium beter voorspelt dan Cd-totaal. Er zijn
aanwijzingen dat ongebufferde zoutoplossingen (bijv.CaCl,) in dit opzicht
voldoen.

62

4. "Zure"regen
In een uitvoerige literatuurstudie over de bijdrage van de intensieve
veehouderij aan deNH -emissie kwamen de volgende cijfers naarvoren:
* De intensieve veehouderij veroorzaakt 90%van de NH -emissie;hetovergrote deel (2/3)isafkomstig van de grond-gebonden veestapel.
* De helft van de NH -emissie komt vrij bij uitrijden van demest,een
kwart door verliezen uit destallen en kelders en een kwart door
verliezen in deweideperiode.
* üe depositie van ammoniak bedraagt in Nederland circa 120.ÜÜO ton NH ,
d.w.z. gemiddeld 25 kg Nals NH per ha perjaar.
Het instituut gaat zich de komende tijd bezighouden met het analyseren
van de factoren die de NH -emissie,nadat demest istoegediend,bepalen.
Op basis daarvan kan dan worden aangegeven hoe de NH -emissie kanworden
geminimaliseerd.
III.ONDERZOEK ENACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN ONTWIKKELINGSLANDEN
0e eerste fase van het onderzoek over de stikstofhuishouding vande grond
bijdiverse teeltsystemen in de humide tropen werd afgesloten met een
symposium (Nmanagement in farming systems inthe tropics)op het
International Institute ofTropical Agriculture in Ibadan (Nigeria),
waaraan een veertigtal onderzoekers,in hoofdzaak afkomstig uit dehumide
tropen,deelnam. Enkele voorlopige conclusies uit het IITA/IB onderzoek
volgen hieronder.
In het gemengde,traditionele teeltsysteem van mais en cassave isde
introductie van een leguminoos nogal problematisch.Verder zijn er
indicaties voor een sterke competitie tussen cassave en mais,waarbij de
opbrengst van cassave daalt bij de hogere N-kunstmestniveaus.Mais als
monogewas gaf hogere opbrengsten danmais inmengteelt. Een leguminoos kan
het beste in het teeltsysteem worden opgenomen als tweede-seizoengewas na
mais,üe opbrengsten van de voedselgewassen bleven alleen op niveau bij
toediening van minstens45 kg kunstmest-N per ha,ongeacht de inschakeling
van groenbemesters.De efficiëntie van de kunstmeststikstof,ook als deze
in drie deelgiften werd toegediend,was erg laag ten gevolge van sterke
uitspoeling. Bij dit laatste speelt ook de ondiepe beworteling door de
zure ondergrond een rol.
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De inrichting van het laboratorium voor grond-,gewas-en wateranalyse
en voor gewasbescherming in deJordaanvallei,Jordanië, is vrijwel voltooid.Under supervisie van de Nederlandse projectcoördinator en zijn
Jordaanse counterpart zullen methoden van grond- en gewasonderzoek
getoetst worden op hun bruikbaarheid voor bemestingsadviezen. Hiertoe is
ook een inventarisatie nodig van demeest voorkomende bodemtypen in de
Jordaanvallei en een identificatie van de deficiënties aan voedingsstoffen
in de verschillende bodemtypen.De samenwerking met deJordan Valley
Authority,waaronder het laboratorium ressorteert,omvat verder een
training vanJordaniers in laboratoriumtechnieken, bodemvruchtbaarheid en
gewasbescherming, zowel in Nederland als inJordanië.
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Afdeling Bemesting in de tuinbouw

ür.ir.J.vanderBoon
Dr.ir.R.ArnoldBik(gestationeerd
aanhetProefstation voordeBloemisterijinNederlandteAalsmeer; tot
1 juli 1984)
Ing.A.Das(gestationeerdaanhet
Consulentschap voor Bodemaangelegenheden indeTuinbouwteWageningen)
ür.ir.P.Delver (gestationeerdaan
het Proefstation voordeFruitteelt
indeVollegrondteWilhelminadorp)
Ir. H. Niers
Ir. J.H. Pieters
Dr.ir.J.P.N.L. Roorda vanEysinga
(gestationeerd aanhetProefstation
voor Tuinbouw onder Glaste
Naaldwijk)

hoofd; bemesting vanbloembollenen
boomteeltgewassen; nitraatgehalte
in groenten.
fysischenchemisch onderzoekvan
potgronden; bemesting vanpotplanten,kasrozen, gerbera'sen
Cymbidium.
bemesting vanboomteeltgewassenin
potten.Uitplanteninstedelijk
groen.
stikstof-enkalibemesting, kwantiteitenkwaliteit vanappels, invloedvangrasstrokensysteemopde
voeding vandeboom: stipin
appelen; druppelbevloeiing.
aanslaan bomeninstedelijk groen.
N-bemesting ui,anorganischeen
organische bemesting m.b.t. nitraatgehalte ingroenten,
optimale bemesting vangroenten
en bloemen onder glas; interpretatievangrondonderzoek; diagnose
gebreks-enovermaatverschijnselen; ophoping vanbroominhet
gewas; gehaltenaannitraaten
zware metalen ingroentegewassen.

Ten behoevevandebloembollenteeltwerd lelie geteeld opwatercultuur
voor het opwekken vanvoedingsziekten.
Voordebloementeelt werddeinvloedvandemeststofgift nagegaanop
Euphorbia fulgens enNerine.Drie langzaamwerkendemengmeststoffen werden
beproefd bij Poinsettia.HettelenvanEuphorbia opsteenwol werd
onderzochtophaalbaarheid.
Voordeboomteelt werd nagegaanofhettelenvanlaanbomeninpotteneen
blijvend voordeel biedtinvergelijking met teeltindevollegrond.
Boomschorsenmateriaal vanvergraste heidewerden getoetst als mogelijk
waardevolle bestanddelen vanpotgrondmengsels.
Opeen twintigtal plekken instedelijk groen werd onderzocht waaromde
bomen niet goed aangeslagen waren.Heteventuele voordeel vanhetplanten
van laanbomen met potgrondkluit wordtopdrie plaatsen getest.
Verder werd gezocht naardebeste teeltwijze vanheide.
Indefruitteelt worden diverse aspecten vandruppelbevloeiinginhet
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onderzoek betrokken. Veel verwachting iser van het toevoegen van
meststoffen aan het druppelwater. Dit werd in diverse proeven verder
uitgewerkt. Aandacht werd besteed aan de gewenste kalivoeding van de boom.
Een interpretatie van bladanalysecijfers voor het bemestingsadvies werd
opgebouwd.
Ten behoeve van de groenteteelt onder glaswerd het onderzoek met
nitrificatieremmers voortgezet. De beïnvloeding van de smaak van radijs
door bemesting werd onderzocht. Nagegaan werd of radijs iste telen op
grindcultuur en andere gewassen op recirculerende voedingsoplossing. Ook
werd getracht met laatstgenoemdeteeltmethode het nitraatgehalte in sla te
beheersen.Gezocht werd naar een cadmiumbepaling van de grond welke de
beschikbaarheid ervan voor het gewas goed weergeeft.
Voor de groenteteelt in de vollegrond werd de invloed op het
nitraatgehalte van groenten bestudeerd van diverse factoren welke te maken
hebben met het stikstofaanbod uit de grond en uit bemesting.
BIoembol1enteelt
Inde praktijk treedt bij lelie in de zomer soms een blauw-zwartverkleuring van het blad op.Het vermoeden bestond dat dit met calcium te
maken zou hebben en inderdaad trad met toenemende kalkgiften verbetering
op, zoals in het voorgaande verslag al werd vermeld. De vraag daarbij is
of het een werkelijk calciumtekort, een mangaanovermaat of een pH-kwestie
is. Met toenemende kalkgift steeg het calciumgehalte in het blad en daalde
het mangaangehalte van 548mg/kg naar 309mg/kg bij de hoogste gift.Het
lukte echter niet het verschijnsel op tewekken opwatercultuur. Erwerd
ook gekeken naar de invloed van het weglaten van andere hoofdvoedingselementen en spoorelementen.Gebrekssymptomen waren het duidelijkst voor
magnesium. Dan volgde achteruitgang in groei door het weglaten resp.van
calcium, kalium, fosfaat en stikstof.
Bloementeelt
Bij Euphorbia fulgens werd de invloed van meststofgift nagegaan op
opbrengst en kwaliteit van de bloemtakken.De proef omvatte vier
meststofhoeveelheden, verdeeld over drie giften.De laagste gift van 24g

67
2
16+10+20 perm gaf de bestekwaliteit.Hogere giften verlaagden bloemtaklengte en -gewicht.
Drie langzaamwerkendemengmeststoffen werden op hun werkzaamheid
beproefd bij Poinsettia 'Annette Hegg'. Zewerden toegediend op basis van
vier stikstofhoeveelheden.Alle driemeststoffen bleken goed bruikbaar te
zijn voor de bemesting van Poinsettia,mits toegediend ineen voldoend
hoge hoeveelheid. Bij lage gift was een bijbemesting noodzakelijk.Als
langzaamwerkende mengmeststofwaren Osmocote 15+11+15 (3-4maandenwerkzaam)enAzolon 15+5+17 (3maanden werkzaam)meer geschikt voor deteelt
van Poinsettia dan Plantacote4 M 16+11+14 (werkingsduur van 4 maanden).
De nawerking werd bestudeerd bijAmaryllisbollen die in 1983 waren
geteeld bij verschillende N-en K-niveaus.Hetweglaten van de stikstofen kalibemesting in het vorigejaar leverde bollenwelke in het volgende
jaar ineen normaal bemeste kas een kleinere bloemsteel,minder stelen en
minder bloemkelken per steel gaven.Ook dezwaarste stikstof-en kaligift
werkten nog ongunstig na.Het isde vraag ofdeze nawerking van onvoldoende voeding ook wordt aangetroffen in kassen met continue Amaryllisteelt
waar het loof,dat een hoge voedingswaarde heeft,wordt achtergelaten.
De stikstofbehoefte van Nerinewerd onderzocht ineen proef met vier
stikstoftrappen.Bijhettrekken van Nerinebollen moet naar een matig
stikstofgehalte van de grond worden gestreefd.Dit is vooral van betekenis
voor het verkrijgen van stevige en lange bloemstelen.
Deteelt van Euphorbia op steenwol bleek wel mogelijk.Voor een sterke
groei iseen lage zoutconcentratie van de voedingsoplossing nodig,voor
een goede kwaliteit van de bloemtakken een hoge.De indruk is daarom dat
met een lage EC (+_1mS/cm)moet worden gestart,maar dat dezetijdens de
bloeminductieen uitgroei van de bloemtakken opeen hoog niveau (3-6
mS/cm)moet worden gehandhaafd.
Boomteelt en stedelijk groen
Onderzocht werd of de opkweek van laanbomen in pot een blijvend voordeel
biedt in vergelijking met teelt in de vollegrond. In het eerste proefjaar
groeiden de platanen inde vollegrond inderdaadminder goed dan platanen
in 12-1 emmers. Inhet tweede jaarwerd deachterstand meer dan ingelopen.
Wanneer bijde pottenteelt van 12 1na het eerste groeijaar werd overgegaan naar 30-1 manden,werd de groei aanzienlijk gestimuleerd,maar de
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groei van bomen in de vollegrond werd toch niet b e r e i k t .
Gedurende drie jaren werd de mogelijkheid onderzocht om gecomposteerde
boomschors en materiaal van vergraste heide als potgrond voor boomkwekerijgewassen te gebruiken. De C/N-verhouding, bepaald volgens de methode
van Walkley en Black, bleek het meest belovend om de s t i k s t o f l e v e r a n t i e
van de onderzochte materialen te voorspellen. De stand van optimaal met
s t i k s t o f bemeste planten was minder goed als de watercapaciteit van het
potgrondmengsel aan de lage kant was.
Nagegaan werd of laanbomen met potgrondkluit in s t e d e l i j k groen een
goede aanslag vertonen. B i j bomen zonder een dergelijke k l u i t wordt nogal
verlies geleden door een hoog percentage u i t v a l . B i j u i t p l a n t van eiken
met k l u i t in Ede met regelmatige toediening van water gingen zeer weinig
bomen verloren, maar in een vergelijkbare p a r t i j eiken zonder k l u i t was de
u i t v a l 20%. Eiken, ook met potgrondkluit, kunnen na planten l i j d e n door
droogte. Dit komt vooral voor b i j het planten in gras of b i j sterke
onkruidgroei op de boomspiegel. Pas geplante bomen - met of zonder k l u i t moeten t i j d i g en regelmatig van water worden voorzien en concurrerende
ondergroei moet worden vermeden.
Een t w i n t i g t a l plekken, waar veel bomen na het uitplanten niet z i j n
aangeslagen, werden bezocht in het noorden van Nederland, om na te gaan
wat hiervan de oorzaak kan z i j n . Een dergelijk onderzoek wordt ook verr i c h t door i r . Maris van het Proefstation voor de Boomkwekerij in het
zuiden. De indruk werd verkregen dat enerzijds vochttekort in droge
perioden op gronden met een diepe grondwaterstand en anderijds vochtovermaat op gronden met een ondiepe grondwaterstand belangrijke oorzaken z i j n
voor u i t v a l .
In de jaren zeventig nam het areaal dat op de boomkwekerijen met heide
werd beteeld sterk t o e . Er kwamen vragen naar voren over de manier waarop
deze t e e l t het beste kon worden uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan z i j n
op de zandgrond van de proefboerderij van het i n s t i t u u t in de jaren 1976
t o t en met 1981 acht proeven uitgevoerd. De resultaten toonden aan dat van
de onderzochte factoren de pH van de grond en de hoogte van de
t u i n t u r f g i f t het grootste effect hadden op de groei en k w a l i t e i t van de
heide, c u l t i v a r s van Calluna vulgaris

en Erica species. Voor een goede

groei van heide is een pH-KCl tussen 3,8 en 4,7 gewenst. De groei en
k w a l i t e i t van de heide werd sterk verbeterd door t u i n t u r f door de bovenste
20 cm van de grond te werken. Giften boven 4 m^/are waren echter

69

economisch gezien niet verantwoord. Door het aanbrengen van tuinturf als
een laag bovenop werd een gering positief effect verkregen ten opzichte
van het doorwerken van eenzelfde hoeveelheid tuinturf door de laag van
0-20 cm.De optimale pH-KCl tendeerde naar lagerewaarden naarmate de
tuinturfgift hogerwas.
Fruitteelt
Op diverse proefvelden werd het onderzoek naar de betekenis van druppelbevloeiing in de fruitteelt voortgezet. Bovendien werd in een groot deel van
de proeven het toe te voegen druppelwater verrijkt met meststoffen, 'fertigeren'. In een in internationale samenwerking opgezette proef op zeeklei
was het effect van druppelen zeer zwak positief,wat aan het overwegend
koele weer van 1984 moet worden toegeschreven. Als resultaat over de drie
laatste jaren kwam naar voren dat druppelen meer effect heeft naarmate
dezelfde hoeveelheid water over meer druppelaars per boom wordt verdeeld.
De proefgegevens in 1984 van in 1983 geplante bomen lieten zien dat het
effect van druppelen niet zonder meer voorspelbaar is.Mede uit andere
proeven blijkt dat diverse factoren, zoals aard van het plantmateriaal,
raseigenschappen,watergift en afstand van de druppeldop t.o.v.de boom
een rol spelen. In een fertigatieproef met Golden Delicious in het vierde
groeijaar veroorzaakte druppelen met toevoegen van meststoffen een betere
bladkleur dan druppelen zonder meststoffen, hetgeen echter, gezien het
hoge stikstofverbruik, toch slechts als een matige verbetering beschouwd
moet worden. Fertigeren bevorderde het doorgroeien van de scheuten en
fertigeren aan twee zijden van de boom gaf de hoogste opbrengst. Ineen
nieuwe proef met in december ingeplante bomen reageerden de jonge bomen
opvallend sterk op de verrijking van het druppelwater met meststoffen.
Vergeleken met druppelen met water gaf verrijken van het druppelwater
aanzienlijk meer scheutgroei,en continu toevoegen van meststoffen was
beter dan geven in porties om de negen dagen.Ook in deze proef werd het
fertigatie-effect versterkt door dewatergift via twee in plaats van één
druppelaar per boom toe te dienen.
In enkele proeven werd de invloed van druppelbevloeiing op de
bewaarkwaliteit van de vruchten nagegaan. De in 1984 verkregen gegevens,
gevoegd bij die van voorgaande jaren,wijzen op een ongunstig aspect van
de bevloeiing, althans op zeekleigrond. Inovereenstemming met de bij de
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bladanalyse gevonden verhoogde kaligehalten worden door druppelen ook de
bewaarverliezen aan stip en zacht hoger. Ineen fertigatieproef met
25+25+0was echter de bewaarkwaliteit beter danmet andere behandelingen
van druppelbevloeiing, al of niet verrijkt met voedingsstoffen. Het ging
samen met een lager kaligehalte van het blad.
Ineen veeljarige proef werd aangetoond dat een goede kalivoorziening
bevorderlijk is voor de smaak en vooral voor de houdbaarheid van de smaak
tijdens de bewaring,althans voor die appelrassen (demeeste),waar een
hoog zuurgehalte bijdraagt tot een positieve smaakwaardering. Het streven
in de fruitteelt isechter gericht op een marginaal lage kalivoeding met
het doel de gevoeligheid voor stip en zacht te beperken. In een bemestingsproef op zeeklei,waarin gedurende zeven jaren zwaar met kali was
bemest,werd in 1983 de bemesting gestaakt.De bladanalyse in dat jaar
liet nog een duidelijke nawerking zien,met een nog even sterke verhoging
van de kaligehalten op de voormalig bemeste veldjes als in voorgaande
jaren.Een overzicht werd samengesteld van de factoren die de bladsamenstelling bepalen en hoe die invloeden moeten worden ingeschat om tot een
bemestingsadvies op basis van bladanalyse te komen.Voor de praktijk is
een voorlopige interpretatie opgesteld.
Het onderzoek naar dewaarde van de Nmin-methode voor grondonderzoek in
de fruitteelt gaf alleen een mogelijke toepassing op groeikrachtige gronden aan.
Groenteteelt onder glas
Stikstofbemesting in de ammoniumvorm, gecombineerd met de nitrificatieremmer Etridiazol,bleek het nitraatgehalte van groentegewassen te kunnen
verlagen; een organische NPK-meststof zonder nitrificatieremmer kon dit
niet.
De onvoldoende smaak van in dewinter onder glas geteelde radijs kon
niet door een sulfaatbemesting worden verbeterd in een onderzoek met een
grindcultuur en een in een tuinderswarenhuis.
Na diverse teelten onder verschillende omstandigheden kan worden geconcludeerd dat teelt van radijs op grind zeerwel mogelijk is.De produktie
is goed en binnen redelijke tijd te verwezenlijken; kwalitatief wordt
echter een minder goed produkt verkregen.
De optimale zoutconcentratie van een recirculerende voedingsoplossing
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voor koolrabi en ijsbergsla bleek tussen 1,5 en 3mS/cm te liggen.
Onderzocht werd of een cadmiumbepaling in het voor de glastuinbouw
gebruikelijke grondextract met water van 1:2 op volumebasis een maatstaf
is voor de beschikbaarheid ervan voor het gewas.Voor het verband met het
cadmiumgehalte van tomatevruchten gaf deze bepaling praktisch dezelfde
correlatie als detotaal-cadmiumbepaling. Voor de relatie met cadmium in
sla voldeden beide bepalingen slecht,hoewel Cd-1:2 iets gunstiger lijkt.
Door telen op voedingsfilmwordt getracht sla met een redelijk laag
gehalte aan nitraat te verkrijgen, ook in de lichtarme wintermaanden.
Bovendien wordt de oplossing al of niet verwarmd en de kaslucht laag in
temperatuur gehouden om zo energie te besparen. Het effect ervan op het
nitraatgehalte van de sla wordt nagegaan. Het nitraatgehalte iste
verlagen, zoals ook in vorige proeven werd aangetoond, door een gedeelte
van de stikstof niet als nitraat maar als ammonium aan te bieden,en door
een bepaalde tijd voor de oogst het ammoniumdeel nog verder te verhogen of
zelfs de stikstof geheel uit de oplossing weg te laten.De verwarming van
de goten waardoor de voedingsoplossing stroomde,had maar een gering
effect op het nitraatgehalte vergeleken met de hiervoor genoemde factoren.
Vaak was het nitraatgehalte wat verhoogd,maar niet altijd in alle
proeven.Door de verwarming werd de groei versneld en het resulteerde in
sommige proeven in een zwaarder kropgewicht. Ineen van de proeven werd
nagegaan hoe lang de sla kon worden gehandhaafd op een oplossing zonder
stikstof om het nitraat in het gewas uit te putten. Door een snelle
kwaliteitsachteruitgang,vooral bij de kroppen die voordien waren geteeld
op een oplossing met uitsluitend nitraat,kan deU-N-oplossingmaar kort
worden toegediend.
Groenteteelt in de vollegrond
Een groot deel van het onderzoek was gericht op het verkrijgen van groenten met een laag nitraatgehalte. Hierbij werd de invloed nagegaan van
organische meststoffen, al of niet met nitrificatieremmer, van deling van
de stikstofgift en in één proef ook van beregening.
Ineen proef in Haren met verschillendedrijfmesthoeveelheden en toedieningstijdstippen in combinatie met al of niet gedeelde kunstmeststikstofgiften was in 1983 de invloed van drijfmest op het nitraatgehalte
alleen bij het tweede gewas kropsla duidelijk. Bij de voorjaarsspinazie
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verhoogde een deling van de s t i k s t o f g i f t het nitraatgehalte a a n z i e n l i j k .
De nitraatgehalten van de drie geteelde gewassen waren overigens niet
verontrustend. In 1984 was het nitraatgehalte van voorjaarsspinazie het
hoogst b i j de zwaarste d r i j f m e s t g i f t en de hoogste k u n s t m e s t s t i k s t o f g i f t ,
maar nergens werd 3000 mg n i t r a a t per kg vers produkt overschreden. In een
dergelijke proef in 1983 op de proefboerderij 'Vredepeel' was het n i t r a a t gehalte van spinazie het hoogst b i j de hoogste kunstmestg i f t , al of niet
gedeeld, t e r w i j l de voorjaarsgift van drijfmest het gehalte ook d u i d e l i j k
beïnvloedde. Voor de twee volgende gewassen was de invloed van anorganische stikstofbemesting het s t e r k s t . Toevoeging van de n i t r i f i c a t i e r e m m e r
Didin aan drijfmest bleek in het voorjaar van 1984 het ammoniumgehalte in
de grond op een hoger niveau te houden. B i j geen van de drie geteelde
groentegewassen had de stikstofconserverende werking van Didin echter i n vloed op de produktie. Hetzelfde gold min of meer voor de t i j d van toediening van de d r i j f m e s t .
Het onderzoek naar de invloed van de stikstofhuishouding op produktie en
k w a l i t e i t van sla in de vollegrond en andere groenten werd voortgezet. In
1984 waren de nitraatgehalten van de sla v r i j laag, lager dan 2000 mg/kg
vers, met een behoorlijk kropgewicht b i j de s t i k s t o f g i f t van 150 kg/ha. De
gehalten aan n i t r a a t in herfstspinazie op zandgrond varieerden van 200 t o t
bijna 5000 mg. De invloed van het stikstofaanbod op d i t gehalte was voor
ieder proefveld verschillend. B i j de voorjaarsteelt verhoogde de deling
van de hoogste t o t a a l - s t i k s t o f g i f t het nitraatgehalte van het gewas. B i j
de najaarsteelt van spinazie op k l e i was er de tendens van hogere opbrengsten en nitraatgehalten b i j de toediening van de s t i k s t o f in gedeelten.
De n i t r a a t c i j f e r s van a n d i j v i e in 1983 waren z e l f s b i j het hoogste s t i k stofaanbod niet verontrustend hoog en het huidige bemestingsadvies van 200
kg beschikbare s t i k s t o f per ha in de 0-60 cm laag kan vooralsnog worden
gehandhaafd.
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Sectie Wiskunde

Ing.J.Wolf

wiskundigeenstatistische
techniek; proefschema's; advisering
bij proefopzet enverwerkenvan
resultaten.

Veel tijd werd wederom besteedaaneenefficiënte proefopzet,eencorrecte
verwerking vangegevenseneenjuiste interpretatie vandeuitkomsten.
Doordat gedurendedeeerste helft vanhetverslagjaar ir.Derksenvan
IWIS-TNO nog beschikbaar was,koneenvlotte advisering, speciaalbij
wiskundige problemen, gehandhaafd worden.Hetverbreken vandeze relatie
met IWIS-TNO,alsmedeeentoenamevanhetaantal adviesaanvragen,wasin
detweede helftvanhetverslagjaar aanleiding tot enige vertraging.
De VAX 11/750 kwaminbedrijf,hetgeeneeneinde maakteaandestagnatie
indeverwerking vandeproefveldgegevens.Hetprogrammapakket GENSTAT,
dat speciaal voor variatie-analyse veel mogelijkheden biedt,werd
geïmplementeerd.
Aan het statistische gedeeltevaneenrapport overdemogelijkheden voor
demetingvan accumulatievanzware metalen indebovengrond door periodieke analyse werd veel aandacht besteed.
VoordeteeltproeveninNigeria werd een programma gemaakt voor een LSDtoets voor split-plot schema'smetongelijken.
Voor proefveldgegevens vandr.ir.vander Boon werdeenparametervrije
variatie-analyse uitgewerkt. Veel tijd werd besteedaandeverwerkingvan
een voedingsfilmproef (inenkelvoud) i.v.m.het wegvallen vanrandveldjes.
Bijhetonderzoek over zware metalen wordt bijdeanalyse gebruikgemaaktvanijklijnen (calibratie); onderzocht werd welke methodevancurvefittingvandecalibratiepunten zichhetbest leende voor automatisering.
De conferentie voor landbouwstatistici, georganiseerd door IWIS-TNO,
werd bijgewoond;een werkstuk hiervoor werd geanalyseerd.
De bijeenkomstenvandeStudiekring voor Statistische Techniek ende
Statistische DagvandeVVSwerden bezocht.Debijeenkomst vandeNederlandse Afdeling vandeBiometrie Society,ditjaar samenmetdeDuitse
Afdeling,werd bijgewoond.

Algemeen
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Bestuurs-en beheerszaken
Het bestuur belegde in 1984drie vergaderingen: op28maart,29augustus
en 5december.
In verband met een functiewijziging verzocht drs.P. Slot hem teontheffen van zijn adviserend lidmaatschap.Drs.Slotwerd per 1januari 1984
benoemd tot directeur Landbouw en Voedselvoorziening voor de provincie
Zuid-Holland. Inde ontstane vacature werd benoemd ir.H.J. Jonkers,inspecteur onderzoek van de Landinrichtingsdienst.Drs.H.C.Greven,die
medio 1983werd aangesteld als research-coördinator Natuurlijke Hulpbronnen,woonde enkele IB-bestuursvergaderingenbij.
De begeleidingscommissie voor deDr.H.J. Lovinkhoeve kwam bijeen op 18
januari,23mei,5 september en 14november. Inde vergadering van 23mei
werd afscheid genomen van ir.G. Staring in verband met zijn overplaatsing
naar het Consulentschap inAssen.Als opvolgerwerd in de vergadering van
14november ir.G.E.L. Borm geïnstalleerd.
Overlegvergaderingen tussen dienstcommissie en dienstleiding vonden plaats
op 3 februari,6april,30mei,28september en 30november.De dienstcommissie vergaderde op 23januari,20 februari,22maart,24april,21mei,
18juni,20augustus,17 september,22 oktober en 19november.
Samenwerking
Per 1september heeft een herstructurering van het Landbouwkundig Bureau
der Nederlandse Meststoffen-industrie (LBNM),dat van oudsher een belangrijke onderzoeksectie heeft in het IB,zijn beslag gekregen.De naam werd
gewijzigd in Stichting Nederlands Meststoffen Instituut (NMI). Het aantal
deelnemende bedrijven in de nieuwe stichting is uitgebreid van deaanvankelijke 2naar 17.Deze draagvlakverbreding is gerealiseerd vanuit de
kringen van kunstmestproducenten en kunstmestdistributeurs.Deomschakeling naareen bredere basis brengt met zichmee dat deaccenten bijonderzoek en voorlichting anders komen te liggen.De basis voor een langdurige
en structurele samenwerking NMI/IB is verstevigd.
De bij het IBgevestigde afdeling Haren van het Waterloopkundig Laborato-
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rium bestond in 1984 t i e n j a a r . Ter gelegenheid hiervan werd op 11 december t e Delft een symposium gehouden, g e t i t e l d "Microverontreinigingen i n
sediment-water systemen".

Algemene zaken
Personeelszaken
Formatiepersoneel.Depersoneelsformatie bestondop1januari 1984uit
160,5 plaatsen.
Mutaties.Indeloopvanhetjaar vertrokkendeherenG.vanKersenen ir.
K.S. Sipma (1maart,VUT-regeling),deheerG.Smilda (1maart,onder toekenningvaneeninvaliditeitspensioen),deheren dr.ir.R.ArnoldBiken
ir.A.E.R.Mes(1juli, VUT-regeling),mw.H.B.ThoBokholt (1augustus,
VUT-regeling),deheer ing.A.Pelgrum (1augustus,pensionering),deheer
M.J.B.Becker (1september,doorhetaanvaarden vaneenandere werkkring),
de heer E.Wietses(1september,pensionering)endeheer K.H. Zschuppe(1
november,VUT-regeling).Op3oktober overleeddeheerM. Pot.
Indienst getreden:op1januari deheer ir.W.P.Wadman (vac. ir. G.J.
Kolenbrander),op1april deheer A. Noback (0,8vac. F.H.deVries),1
meideheer drs.L.Brussaard (nieuwe functie),1mei mw.0.Roorda (U,5
vac. ir.K.S.Sipma),6augustus mw.M.J.Bouwsema (0,5 vac.G. van
Kersen)enop1septemberdeheer E.J.K. Groendijk (0,8 vac. Smilda).
Buitendeformatieomzijnindienst gekomenindekeuken,dedamesR.M.
Bakema (0,8vac.)enR.Wiegman (0,6v a c ) .
Z-formatie. Voorhetdoen uitvoerenvanopdrachten met gelden afkomstig
van derden geefthetMinisterievanLandbouwenVisserij toestemming extra
personeel optijdelijke,zgn.Z-formatieplaatsenaantestellen.
Op1mei isindienst gekomendeheer ir.H.E.Verweij,werkzaamopeen
Z-formatieplaats.
Vervanging landurig zieken.Mw.B.Tanja-Kroezeendeheren J.J. Algraen
E.J.K.Groendijk vervingen medewerkersdielangdurig ziek waren.
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Arbeidscontractanten. In verband met extra seizoenwerk waren 15 personen
gedurende enkele maanden in onze dienst.Voorts waren er in de zomermaanden enkele vakantiehulpen bij onswerkzaam. Erwaren dit jaar alspraktikanten intotaal 16 leerlingen enige tijd bijhet instituut werkzaam. Zij
waren van de volgende scholen afkomstig: LH (1),HTÙS (1),HLS (5), RU
(2),Analistenschool HBO (1), MBO (5)en MEAO(1).
Gedetacheerden. Twee onderzoekers zijn bij onswerkzaam die gedetacheerd
zijn door het Nederlands Meststoffen Instituut,alsmede twee onderzoekers
en vijf laboratoriummedewerkers,gedetacheerd door het Waterloopkundig
Laboratorium.
Vanuit het instituut zijn reeds vele jaren viermedewerkers elders
gedetacheerd. Het betreft onderzoekers bij deproefstations te Aalsmeer,
Naaldwijk en Wilhelminadorp en het Consulentschap inAlgemene Dienst voor
Bodem-,Water- en Bemestingszaken in de Akker- en Tuinbouw.
Gasten.Uit Pakistan, Indonesië en Egypte brachten resp.2,3en 2personen een stageperiode van +_ 10weken door op het instituut. Zij werkten
voornamelijk op het Centraal Laboratorium.
Ambts- endienstjubilea.Dit jaarwas 25jaar in overheidsdienst en in
dienst van het instituut de heer ing.J. Wolf (6april). Vijfehtwintig
jaar in overheidsdienst was de heerJ.W.L. deJong (9mei).Vijfentwintig
jaar in dienst van het instituut waren mw. H.Lukken-Kingma (1 november)
en deheren J.W.L. deJong (9november)en ir.C. van Ouwerkerk (9
november).
Financiële Zaken
Dit jaarwerden o.a. aangeschaft: datastation met toebehoren, bandschuurmachine,terminals,analytische balans,wasautomaat,kunstmeststrooier
(t.b.v.de Lovinkhoeve),en een gaschromatograafmet dataprocessor en toebehoren.
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Huisvesting
Een tweede spoel ruimte voor gewasmonsters is gemaakt in de grote 1andbouwschuur. De d e m i - i n s t a l l a t i e is verbeterd. De bliksemafleider op het weers t a t i o n b i j de kassen is geplaatst.
Tegelpaden b i j de kassen z i j n vervangen door asfaltpaden.
A f z u i g i n s t a l l a t i e s z i j n aangebracht in de werkplaats.
De zonwering van de kantine is verbeterd.
Buitenlandse bezoekers
In 1984 bezochten 87 bezoekers individueel het i n s t i t u u t . Z i j kwamen u i t
de volgende 29 landen: Australië ( 6 ) , België ( 2 ) , Bulgarije ( 1 ) , Canada
( 2 ) , China ( 1 ) , Columbia ( 1 ) , Denemarken ( 6 ) , Egypte ( 3 ) , Finland ( 3 ) ,
Frankrijk ( 2 ) , Indonesië ( 7 ) , Israël ( 2 ) , I t a l i ë ( 1 ) , Japan ( 2 ) , Maleisië
( 2 ) , Nieuw Zeeland ( 1 ) , Noorwegen ( 1 ) , Pakistan ( 2 ) , Polen ( 1 ) , Roemenië
( 3 ) , Rusland ( 6 ) , Rwanda ( 1 ) , Uruguay ( 1 ) , Vereni gd Koninkrijk ( 7 ) ,
Verenigde Staten ( 2 ) , West-Duitsland (15), Zuid-Afrika ( 1 ) , Zweden (2) en
Zwitserland ( 3 ) .
Ook bezochten verschillende buitenlandse groepen het i n s t i t u u t . Onder
andere werden de besturen van de International Soil T i l l a g e Research
Organization en de Internationale Werkgroep voor Bodemvruchtbaarheid
ontvangen.
Het i n s t i t u u t t r a d op als gastheer voor de tweede bijeenkomst van de
Study Group f o r the Assessment of Nitrogen F e r t i l i z e r Requirement, met
deelnemers u i t zeven Westeuropese landen.
Voor de 14th I n t e r n . Course on Vegetable Growing en de Msc course van
het IAC kwamen weer cursisten u i t diverse landen.
Ook de gedetacheerde IB-onderzoekers ontvingen buitenlandse gasten. Ze
kwamen u i t : Bulgarije ( 1 ) , Israël ( 2 ) , Japan ( 2 ) , Nieuw-Zeeland ( 1 ) ,
Verenigd Koninkrijk ( 2 ) , Verenigde Staten ( 2 ) , West-Duitsland ( 2 ) ,
Zuid-Afrika (2) en Zwitserland ( 1 ) .
Verder werd een groep tuinders u i t Frankrijk op de proefstations in
Naaldwijk en Aalsmeer ontvangen door de daar gedetacheerde IB-onderzoekers.

81

Buitenlandse reizen, congressen, symposia
In het volgende overzicht betekent een (v) achter het symposium of congres
dat door de betreffende IB-onderzoeker een voordracht werd gehouden.
P. Boekei
Congres National I n s t i t u t e of A g r i c u l t u r a l Engineering. (Cambridge
(Engeland), 2-6 a p r i l . )
J . van der Boon

Kennismaking met onderzoek opdeBüntehof. (Hannover(West-Duitsland),
9-10 februari.)
Symp. The use of Composts as H o r t i c u l t u r a l Substrates ( v ) . (Gent
(België), 27-31 augustus.)
Vergadering VDLUFA (96), Thema N i t r a t . (Karlsruhe (West-Duitsland),
17-21 september.)
L. Brussaard
XVII I n t e r n . Congress of Entomology ( v ) . (Hamburg (West-Duitsland),
19-24 augustus.)
I n s t i t u t f ü r Pflanzenschutz und Pflanzenpathologie der Universität (dr.
B. Ulber) en I n s t i t u t f ü r ZuckerrUbenforschung (dr. W. Schaufele).
(Göttingen (West-Duitsland), 3-4 december.)
P. del Castilho
Symposium Environmental Contamination ( v ) . (Londen (Engeland), 10-13
juli.)
P. Delver

Institut fürObstbau (v).(Bonn (West-Duitsland),30januari.)
Vergadering AGRIMED werkgroep druppelbevloeiing (v).(Valenzano (Bari,
Italië),4-7juli.)
K.Dilz
Afd. Microbiologie en Bodemvruchtbaarheid, K.U. Leuven. (Leuven
(België), 27-28 f e b r u a r i . )
H. van Dijk
FAO-workshop on Behaviour and side-effects of pesticides in s o i l
(v, p o s t e r ) . (Versailles ( F r a n k r i j k ) , 3-7 j u n i ,
W. van Uriel
Work-group on Bioaccumulation of contaminants in wetland and upland
plants and animals. (Groton (Connecticut, Ver. Staten), 6-11 augustus.)
Workshop FAO Cooperative Network and Trace Elements ( v ) . (MifnchenFreising (West-Duitsland), 28-30 oktober.)
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P.A.I.Ehlert
Kennismaking met onderzoek opdeBüntehof. (Hannover (West-Duitsland),
9-10 februari.)
H.G.vanFaassen
Seminar over Composting A g r i c u l t u r a l and other Wastes, op uitnodiging
van de EEG. (Oxford (Engeland), 19-22 maart.)
A.J. de Groot
ICES-werkgroep "Marine sediments in r e l a t i o n to p o l l u t i o n " . (Rostock
(DDR), 21-25 f e b r u a r i . )
COST-werkgroep "Chemical p o l l u t i o n of sludge". (Münster (West-Duitsland), 11-13 a p r i l . )
Werkgroep "Remedial options f o r i n - s i t u contaminants". ( I n t e r n . Joint
Comm. of the Great Lakes Science Advisory'Board). (Aberystwyth (UK),
20-25 augustus.)
Bezoek aan de USA. ( I n s t i t u t e n te Savannah (Ga), Aiken (S.C.) en
Vicksburg ( M i s s . ) . Symposium over "Dredged materials" t e Charleston
(S.C.) (4-20 september.)
S. de Haan

Zesde Europese Afvalwater-enAfvalstoffen-Symposium (v).(München
(West-Duitsland),21-25mei.)
SeminaronLong-term EffectsofSewage SludgeandFarm Slurries
Application (v).(Pisa (Italië),25-27 september.)
Gemeenschappelijke bijeenkomst Hauptausschuss3ATV(Abwassertechnische
Verein)ensubcommissie Ned.Ver.voor Afvalwater (v).(Essen
(West-Duitsland),4-5december.)
J.vanderHeide
Werkbezoek U T A . (Ibadan (Nigeria),26maart-4 april en11-30 juni.)
Werkbezoek. (Indonesië,10-25 september.)
Werkbezoek U T AenSymposium Nitrogen Management inFarming Systemsin
the Tropics (v).(Nigeria,16-31 oktober.)
L.C.N,delaLande Cremer
SeminaronLong-term EffectsofSewage SludgeandFarm Slurries
Application (v).(Pisa (Italië),24-28september.)
J.J. Neeteson
Studiebezoek. (Leuven (België), 27-28 f e b r u a r i . )
Bijeenkomst EC Expert Group Committee on Biological Nitrogen Fixation
and F e r t i l i z e r Use ( v ) . (Brussel ( B e l g i ë ) , 17-19 j u l i . )
Vergadering werkgroep "N-adviesmodel wintertarwe". (Leuven (België), 26
november.)
Studiereis Denemarken ( v ) . (Kopenhagen, Viby (Denemarken), 17-20
december.)
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C.vanOuwerkerk
Congres National Institute of'Agricultural Engineering (v).(Cambridge
(Engeland),1-5april.)
Oriëntatie omtrent bodemvruchtbaarheids-engrondbewerkingsonderzoek.
(Müncheberg,Berlijn,Halle,Jena (DDR),13-18augustus.)
J.H. Pieters
Studiereis bemestingsonderzoek tuinbouwgewassen. (Hameln,Hannover,
Ahlem,B.Zwischenahn (West-Duitsland),23-26 juli.)
J.Postmus
Bespreking T-som proeven. (Gent (België),28-29 november.)
W.H. Prins
UKF Grassland Demonstration 1984. (Stoneleigh (Engeland), 23-24 mei.)
Congress European Grassland Federation. (As (Noorwegen), 26-30 j u n i . )
EG-Symposium over Environment and Chemicals in A g r i c u l t u r e , Dublin en
Studiereis naar Johnstown Castle Centre, Wexford. ( I e r l a n d , 15-19
oktober.)
P.A.C. Raats
Vergadering AGRIMED werkgroep druppelbevloeiing ( v ) . (Valenzano ( B a r i ,
I t a l i ë ) , 3-6 j u l i . )
I n t e r n . Symp. hydrochemical Balances of Fresh Water Systems ( v ) ;
IHP-workshop over 'Hydrological and hydrochemical mechanisms and model
approaches to the a c i d i f i c a t i o n of ecological systems". (Uppsala
(Zweden), 12-20 september.)
F. Riem Vis
I n t e r n . Symp. "The use of composts as h o r t i c u l t u r a l substrates". (Gent
( B e l g i ë ) , 27-31 augustus.)
C.M.J. Sluijsmans
Kennismaking met onderzoek op de Büntehof. (Hannover (West-Duitsland),
9-10 f e b r u a r i . )
Vergadering I n t e r n . Werkgroep Bodemvruchtbaarheid. (Rauischholzhausen
(West-Duitsland), 22-24 f e b r u a r i . )
K.W. Smilde
Kennismaking metonderzoek opdeBüntehof. (Hannover(West-Duitsland),
9-10februari.)
Werkbespreking U T A .(Ibadan (Nigeria),26-31maart.)
Symposium Nitrogen Management in Farming Systems in the Tropics ( v ) .
(Ibadan (Nigeria),20-28 oktober.)
W.P.Wadman
Vergadering I n t e r n . Werkgroep Bodemvruchtbaarheid. (Rauischholzhausen
(West-Duitsland), 22-24 f e b r u a r i . )
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P. de Willigen
Symposium Nitrogen Management in Farming Systems in the Tropics (v).
(Ibadan, ünne ( N i g e r i a ) , 22-30 oktober.)

Bezoek dr.Greenwood. (Wellesbourne (Engeland), 27-28 december.)
Centraal Laboratorium
Aangeschaft werd o.a.eenkwikhydride-systeem (Perkin-Elmer),
waarmee-gekoppeldaaneenatoomabsorptiespectrofotometerkwikenarseen kunnen worden bepaald.Dedaarvoor benodigde
analysemethode isinsamenwerking metdeafd. Scheikunde vande
grond ontwikkeld.
Het aantal zware-metaalanalysesvangrond lag,evenalshet
aantal (minerale) N-bepalingeninde(verse)grond, aanzienlijk
hoger danin1983.Deaantallen analysesopmacro-elementenin
het gewasendebepalingvanP-totaal, P-organisch, Cl,K, Ca
enCODinvloeistoffen veranderden nauwelijks t.o.v. vorig
jaar.
Uitwisseling vanstandaard-praktijkmonsters tussenhetBedrijfslaboratoriumteOosterbeek enhetIBvond regelmatig
(eenspertweemaanden) plaats.Ditismogelijk indetoekomst
niet meer nodig, omdat beide laboratoria ookdeelnemen aanhet
uitwisselonderzoek vande"Contactgroep Analitici"inWageningen.
InhetkadervanhetIB-project "Inrichtingenuitrustingvan
laboratoria t.b.v. deJordan Valley Authority" bezochten H.C.
VierveijzerenA.Lepelaarvan 8-31 augustusenvan4oktober2 november Jordanië.Demedewerking aanhetproject bestond
uit:
*het opstellen vanlijstenvanbenodigde apparatuur, glaswerk
en chemicaliën,
*het controleren vandeapparatuurnaaankoop,
*het installerenenijkenvandeapparatuurnaaankomst inde
"Jordan Valley"en
*hetgevenvanonderricht inhetgebruik vanapparatuuren
methodieken.
Twee Pakistani,drie Indonesiërsentwee Egyptenaren liepen
een stagevan10wekenophetlaboratorium.
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Rekencentrum
Op 12maart werd detechnische installatie van de nieuwe VAX
11/750doorDigital Equipment BV uitgevoerd.De volgende dag
werd het bedrijfssysteem VMS door de TFDL geïmplementeerd. Het
interne geheugen van de VAX kon met een Megabyte (een miljoen
tekenposities)worden uitgebreid tot tweeMegabyte.De VAXbeschikte bijde installatie over 16aansluitpoorten;dit aantal
werd in november tot 24 uitgebreid. Een HP 7221T plotter en
alleterminals van de oude computer werden op de nieuweaangesloten. Tezamenmet dedrie nieuwe terminals,bestemd voor de
administratie kon met intotaal acht terminals worden gestart.
Voor het inlezen van ponsbanden moet gebruik worden gemaakt
van een langzame Teleprint 390terminal met een aangebouwde
ponsbandlezer/ponser. Er zijn n.l. op enkele afdelingen weegschalen die gekoppeld zijn aan Teletypes.Dezetypen niet
alleen de gewichten uit,maar ponsen deze ook nog op een band.
De VAX 11/750 is voorzien van een vastemagneetschijf met een
capaciteit van 456 Megabyte.Op deze schijf staan hetVMS-bedrijfssysteem,de systeembibliotheken (verzameling van systeemprogramma's en functies), de programmapakketten,de programmeertalen en de gegevens van en over degebruikers.
Voor externe opslag van gegevens is ereen magneetbandeenheid
met een capaciteit van40 Megabyte per band.
Het bedrijfssysteem van deVAX is in staat gelijktijdig meerderetaken te verwerken enmeerdere interactieve gebruikers te
bedienen.Doordat het bedrijfssysteem gebruik maakt van virtuele geheugentechnieken lijkt het interne geheugen voor een gebruiker haast onbeperkt.Het systeem kan door een te groot
werkaanbod onaanvaardbaar traag worden.Door zoveel mogelijk
taken ineen z.g. batch queuete plaatsen kan men de totale
werklast over 24 uur verdelen i.p.v.over 8tot 9uur per dag.
Door het gebruik van de batchmogelijkheden kan men piekbelastingen enigszins gladstrijken. Indien in detoekomst vertragingen optreden ten gevolge van rekenintensieve programma's,zal
een z.g. Floating Point Accelerator uitkomst kunnen bieden.
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Inde loop van het jaarwerden de volgende programmapakketten
op deVAX 11/750 geïnstalleerd:
1.APL (AdministratiePakket Landbouw),met dit pakket werd
bijwijze van proef met de IB-boekhouding tot volletevredenheid van de betrokken afdeling schaduwgedraaid,
2. CSMP (Continuous SystemModeling Program), ook dit pakket,
voor het simuleren vanwiskundigemodellen,werkte tot volle
tevredenheid,
3.ORACLE,data basemanagement system,werd in het afgelopen
jaar hoofdzakelijk gebruikt als ondersteuning van het APL-pakket,
4. GENSTAT (General Statistical Program),eèn krachtig gereedschap voor het statistisch verwerken van proefgegevens en
het oplossen van statistische problemen,en
5.DATATEXT,bestemd voortekstverwerking op detypekamer,
werd eind van het jaar geïnstalleerd;met dit pakket waren er
wat aanloopmoeilijkheden.
Eind 1984waren 19terminals,1HP plotter,2printers en een
modem aangesloten op de computer,die ondanks enigeaanloopmoeilijkheden aan de verwachtingen voldeed.
Bibliotheek
De totale uitlening bedroeg 1079,waarvan 54aan personen of
instellingen buiten het IB.Erwerden +_51.500 fotocopieën in
de bibliotheek gemaakt.
Het aantal aanvragen gericht aan andere bibliotheken (interbibliothecair leenverkeer)was 362,waarvan 309,dit is+_85%,
positief zijn beantwoord. (De verwachting is dat er nogaanvragen gehonoreerd zullen worden).
Een overzicht van deuitbreiding van de bibliotheek wordt gegeven intabel 9. De bibliotheek (zonder overdrukkenarchief)
bezit nu ca.803 strekkende meters boekenplank en omvat nu
15.250volumes.Elke doos wordt als êén volume geteld: onze
32.461 separaten vormen dan 1285 volumes.•
Het attenderingsbulletin van nieuw opgenomen materiaal verscheen vier maal.
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De bibliotheek verleende gastvrijheidaaneenstagiairevan
de Bibliotheek-enDocumentatie Akademie,Groningen.

TABEL9.Aanwinsten gedurende 1984enbezit vandebibliotheek
op31december.
TABLE9.Acquisitions during 1984andcurrent collection ofthe
library.

boeken
separaten
rapporten
microfiches (kaarten)
microfilms
tijdschrifabonnementen*
vervolgwerkseries (groepen)
geologische entopografische

aanwinsten

bezit

84
231
31
0
ü
3
0

5434
32461
3358

kaarten

54
151
400
830
10000**

erwerden 33tijdschriftabonnementen opgezegd.Vanhet
totaal aantal zijn 57meervoudige abonnementen.Hetaantal
titels is 379.
**ingedeelten invernieuwing

Overdrukkenarchief
Elketweemaanden werd aan80adressen inbinnen-enbuitenland
van alle gepubliceerde overdrukken engenummerde rapporteneen
exemplaar verzonden.
Inhetoverdrukkenarchief werden 50overdrukken ingeschreven,
gerouleerd enverzonden.Erzijn 9genummerdeen25ongenummerde rapporten ontvangen.Hetaantal verschillende overdrukkenis
nu 2640;hettotaal aantal verschillende rapporten werd1226.
Tekenkamerenfotoatelier
Het aanbod vantekenwerk steegtenopzichte vanvorig jaar;
veel tekeningen werden gevraagd voor rapportenenpublikaties.
Voor lezingenenwetenschappelijke bijeenkomsten werden
blauwe dia'sentransparanten voor overheadprojectie gemaakt.

Beide fotocopieermachines,zowel voor individueel gebruik
door IB-medewerkers als die voor het vermenigvuldigen van
rapporten, overdrukken, plattegronden e.d. voldeden goed.
Naast kleurenfoto's werd t.b.v.publikaties een flink aantal
rasterafdrukken gemaakt.
Ook dit jaar werd weer een aantal posters samengesteld voor
presentaties tijdens symposia en congressen.
Werkplaats
De gevolgen van het teruglopen van het beschikbare aantal
mandagen kon slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd door de
aanschaf van arbeidsbesparende apparatuur enmachines.
In het verslagjaar werd ten behoeve van het onderzoek een
groot aantal apparaten en hulpmiddelen ontworpen en aangemaakt,
zoals b.v.:
- drie bakken voor pF-bepaling,
- een penetrometer met electronische uitlezing en registratie,
- installatie van koelmachine voor proeven met watercultuur in
kas 1en 3,
- opbouw,afbouw en installatie van een systeem voorwatercultuur in kas 1,2en 3,
- apparatuur voor het mesofauna-onderzoek,
- aanpassing en verbetering van het bemestings/vloeistofdoseerapparaat,
- Scheibler-toestel voor het bepalen van koolzure kalk.
Daarnaast werden nog vele andere voorzieningen geconstrueerd.
Ook werd veel tijd besteed aan de reparatie, revisie en
verbetering van laboratoriumapparatuur, veldapparatuur en landen tuinbouwmachines.
Van de diversewerkzaamheden in,aan en om de gebouwen en aan
detechnische installaties,uitgevoerd in opdracht van RGD of
TFDL en begeleid door dewerkplaats,kunnen worden genoemd:
installatie automatische drukregeling cv-installatie, renoveren
van de deuren van de rolkas,het aanleggen van verbindingslijnen tussen computer enterminals,optimalisering van deafzui-
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ging van demeetkamers en installatie van afzuigingssystemen
t.b.v.dewerkplaats. In het kader van energiebesparende
maatregelen is begonnen met het vervangen van de verlichtingsarmaturen.
Elektronika
Naast het gebruikelijke onderhouds- en reparatiewerk, iser ook
dit jaar weer gewerkt aan eigen ontwerpen.
Voor de slaproeven iseen tweede temperatuurrecordermet opnemers geïnstalleerd.
Voor de rekenkamer zijn diverse computer-terminals aangesloten.
In het voorjaar is het pottendoseerapparaat door dewerkplaats afgeleverd. Daarna ishet apparaat bij ons getest,en
hebben er software-aanpassingen plaatsgevonden om kleine verschillen in de acht cilinders te compenseren. Het bij het
doseerapparaat behorende programmeersysteem,waarmee de cassettebandjes met gegevens moeten worden gemaakt, is kort daarna
gemaakt.De beide apparaten zijn in de loop van het jaar in
gebruik genomen.
De planning is omgezet voor een project met hoge prioriteit
t.b.v.deafd. Biologie van de grond,waarvoor per microprocessor gestuurde temperatuurgeregelde extractoren nodig waren. Dit
apparaat moest door ons zelf worden gebouwd.
De reeds lang aangekondigde niveauregeling voor de grondtrog
is gemaakt en op het laboratorium uitgetest.
In de loop van het jaar is ook begonnen met de bouw van een
nieuw regel-en registratiesysteem voor demengmestdoseermachine.
In het kader van deautomatiseringsplannen is begonnen met
het per afdeling inventariseren van de bestaande werkmethodes
en de behoeften aan verbetering en automatisering op korte en
langere termijn.
De klimaatcomputer leverde weinig problemen op.
In gebruik werd genomen HP-IL apparatuur,die in voorkomende
situaties tijdelijk kan worden ingezet voor registratie- en be-
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sturingsdoeleinden. De apparatuur bestaat u i t een handcomputer,
een d i g i t a l e voltmeter, een multiplexer, een data-cassetterecorder, een p r i n t e r en een RS-232 interface voor de verbinding
met andere randapparatuur (ook met de VAX).

Proeven

Veldproeven
In 1984werden 108 proefvelden aangelegdenverzorgd met 6969
veldjes.Vandeze proefvelden werden 53metintotaal2150
veldjes verzorgd doordeGezamenlijke Proefveldendienst (GPD)
vanuit devestiginginHedel.Intabel 10isperverzorgende
diensteenoverzicht gegeven vandeaantallen veldjesper
gewas.

TABEL 10.Veldproeven vanhetIBin1984.
TABLE 10.Field trialsofthe Institutein1984.
Gewas

Aantal veldjes verzorgd door
IB-Haren

aardappelen
graan
suikerbieten
gras
snijmais
veldbonen
braak
spinazie

andijvie
sla
schorseneer
boerenkool
kroot
laanbomen
totaal

"1373
431
36
1283
388
54
30
326
324
324

250
4819

GPD

38"
436
54
213
12
76
432
446
72
85
96

190
2150
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Voor dePlantenziektenkundigeDienst werden 34 proefvelden
geoogstmet demaaidorser.Door slecht weer gedurende het
laatste deel van de oogstperiode konden 8 proefvelden van dePD
nietworden geoogst,omdat het gewas te veel geleden had.
Bij deoogst vaneen tweetal aardappelproefvelden van ICI
werd assistentie verleend.
Met demestdoseermachinewerden,behalve deeigen proeven,32
proeven vananderen (Cabo,PR,PAGV en 1RS)met verschillende
soorten drijfmest bemest.
In 1983werd het bemestingsonderzoek voorstadsbomen geïntensiveerd.Met behulp van zeer grote netten werd het blad in de
herfst opgevangen, gewogen en bemonsterd, nadat in dezomer
diversemetingen en bemonsteringen hadden plaatsgevonden.
Pot-en vakproeven
Erwerden45 potproeven met intotaal 7388proefpotten genomen.
Vijf van deze proeven waren opgesteld op deproeftuin "De
Boutenburg"te Lienden met 2808 proefpotten.Deze proeven zijn
verzorgd door deGPD vanuit destandplaats Hedel.
Erwerden 19 vakproeven aangelegd en verzorgdmet 1039
proefvakken.
Watercultures
Erwerden 21 proeven opwatercultures genomen.Drie van deze
proeven,met 516 proefpotten,werden gedaanmet normale potten,
terwijl 18proeven op z.g. gootcultures,met 864 goten,werden
uitgevoerd.Per gootwerden 14slaplanten geteeld.Van enkele
van dezeproeven werd hetwatermet de voedingsstoffen in de
winterperiode verwarmd en in dezomer gekoeld.
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Monsters
Ondanks het wat teruglopend aantal proeven breidde het aantal
monsters zich f l i n k u i t . In totaal werden 28.414 monsters
genomen. Voor het onderzoek naar het N-mineraalgehalte waren
hiervan 9976 monsters bestemd. Voor ander chemisch grondonderzoek werden 7158 monsters genomen. Voor chemisch gewasonderzoek
waren d i t 7135 monsters, waarbij mestmonsters de gewasmonsters
geteld werden. Daarnaast werden nog 4145 vloeistofmonsters
genomen, voornamelijk voor het uitspoelingsonderzoek en controle van de voedingsoplossing voor watercultures.

Kennisoverdracht
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In 1984 kwamen 160 publikaties gereed met IB-medewerkers als auteurs
ofmede-auteurs.Van deze publikaties verschenen er47 in internationalewetenschappelijketijdschriften, boeken of congresverslagen,46
in de land- en tuinbouwvakpers en 25 in rapportvorm. Verder verschenen
er 16nota's en 26andere rapporten met een beperkt verspreidingsgebied.
Door IB-medewerkerswerden 179voordrachten gehouden,waarvan 26in
het buitenland.
Tijdschriften
Plant andSoil (hoofdredacteur ing.G.H. Arnold). De publikatiedruk is
in 1984 aanzienlijk toegenomen. Erwerden 448manuscripten voor publikatie aangeboden en er zijn 290manuscripten gepubliceerd.Daarvanwaren er 69afkomstig van symposia of congressen.Deze werden in één of
meer afleveringen van Plant and Soil opgenomen,nl. Biological Processes and Soil Fertility (Reading 1983,vol.76),Frankia Symbioses
(Noordwijkerhout en Wageningen 1983,volume 78 (1en 2)),en Breeding
Legumes for Enhanced Symbiotic Nitrogen Fixation (Wenen 1983,vol.82
(3)).
Intotaal zijn in 1984 7volumes (bijna 3200 pagina's) verschenen.
Evenals in 1984 zal ook in 1985een aantal afleveringen proceedings
van congressen bevatten.Dit verhoogt deaantrekkelijkheid van het
tijdschrift.Het betekent wel dat de beoordelingsnormen strenger zullen moeten worden.Anders wordt dewachttijd voor de geaccepteerde
artikelen te lang.Het aantal volumes zal in 1985 gelijk zijn aan dat
van1984.
Soil &Tillage Research (hoofdredacteur ir.C. van Ouwerkerk). In1984
verscheen de vierde jaargang,bestaande uit 6afleveringen, in totaal
624 pagina's met 47 artikelen. ISTR0-INF0werd alleen in de afleveringen 1,3en 5gepubliceerd,met o.m.het resterende deel van deadreslijst van de International Soil Tillage Research Organization (ISTRO)
en de Reading Table,een lijst vantitels van recente literatuur op
het gebied van de grondbewerking en aanverwante terreinen vanwetenschappelijk onderzoek.
De belangstelling voor het tijdschrift neemt nog steeds toe.Demet
detoeneming van de omvang samenhangende,met ca.50%gestegen abonne-
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mentsprijs, heeft geen invloedophetaantal abonnementen gehad. Dit
neemtnogsteedstoeenbenadert thans reedshetdoordeuitgeverals
economische grenswaarde gestelde aantal.Dein1983 uitgesproken verwachting omtrenthetprogressief toenemen vanhetaantal aangeboden
manuscripten isvolledig bewaarheid.Erwerd daarom besloten in1985
het aantal afleveringentevergroten van6tot8.Hetaantal pagina's
voordeReading TableenISTRÜ-INFO zal worden uitgebreid, waardoor
het aantal redacteuren voor deze onderdelen vanhettijdschriftzal
moeten worden vergroot.Deoverdrukken vanISTRO-INFOendeReading
Table zullen weertezameninéénomslag gratisaandeledenvanISTRO
worden toegestuurd.
Per1januari 1985 zalhethoofdredacteurschap inandere handen
overgaan.Voor3afleveringen vanhet tijdschrift die als 'Special
Issue' zullen verschijnen (Proceedings ofthe10th Conferenceof
ISTRO,8-12 July,Guelph,Canada)zalir.C.vanOuwerkerk echterals
gast-redacteur optreden. HijzaltevensderedactievanISTRO-INFOen
de Reading Table blijven verzorgenendaarom worden opgenomen inde
Redactieraad vanSoil &Tillage Research.
Netherlands Journal ofAgricultural Science (managing editor dr. L.K.
Wiersum).Involume32(1984) verschenen22publikatiesen1boekbespreking.Erwerd begonnenmetdepublikatie vansynopsissen (30in
1984).Ditonderdeel wordt viahetPUDOC verzorgd.Indeloopvanhet
jaarwerden32manuscripten ontvangen,waarvaner2werden afgewezen.
De rubricering vandegeplaatste artikelen levertdevolgende aantallen op: landbouw algemeen 4, bodemkunde 2,klimaat1,plantenteelt
6, plantevoeding 1,veeteelt1,veevoeding 7.Indesynopsissen waren
tevens onderwerpen alsplantenziekten, bosbouw, voeding,milieuen
visteelt vertegenwoordigd. Langs dezewegishetdusgeluktderepresentativiteit voorhetNederlandse onderzoek tevergroten.
Cursussen
Voor verschillende cursussen werden weer voordrachten verzorgd, o.a.
de 14th I n t e r n . Course on Vegetable Growing, de I n t e r n . Potato Course,
de FAO-cursus Rural Development and F e r t i l i z e r Use, de PAO-cursus
Waterkwaliteit i n Landelijk Gebied en een MSc-cursus van het IAC.
IB-medewerkers hielden voordrachten en verzorgden lessen voor diver-
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se cursussen van onderwijsinstellingen en organisaties in de land- en
tuinbouw.
Een van de medewerkers trad op als gecommitteerde b i j de eindexamens
van de Hogere Tuinbouw Scholen in 's-Hertogenbosch en Utrecht.
Publikaties
R. Arnold Bik, W. Belgraver en N.A. Straver. Anjer i n bedden met subs t r a a t t e e l t . Proefstn. Bloemisterij Ned., Bloemistenjonderzoek in
Nederland over 1983 (1984) 42.
R. Arnold Bik and Th.J.M. van den Berg. Effect of substrate and
nitrogen supply on y i e l d and q u a l i t y of Mini-cymbidium. Acta H o r t i c .
150 (1984) 289-295.

Een factoriële proef werd uitgevoerd metdeorchideeMinicymbidium 'Pendragon Sikkim'mettwee soorten substraat,drie
stikstoftrappenenhetalofniet weglatenvandebemesting
inmeienjuni.
De bloemtakken/scheutverhouding was hogeropdesteenwol.
Stikstof verhoogdedescheutvorming,maar verlaagdedebloemtakken/scheutverhouding.Weglatenvandebemestinginmei en
juni reduceerdedescheutvorming,maar verhoogdedebloemtakken/scheutverhoudingenvervroegdedebloei.
R. ArnoldBikenTh.J.M.vandenBerg.Voorlopige resultaten
gerberaproef. Veen lijkt gunstigerdansteenwol.Vakbl.
Bloemisterij 39,no.11(1984)45.
De voorlopige resultatenvandeze proefmet verschillende
substraten tonenaandatgerbera goedtekwekenisopveensubstraten,steenwolgranulaatensteenwolbroden.Deveensubstraten,teweten 25%Perlite+75%turfstrooisel en25%
vezelturf+75%turfstrooisel gaveneenwathogere bloemproduktieteziendandesteenwolmaterialen.
R.Arnold Bik,Th.J.M.vandenBergenM.G.Warmenhoven. ECtrappenproef bij roos,cultivar 'Motrea'opsteenwol.Proefstn.
Bloemisterij Ned.,Bloemistenjonderzoek inNederland over 1983
(1984)272.

98

R. Arnold Bik,Th.J.M.van den Berg en M.G.Warmenhoven.
Mangaantrappenproef bij roos,cultivar 'Motrea' op steenwol.
Proefstn. Bloemisterij Ned.,Bloemistenjonderzoek in Nederland
over 1983 (1984)273.
R. Arnold Bik,Th.J.M.van den Berg en M.G. Warmenhoven. Proef
met Gerbera op verschillende substraten.Proefstn.Bloemisterij
Ned.,Bloemisterijonderzoek inNederland over 1983 (1984)
156-158.
R. Arnold Bik en A. Pouwer. Invloed van substraat en ras op de
houdbaarheid en sierwaarde van Cyclamen.Proefstn.Bloemisterij
Ned.,Bloemisterijonderzoek in Nederland over 1983 (1984)
117-118.
R.Arnold Bik,N.A. Straver en M.G. Warmenhoven.Anjer in
steenwol metwatergeefsystemen. Proefstn.Bloemisterij Ned.,
Bloemisterijonderzoek in Nederland over 1983 (1984)44-45.
R.Arnold Bik,W. Sytsema,J. Bonnyai,K.G. Elfering-Koster en
Th.J.M. van den Berg.Bemesting en groeiremming van Verbena
'Blaze'.Proefstn.Bloemisterij Ned.,Bloemisterijonderzoek in
Nederland over 1983 (1984)218-220.
P. Boekei.Wat gebeurt ermet de bodemstructuur in demoderne
akkerbouw.PP Magazine 14,no.7 (1984)35.
Indeakkerbouw zijn erde laatstetientallen jaren ontwikkelingen aan de gang die op het eerste gezicht een aanslag op
de structuur van de grond betekenen.Demeest opvallende punten in die ontwikkeling zijn de bouwplanvernauwing en de
mechanisatie.Onderzoek op praktijkpercelen en proefvelden
heeft uitgewezen dat de laatste tien jaar de structuur van de
bouwvoor isteruggelopen,vooral als gevolg van een intensievere berijding in combinatiemet een minder doeltreffende
grondbewerking.Aangegeven werd met welke maatregelen een
goede bodemstructuur kanworden behouden en een slechte
structuur kanworden hersteld.

99

P.H.J.F.vanden BoogertandG. Jager. Biological controlof
Rhizoctonia solani onpotatoesbyantagonists.3.Inoculation
of seed potatoes with different fungi.Neth.J.PI. Pathol.90
(1984)117-126.
De biologische bestrijding vanR.solani bij aardappel uitgepootinzandgrondteHaren,isuitgevoerd door pootgoedmet
aanhetlicht afgeharde spruitentebeëntenmet sporesuspensiesvanvier hyperparasietenvanR.solani.Vandegebruikte
hyperparasitaire schimmels,teweten Verticillium biguttatum,
Gliocladium roseum,Hormiactis fimicolaenTrichoderma
hamatum, bleek alleenV.biguttatum een onderdrukkend effect
opR.solani tehebben:minder aantasting vanstoloneneneen
flink gereduceerde sclerotium-bezettingvandeoogst (reductie 30-50%).
J.vanderBoonenG.Lebbink. Nitrificatieremmers.Bedrijfsontwikkeling 15(1984)248-251.
Samenvatting:ZieIB-Rapport 9-84 (J.van der BoonenG.
Lebbink).
J.vanderBoonundG. Lebbink. Prüfungvonvier Nitrifikationshemmstoffen zur Verwendung imGemüsebau. In:Proc. Symp.
Nitrifikationshemmstoffe,Weihenstephan-1983. VDLUFA-Schriftenreihe,Heft11(1984) 171-182.
Samenvatting: Zie IB-rapport 9-84 ( J . van der Boon en G.
Lebbink).
J . van der Boon and H. Niers. Leaching of nutrients from
containers with nursery p l a n t s . Acta H o r t i c . 150 (1984)
227-235.

In Nederland worden gewoonlijk grote hoeveelheden meststoffen
toegediend aanboomteeltgewassen inpot.Omeen meer efficiënt bemestingssysteem met minder milieubelasting teontwerpen werd gedurende drie jaareenproef uitgevoerd met drie
gewassenenmet onbegroeide potten.
Bijhetbegin vandeteeltinhetvoorjaar werden hoge
gehaltenaanvoedingsstoffeninpotgrondenlekwater gevonden
als gevolgvandebasisbemesting. Daarna werdendegehalten
lageromdan weeroptelopenalsgevolgvandebijbemesting.
De hoeveelheid lekwater washethoogste gecorreleerd metde
neerslagvandezelfdedagenveel minder metdievanvoorgaande dagen.
Ineen model werddehoeveelheid lekwater gesimuleerdin
afhankelijkheidvanregenval enverdamping. Vooreengegeven
periode meteenbepaalde hoeveelheid neerslag zal meer water
uitlekken door enkele zware buiendandoor dezelfde hoeveelheid regeninlichte, frequente buien.
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J . van der Boon, H. Niers en C.J. K r u i j e r . Blauw-zwartverkleuring in l e l i e en kalkbemesting. Bloembollencultuur 94

(1984) 698-699.
Blauw-zwartverkleuringvanlelieblad heeft,blijkenseenvergelijkingvanbladsamenstellingvangezondenziek bladen
blijkensderesultatenvaneenbekalkingsproef,waarschijnlijktemakenmeteenonvoldoende calciumvoorzieningvande
plant. Reeds dooreenvrij lage kalkgift (700kgzbwperha)
werdindeproef,waarbij uitgegaanisvaneenpHdie voor
bloembollenteeltalszeer laagwordt beschouwd,deblauwzwartverkleuring sterk teruggedrongen.
F.R. Boone,C.vanOuwerkerk,B.Kroesbergen,M.PotandA.
Boers. Soil structure. In:Westmaas Research GrouponNew
Tillage Systems,Experiences with three tillage systemsona
marine loam soil. II:1976-1979.Pudoc,Wageningen,
Agricultural Research Reports925(1984)pp.24-46.
Lossegrondsteelt (Systeem A)gafgeen lossere structuurvan
de bouwvoordanrationele grondbewerking (SysteemC ) .
Gemiddeld over alle4gewassen bedroeghetporiënvolumevan
de bouwvoor ca.46% (v/v)enhetluchtgehalte bijpF2,0ca.
12,5% (v/v).Bij achterwege latenvandehoofdgrondbewerking
(Systemen BIenB2)wordtdebouwvoor beneden ca.10cm-mv
erg dicht;hetporiënvolume bedroeg hier slechts ca.40%
(v/v)enhetluchtgehalte bijpF2,0niet meer dan ca.6%
(v/v).Alsgevolgvandevooralle gewassen toegepaste zaaibedbereiding (Systeem BI)of,bijachterwege latenvande
zaaibedbereiding door toenemingvanhetgehalteaan organische stof (Systeem B2),wasdelaag2-7cm-mv wat minder
dicht.Hetporiënvolume bedroeg hier ca.43% (v/v), maar door
een relatief hoog vochtgehalte bijpF2,0bleefhetluchtgehalte bijpF2,0erglaag:ca.8% (v/v).
P.delCastilho.Levenmetlood. Spectrum Jaarboek 1984,UitgeverijHetSpectrum bv,Utrecht/Antwerpen (1984)pp.229-233.
P.delCastilho,R.G.Gerritse,J.M. MarquenieandW.Salomons.
Speciationofheavy metalsandtheinsitu accumulationof
Dreissena polymorpha:anewmethod. In:C.J.M.KramerandJ.C.
Duinker (eds.), Proc. Intern.Symp. "Complexationoftrace
metalsinnatural waters",May1983,Nijhoff/Junk Publ.,
's-Gravenhage (1984)pp.445-448.
De hypothese dat vooral opgelost metaal doorinhet water
levende organismen wordt opgenomen,werdindeveldsituatie
getoetst.Hetonderzoek speelde zichafindeperiode junijuli 1982met onderzoeklokatiesaandeMaas, Rijn, IJsselen
IJsselmeer.
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Opgelost metaal en het ionogene/electrolabiele deel daarvan
werden met heroplossingsvoltammetrie bepaald indialysaten.
De dialysaten werden in situ verkregen op dezelfde lokaties
waar driehoeksmosselen waren uitgezet.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat demosselen vooral
net ionogene/electrolabiele deel van het metaal uit het water
opnemen. De relatie tussen cadmium in de driehoeksmossel en
deze opgeloste bindingsvormen was van hoge kwaliteit.Een
opmerkelijk gegeven, gezien de grote plaats-en tijdsafhankelijke verschillen inwaterkwaliteit.
P. del Castilho and W. Salomons.Biological activity and its
influence on complexation in fresh water systems. In: Proc.
Intern. Symp. "Environmental Contamination",July 1984,London.
CEP-Consultants,Edinburgh (1984)pp.373-379.
De verdeling van zwaremetalen over verschillendebindingsvormen in de Rijn en het IJsselmeer over demaanden juni en
juli 1982wordt beschreven in samenhang met hydrologische en
hydrogeochemische parameters en de lozingssituatie.Uit het
onderzoek blijkt dat zowel vers geloosd huishoudelijk afvalwater als algenbloei zorgen voor organische complexering van
zwaremetalen. De organische bindingsvormen blijken na verloop van tijd te worden omgezet inmoeilijk oxidatief vrij te
maken metaalbindingsvormen (refractaire vorm). Voor een
metaal als cadmium gebeurt dit sneller dan voor een metaal
als koper.Daarnaast werd nog een verschuiving van opgeloste
naar colloi'daleen vaste fase voor de zware metalen waargenomen tijdens algenbloei.De veranderingen in demetaalhuishouding worden verklaard in een tentatievemodelvoorstelling.
A. Das. Kluitvorming bij eiken in containers.De Plantenbeurs
96, 9aug. (1984)1.
Bij deteelt van bomen in container werd gewerkt met jong
plantmateriaal. Opkweek tot zwaar materiaal vergde veel tijd.
In deze proef werd eik (Quercus robur) in demaat van 12-14
cm binnen een jaar van een goede kluit voorzien onder de
volgende voorwaarden:
- gebruik van een RHP-potgrond boomteelt,
- gepot inmanden met een inhoud van 30 1ofmeer,
- potgrond bemest met 1kg van een langzaamwerkende gecoate
mengmeststof perm potgrond,
- vochttoediening afgestemd op de verdamping,
- plaatsing van de containers op een zandbed.
A. Das.Proeven in samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren (Gr.). Stichting Fruit-en Boomteeltproeftuin Midden-Nederland. Verslag over 1983 (1984) 26-32.
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P. Delver.Efficiënt druppelen bij jonge bomen.De Fruitteelt
74 (1984)556-557.
Verslag van een proef te Numansdorp,waar bij pas geplante
vertakte en onvertakte appelboompjes 'Elstar' via een of twee
druppelaars per boom tweewatergiften werden toegepast.
Vertakt ("geveerd")plantmateriaal levert het tweede jaar
veel hogere opbrengsten op dan onvertakt, isechter droogtegevoeliger, reageert duidelijker op bevloeiing, maar dan moet
de druppelaar wel dicht bijde stam liggen.
P. Delver. Fertigeren, het bemesten via de druppelleiding. De
Fruitteelt 74 (1984) 1309-1313.
Ervaringen in enkele proeven met het toedienen van meststoffen via druppelwater worden meegedeeld. In een proef te
Numansdorp met pas geplante appelboompjes op een "herinplanf'-perceel had druppelen van met demeststof 19-6-6
verrijkt water een veel beter effect op de scheutgroei dan
druppelen alleen. Dezemengmeststof gaf ook een iets beter
resultaat vergeleken met kalksalpeter of kalisalpeter,eveneens via druppelwater gegeven op basis van gelijke stikstofgiften.Continu verrijken van het water leek beter dan onderbroken (lx per 7-10 dagen)bij overigens gelijk stikstofverbruik.Demeerdere scheutgroei door verrijking van druppelwater aan jonge bomen zal in komende jaren sterk produktiebevorderend kunnen werken.
K. Dilz. Deling van de stikstofbemesting bij wintertarwe
verbetert het effect van de bemesting. PP Magazine 14,no.4
(1984)35en 37.
K. Dilz. De reactie van wintertarwe op stikstof in 1983: Een
nieuw Nederlands record. Stikstof 105 (1984)20.
K. Dilz,B.A.ten Hag, H.W. Lammers and L.C.N,de la Lande
Cremer. Fertilization of forage maize inthe Netherlands.
Netherlands Nitrogen Technical Bulletin no.14 (1984) 25 pp.
K. Dilz, H.W. Lammers,B.A. ten Hag en L.C.N,de la Lande
Cremer. Bemesting snijmais. In:Themaboekje Snijmais. PAGV,
Lelystad, Themaboekje no.4 (1984)pp.37-56.
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W. van Driel,J.F. Feenstra,Ch.H.Henkens en P.J. Meijer.
Cadmium in de Nederlandse landbouw.TCDD 7,no.3 (1984) 10-15.
InNederland wordt aanzienlijk meer cadmium ingevoerd dan
uitgevoerd. Ook aan de Nederlandse landbouwgrond wordt met
neerslag, bemesting, en door het gebruik van afvalstoffen
meer cadmium toegevoerd dan wordt onttrokken door oogst- of
dierlijke produkten,en door uitspoeling uit de bouwvoor. De
consequenties voor de plantaardige en dierlijke produktie
worden in dit overzicht aan de orde gesteld.
W. van Uriel, H.N. Kerdijk and W. Salomons.Use and disposal of
contaminated dredged material. Land + water International 53
(1984) 13-18.
Indit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillendemogelijkheden voor de berging van de enorme hoeveelheden gecontamineerd rivierslib die jaarlijks uit de havens en
waterwegen nabij Rotterdam worden gebaggerd. De consequenties
voor de kwaliteit van het aquatische en terrestrische milieu,
en voor de kwaliteit van agrarische produkten worden besproken.
H.6. van Faassen and G. Lebbink.Chemical disinfestation and
metabolic integrity of soil. Plant Soil 76 (1984) 389-400.
Field disinfestation in autumn with normal or increased
dosages of 1,3-dichloropropene,metham-sodium or chloroform,
and in spring with ethoprophos,did not,or hardly, affect
the degradation in situ of some herbicides applied in spring.
However,during laboratory incubation of samples from the
disinfested plots, sometimes decreased herbicide degradation
rates or increased lag phases were found.
Thetop few centimetres of the field soil, onwhich the
herbicides were sprayed, apparently largely escaped fumigation.Accordingly, effects of fumigation on herbicide
degradation, organic matter and Nmetabolism were stronger in
samples from the 10-20 cm layer than in samples from 0-10 cm.
Inthe laboratory fumigation of soil samples with ChCU was
much more drastic in inhibiting herbicide degradation,N
mineralisation and nitrification; inoculation with 10%fresh
soil,however, greatly accelerated the recovery of these
processes. Therefore, in practice prolonged or drastic
effects of chemical soil disinfestation on metabolic
integrity of the soil are not to be expected.
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J. Floris and M. van Noordwijk. Improved methods for the
extraction of soil samples for root research. Plant Soil 77
(1984)369-372.
Amonolith sampler is described which makes itpossible to
obtain pinboard samples from the field without digging a
trench.Also,for container experiments amethod is presented
by which the complete soil culumn can be pushed out of
plastic tubes (containers)to permit examination of the
intact root system without cutting thetubes.
R.G. Gerritse and w. van Driel. The relationship between
adsorption of tracemetals,organic matter and pH in temperate
soils.J. Environ. Qual. 13 (1984)197-204.
In deze publikatie worden de distributieconstanten voor Cd en
Pb (gemeten in 33 gronden) gecorreleerd met de organische
stof en pH bij drie verschillende ionsterkten van het grondextract. De gronden vertoonden een grote spreiding in pH,
organische-stof- en zware-metaalgehalten. Voor iedere ionsterkte werd een significante log-log correlatie gevonden
tussen de distributieconstanten, betrokken op het organischestofgehalte van de grond en de pH van het grondextract. Uit
het produkt van distributieconstante en concentratie in de
bodemoplossing werden demobiele (uitwisselbare) fracties van
Cd en Pb in de grond berekend. Met behulp van gegevens van
eerder onderzoek werden overeenkomstige gegevens berekend
voor Cu en Zn.
R.G. Gerritse,W. van Driel,K.W. Smilde and B. van Luit.
Uptake of heavy metals by crops in relation totheir
concentration in the soil solution. Plant Soil 75 (1983)
393-404.
Of 20 Dutch soils,concentrations in the soil solution and
total contents of Zn,Cd,Pb and Cu were determined. In
addition,distribution constants weremeasured for Cd and Pb.
Soil solution concentrations of the heavy metals aswell as
their total contents inthe soil and exchangeable fraction,
calculated with the distribution coefficients,were compared
with uptake in vegetables grown in pots. Log-log plots of
concentrations in the plant and the soil solution concentrations showed the best correlation for Cu,Cd and Zn.
Increasing Zn appeared to increase Cd uptake at high solution
concentrations of Cd and to decrease uptake at low solution
concentrations. For Pb generally no significant relationship
between plant uptake and soil solution concentration or any
other soil parameter for Pb could be found.
R.G. Gerritse and R. vriesema. Phosphate distribution in animal
waste slurries.J. Agric. Sei. Camb. 102 (1984)159-161.
Results obtained previously ondistribution and behaviour of

105

phosphate between organic and inorganic forms in pig slurries
are extended to slurries from wastes of hens, cows and
calves.Organic P in the slurries varied from about 1to15%
oftotal P,with slurries from veal calves having the lowest
content of organic P. Inall slurries roughly half of organic
P in solution had ahigh molecular weight (50000 and higher)
and istherefore potentially mobile insoils.
S. de Haan.Municipal waste compost and sewage sludge as an
organic fertilizer or soil amendment.Results of experiments in
1981. Newsl. FA0 European Cooperative Network on Trace
Elements,Third Issue,State University Gent,Belgium (1984)
33-64.
Zware-metaalhoudende afvalstoffen kunnen in bepaalde situaties het produktievermogen van de grond in negatieve zin
beïnvloeden.Verantwoordelijk daarvoor zijn in de eerste
plaats zink,koper,nikkel en cadmium. Effecten van arseen,
chroom,kobalt,kwik en lood zijn tot dusver nietwaargenomen.Dewerkzaamheid van demetalen neemt toemet afnemende
pH van de grond,maar bijmolybdeen is het omgekeerde het
geval.
S. de Haan.Results of large-scale field experiments with
sewage sludge as an organic fertilizer for arable soils in
different regions ofthe Netherlands.Doc.6th European Sewage
and Refuse Symposium EWPCA,Munich (1984)481-502.
Op initiatief en met susidie van de Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater (ST0RA)te Rijswijk werd onder
leiding van het Proefstation voor de Akkerbouw en deGroenteteelt inde Vollegrond te Lelystad en het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid te Haren een onderzoek uitgevoerd naar
effecten van zuiveringsslib bij gebruik als organischemeststof op akkerbouwgronden in zes verschillende regio's in de
periode 1977-1982.Het slibwerd in hoeveelheden van 0, 10en
20 ton drogestof/ha gegeven aan suikerbieten en aardappelen,
afgewisseld door granen,waaraan de nawerking werd gemeten.
Het voornaamste effect van zuiveringsslib als organische
meststof is het stikstofeffect en dat bleek erg wisselvallig
te zijn enmoeilijk voorspelbaar.Demet alleen maar kunstmest bereikbaremaximale opbrengst werd bij het gewas aardappelen ineen aantal gevallen door zuiveringsslib verhoogd,
maar niet bij het gewas suikerbieten,als gevolg van een
negatief effect van zuiveringsslib op het suikergehalte.
Bovendien werd dewinbaarheid van de suiker doorzuiveringsslib negatief beïnvloed.De nawerking bij granen was duidelijk positief. Slib had weinig invloed op de gehalten aan
zwaremetalen in het gewas. Inde grond werd vooral het
kopergehalte verhoogd en de fosfaattoestand van de grond werd
belangrijk verbeterd.
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S. de Haan.Zuiveringsslib. In:J.G.ten Houten en H. Gijssels
(Eds.), De Oosthoek Encyclopedie van het Milieu. Oosthoek,
Utrecht (1984)529-532.
Deze bijdrage geeft een overzicht van de produktie en de
daarmee samenhangende fysische eigenschappen en chemische
samenstelling van zuiveringsslib. Naderwordt ingegaan op het
gebruik van zuiveringsslib als meststof of grondverbeteringsmiddel,met name met het oog op de gehalten aan zware metalen
in dit bijprodukt van de afvalwaterzuivering.
H.J. Houtman,J.J. Neeteson,T. Rozenveld enG. Wijnen.Onderzoek naar de stikstofwerking van pluimveedrijfmest,al dan niet
bij gebruik van een nitrificatieremmer,toegediend voor
fabrieksaardappelen. Onderzoek 1983.Stichting Interprovinciaal
Onderzoekcentrum voor de Akkerbouw op zand- en veenkoloniale
grond inMiddenoost- en Noordoost-Nederland (1984)86-90.
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Jaarverslag 1983/Annual
Report 1983,Haren (Gr.) (1984)157 pp.
G. Jager. Biologische bestrijding van Rhizoctonia solani
(lakschurft) in pootaardappelen.De Pootaardappelwereld,
augustus (1984) 11-16.
Een kort overzichtsartikel,waarin de resultaten van de biologische bestrijding d.m.v. beënten van de poter worden
vermeld. Voor zwaar met R. solani besmette gronden wordt een
gunstig effect verwacht van een geïntegreerde bestrijding,
d.w.z.een grondbehandeling met Moncereen of Rhizolex plus
een poterbehandeling met V. biguttatum. Demiddelen kunnen
worden gebruikt in een lagere concentratie dan wordt voorgeschreven.De bestrijding van R. solani kan op twee fronten
geschieden: in het veld en gedurende de bewaring. Het laatste
lukt als de knollen bijhet invoeren in de bewaring besproeid
worden met een sporesuspensie van V. biguttatum en vrij zijn
van aanhangende grond,als de temperatuur gedurende de bewaring minstens 15 C is en de relatieve vochtigheid van de
lucht tussen de knollen 100%of iets lageris.
G. Jager and H. Velvis.Biological control of Rhizoctonia
solani on potatoes by antagonists.2. Sprout protection against
soil-borne R. solani through seed inoculation with Verticillium
biguttatum. Neth.J. Plant Pathol.90 (1984), 29-33.
Beënting van pootknollen met kleine spruiten met een sporesuspensie van Verticillium biguttatum, isolaat M73,blijkt de
spruiten te beschermen tegen een aantasting door Rhizoctonia
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solani vanuit de grond.Eerderwas aangetoond,dat ook tegen
aantasting vanaf Sclerotien opde poter een behoorlijke bescherming werd verkregen.V.biguttatum lijkt goed bruikbaar
voor biologische bestrijding van R.solani.
A. deJager. Effects of a localized supply ofHPO ,NO ,Ca
2 4 3
and Konthe concentration of that nutrient inthe plant and
the rate ofuptake by roots inyoung maize plants in solution
culture.Neth.J. Agric. Sei.32 (1984)43-56.
Bij plaatselijke toediening van een aantal voedingsstoffen
aanmaisplanten treedt naast een morfologische compensatie
(versterktewortelgroei ter plaatse)ook een fysiologische
compensatie op,nl. een verhoging van de opnamesnelheid per
gramwortelweefsel.Dit geldt in principe zowel voor fosfaat
als voor nitraat,kalium en calcium.Dit laatste effect is
het sterkst voor fosfaat en nitraat.Omdat de verhoogdeopnamesnelheid gecorreleerd ismet een verlaagd gehalte in de
scheut,enwaarschijnlijk ook indewortel,bestaat demogelijkheid dat in de hele plant deopnamesnelheid wordt gereguleerd op grond van een gehalte deficit inde scheut (=gewenst gehalte minus actueel gehalte). Deterugkoppeling zou
kwantitatief kunnen verlopen via het proces van redistribut e ; een verlaagd gehalte geeft een verminderde terugvoer
naar dewortel en een verhoogde opnamesnelheid (negatieve
feedback).
L.C.N,de la Lande Cremer. Toevoegmiddelen aanmest en compost.
Landbouwmechanisatie 35 (1984)812-817.
Van bacteriëleen enzymatische toevoegmiddelen aan dierlijke
mest ter bestrijding van de stank enter verbetering van de
consistentie enwerkzaamheid ervan moet men in het algemeen
geen hoge verwachtingen koesteren. In het artikel wordt een
overzicht gegeven van wat er bekend is vanmestadditieven.
H. Loman.Atmosferische depositie (zure regen)en dekalktoestand van cultuurgronden.PP Magazine 14,no.8 (1984) 57-58.
Met de atmosferische depositie komt jaarlijks per hectare
gemiddeld 45 kg S,20kg Nals nitraat en25 kg Nalsammoniak op de bodem terecht.De veeteelt-en landbouwactiviteiten veroorzaken 90%van de ammoniakemissie; twee derde
door de grondgebonden eneen derde door de niet-grondgebonden
veestapel.
De IB-kalktoestandsformule geeft aan dat de stikstof in
atmosferische depositie op natuurterreinen voor 70%,op
bouwland voor 50%en op grasland voor40%verzurend werkt.
Voor de landbouw betekent dit dat de natuurlijke verzuring
wordt versterkt met40 tot 100 kg CaO per ha perjaar.
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De netto-verzuring door atmosferische depositie wordt voor
65% veroorzaakt door SO-,voor
15%door NO en voor 20%door
ù
x
NH 2 .
Doordat de landbouw een passende pH handhaaft zal dehuidige zure regen geen invloed hebben op de produktiefunctie van
cultuurgronden.
J. Lubbers.Resultaten van het stalmestproefveld (proef 800) in
1983.Onderzoek 1983.Stichting Interprovinciaal Onderzoekcentrum voor deAkkerbouw op zand- en veenkoloniale grond in Middenoost- en Noordoost-Nederland (1984)102-103.
B. van Luit.Cadmiumopname door gewassen. Landbouwkundig
Tijdschrift 96, no.12 (1984) 19-20.
In de jaren 1978 t/m 1981werd door het IBeen proefplekkenonderzoek verricht in het door zinksmelters verontreinigde
gebied van de Brabantse Kempen.Uit het correlatieve onderzoek met de gewassen mais, gerst,aardappelen en sla blijkt
dat met behulp van de bodemfactoren Cd-totaal,pH-KCl en %
organische stof een betrouwbare voorspelling mogelijk is van
de te verwachten Cd-gehalten in deze gewassen. Met deze factoren kan 60 tot 90%van de aanwezige spreiding worden
verklaard.
P. van Lune. Cadmium- en loodgehalten van grond en gewas van
volkstuinen inmogelijk verontreinigde gebieden.De
Amateurtuinder no.4 (1984) 53-54.
Demediane Cd- en Pb-gehalten in de grond van mogelijk
verontreinigde volkstuinencomplexen waren in het onderzoek
van 1981 en 1982 hoger dan normaal. In 20%en 30-50% van het
aantal onderzochte volkstuinencomplexen werd een aanzienlijke
verhoging van respectievelijk het Cd- en Pb-gehalte in de
grond gevonden. In 10%van het aantal volkstuinencomplexen
was de pH in de grond te laag. Handhaving van de juiste pH in
de grond is noodzakelijk,niet alleen voor een goede plantegroei,maar ook om de opname van bepaalde schadelijke metalen
te beperken. In4,5% van het aantal sla-en zomerwortelmonsters en in 37,5%van het aantal andijviemonsters werd een
duidelijke verhoging van het Cd-gehalte gevonden. De gevonden
Pb-gehalten in sla,andijvie en zomerwortel leveren volgens
de huidige richtlijnen geen gevaar op voor de consument. De
Pb-gehalten in boerenkool waren hoog, in een kwart van het
aantal monsters zelfs hoger dan de Nederlandse ontwerpnorm.
Ineen aantal gevallen gaven de gevonden Cd- of Pb-gehalten
in grond en gewas aanleiding om een beperking van de consumptie van Produkten van bepaalde moestuinen aan te raden.
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P. van Lune. Effects of lime, gypsum and trace elements on
bitter pit and breakdown in apples from trees growing on river
clay.J. Hortic. Sei. 59 (1984) 71-78.
From 1969 to 1977 Cox's Orange Pippin apple trees on M.9
rootstock were grown on river clay in 137-1 asbestos cement
vessels to study the effect of liming with CaC0 3 or CaC0 3 +
CaSO^,and of the addition of trace elements,a combination
of Fe,Mn and B, on the incidence of bitter pit and breakdown
in apples.Liming to pH-KCl 7.4 with CaC0 3 had noeffect on
the incidence of these disorders.The addition of Fe,Mn and
B at pH-KCl 7.4 to the soil reduced bitter pit, increased the
percentage of healthy fruits and increased the Fe,Mn and B
contents of leaves and fruits. Inthese treatments the
addition of CaSO. to the soil had no effect on the incidence
of bitter pit or breakdown in apples.Liming to pH-KCl 7.4
was accompanied by an increase in necrotic spots on the
leaves and inmid-shoot leaf drop (Cox's disease). This
aggravating effect on Cox's disease could be counteracted by
the addition of Fe,Mn and B.
A.E.R.Mes en M. Pot.De IB-handpenetrometer en de IB-afschuifweerstandsmeter voor grassportvelden. Cultuurtechnisch Tijdschrift 23 (1984)333-341.
Erwordt een technische beschrijving gegeven van de aan het
IBontwikkelde handpenetrometer en afschuifweerstandsmeter,
waarmee de bespeelbaarheid van grassportvelden op snelle en
eenvoudige wijze betrouwbaar kan worden vastgesteld. Uit
onderzoek op grassportvelden werd geconcludeerd dat bij
bespeling geen schade van betekenis zal optreden,wanneer op
gedeelten met een gemiddelde bespelingsintensiteit demet de
handpenetrometer gemeten conusweerstand > 1MPa bedraagt. De
veerkracht en de onderlinge samenhang van de graszode worden
voldoende geacht wanneer de afschuifspanning in het winterseizoen >20 kPa en in de zomer >45 kPa bedraagt.
S.U. Meshram. Suppressive effect of Azotobacter chroococcum on
Rhizoctonia solani infestation of potatoes. Neth.J. Plant
Pathol.90 (1984)127-132.
Voor de biologische bestrijding van R. solani in een mariene
zavel (pH 7,3) is gebruik gemaakt van geselecteerde isolaten
van de bacterie Azotobacter chroococcum (antibiotisch t.o.v.
R. solani)en van de hyperparasiet V. Biguttatum,elk apart
en in combinatie.
De proef is uitgevoerd in potten. Een zeer aanzienlijke
reductie van de aantasting en van de sclerotium-bezetting is
verkregen (80-100%)bij gunstige combinaties.Opgemerkt dient
dat niet de pootknol,doch de grond is beent. De concentraties zijn zeer hoog en voor gebruik in de praktijk niet
haalbaar.
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J.J. Neeteson,G.WijnenenP.A.Zandt.Nieuwestikstofbemestingsadviezen voor aardappelen.Bedrijfsontwikkeling15
(1984)331-333.
Indeperiode 1973-1982isdoorhetInstituut voor Bodemvruchtbaarheid, gedeeltelijk insamenwerkingmethet Proefstation voordeAkkerbouwenGroenteteeltindeVollegrond,
een groot aantal eenjarige stikstofhoeveelhedenproefvelden
met aardappelen aangelegd.Opbasisvanderesultaten verkregenopdeze proefvelden zijn stikstofbemestingsadviezen
opgesteld voor consumptie-aardappelenopkleienloss, voor
consumptie-aardappelenopzandenvoor fabrieksaardappelenen
aardappelen bestemd voor fabrieksmatige verwerkingopzanden
dalgrond.
Dezeadviezen zijnintabel 1samengevatweergegeven.
Tabel 1.Denieuwe stikstofbemestingsadviezen voor
aardappelen.
Grond-

Diepte

soorten) vanbemonstestering
voor
Nmin
(cm)
Consumptie-aardappelen

kleien
loss
zand
Fabrieksaardappelen zanden
en aardappelen voor
dalgrond
fabrieksmatige verwe rking

Richtl ijn
Nadv. =a -bxNmin
(Nadv. en Nminin
kgN/h a)

a

b

0-60
0-30

270
300

1,1
1,8

0-30

275

1,8

M.vanNoordwijkandP.deWilligen.Mathematical modelson
diffusionofoxygentoandwithin plant roots,with special
emphasisoneffectsofsoil-root contact.2. Applications.
Plant Soil 77(1984)233-241.
In r e l a t i o n to explanations of anaerobiosis in the f i e l d ,
mathematical models presented in part I are evaluated in the
l i g h t of the d i s p a r i t y between the low oxygen pressure
required by plant roots in w e l l - s t i r r e d nutrient solutions
and the rather high values apparently required in the f i e l d .
Water f i l m and rhizosphere respiration do not f u l l y explain
t h i s d i s p a r i t y . S o i l - r o o t contact as described in part 1 is
shown to considerably affect the p a r t i a l pressure of oxygen
required f o r unrestricted aerobic r e s p i r a t i o n .

Ill

C. van Ouwerkerk.De ontwikkeling van het grondbewerkingsonderzoek indeperiode 1959-1984.In:Voordrachten Symp.25Jaar
Grondbewerking LH,6augustus 1984.LH,Vakgroep Grondbewerking,Wageningen,Rapp.1984-1 (1984)pp.7-20.
In de laatste 25jaar heeft het grondbewerkingsonderzoek zich
ontwikkeld tot een typische integratiewetenschap,waarin de
afzonderlijke factoren en de (deel)processen die een rol
spelen inhet samenspel tussen de grond,het werktuig en de
plant, intensief worden bestudeerd. De grondbewerking wordt
thans terecht beschouwd als een integrerend onderdeel van het
teeltsysteem, dat erop gerichtmoet zijn onder de lokale
omstandigheden van bodem, reliëf en klimaat,de economisch
maximale opbrengst te behalen.Hiertoe dient de gehele reeks
van afzonderlijke grondbewerkingen,die inde loop van een
gewasrotatie worden toegepast,teworden gebundeld tot een
rationeel grondbewerkingssysteem,waarin ongewenste verdichtende effecten tot eenminimum worden beperkt en het onkruid
doeltreffend mechanisch wordt bestreden.
C. van Ouwerkerk,F.R. Boone,W.A.P.Bakermans,J.G. Lamers en
U.D. Perdok.After effects.In:Westmaas Research Group on New
Tillage Systems,Experiences with three tillage systems ona
marine loam soil. II:1976-1979.Pudoc,Wageningen,
Agricultural Research Reports 925 (1984)pp.236-250.
Herfst 1979werd het vroegere proefveld Ws 38 in zijn geheel
28cm diep geploegd.Op de8jaar lang niet bewerkte gedeelten (BI,gereduceerde grondbewerking, resp.B2,directzaai)
was de specifieke ploegweerstand ca.20%hoger en werd de
grond veel sterker verkruimeld dan op dealtijd bewerkte
gedeelten (A,lossegrondsteelt, resp.C, rationele grondbewerking). Daarom was inapril 1980 het pootbed vooraardappelen op de vroegere BI- en B2-gedeelten dikker en fijner,en
waren poriënvolumeen luchtgehalte bij pF 2,0 vlak onder het
pootbed duidelijk hoger dan opde vroegere A- en C-gedeelten.
Reeds injuni 1980waren echter alle verschillen in bodemstructuur tussen de vroegere objecten A, BI, B2enC
verdwenen.
C.vanOuwerkerk,F.R. Boone and L.M. Lumkes. Eightyears
experience with three tillage systems on amarine loam soil.
In: Int.Conf.NIAE, 1-5 April 1984,Cambridge. Extended
Abstracts (1984)pp.82-83.
Inde periode 1972-1979 werden op deproefboerderij Westmaas
3 grondbewerkingssystemen vergeleken in een4-jarige vruchtopvolging,aardappelen -wintertarwe + gras -suikerbieten zomergerst + gras: Systeem A, "Lossegrondsteelt" (25cm
ploegen voor alle gewassen;zaaibed/pootbedbereiding en
zaaien/poten gecombineerd inéén werkgang), Systeem BI,
"Gereduceerde grondbewerking" (geen hoofdgrondbewerking;
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zaaibed/pootbedbereiding en zaaien/poten in afzonderlijke
werkgangen), en Systeem C, "Rationele grondbewerking" (25cm
ploegen voor suikerbieten,15cm ploegen voor aardappelen, 15
cm cultivateren voor granen). Daarnaast werd Systeem B2,
"Directzaai" (geen hoofdgrondbewerking; geen zaaibedbereiding), dat alleen toepasbaar is voor maaidorsbare gewassen,
als vergelijkingsobject uitgevoerd.
Voor de ervaringen m.b.t.de uitvoerbaarheid van genoemde
systemen wordt verwezen naarVan Ouwerkerk and Lumkes
(1984a), voor de resultaten m.b.t. de bodemstructuur naar
Boone et al. (1984), voor de gewasopbrengsten naar Van
Ouwerkerk and Lumkes (1984b)en voor de resteffecten na
opheffing van het proefveld naar Van Ouwerkerk et al. (1984).
C. van Ouwerkerk and L.M. Lumkes,Crop response. In:Westmaas
Research Group on New Tillage Systems,Experiences with three
tillage systems on amarine loam soil. II:1976-1979.Pudoc,
Wageningen,Agricultural Research Reports 925 (1984)pp.
89-123.
Gemiddeld waren de opbrengsten van aardappelen,wintertarwe,
suikerbieten en zomergerst in Systeem A (lossegrondsteelt)en
Systeem C (rationele grondbewerking)ongeveer gelijk. In 1976
en 1978was echter in Systeem A de kwaliteit van deaardappelruggen slecht,waardoor de aardappelopbrengst 6%, resp.
10% lagerwas dan in Systeem C. In Systeem BI (gereduceerde
grondbewerking)gaven wintertarwe en zomergerst,ondanks
15-20%meer stikstof,gemiddeld ca.4% lagere opbrengsten dan
in Systeem C.De opbrengsten van aardappelen en suikerbieten
waren meestal 10-15%lager dan in Systeem C. Het zaaibed voor
wintertarwe was als regel te fijn; in 1976 verslempte het zo
sterk dat dewintertarwe mislukte. In Systeem B2 (directzaai)
waren de opbrengsten vanwintertarwe en zomergerst,ondanks
25%meer zaaizaad en 15-20%hogere stikstofgiften, gemiddeld
ca.8%lager dan inSysteem C.De teelt vanwintertarwe bleek
zeer riskant: in 1976mislukte dit gewas geheel,terwijl het
in 1978doorgezaaid moest worden met zomertarwe.
C. van Ouwerkerk and L.M. Lumkes.Timing offield work and
effect of primary and secondary tillage. In:Westmaas Research
Group on Tillage Systems,Experiences with three tillage
systems on amarine loam soil. II:1976-1979.Pudoc,
Wageningen,Agricultural Research Reports 925 (1984)pp.47-57.
Voor het bedekken van grasgroenbemester en oogstresten bleek
een ploegdiepte van tenminste 20 cm gewenst.Cultivateren als
niet-kerende hoofdgrondbewerking heeft alleen kans van slagen
wanneer dewerkdiepte (tanddiepte)tenminste 20cm bedraagt
en grasgroenbemesting eerstwordt doodgespoten. Combineren
vandehoofdgrondbewerkingmet het zaaien van wintertarwe
kan,mits goed uitgevoerd, goede resultaten geven.Voor
zomergerst,suikerbieten en aardappelen is op bewerkte grond

113

het combineren van de zaaibed/pootbedbereiding en het
zaaien/poten wel uitvoerbaar,maar de resultaten zijn doorgaans teleurstellend. Bij achterwege laten van de hoofdgrondbewerking is de zaaibed/pootbedbereiding zeer moeilijk,
terwijl het resultaat meestal onvoldoende is;directzaai van
granen in niet bewerkte grond isechter nog riskanter.
J.H. Pieters,J. van der Boon,J.H.G. Slangen en H.H.H.
Titulaer.Adviezen voor de stikstofbemesting van groentegewassen in de vollegrond ter voorkoming van te hoge nitraatgehalten. Bedrijfsontwikkeling 15 (1984) 245-247.
Hoge nitraatgehalten in groenten worden vanuit het oogpunt
van de volksgezondheid ongewenst geacht. Nagegaan is of het
via de stikstofbemesting mogelijk is het nitraatgehalte van
enkele als nitraatophopend bekend staande groentegewassen
laag te houden zonder aanzienlijke produktiedalingen. Aan de
hand van de onderzoekresultaten konden -zij het voorlopige stikstofbemestingsadviezen worden geformuleerd.
W.H. Prins. Limits to nitrogen fertilizer on grassland.
Landbouwhogeschool, Wageningen, Proefschrift (1983) 152pp.
The effect of nitrogen fertilizer on seasonal response of
grassland, sward quality and productivity, herbage nitrate
content,and soil mineral nitrogen status was studied in
cutting trials lasting from one to sixyears. Rates of
nitrogen application ranged from 0to 160 kg Nper ha per
cut,totalling up to about 1000 kg Nper ha peryear. Plots
were cut whenever ayield level of 2to 2.5 t dry matter per
ha was reached.
The response to nitrogen was strongest inthe first half of
the season and decreased gradually thereafter. The response
was influenced by residual nitrogen from previously applied
nitrogen fertilizer. In the firstyear apositive response
was obtained to higher rates of nitrogen application than in
subsequent years. At rates exceeding about 500 kg Nper ha
peryear sward quality deteriorated to such an extent that
productivity decreased in the following year.
As 'optimum' application aquantity of,on average,420 kg
Nper ha peryear was calculated. At this rate herbage
nitrate content did not exceed 0.75% N0 3 and accumulation of
soil mineral nitrogen was minimal.
W.H. Prins. Nederlandse hand-injector voor ureumbemesting van
rijst. Stikstof 105 (1984) 22-23.
For deep placement of urea inwetland rice soils a pneumatic
injector has been developed. The injector is constructed from
strong synthetic materials and is hand-carried and handoperated. The injector is about 1m long and weighs about 2.5
kg when empty and about4 kg when filled with fertilizer.
Accurate quantities of prills and granules,up to 8mm
diameter, can be deep-placed. The success of injection was
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demonstrated in a f i e l d t r i a l where injected urea resulted in
higher r i c e y i e l d s than broadcast urea. The time has come t o
gain more f i e l d experience and t o t e s t the farmers'
acceptance.
W.H. Prins and A. Brak. Nitrogen response of grassland under
mowing, alternate grazing and mowing, or grazing in a six-year
t r i a l . Netherlands Nitrogen Technical B u l l e t i n no. 15 (1984) 21
pp.

Duringasix-year period effectsofmowing (MM),alternate
grazingandmowing (GM),andgrazing (GG)were comparedon
grasslandonlight sandy soil.
Annual yields:atanaverage fertilizer applicationof494kg
Nperhathe dry-matteryieldsandnitrogen concentrations
were forMM10.77tand3.32%,forGM10.87tand3.51%, and
forGG9.74 tand3.66%.After correctionfor"disturbance"
of grass growthbythegrazers during each grazing periodthe
yields forGMandGGincreasedto11.34and10.56tdry
matter per ha.TheloweryieldsofGGwere associated witha
decreaseinsward cover,probably mainly becauseofpatches
with urine scorching.
ResponsetoN:within theMM,GMandGG-blocks separateN
response experiments were conducted,atratesof0,40,80
and 120kgNperha.Frommid-June onwards theyield levelat
0Nwasonaverage highest forGGandlowest forMM. Herbage
yields were similar after applicationof120kgNperha.
Thus,theresponsetoNwas strongest forMM.GenerallyGM
yields wereinbetween thoseofMMand GG,butclosertoGG.
Toobtain1.5tdrymatterperhain28daysinthesecond
halfoftheseason,afteranaverage pretreatmentof333kg
N,about50kgNwas necessary forMMandabout30kgNfor
GM andGG.General conclusions arethat
1.Thebest grassland performance was obtained withGM
2.Inthe second halfoftheseason moreNwas needed withMM
togetthesameyield levelaswithGMandGG.
W.H. Prins,G.D.vanBrakel andT.vanderSar.Pneumatic
injectorfordeep placementofureainwetland ricesoils.
Proc.2ndIntern.Conf.ontheDevelopmentoftheAgricultural
Machinery Industry inDeveloping Countries,23-26 januari 1984,
Amsterdam.
Zie:W.H.Prins.Nederlandse hand-injector voor
ureumbemestingvanrijst.Stikstof 150 (1984)22-23.
J. PrummelandP.A. vonBarnau-Sijthoff.Optimum phosphateand
potassium levelsinpotato tops. Fertilizer Research5(1984)
203-211.
The feasibilityofusing chemical plant analysis forearly
diagnosisofphosphateandpotassium deficienciesinpotatoes
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was studied. Plant tops (leaves including stems)were sampled
from fertilizer field experiments and analyzed for total N,P
and K.The inverse relationship between plant N concentration
and plant agewas used for correcting plant Pand K concentration to a standard Ncontent,thus partly eliminating
growth stage differences.
Maximum tuberyields were associated with leaf Pabove 0.5%
and leaf Kabove 5%,both at 5%N in DM.With each percent
decrease in Nconcentration the critical value for Pdecreases by about 0.1%and that for K by about 0.5%. Serious
yield reductions may be found below 0.3% Pand below 3% K,
again at an N-level of 5%.
P.A.C.Raats. Accumulation and transport ofwater and solutes
in the saturated and unsaturated zones. In:E.Eriksson (Ed.),
Proc. Uppsala symposium on hydrochemical balances of freshwater
systems. IAHS-AISH Publication no.150 (1984)pp.343-357.
The theory of linear,time-invariant, causal systems provides
a common point of departure and reference for the study of
certain aspects ofwater quantity and quality. Examples
involving different transfer functions are given.However,in
many cases nonlinearity and time-variance cannot be ignored.
Some implications of nonlinearity are discussed in detail.
The propagation ofwaves and fronts is atheme that is shared
by many practical problems.Sharp front approximations are
valuable as bases for simple rules of thumb.
P.A.C. Raats. Applications of the theory of mixtures in soil
physics. In:C. Truesdell (Ed.), Rational thermodynamics,
Second edition. Springer Verlag,New York (1984)pp.326-343.
In soil physics the primary interest is inmixtures ofa
solid phase,a liquid phase and a gaseous phase.Each of
these phases is itself amixture.The solid phase isa
mixture of numerous inorganic and organic constituents,many
of which are positively or negatively charged. The composition of the gaseous phase may more or less deviate from that
of the atmosphere above the soil surface.The aqueous phase
is adilute aqueous solution, balancing the charges of the
solid phase and being strongly buffered by the solid and
gaseous phases.For the roots of plants the soil isa
resilient provider of nutrients and receiver of excrements.
For many purposes it isuseful to regard the root system
itself as an additional phase of the solid-liquid-gas
mixture.The theory of mixtures outlined in Lecture 5of
CIiffordTruesdell's book "Rational Thermodynamics" has
proven to offer aframework sufficiently flexible fora
macroscopic description of deformation, relative motion, and
interaction in soils.Of course,microscopic descriptions
starting from the scale ofmolecules,or of individual pores,
or of individual roots have also been cultivated.
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But even then the aim has been to arrive ultimately at
macroscopic,continuum models.This appendix summarizes some
applications of thetheory ofmixtures in soil physics.
P.A.C.Raats.Mechanics of cracking soils.In:J. Bouma and
P.A.C.Raats (Eds.), Proc. ofthe ISSS Symposium onwater and
solutemovement in heavy clay soils. ILRI publication37,
Wageningen (1984)23-38.
The deformation gradient tensor of the solid phase isthe
central concept in the description of swelling and shrinkage
of soils.The appearance of slip surfaces and cracks is
governed by relationships among the stresstensor and
parameters characterizing the strength of the soil.An
analysis ofthe perturbation of stress induced by acrack
gives some insight in spacings,angles of intersection,and
depths ofcracks.
P.A.C.Raats.Tracing parcels ofwater and solutes in
unsaturated zones. In:B. Yaron,G.Dagan and J. Goldshmid
(Eds.), Pollution in porousmedia: The unsaturated zone between
soil surface and groundwater.Springer,Berlin (1984)pp.4-16.
Convection with water isthe chief mechanism for transport of
solutes inthe unsaturated zone.The fate of parcels ofwater
in rather homogeneousmedia,subject to rather homogeneous
boundary conditions can bedetermined onthe basis of the
traditional theory,and such an approach isconsidered in
this chapter. Ityields good estimates of patterns ofpenetration and of distributions of travel times ofsolutes.
Unfortunately, in practice,numerous factors may complicate
the flow patterns,generally leading tomore erratic patterns
of penetration andwider distributions oftravel times.Among
these factors are (1)spatial variability ofthe physical
properties and the boundary conditions; (2)coarse structure
due to aggregates,cracks,and channels;and (3)secondary
flows due to density gradients inthe liquid phase and to
instability ofwettingfronts.
F. Riem Vis.Beeinflussung des Humusgehaltes der Rasentragschicht. Z.Vegetationstechn.7 (1984) 14-16.
Aan de hand van resultaten van enige meerjarige proeven werd
het verloop van het humusgehalte van de zodelaag onder sportveldomstandigheden kwantitatief beschreven.Bij deze jonge
grasvelden steeg het humusgehalte snel,waarbij een relatief
laag gehalte in evenwichtstoestand (y„a = 7%) en een hoge
afbraakcoëfficiënt (K=0,14)werden gebonden.
Laten liggen ofafvoeren van het gemaaide gras had
nauwelijks invloed op hethumusgehalte.
Door het toedienen van VAM-compost of humusarm zand kan
invloed op het humusgehalteworden uitgeoefend. Het onderzoek
verschafte hierin kwantitatief enig inzicht.
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J.P.N.L. Roorda van Eysinga. Bloemproduktie van Amaryllis als
nawerking van een bemestingsproef in 1983.Floralia 10,no.37
(1984) 13-14.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga.De voedingselementen; Stikstof;
Fosfor;Kali. Groenten fruit 40 (1984)no. 19, pp.29,30-31;
no.22,pp.38-39; no.22,pp. 54-55.
Serie artikelen die ook in 1985 doorloopt en zal worden
gebundeld.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga. Einige Erfahrungen mit der
Anwendung von Nitrifikationshemmern imUnterglasgemüsebau. In:
Proc. Symp. Nitrifikationshemmstoffe,Weihenstephan 1983.
V0LUFA-Schriftenreihe,Heft 11 (1984)157-170.
Resultaten worden besproken van proeven onder praktijkomstandigheden uitgevoerd, in kassen dus,met verschillende nitrificatieremmers (Didin, N-serve). De diverse gewassen reageren
verschillend, soms wordt de opbrengst verlaagd, soms de
kwaliteit verminderd.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga. Nitrate and glasshouse vegetables.
Fertilizer Research 5 (1984) 149-156. (Ook verschenen in:
Hajtatäs Korai Termesztés XV, IX (3) (1984) 15-20.
Groenten, speciaal bladgroenten, geteeld onder glas bevatten
vrij veel nitraat.De bemesting heeft een bescheiden invloed
op dat gehalte,de hoeveelheid licht des te meer. Maatregelen
om het nitraatgehalte omlaag te brengen zijn: a. toepassing
van nitrificatieremmers, b.telen op voedingsoplossing en
daaruit enige tijd voor de oogst de stikstof weg te laten, c.
veredeling op rassen met laag nitraatgehalte, de meest
elegante en meest belovende oplossing. Tot slot wordt
gediscussieerd over de vraag of de verlaging in nitraat wel
zo noodzakelijk is.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga. Nitrate in vegetables under
protected cultivation. Acta Hortic. 145 (1984)251-256.
Een overzicht wordt gegeven van het nitraatgehalte in
glasgroenten. Dit gehalte is afhankelijk van de tijd van het
jaarwaarin de oogst valt.Voor sla werd een verband gevonden
tussen het nitraatgehalte in sla en de globale straling,
gemiddeld per maand.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga. Onderzoek naar optimale bemesting.
Hoge kunstmestgift voor planten van Amaryllis overbodig. Vakbl.
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Bloemisterij 39,no.41 (1984) 36-37.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga. Schnelligkeit des Labors eine
schlichte Notwendigkeit. Informationen zur Analyse von Erden
und Nährlösungen in den Niederlanden. Taspo 118,no.16 (1984)
5.
Een overzicht wordt gegeven van dewijze waarop in Nederland
demonsters van kasgrond, potgrond en voedingsoplossingen
worden genomen, geanalyseerd en geadviseerd. De tijd die
verloopt tussen monstername en het tijdstip waarop de tuinder
over de analyseresultaten kan beschikken (plus advies) kan
eigenlijk nooit kort genoeg zijn.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga and S.S. de Bes.Bromine in
glasshouse lettuce as affected by chemical soil disinfestants
and steam sterilization.Acta Hortic. 145 (1984)262-268.
Na toepassing van methylbromide stijgt het bromidegehalte in
grond sterk. Enkele andere chemische middelen gaven een zeer
geringe stijging. Stomen verhoogt het bromidegehalte van de
grond in beduidende mate.Uitspoelen is dus nodig na
toediening van methylbromide,maar ook na stomen.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga en M.Q. van der Meijs.
Chrysantemoerplanten op recirculerende voedingsoplossing met
verschillende EC's.Proefstn. Bloemisterij Ned.,
Bloemisterijonderzoek in Nederland over 1983 (1984) 86-87.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga en M.Q. van der Meijs.Een
stikstofbemestingsproef bij lelie cv. 'Enchantment'. Proefstn.
Bloemisterij Ned.,Bloemisterijonderzoek in Nederland over 1983
(1984)192.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga,M.Q. van der Meijs en D. Theune.
N- en K-bemesting bij Amaryllis.Proefstn. Bloemisterij Ned.,
Bloemisterijonderzoek in Nederland over 1983 (1984) 32-33.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga en W.A.C. Nederpel. Voedingsziekten
bij freesia. Gebreks- en overmaatverschijnselen door spelen met
elementen. Vakbl. Bloemisterij 39,no.22 (1984)46-49.
W. Salomons.Contaminants in sediments: Out of sight out of
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mind? In:Proc. Intern.Symp. "Environmental contamination",
July 1984,London.CEP-Consultants,Edinburgh (1984)
W. Salomons and P. Bacciné. Chemical speciation andmetal
transport in lakes.Proc.Dahlem conference,Berlin (1984)
W. Salomons and U. Förstner.Metals inthe hydrocycle. Springer
Verlag,Heidelberg (1984)349pp.
W. Salomons,N.M. de Rooy,H.N.Kerdijk and J. Bril. Sediments
as a source for contaminants? Second Research Coordination
Meeting IAEA,Budapest (1984)
J.H. Schepers.De stikstofbehoefte en stikstofbemesting van
wintertarwe op de noordelijke zand- en veenkoloniale gronden.
Bedrijfsontwikkeling 15 (1984)461-464.
Up elk van de proefboerderijen te Borgercompagnie (oude
veenkoloniale grond), Emmercompascuum (jonge veenkoloniale
grond)en Rolde (zandgrond) is van 1980tot enmet 1983 een
proef aangelegd om nate gaan hoe hoog de stikstofgift moet
zijn en hoe die over het groeiseizoen moet worden verdeeld om
maximale opbrengsten te behalen.Daartoe zijn in het voorjaar
stikstoftrappen aangelegd met een aanvulling van 60 kg Nper
ha in stadium 7 (schaal Feekes). In stadium 9à 10werd op de
helft van het aantal objecten nog eens40 kg Nper ha gegeven. Bijde proeven in Rolde en Emmercompascuum werd in het
voorjaar vanaf 1981, c.q. 1982 nog een extra reeks met Ntrappen aangelegd,met zowel in stadium 6als in stadium 8
nog een gift van 40 kg Nperha.
Op oude veenkoloniale grond werden meer aren bij eenzelfde
stikstofgift verkregen dan opjonge veenkoloniale grond en
zandgrond.Op oude veenkoloniale grond lijkt onder normale
omstandigheden 80 kg Nin het voorjaar met 60 kg N in stadium
7 voldoende voormaximale opbrengsten. Op jonge veenkoloniale
grond zou de voorjaarsgift 100 kg Nkunnen zijn met 60 kgN
in stadium 7en bijeen gezond gewas nog eens40 kg N instadium 9à 10.Op zandgrond kan volgens de richtlijnen worden
bemest,waarbij een gift van40 kg N instadium 9à 10veelal
een verantwoorde beslissing is.Een andere variant,nl. de
eerste gift iets lager dan het advies met40 kg N in stadia 6
en 8,gaf op deze proeven onder normale omstandigheden even
hoge opbrengsten.
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J.H. Schepers. Invloed van het stikstofniveau en stikstofdeling
op de korrelopbrengst vanwintertarwe met optimale bestrijding
van afrijpingsziekten.Onderzoek 1983.Stichting Interprovinciaal Onderzoekcentrum voor de Akkerbouw op zand- en veenkoloniale grond inMiddenoost- en Noordoost-Nederland (1984) 76-79.
C.M.J.Sluijsmans. Een goede buur .... een verre vriend? De
Boor 32,no.2 (1984) 5-8.
Artikel bij gelegenheid van het afscheid van ir. F.H.B.
Vermeulen als directeur van het Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Erwordt in het
bijzonder aandacht besteed aan de rol van ir.Vermeulen in
het samenspel tussen zijn laboratorium en het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid.
K.W.Smilde en B.van Luit.Het effect van fosfaatmeststoffen
op de cadmiumgehalten van bodem en gewas. Stikstof 105 (1984)
2-8.
Door in 18veeljarige fosfaatproefvelden de cadmiumgehalten
van dewel en niet met fosfaat behandelde veldjes met elkaar
te vergelijken,werd een indruk verkregen over de accumulatie
van cadmium in de grond als gevolg van toediening van fosfaatmeststoffen die van nature enig cadmium bevatten. Het
effect van de aanvoer van cadmium via de neerslag is aldus
geëlimineerd.De accumulatie van cadmium op demet fosfaat
bemeste veldjes bedroeg 0,002-0,10mg totaal Cd per kg per
jaar, bij een fosfaatgift gebaseerd op 200 kg P^Oc/na,waarmee naar schatting 8-26 gCd/ha werd aangevoerd. Erwaren
geen duidelijke verschillen tussen de grondsoorten.
Met een gemiddelde bemesting van 70 kg P„ür per hectare per
jaar,waarin 2,8-9,1 gCd,wordt in ongeveer 200jaar het
maximaal aanvaardbare cadmiumniveau van de grond bereikt.
Inde 5proefvelden op verschillende grondsoorten waarin
ook gewasonderzoek werd verricht, leidde toediening van (naar
schatting) 135 tot450 gCd/ha in de proefperiode niet tot
een duidelijke stijging van de cadmiumgehalten van tarwe,
gerst,aardappel, suikerbiet enui.
L. van der Veen. Veeljarige proef met varkensdrijfmest op jonge
veenkoloniale grond, 1982.Onderzoek 1983.Stichting Interprovinciaal Onderzoekcentrum voor de Akkerbouw op zand- en veenkoloniale grond in Middenoost- en Noordoost-Nederland (1984)
94-96.
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G. Wijnen.De stikstofbehoefte van rogge,haver en aardappelen
in 1983.Onderzoek 1983.Stichting Interprovinciaal Onderzoekcentrum voor de Akkerbouw op zand- en veenkoloniale grond in
Middenoost- en Noordoost-Nederland (1984) 105-107.
P. deWilligen. Some theoretical aspects of the influence of
soil-root contact on uptake and transport of nutrients and
water. In:J. Bouma and P.A.C.Raats (Eds.), Proc. of the ISSS
Symposium onwater and solute movement in heavy clay soils.
ILRI publication 37,Wageningen (1984)268-275.
P. deWilligen and M. van Noordwijk. Mathematical models on
diffusion of oxygen to and within plant roots,with special
emphasis on effects of soil-root contact. 1.Derivation of the
models.Plant Soil 77 (1984)215-231.
Amathematical model is presented for diffusive transport of
oxygen inside the root,for the case that oxygen can enter
only through part of the root's perimeter because the
remainder is blocked by soil-root contact.Without soil-root
contact,concentration profiles inside the root can be shown
to converge rapidly to asteady-state solution. For the case
of soil-root contact asteady-state solution is presented.
Steady-state solutions have also been obtained for the
presence of awater film,with and without rhizosphere
respiration inside the water film. Results are presented in
the form of isoconcentration lines.
Rapporten
J. van der Boon. Nitrificatieremmers in sla en andijvie;
oorzaken van groeiafwijkingen en het voorkomen van een te hoog
nitraatgehalte in het gewas. (With a summary: Nitrification
inhibitors in lettuce and endive; causes of growth abberations
and the prevention of excessive nitrate levels in the crop.)
Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 1-84 (1984)43 pp.
In twee potproeven met andijvie en sla werd nagegaan of
groeiafwijkingen in het gewas worden veroorzaakt door de
remmer,door de ammoniumophoping in de grond, door gebruik
van een ammoniumhoudendemeststof of door de gezamenlijke
werking van beide.DCü bleek bij beide gewassen verbranding
van de eerste bladeren te geven;de opbrengst was uiteindelijk verlaagd. Ook ammoniumtoediening veroorzaakte bij
andijvie bladverbranding. Geen schade werd geconstateerd bij
toepassing van N-Serve.
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Intwee andere proeven werd de invloed van het nitraatgehalte van de potgrond bij de uitgangstoestand, en toediening
van een ammoniumhoudendemeststof met remmer bestudeerd op
het nitraatgehalte van sla. Inde eerste proefwerd een lager
nitraatgehalte in de sla gevonden als een groter deel van de
stikstofgift in de bijbemesting werd gegeven in plaats van
als een basisbemesting. Indetweede proef werd het gehalte
aan nitraat verlaagd bijtoediening van ammoniumhoudende
meststof als bijbemesting gecombineerd met N-serve.
J. van der Boon en G. Lebbink. Werkzaamheid van vier nitrificatieremmers in kasgrond. (With a summary: Effectiveness of four
nitrification inhibitors in greenhouse soils.) Inst. Bodemvruchtbaarheid,Rapp.9-84 (1984)63 pp.
De remming van de nitrificatie door vier nitrificatieremmers
werd onderzocht voor vier grondsoorten die voor de groenteteelt onder glas van belang zijn.
Ineen incubatieproef met licht humeuze,oude bouwlandzandgrond in het laboratorium werd met N-Serve en AAterra de beste remming van de nitrificatie verkregen. Ineen soortgelijke
incubatieproef met drie andere grondsoorten voldeed N-Serve
als remstof in alle gevallen,AAterra in twee gevallen en DCD
slechts in één geval. Het effect van DCD liep snel terug bij
een bodemtemperatuur van 20 °Cvergeleken met die van 10 °C.
Het produkt AM was praktisch onwerkzaam in de gebruikte concentraties.
Inpotproeven in de kas gaf DCD bladverbranding bij andijvie en soms ook bij sla bij bemesting met zwavelzure ammoniak
of ureum. De combinatie van N-Serve met ammoniumstikstof bij
sla veroorzaakte draaiing van de bladeren en bladverbranding,
resulterend in een zeer lage opbrengst.
P. Delver en S. Bommeljé.De "N-mineraal"-methode van grondonderzoek in fruitaanplantingen. (With a summary: The
"N-mineral"-method of soil testing in orchards.) Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rapp.8-84 (1984)68pp.
In 1978-1980 zijn in ca.44 aanplantingen Golden Deliciousappels waarnemingen gedaan over de gehalten aan minerale
stikstof ("Nmin",nitraat- plus ammoniumstikstof)tot bewortelingsdiepte in boomstroken en het samenhangen daarvan met
de stikstofgehalten in het blad. De boomgaarden lagen verspreid in verschillende teeltgebieden op jonge zeeklei in de
IJsselmeerpolders, rivierklei,zand en loss in Zuid-Nederland.Alleen op jonge zeeklei en loss, gronden waarop vruchtbomen van nature sterk groeien,werden bij lage Nmin-waarden
(minder dan 50 kg N per ha,eind februari-begin maart) ook te
lage stikstofgehalten in de bladeren aangetroffen. De methode
lijkt wel bruikbaar voor het nauwkeuriger vaststellen van de
stikstofgift,maar ook met gewas- en bodemomstandigheden moet
rekening worden gehouden: naarmate de bomen dichter zijn
geplant,het produktieniveau hoger is en de groei zwakker,
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moeten hogere giften worden toegepast.
P.Delver en J. Oele. Bladanalyse als basis van het
bemestingsadvies voor appel en peer. 1. Hoofdlijnen van een
werkwijze. (With a summary: Leaf analysis as a basis for
fertilizer recommendations for apple and pear trees.1. Outline
of aprocedure.) Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 12-84 (1984)
32pp.
Gedurende 35jaar zijn bij fruitgewassen ervaringen opgedaan
over de samenhang tussen deminerale samenstelling van
bladeren en gebreksverschijnselen en in proeven gebleken
behoefte aan bemesting,üeze verbanden zijn over het algemeen
goed te noemen en worden bruikbaar geacht als basis voor een
bemestingsadvies.De gehalten in de bladeren worden echter
door enkele factoren (vruchtdracht, tijdstip van monstername,
extreme weersomstandigheden, raseigenschappen)mede beïnvloed,waardoor de interpretatie van de voedingstoestand van
het gewas wordt bemoeilijkt. Indit rapport wordt in grote
trekken een systeem van correcties van deoorspronkelijke
samenstelling aangegeven met het doel een "omstandighedenneutraal" oordeel van de voedingstoestand te kunnen geven. In
vervolgrapporten zullen deze correcties nader moeten worden
uitgewerkt.
T.A. vanDijk.Mestoverschotten in Nederland. (With a summary:
Manure surpluses in the Netherlands.) Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rapp.6-84 (1984) 29pp.
In dit rapport wordt voor alle landbouwgebieden in Nederland
nagegaan of er al dan niet een mestoverschot optreedt en hoe
groot dat overschot dan is.üemaximale toediening van dierlijkemest op grasland is3,4 RE-K,waarbij maximaal 0,4RE-K
afkomstig mag zijn van het niet grondgebonden vee.Op bouwland isde stikstofbehoefte van de gewassen de bepalende
factor voor een maximale toediening van mest.Deze stikstofbehoefte is afhankelijk van de gewassen die geteeld worden.
Voor alle landbouwgebieden werd de tolerantiegrens berekend.
Het blijkt dat in 1979 in 22 landbouwgebieden in Nederland
een mestoverschot bestond. Wanneer deze mestoverschotten
gesommeerd worden,betekent dit dat uit die landbouwgebieden
in totaal 49.051 ton stikstof via demest afgevoerd moet
worden.Dit komt overeen met een hoeveelheid varkensdrijfmest
van ruim 7miljoen ton.Wanneer daarbij bedacht wordt dat in
1979 door de gezamenlijke mestbanken (Gelderland, Brabant en
Limburg) ca.500.000 ton drijfmest afgenomen werd en deze
hoeveelheid slechts ten dele naar gebieden getransporteerd
werd waar geen overschot optreedt,dan betekent dit dat
ondanks deze (gesubsidieerde) afzet het probleem van de
mestoverschotten in deze gebieden levensgroot blijft.
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H. Niers.De invloed van tuinturf,pH,Mg en beregening op de
groei van Calluna en Erica. (With a summary: Effect of frozen
black peat,pH,Mg and irrigation on growth ofCalluna and
Erica.) Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 11-84 (1984)99 pp.
Het effect van toediening van tuinturf -gezien in verband
met de zuurgraad van de grond, Mg-bemesting en beregening op de groei van diverse heidecultivars,werd bestudeerd in
een aantal veldproeven.
De groei van heide op zandgrond wordt verbeterd als voor
het uitplanten tuinturf wordt toegediend. Er is een afnemende
meeropbrengst bij het oplopen van de gift,en hoeveelheden
boven 4m per are hebben geen of nog slechts een geringe
verbetering van de groei tot gevolg. Er zijn aanwijzingen dat
tuinturf als laag toegediend wat effectiever werkt dan indien
het materiaal door de bovenste 20 cm van de grond wordt
gewerkt.Bij het toedienen van tuinturf moet er rekening mee
worden gehouden dat het een hoge zuurgraad heeft.
Voor cultivars van Calluna vulgaris,Erica tetralix en E.
cinerea was pH-KCl 4,2, gemiddeld over jaren en tuinturfgiften, optimaal. In het traject pH-KCl 3,8 tot4,7 worden redelijke resultaten bereikt. Erica carnea 'King George' groeit
beter bij hogere pH-KCl-waarden dan cultivars van andere
soorten.
Er is een tendens aanwezig dat de optimale pH-KCl lager is
naarmate meer tuinturf wordt toegediend.
Bij lage Mg-gehalten in de grond werd de groei van Calluna
vulgaris maar weinig beïnvloed door een Mg-bemesting (150-200
kg MgO per ha),en dat in negatieve zin.
De beregeningsproeven gaven weinig informatie omdat dejaren waarin ze werden uitgevoerd niet droger waren dan een
gemiddeld jaar.
F. Riem Vis.Het humusgehalte van grassportvelden. (Witha
summary: Humus content of sports turfs.) Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 14-84 (1984)21 pp.
Uit een aantal meerjarige onderzoekingen op het gebied van de
humushuishouding van grassportvelden werd berekend dat bij 9%
organische stof in de laag 0-5 cm, een evenwicht wordt bereikt tussen toevoer en afbraak van organische stof. Hierbij
wordt jaarlijks 4% van de in de grond aanwezige organische
stof,ouder dan één jaar,afgebroken.
Voor het op peil brengen en in stand houden van het gewenste organische-stofgehalte, in het algemeen gesteld op 3 tot
5%,kan gebruik gemaakt worden van organisch materiaal, bij
een te laag,of van humusarm zand bij een te hoog organischestofgehalte. Het onderzoek verschafte enig inzicht in de
invloed van jaarlijks gebruik van VAM-compost en humusarm
zand.
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F. Riem V i s , W. van Driel en J . Wolf. Mogelijkheden voor de
meting van accumulatie van zware metalen in de bovengrond door
periodieke analyse. (With a summary: P o s s i b i l i t i e s f o r
measuring accumulation of heavy metals in topsoil by periodic
analyses.) I n s t . Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 7-84 (1984) 27 pp.
B i j d i t onderzoek z i j n op vier lokaties acht onderling
onafhankelijke grondmonsters u i t de bovengrond genomen,
waarin in drievoud de gehalten aan As, Cd, Cu, Hg, Zn en Pb
z i j n bepaald.
Na s t a t i s t i s c h e bewerking van de analyseresultaten werd
geconcludeerd dat periodieke bemonstering voor het v a s t s t e l len van accumulatie zinvol kan z i j n , mits de monsterplekken
gelijkmatig z i j n , monsterbehandeling en analyse u i t e r s t
zorgvuldig worden uitgevoerd en bovendien sprake is van een
flinke belasting.
L. van der Veen. Invloed van kunstmest en varkensdrijfmest op
de opbrengst, k w a l i t e i t en chemische samenstelling van suikerbieten. (With a summary: Effect of f e r t i l i z e r and pig s l u r r y on
y i e l d , quality and chemical composition of sugar beet.) I n s t .
Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 2-84 (1984) 41 pp.
Verslag van een veelj a r i g e bemestingsproef met kunstmest en
met varkensdrijfmest op aardappelen op zandgrond (1971 t/m
1982). De mesthoeveelheden liepen op t o t 160 ton/ha en jaar
in het najaar en t o t 80 ton/ha in het voorjaar.
Binnen het kader van de N-voorziening in deze proef bleef
de bietenopbrengst s t i j g e n , zonder een maximum t e bereiken.
0e suiker- en drogestofgehalten van de bieten werden echter
verlaagd. De hoeveelheden -amino N en K in het bietesap
namen toe naarmate r e s p e c t i e v e l i j k meer N of K voor de bieten
beschikbaar was. Het Na-gehalte werd maar weinig beinvloed
door de natn'umvoorziening. De s t i k s t o f o n t t r e k k i n g via de
bieten l i e p op t o t 165 kg N per ha en via loof + kop t o t 190
kg N. Voor P-Or waren deze bedragen r e s p e c t i e v e l i j k 54 en 54
kg en voor K20 resp. 220 en 400 kg.
L. van der Veen. Invloed van kunstmest en varkensdri jfmest op
de opbrengst, k w a l i t e i t en chemische samenstelling van mais.
(With a summary: Effect of f e r t i l i z e r and pig s l u r r y on y i e l d ,
q u a l i t y and chemical composition of maize.) I n s t . Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 3-84 (1984) 28 pp.
Verslag van een veelj a r i g e bemestingsproef met kunstmest en
varkensdrijfmest op mais op zandgrond (1971 t/m 1982). De
mesthoeveelheden liepen op t o t 160 ton/ha per jaar in het
najaar en t o t 80 ton/ha in het voorjaar. De gemiddelde
drogestofopbrengst in v i j f proefjaren bedroeg 15,7 ton/ha. De
mineralenopname was gemiddeld 235 kg N, 85 kg P2O5, en 420 kg
K£Ü per hectare. B i j de hoogste mestgiften in het voorjaar en
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in het najaar gecombineerd met kunstmeststikstof werden de
voor hooi geldende limiterende N03-waarden in de mais
bereikt.
L. van der Veen. Invloed van kunstmest en varkensdrijfmest op
de opbrengst,kwaliteit en chemische samenstelling van
aardappelen. (With a summary: Effect of fertilizer and pig
slurry onyield, quality and chemical composition of potato.)
Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.4-84 (1984)38pp.
Verslag van een veeljarige bemestingsproef op aardappelen
(1971 t/m 1982)met kunstmest en varkensdrijfmest.Demest
werd in hoeveelheden tot 80ton/ha toegediend in het voorjaar
en tot 160 ton/ha in het najaar.Opbrengstgegevens en
kwaliteitsaspecten worden vermeld.
L. van der Veen. Invloed van kunstmest en varkensdrijfmest op
de samenstelling van grond en drainwater (IB 1866 - 1971 t/m
1982). (With a summary: Effect of fertilizer and pig slurry on
the composition of soil and drainage water.) Inst.
Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 10-84 (1984) 57pp.
Ineen veeljarige proef op zandbouwland werd de invloed van
kunstmest en van varkensdrijfmest nagegaan op de chemische
samenstelling van de grond en het drainwater. Jaarlijks werd
er per hectare met het drainwater afgevoerd: 92-342 kg N,
200-300 g ?Ji 46-280 kg K„0, 101-297 kg Cl en 100 gCu.De
pH-KCl bleef dank zij een Dekalking en het aangepaste gebruik
van kalkhoudende fosfaatmeststoffen op peil. Voor het handhaven van een humusgehalte van 3,9% in een bouwvoor van 30 cm
was naast dewortel- en stoppelresten nog meer dan 80 t/ha
varkensdrijfmest per jaar nodig. Het gehalte aan totaal-N
werd iets verlaagd, dat aan minerale stikstof bedroeg in de
laag 0-60 cm 1,66 kg per ton mest en in de laag 0-100 cm 2,01
kg per ton. Het gehalte aan inwater oplosbaar en totaal-fosfaat nam in de laag 0-40 cmtoe met deproefduur en met de
grootte van deP-gift en in de laag40-100 cm in beperkte
mate.De Cu-en Zn-gehalten namen vooral toe in de laag 0-40
cm.
L. van der Veen.Kwantitatieve en kwalitatieve effecten van
kunstmest op de suikeropbrengst van bieten. (With a summary:
Quantitative and qualitative effects of fertilizer and animal
slurries on beet sugaryields.) Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Rapp.5-84 (1984) 20pp.
Een studie gebaseerd op de uitkomsten van drie veeljarige
proeven op respectievelijk een zandgrond, een kleigrond en
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een veenkoloniale grond over de bei'nvloeding van desapzuiverheid van suikerbieten door organische en anorganische
meststoffen.
Elders verschenen
De rol van sedimenten bij dewaterkwaliteit: leemten in
kennis.Waterloopkundig Lab.,Delft.Versl. R2156 (1984)17pp.
Grootschalige lokaties voor de berging van baggerspecie
uit het Benedenrivierengebied. Werkgroeprapport Verspreidingsprocessen in het kader van projectnota MER met bijdragen van
IB,WL,THD en LGM (1984) 170 pp +bijl.
Werkgroeprapport Ecotoxicologie met bijdragen van WL en TNO,
afd.Maatschappelijke Technologie (1984)90 pp +bijl.
Herkomst en transport van contaminanten op de Noordzee.
Verslag literatuurstudie. Waterloopkundig Lab.,Delft.Versl.S
598/599 (1984) 136 pp +bijl.
Inventarisatie kwaliteit onderwaterbodems in Nederland.
Verslag fase 1.Waterloopkundig Lab.,Delft.Versl. R2120
(1984)30 pp +bijl.
Microverontreinigingen in Euroklei bijtoepassing als
ophoogmateriaal van dijken.Waterloopkundig Lab.,Delft.Versl.
M2Ü63 (1984) 5pp.
Review of the environmental impact ofmining operations
on the Ok Tedi/Fly river system. Waterloopkundig Lab.,Delft.
Versl.LV2111 (1984)42 pp.
Samenstelling sediment en porie'nwater inprofielen voor
de kust t.h.v.Den Haag.Waterloopkundig Lab.,Delft.Versl.
M1989 (1984) 10pp.
Zwevend slib in het Rotterdamse havengebied en op de
Noordzee: Een eerste onderzoek naar herkomst en bindingsvormen
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van demetalen. Waterloopkundig Lab.,Delft.Versl. S580 (1984)
14pp.
P. Boekei,A.W.F.Leusink en C. van Wallenburg.Vochtgehalte en
zodedraagkracht van gronden in relatie met de kalktoestand.
Gezamenlijk rapport van IB,Stiboka en ROC Zegveld (1984)27
pp.
J. van den Burg,B. van Luit,J.P. Peeters en K.W. Smilde.
Groei en ontwikkeling van vier loofboomsoorten op zuiveringsslib van verschillende herkomst (Verslag van een in de periode
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Electroanalyse, Leiden,24 september.)
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bedrijfstakdeskundigen,Utrecht,20 november.)
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Wehe-Den Hoorn,20maart;Bestuursvergadering, IB,Haren,28
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Biologische b e s t r i j d i n g van R. solani in aardappelakkers.
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Biologische en geïntegreerde b e s t r i j d i n g van R. solani b i j
aardappelen te velde en gedurende de bewaring. (Leden Ver.
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Het nut van bewortelingsonderzoek en enkele nieuwe praktische
methoden. (Studiedag Eykelkamp, Giesbeek ( G l d . ) , 3 oktober.)
Methoden voor het meten van groei en verdeling van wortels in
het veld. (Wortelstudiegroep, Haren, 25 oktober.)
L.C.N, de la Lande Cremer
D r i j f m e s t , n a t u u r l i j k e hulpbron en a f v a l s t o f . (Stafvergaderi n g , IB, Haren, 15 maart.)
Long-term effects of farm s l u r r i e s applications in the
Netherlands. (EC Working Party 4 , Seminar, Pisa ( I t a l i ë ) ,
24-27 September.)
Betekenis van de organische bemesting in de landbouw.
(G.M.v.L. a f d . Bel1 ingwolde, 23 november; G.M.v.L. a f d .
Appingedam, 20 december.)
G. Lebbink
Bodembiologie, organische bestanddelen (opbouw en betekenis).
(Cursus Bodembiologie, Wageningen, 16 j a n u a r i . )
Koolstof- en stikstofhuishouding in grond. (PAO-cursus
Waterkwaliteit in Landelijk Gebied, Wageningen, 16 oktober.)
H. Loman
Effecten van zure regen voor de landbouw. (Ver. voor
B e d r i j f s v o o r l i c h t i n g Sleen, Haren, 17 j a n u a r i ; G.M.v.L. a f d .
Beerta, 1 maart.)
Bijdrage van de landbouw aan de zure-regenproblematiek door
emissie van ammoniak. (Directie Veehouderij en Z u i v e l , Haren,
21 f e b r u a r i ; Bestuursvergadering, IB, Haren, 28 maart.)
Voorlopige resultaten van de pH-proefvel den op zandgrond.
(Specialisten Bodem en Bemesting, Wageningen, 22 f e b r u a r i . )
Effecten van zure regen op cultuurgronden. (Specialisten
Bodem en Bemesting in de Tuinbouw, Wageningen, 11 a p r i l . )
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B. van Luit
Resultaten Cd-onderzoek in de Brabantse Kempen. (Specialisten
Bodem en Bemesting, Wageningen, 6 februari.)
Relatie Cd grond en gewas,interacties met bodemfactoren.
(Cd-Workshop,Wageningen, 16 mei.)
Bekalking en grondbewerking; invloed op de cadmiumopname.
(Cd-Workshop,Wageningen, 16 mei.)
Relatie van cadmiumopnamemet bodemfactoren op zandgrond.
(Specialisten Bodem en Bemesting in de Tuinbouw, Haren,6
juni.)
Overzicht resultaten in deKempen van het Cd-onderzoek.
(Tuinbouwleraren,Borkel en Schaft,19 juni.)
The establishment of fertilizer recommendations. (14th
Intern.Course on Vegetable Growing, Haren,6, 7en 8
november; MSc-Course,Haren,3-21 december.)
Relatie Cd in grond en gewas. (Stafvergadering, IB,Haren,15
november.)
P. van Lune
Üpname van cadmium door plantenspecies en verdeling van
cadmium over de organen van de plant. (Cd-Workshop,
Wageningen, 16mei.)
J.J. Neeteson
De stikstofbemesting van aardappelen en suikerbieten.
(Akkerbouwstudieclub Dronrijp,Schingen (Fr.), 2 februari.)
Resultaten van het stikstofonderzoek op het IB. (CGRB
Werkgroep Veenkoloniën, Wildervank, 17 februari.)
Resultaten van het Didin-onderzoek bij fabrieksaardappelen.
(Verg.afd. Bemesting in de landbouw, IB,Haren, 7 maart.)
Modelmatige beschrijving van de reactie van een gewas
aardappelen op stikstof. (Stafvergadering, IB,Haren,19
april.)
Theeffectiveness of the Nmin-method for potatoes on clay and
loam soils in the Netherlands. (NW European Study Group for
theAssessment of Nitrogen Fertilizer Requirement, Haren, 15
mei.)
Nitrogen fertilizer research in the Netherlands; priorities
and possibilities for future research. (EC Expert Group on
Biological Nitrogen Fixation and Fertilizer Use,Brussel (B),
19 juli.)
Voorlopige resultaten van het Didin-onderzoek bij fabrieksaardappelen in 1984. (Medewerkers Cebeco,Veenkoloniën,1
augustus.)
Stikstofbemesting en stikstofverliezen in de landbouw. (PAOcursus Waterkwaliteit in Landelijk Gebied,Wageningen, 16
oktober.)
Het effect van het toevoegen van dicyaandiamide aan drijfmest
bij fabrieksaardappelen. (Stafvergadering, IB,Haren, 15
november.)
De stikstofbemesting van aardappelen. (Cursus Aardappelteelt
G.M.v.L, Bedum,3 december.)
Mogelijkheden tot verfijning van de stikstofbemestingsadviezen voor aardappelen. (Specialisten Akkerbouw, Wageningen,
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7 december.)
Nitrogen fertilization of arable crops intheNetherlands,
with theemphasis on the nitrification inhibitor dicyandiamid
added to slurry. (Vakgroep Bodemvruchtbaarheid enPlantevoeding,Koninklijke Diergeneeskundige en Landbouwkundige
Universiteit,Kopenhagen (D,18december.)
H. Niers
Onderzoekresultaten. Onderzoek in stedelijk groen.
(Buitendienst en Potproevendienst, IB,Haren,2 februari.)
M. van Noordwijk
Minimale omvang wortelvolume tuinbouwgewassen bijsubstraatteelt. (CABO-themadag,Wageningen,23januari.)
Beworteling enmeststofverliezen bij steenwolteelt.(NFT-substraatcommissie,Breda,28maart.)
Parameterkeuze bij bewortelingsonderzoek. (Wortelstudiegroep,
Haren,25 oktober.)
Root studies and soil fertility. (14th Intern.Courseon
Vegetable Growing,Haren,6 november.)
C. van Ouwerkerk
Invloed van tijdstip enwijze van hoofdgrondbewerking op de
structuur van de grond en de onkruidontwikkeling insuikerbieten, 1983. (Begeleidingscie.Lovinkhoeve,Marknesse,18
januari.)
Eightyears experience with three tillage systems on amarine
loam soil. (Conf.Agricultural Engineering 1984,Cambridge
(UK), 5april.)
De ontwikkeling van het grondbewerkingsonderzoek inde
periode 1959-1984. (Symp.25Jaar Grondbewerking LH,
Wageningen,24 augustus.)
J.H. Pieters
Invloed van stikstofbemesting op de opbrengst en het nitraatgehalte van spinazie. (Contactdag Conservengroenten PAGV,
Nijkerk, 1februari.)
Onderzoek naar invloed bemesting op produktie ennitraatgehalte groentegewassen. (Buitendienst en Potproevendienst, IB,
Haren,2 februari.)
Gebruik van drijfmest inde vollegrondsgroenteteelt.(Stafvergadering, IB,Haren,15maart,uitgesproken door H.H.H.
Titulaer.)
Opbrengst en nitraatgehalte van vollegrondsgroenten en stikstofaanbod. (Bodemkundige Specialisten,Haren,6 juni.)
N-bemestingsadvies zaai-ui. (Bodemkundige Specialisten
Akkerbouw,Wageningen,7december.)
J. Postmus
Het verband tussen het juistetijdstip van stikstofbemesting
op grasland inhet voorjaar en detemperatuursom (T-som).
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(Bedrijfsvoorlichtersenboeren,Haren,17februari en8
maart.)
Uiteenzetting overhetonderzoek betreffendehetjuiste
tijdstip vanstikstofbemestingopgraslandinhetvoorjaaren
detemperatuursom (T-som). (Bedrijfsvoorlichters,boerenen
medewerkers kunstmestindustrie, Proefvelden Weelde (België),
18en19april.)
W.H. Prins
Impressies vanhetbezoekaanenige internationale instituten
voor landbouwkundig onderzoek. (Verg. afd. Bemesting inde
landbouw, IB,Haren,1februari.)
Effectvanstikstofbemestingopopbrengstenkwaliteitvan
grasland met accentopnitraatgehalten inhetgras. (Dir.
VeehouderijenZuivel v.h.Min.vanLandbouwenVisserij,
Haren,21februari.)
Effect korrelgrootte ureuminnatte rijstbouw. (DSM,Geleen,
10 mei.)
Gebruik ureuminjector in natte r i j s t t e e l t . (FAO-cursus Rural
Development and F e r t i l i z e r Use, Wageningen, 29 mei.)
P.A.C. Raats

Schaaltheorie enruimtelijke variabiliteitvanonverzadigde
gronden. (Vakgroep BodemkundeenPlantevoeding LH,Wageningen,6februari.)
Multidimensional stroming inonverzadigde gronden. (Vakgroep
BodemkundeenPlantevoeding LH,Wageningen,6februari.)
Transportprocessen inonverzadigde gronden. (Intersectie
Gezondheidstechniekvandestichting PAOindeTechnische
Wetenschappen, Delft,4april.)
A scaling theoryforretentionandconduction ofwaterby
substrates usedinhorticulture. (Voorgedragen doorJ. van
der Boon, Intern.CongressonSoilless Culture,Lunteren,30
april.)
Hydraulic conductivity onthebasisofsteady infiltration
from twin rings. (EG/AGRIMED-werkgroep Druppelirrigatie, Bari
(Italië),5juli.)
Mechanicsofcracking soils. (Intern. Symp.onWaterand
Solute Movement inHeavy Clay Soils, ISSS,Comm.IandV,
Wageningen,27augustus.)
Accumulation andtransportofwaterandsolutesinthe
saturatedandunsaturated zones. (Intern. Symp.Hydrochemical
BalancesofFresh Water Systems,Uppsala (Zweden),14
september.)
Demechanica vandevorming vanscheureninkleigronden.
(Stafvergadering, IB,Haren,15november.)
Oxydatievanpyrietinmijnafval enin'acid sulphate soils'.
(Stafvergadering, IB,Haren,20december.)
G.J.G. Rauw
InvloedpHopdegrasopbrengstenophetCa-gehaltevanhet
grasvanblijvend zandgrasland. (Verg. Landelijke Specialisten,Wageningen,22februari;Verg. afd.Bemestinginde
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landbouw, IB, Haren, 18 a p r i l . )
N-deling fabrieksaardappelen zinvol? (Bedrijfstakdeskundigen
+ medew. PAGV, Assen, 20 november.)
F. Riem Vis
Heidebeheer;compostering vanvrijkomendematerialenen
gebruik vandecompost. (Stafvergadering,IB,Haren,19
januari; Studenten LH,Haren,29mei;Specialisten Bodemen
Bemesting indetuinbouw,Haren,6juni.)
Heidebeheer. (XVIIntern.Rasenkolloquium,Arnhem,6
september.)
Het humusonderzoek opsportveldenendeproblemen bijde
bewerkingeninterpretatie vandehumusgehalten. (Verg.afd.
Bemesting indelandbouw,IB,Haren,21november.)
J.P.N.L. Roorda vanEysinga
Thema 'Nitraat ingroenten'. (Televisieopname AngliaTV,25
januari.)
Nitraatonderzoek bijsla.(AmbtelijkeGewasgroep Sla,Breda,
4 april.)
Beïnvloeding van het nitraatgehalte van bladgroenten via
mestsoort. (Bijscholing leraren Middelbare Tuinbouwscholen,
Naaldwijk, 12 a p r i l . )
Thema 'Problemen in de s u b s t r a a t t e e l t ' . (Medewerkers Grodan,
Honselersdijk, 24 a p r i l . )
Bemesting van Amaryllis. (Stafvergadering, IB, Haren, 24
mei.)
Problèmes avec nitrate. (Groep Fransetuinders,Naaldwijk,28
september.)
Nitraat en bromide in glassla. (Maandelijks Colloquium van
Proefstation Naaldwijk, Naaldwijk, 26 oktober.)
Panel discussion ' F e r t i l i z a t i o n of vegetables'. (14th I n t e r n .
Course on Vegetable Growing, Wageningen, 9 november.)
Bemesting en botrytis-ervaringen met glasteelten. (Landelijke
vergadering Bloemenvoorlichters, Aalsmeer, 29 november.)
J.H. Schepers
N-bemesting wintertarwe op l i c h t e gronden. (Ver. voor
B e d r i j f s v o o r l i c h t i n g Sleen, Haren, 17 j a n u a r i . )
Strooibeeld kunstmeststrooiers en invloed op opbrengst. (DSM,
Geleen, 11 mei.)
Nitraatsneltest als hulpmiddel b i j de v e r f i j n i n g van de s t i k stofbemesting voor wintertarwe. (Stafvergadering, IB, Haren,
15 november.)
Strooibeelden kunstmeststrooiers. (Esso, Schiedam, 29
november.)
C.M.J. Sluijsmans
Nieuwjaarstoespraak. (Personeel IB, Groningen, 2 j a n u a r i . )
Bespiegeling over het toekomstige onderzoek aan het IB.
(Consul. Bodemaangelegenheden in de Tuinbouw, Haren, 6 j u n i . )
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K.W. Smilde
Zware-metaalbalansenopgrasland. (Dir.VeehouderijenZuivel
v.h.Ministerie vanLandbouwenVisserij, Haren,21
februari.)
Beleid t.a.v. bodembelastingmet zware metalen. (Ver. voor
Bedrijfsvoorlichting Wieringermeer,Middenmeer,28februari.)
Fertilizer formulation. (IAC, Intern.PotatoGrowing Course,
Wageningen,24april.)
Organic matterandorganic manuring. (IAC, Intern. Potato
Growing Course,Wageningen,24april;14thIntern.Courseon
Vegetable Growing,Wageningen,7november.)
Invloed bodemfactorenopCd-opname. (Cd-Workshop,Wageningen,
16mei.)
Beleid t.a.v.metCdverontreinigde gronden. (Cd-Workshop,
Wageningen,16mei.)
Gedachten over toekomstig onderzoek inzake bemesting piantevoeding. (Comm.Overleg Inzake AkkerbouwenGroenteteeltin
deVollegrond,Utrecht,17mei.)
Organic matterandnitrogen turnoverinsoils. (H.G.van
FaassenenK.W. Smilde, Intern. Symp.onNitrogen Management
inFarming Systemsinthe Tropics,U T AIbadan (Nigeria),26
Oktober.)
L.vanderVeen
Organische bemestingvanhetverledentothetheden.
(G.M.V.L.,Tolbert,27maart.)
W.P. Wadman
Ue berekening van de s t i k s t o f m i n e r a l i s a t i e u i t de afbraak van
organisch m a t e r i a a l . (Verg. a f d . Bemesting in de landbouw,
IB, Haren, 21 november.)
P. de Willigen

Sometheoretical aspectsoftheinfluenceofsoil-root
contactonuptakeandtransportofnutrientsandwater.
(Intern.Symp.onWaterandSolute Movement inHeavy Clay
Soils, ISSS,Comm.IenV,Wageningen,27augustus.)
Mathematical modelingofnitrateandwater movement insoils.
(Intern.Symp.onNitrogen Management inFarming Systemsin
the Tropics,U T A Ibadan (Nigerië),23oktober.)
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Summary annual report 1984

In 1984 the adjustments to the research programme conform t o
the p r i o r i t i e s set f o r t h in the 'Long-term prospects f o r
a g r i c u l t u r a l research 1982-1986' were continued. C l a s s i f i c a t i o n
of the i n s t i t u t e ' s a c t i v i t i e s i n t o so-called themes gives the
following figures f o r 1981, 1983 and 1984.
A l l o c a t i o n of the i n s t i t u t e ' s budget t o 'Themes' (%)
Code Theme
~4
9

10
11
12
13
14
16
17
40
43
99

Planning/management of urban areas
E f f i c i e n t use of nitrogen (energy
saving)

Soil biology
Environmental pollution
Product contamination
Foodquality
Alternative methodsofproduction
Substrates
Valorizationofwaste products
Projectsincooperation with
developing countries
Qualityofornamental plants
Notclassified

%in

%in

1981

1983

-

TT7

% in

1984
TT8

1.1
7.5
16.9
9.6
1.0
0.1
0.8
6.2

3.0
6.2
17.9
13.2
0.4
0.1
2.0
8.0

2.9
7.6
15.4
14.1
0.8
_
2.2
8.7

3.3
2.7
50.8

3.4
2.7
41.4

5.6
2.2
38.7

100.0 100.0 100.0

The data show that,overaperiodofthreeyears,12%ofthe
budgetwas shiftedtothemes withahigher priority.Theshift
particularly benefitted thethemes 'Product contamination',
'Valorizationofwaste products',and'Cooperation with
developing countries'.Forthe last activity,thegoalof5%
hasnowbeen reached.
Ofthe publications that appeared in1984,rathermorethan
60% relatedtothe priority themes listed above,soabout40%
to unclassified themes.Ofallthemes,thenos.11and12, i.e.
environmental pollutionandproduct contamination, receivedthe
largest share.Thetotal numberofpublicationswas higher than
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in 1983.About40%was written in a foreign language.
As inpreviousyears,this report chiefly presents results of
research,grouped intoeightmajorthemes and a rest group.
1.Optimization of nitrogen fertilization
Long-term application of farmyard manure to root crops ona
reclaimed cut-over peat soil resulted in only the slightest
saving of nitrogen.However,marked so-called secondary effects
were noted, i.e.yield increases relativeto fertilizer
nitrogenalone.
In collaboration with other institutions investigations were
started aiming atquantification of N-flows (NH-volatilization,NÜ -leaching,denitrification, immobilization and
mineralization)onpasture.
Denitrification of nitrateadded to samples of asandy soil
was measured inthe laboratory under nitrogen gas.Availability
of a source of energy (carbon compounds)was found to bean
important limiting factor indenitrification.
Investigation intothe utility ofthe N-min method in soil
analysis for fruit production indicated that themethod is
probably applicable only on soilswith ahigh fertility level.
The flower plant Nerine has only amoderate nitrogen
requirement forthe production of long and firm flowerstalks.
2.Undesirablesubstances infood crops and contamination of
the soil with chemicals
Underthe direction oftheAdvisory Service a report was
finished concerning theeffect of stocking rate on the
production of cattlemanure per ha grassland, and the
consequences ofmanure application.Mineral balance sheets show
that at a stocking rate of2.5 milk cows plus associated young
stock per ha atotal of40 kg Nper ha is leached out annually.
This figure isan average ofthe losses sustained under
different systems of pasturemanagement.Application of manure
to arable land instead of grassland leads to considerably
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higher leaching losses of nitrogen.
Inthe Cd-contaminated region Brabantse Kempen the Cd-content
of lettuce,maize,barley and potatoes can bepredicted reasonablywell on the basis ofthe Cd (total)-content,pH,and
organicmatter content ofthe soil. Crop content increases with
decreasing pH and organic matter content.Liming resulted in
considerably lower Cd-contents in endive and leek.
Soil-Cd determined inthe 1:2 soil/water extract,which is
the customary extraction in glasshouse cultivation of vegetables,yielded practically the same correlation with the
Cd-content oftomatoes asthe Cd (total)determination.The two
methodswere equally poorwith respect tothe correlation with
Cd in lettuce.
Itmay beuseful to continue the search for amethod of
extraction that correlates betterwith plant-available cadmium
than theCd(total)method.The use of neutral salt solutions
offers certain advantages,but thismethod isnot universally
applicable.
Earlier calculations by the institute demonstrated that the
contribution of NH tothe acidification ofDutch soils amounts
3
to 25to30%.The literature shows that the livestock industry
is responsible for 90% of the NH -emission,originating chiefly
from land-depended livestock.The institutewill analyze the
factors that determine NH -emission following application of
manure,with a view to devising ways to reducethe emission.
Ina number of allotment gardens an undesirable rise in the
Pb- and Cd-contents ofthe cropswas found.However, instances
inwhich the ownermust bediscouraged from eating his homegrown products are extremely rare.
Inatrial on the institute's grounds itwas found that more
than 90%ofthe Pb-contamination of grass originated from
atmospheric deposition; inthe case of Cd, atmospheric
deposition accounted for only a very slight proportion of the
total.
Todetermine if accumulation of a number of heavy metals
takes place,it has been concluded that setting up a network of
fixedmeasuring locations offers good prospects.Ithas been
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found that accumulation of Cd,Cu and Zn in grassland, and of
Cd, Hg and Zn in arable land, can be demonstrated within a
period of 5to 10years.
Using the nitrification inhibitor etridiazol with nitrogen
fertilizer inthe ammonia form reduced the nitrate content of
vegetable crops.
The nitrate content of endive grown inthe open was not
alarmingly high,even at the highest level of nitrogen
application; the current recommendation of 200 kg available N
per ha in the 0-60 cm layer can be continued for the moment.
High rates of ammonium nitrate limestone applied to outdoor
vegetables resulted in higher nitrate contents of the products
than heavy application of slurry. Splitting the fertilizer
nitrogen applications increased yields,but also the nitrate
content.Adding the nitrification inhibitor Didin to autumn-applied slurry raised the ammonium content ofthe soil in spring,
but did not result inyield increases.
When lettuce was grown on nutrient solution (NFT)whereby,
forthe purpose of saving energy,the solution was heated and
the air temperature in the glasshouse was kept lower than is
normal for this culture,the nitrate content of the crop was
slightly raised. The effect was insignificant compared with the
reduction in nitrate content obtained by replacing a part of
the nitrate in the solution by ammonium and/or by increasing
the proportion of ammonium, or by omitting all nitrogen,
shortly (up to twoweeks)before harvest.

3.Agricultural value of new fertilizers,waste products,
potting soils,and artificial substrates
To the plant,the pH-valuemeasured after application of
granulated lime isdifferent from the same value measured after
application and thorough incorporation of powdered lime.Use of
granulated limes therefore makes pH recommendations less
reliable.
The effectiveness of a number of manganese chelates was
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tested on spring wheat grown on apeat substrate.At pH-KCl 5.1
and 6.2,Mn-DTPA was twice as effective as MnSO .H0; Mn-EDTA
4 2
was intermediate.
A period of eight months did not suffice to completely
compost garden and vegetable refuse.Moreover,the compost
still contained viableweed seeds.Heavy-metal contents of the
compost were lower than theaverage contents of Dutch sand and
clay soils.Thematerial can be applied without causing extra
pollution ofthe soil with heavy metals.
Refuse compost raised potatotuberyields and zinc and copper
contents ofthetubers in apot trial on sandy soils and clay
soils,and reduced themanganese content.Electrical conductivity (EC)and chemical oxygen demand (COD), ameasure of inorganic and organic pollution, respectively,ofthe drainage
water collected,weremarkedly raised bythe composttreatments. Nitrogen,calcium,copper,nickel,lead and zincwere
primarily responsible forthe inorganic pollution.
Biological decomposability of organicwastes and their
composts can be estimated byway of hydrolysis viaenzymes.
This applies especially to fresh and homogeneous vegetable
wastes. For heterogeneous oralready partly decomposedwastes,
determination of theC/N-ratio byway ofadiChromatemethod
(modified Walkley and Black)looksmore promising,also to
predict the 'nitrogen supplying power' ofthematerial.
Inthe culture of Euphorbia on rockwool,the salt concentration ofthe nutrient solution should be lowwhen the plant is
inthe vegetative stage,and high when it is inthe reproductivestage.
For thetime being,culture of radish on gravel will not gain
acceptance by commercial growers.Yields are satisfactory,but
the product is deficient inquality.
Itwas calculated from results of a field trial ona
reclaimed cut-over peat soil,where farmyard manure had been
applied every twoyears since 1944,that the rate of
decomposition of the 'young' humus formed from themanure was
ten times as high as that ofthe 'old' humus present naturally
inthe soil (on the plotswithout farmyard manure).
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4. Significance andmaintenance of good soil structure
In the pastyear, again no recovery of soil structure, which
has been deteriorating since 1976,was apparent. It becomes
more and more apparent that increasing mechanization, narrow
rotations,and changed cultural methods are responsible. A more
intensive supply of organic matter cannot undo soil structure
deterioration.
Over aperiod of about 15years,adecrease in soil humus
content of 0.2% has been found in clay soils of the southwestern region.This agrees with earlier findings in clay soils
of northern Groningen. The decrease in the topsoil is more
likely due to deeper plowing than to a smaller supply of
organic matter.
A single pass with the cultivator as themain tillage operation after potatoes on light clay soils is risky from the
standpoint of slaking and the failure of the subsequent winter
wheat crop.There is less risk on heavier soils and after sugar
beets. Long-continued use ofthe cultivator here results ina
higher organic-matter content of the topsoil,which offers
protection from slaking.
The gamma-ray probe formeasurement of the (wet)bulk density
of the soil was found to give reasonably reliable information.
Application of sand to peaty clay soils to improve their
workability and bearing capacity was not effective. Improvement
of drainage should be considered.
Considerable attention was paid to the mechanics of cracking
soils.An analysis of the perturbation of stress induced bya
crack gives some insight into spacings and depths of cracks and
explains why the majority of the intersections is orthogonal.
5.Factors affecting, andmaintenance of,the soil ecosystem
To quantify C- and N-cycles,the results of acropping scheme
experiment were used to set up a rough budget model and an
explanatory simulation model.
Investigations into the effect of chemical soil disinfesta-
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tion on themetabolic capacity of the soil with respect to
natural and synthetic organic compounds showed that,atmost,
temporary effects occur on soil respiration, nitrogen transformations,and decomposition of other biocides.Frequent use ofa
biocide can result not only in development of resistance in the
target organism, but also in accelerated breakdown (and thus
decreasing effectiveness) ofthe biocide,e.g. 1,3-dichloropropene,duetothe fact that the population of the relevant
organism increases.A similar problem presents itself in the
case ofthe nematicide ethoprofos;these phenomena constitute a
threat tothe frequent (twice every fouryears)culture of
potatoes.
The biological and integrated control of Bhizoctonia
solani
in potatoes in the field and in storage bymeans of the
hyperparasite Verticillium
biguttatum looks promising. Control
inthe field appears to be best ifthe biological control is
combined with a limited dose of chemical agents.The
destruction by Verticillium of sclerotia on heavily infested
seed potatoes in storage can result in clean material.No
alternative means areavailable for this purpose.
Research into the relative importance of different predators
and pathogens of the beet cyst nematode were started.
6. Soil-plant relations (theoretical approach)
Root photography with the endoscope was improved by introducing
a stereoscope.
Measurements showed that oxygen consumption by the soil
itself (soil flora and fauna)was greater than consumption by
the plant via root respiration,especially in abiodynamic
system of culture compared with the conventional system. Higher
demands should bemade on the aeration status of the soil when
larger amounts of organic materials are applied.
Avenue trees, grown for ayear in pots toallow formation of
a root ball,established themselves better after having been
planted out than trees lifted from the free soil. Failure of
young trees is often caused by poor outgrowth of roots from the
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root ball intothe surrounding soil. Itwas found that the
roots ofcontainer-grown trees after aprolonged period inthe
pot have fewer growing points.Pruning of the root ball of
trees that had been grown incontainers formore than ayear
was found to beuseful.
Important causes of failure of trees after having been
planted out are oxygen deficiency dueto temporarily or
permanently high groundwater levels,and desiccation due to low
groundwater levels and competition formoisture fromundergrowth
7.Heavy metals and organicmicropollutants inthe aquatic
environment
It is now possible to determine mono- and dimethyl arsenic in
water.
The behavior of heavy metals inthe aquatic environment is
determined to a considerable degree by adsorption-desorption
phenomena inthe system suspended matter-water.Forthe stretch
Rhine-Nieuwe Waterweg-North Sea adsorption ofCd,Cu and Zn
takes place in the estuary,themetals As,Pb and Cr behave
indifferently,and on the North Sea desorption ofCd and Zn
occurs.
The pollution oftheDutch part of the continental shelfwith
heavy metals is.largely caused,as far as the dissolved portion
is concerned, by the great rivers.Besides,atmospheric deposition is responsible forpollution with a number ofmetals to
the extent of20 to 50%.Heavy metals bound tothe suspended
matter in the rivers are adirect source of pollution that is
as large as that resulting from the dumping ofdredgedmaterial.
Forthe investigation into occurrence and behavior of organic
micropollutants inthe environment analytical methods were
developed for polychlorobiphenyls (PCB's)and polyaromatic
hydrocarbons (PAH's)inaquatic sediments,and for PAH's in
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terrestrial sediments.PAH-contents of spinach from normal
agricultural soils were found to be low;they were higher ina
region with chemical industries.
8.Research in behalf of developing countries
The first phase of thework on the soil nitrogen cycle in
different cultural systems inthe humid tropics (Nigeria)was
concluded with a symposium in Ibadan.Theyield level of food
crops could bemaintained only by applying at least45 kg
fertilizer Nper ha,regardless of the presence or absence of
green manure crops.The efficiency of the fertilizer nitrogen,
alsowhen itwas applied inthree split applications,was very
low dueto severe leaching which was aggravated by shallow root
development caused bythe acid subsoil.A simulation model for
the nitrogen cycle was completed.Qualitatively,the results of
calculations with themodel were in good agreement with experimental results.A contribution from the ECmade expansion of
the project into Indonesia possible.
An assignment from theMinistry of Foreign Affairs toequip a
laboratory inJordan for soil,crop,and water analysis was
practically completed.
9.Other research
The importance of the phosphorus status ofthe soil layers
beneath the turf toyield and Pcontent of the grass was
studied. Itwas found that,on the basis ofthe Pcontent of
the grass,soil sampling inthe0-20 cm layer isfar preferable
to sampling at0-5 cm; on the basis of dry-matteryields,
sampling at 0-5 cm is slightly preferable.
Basic fertilizationwith 'hyperphoskali' forthe purpose of
increasing the Pw value serves no purpose under Dutch
conditions (pH-KCl ^ 4 . 5 ) . On sandy soils, 'Thomaskali' (basic
slag + K)can equal superphosphate inthis respect.
A humus content of between 3and 5% is considered desirable
for agood physical condition of thetop layer of sportsturfs.
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When the humus content istoo low, it can be raised by 0.2% per
year by annually applying 25m refuse compost per ha.A
reduction can be obtained by applying sand that is low in humus
(0.006% reduction per m sand per ha per year).
Poor taste of radish grown inwinter could not be improved by
applying sulfate.
In an experiment with lily on nutrient culture from which
main elements and microelements were omitted, the plant
responded most strongly to the omission of magnesium.
In fruit farming,many factors determine the eventual effect
of trickle irrigation onyield and quality, such as properties
of cultivars,kind of planting material,water supply,and
distance of the emitter from the tree.Trickle irrigation of
apple trees on marine clay stimulated potassium uptake and
improved fruit taste,but aggravated losses due to bitter pit
and internal breakdown. Especially newly planted trees grew
considerably better when the irrigation water was enriched with
mineral nutrients ('fertigation').
Since methyl bromide has been disallowed as asoil
disinfestant, interest in soil steaming has increased. A study
has been started inwhich physical aswell as biological and
chemical aspects are involved.

