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L I J S T VAN ONDERZOEKERS EN HUN WERKTERREINEN IN 1974
Afdeling Bodemfysica en
Dr. P.K. Peerlkamp

grondbewerking

D r . i r . Th.J. Ferrari
I r . P. Boekei

I r . A.E.R. Mes
I r . C. van Ouwerkerk
I r . P. de Willigen
Afdeling

Scheikunde

van de grond

Dr.A.J.deGroot

Dr.W.vanDriel

Dr. B.J.vanGoor

Dr.ir.H.A. Sissingh

Afdeling

Biologie

hoofd; bodemchemisch onderzoek;
zwaremetalen inhet aquatisch
milieu.
chemievandeplantevoeding, in
hetbijzonder spoorelementen,effectenvan zware-metaalcontaminatie;analysemethodiek zwaremetalen,
transport enverdelingvankalium,
calcium,magnesium enspoorelementen ingewassen;zwaremetalen
indemenselijkevoeding inrelatie tot grond engewas,
chemisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek,inhetbijzonder fosfor
enmagnesium; fosforverplaatsing
inbodemprofielen.

van de grond

Dr.H.vanDijk

E.H. Bruins

Drs.H.G.vanFaassen

Dr.R.G. Gerritse

hoofd (tot 1-1-1975);bestrijding
winderosie,algemenebodemfysica.
hoofd (m.i.v. 1-1-1975); simulatiebodemfysische processen,
bodemstructuur:niet-mechanische
beïnvloeding, effect opplantegroei enbruikbaarheid van grassportvelden.
bewerkingsproeven ingrondtrog,
meting bespeelbaarheid grassportvelden.
grondbewerking:effect opbodemstructuur engewas,reologisch
grondonderzoek.
simulatiebodemfysische enbodemchemischeprocessen.

hoofd; chemische en fysische
karakterisering vanmest,veenprodukten,potgronden e.d.; omzettingvan bestrijdingsmiddelen
inde grond.
ontwikkeling vanmeetmethoden en
-apparatuur voor biologische processen ingrond,drijfmest e.d.
biotechnischeverwerking vanmest
engier (fermentorstudies gericht
opN-enP-verwijdering,eiwitwinning enstankbestrijding).
transport enbiologische "turnover"vanorganische fosforverbindingenuitmest engier inde
grond.

Drs. G. Jager

Ir. G. Lebbink

Afdeling

Bemesting in de landbouw

Dr.ir.K.W.Smilde

Ing.G.H.Arnold

Dr.ir.K.Dilz (gedetacheerd door het
Landbouwkundig BureauvandeNederlandse Stikstofmeststoffen-Industrie)
Ir. J.A. Grootenhuis

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

Ir.L.C.N,de laLande Cremer
Ing.H.Loman
Ing. J. Lubbers
Ing. B.vanLuit
J. Postmus
Ir.W.Prins (gedetacheerd door het
Landbouwkundig BureauvandeNederlandse Stikstofmeststoffen-Industrie)
Ir. J. Prummel

Ing.G.J.G. Rauw
Ir. R.Reuderink
Ing.F. RiemVis
Ing.J. Ris
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antagonismevan debodemmicroflorat.o.v.bodempathogenen;
rizosfeerdynamiek; "priming
effect"bij dehumusafbraak in
degrond.
effectenvanbestrijdingsmiddelenopde (functievande)microfloravan degrond (o.a.zich
uitend inde stikstofhuishouding
van de grond).

h o o f d ; spoorelementenbemesting
(o.a.opveensubstraten enin
bosbouw); zware-metaalaspecten
van afvalstoffen,
toetsingvanmeststoffen,stikstofbemesting vanmais,bakkwaliteitvan tarwe,magnesiumbemesting vangrasland,
toetsing vanmeststoffen,stikstofbemesting vanbouwlandgewassen,groeiremmiddelenengewasbeschermingsmiddelen bij granen,
organische bemesting op klei(zavel)-grond,betekenis van
vruchtopvolging.
toepassing van rioolslib en compost (zware-metalenaspect).
eutrofiëring van oppervlaktewater,
stikstofhuishouding van degrond,
lysimeteronderzoek.
verwerking vanmestoverschotten,
mestbalansen.
magnesium- enkalkbemesting,verloopkalktoestandvan degrond,
organischebemesting op zandgronden,
spoorelementbemesting, cursusbewerking proefresultaten.
stikstof engrasland, stikstofbemesting inhetvroegevoorjaar,
stikstofbemestingvan grasland,
toetsing vanmeststoffen.
fosfaat-,kali- enmagnesiumbemesting,verloop chemische bodemvruchtbaarheid.
stikstof engrasland,pH enstikstofreactie.
a d j u n c t - d i r e c t e u r ; aangelegenhedenmeststoffenbesluit.
bemesting van sportvelden;toepassing aardappelmeelafvalwater.
stikstofreactie vangewasseni.v.m.
stikstofgehaltesvandegrond;
weersinvloeden op bodemvruchtbaarheid.

Ing. J.H. Schepers

Dr. C.H.E.Werkhoven

Afdeling

Bemesting in de tuinbouw

Dr.ir. J.van der Boon

Dr.ir.R.Arnold Bik (gestationeerd
aanhetProefstationvoor de Bloemisterij inNederland teAalsmeer)
Ing.A.Das (gestationeerd aanhet
Consulentschap voor Bodemaangelegenheden indeTuinbouw teWageningen)
Dr.ir.P.Delver (gestationeerd aan
het Proefstationvoor deFruitteelt
indeVolleGrond te Wilhelminadorp)
Ir. J.H. Pieters

Ir.J.P.N.L.Roordavan Eysinga
(gestationeerd aanhet Proefstation
voor deGroenten-enFruitteelt
onder Glas teNaaldwijk)

Sectie

h o o f d ; fysiologische afwijkingen
(stip inappelen,Cox's ziekte);
bemestingvanbloembollen,
fysisch enchemisch onderzoek van
potgronden;bemesting vanpotplanten,kasrozen engerbera's.
bemestingvan boomteeltgewassen
inpotten.
stikstof enkalibemesting; invloed
van grasstrokensysteemopdevoedingvandeboom;stip inappelen,
fysiologische afwijkingen in
groenten (bruinverkleuring in
knolselderij);bemesting van
spruitkool.
optimalebemesting van groenten
enbloemen onder glas;bemesting
van aardbeien;interpretatievan
grondonderzoek;diagnosegebreksenovermaatverschijnselen;ophoping
vanbroom inhet gewas.

Plantkunde

Dr.L.K.Wiersum

Seatie

stikstofbemesting van aardappelen;
vloeibaremeststoffen; stikstofbemesting van tarwe,
langzaamwerkende stikstofmeststoffen;karakterisering vanvoor het
gewasbeschikbaar calcium enkalium indegrond.

ecologievanhetwortelstelsel;
onderzoeknaar defactoren diede
voorziening enbenutting van ionen
aanhetworteloppervlakbeheersen;
toelevering naar enverbruik van
zuurstof door dewortel.

Wiskunde

Ir. J.T.N.Venekamp

wiskundige statistiek.
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Onderzoek

Afdeling Bodemfysica en grondbewerking

afdelingshoofd

dr.P.K.Peerlkamp,

Hetmilieuwaarindemensopaardeleeftbevatdrievoorhemonmisbarenatuurlijkehulpbronnen:bodem,waterenlucht.Hiervanis
sindsoeroudetijdendebodemhetergstbelaagdgeworden.Vooralde
bovenstebodemlaagheefthetsteedszwaarteverdurengehad.
Oorspronkelijkwashetweerdeenigegrotebelager,maardoorde
eisendieeensteedssnellergroeiendebevolkingstelde,isdemens
bijdeaanvallenopdebodemeenwaardigepartnervanhetweergeworden.Hijspeeltechtereendubbelrol,wantenerzijdsmoetdemensde
bovenstebodemlaagsteedsintensievergebruiken,metdekansopverliesaanbodemvruchtbaarheiddoorerosie,structuurvervalenuitputtingvandevoorraadnatuurlijkevoedingsstoffen;anderzijdsprobeert
hijsteedsweeromdezekwadekansenteminimaliserendoorhettreffenvanoponderzoekgefundeerdemaatregelen.Demensheeftechter
nognietgeleerdomhetweer,datoverigensookwelingunstigezin
opdebodemkanwerken,tetemmen.Datklimaatsuitschietersindit
verbandtotcalamiteitenkunnenleiden,hebbenweditverslagjaar
o.a.inAfrikaenZuidwest-Nederlandkunnenzien.
Hetbodemvruchtbaarheidsonderzoektrachtdaaromo.a.methodente
ontwikkelenomdeweerstandvandebovenstebodemlaagtegenaanvallen
vanweerenmenstevergroten,hembetertegendezeaanvallentebeschermenenzijneventueelnietoptimalevruchtbaarheidteverbeteren.
InditkaderhoudtdeafdelingBodemfysicaengrondbewerkingzichbezigmetdefysischeaspectenvandebodemvruchtbaarheidenwelinhet
bijzondermetde bodemstruatuur

(ir.P.Boekei),de

(ir.C.vanOuwerkerk,ir.A.E.R.Mes)ende winderosie

grondbewerking
(dr.P.K.

Peerlkamp).
Tenbehoevevande recreatie

wordtonderzoekgedaanoverdebe-

speelbaarheidvangrassportvelden(ir.P.Boekei,ir.C.vanOuwerkerk,ir.P.deWilligen).Synthese,generaliseringenpraktischgebruikvanbodemfysischeonderzoekresultatenvereisende

ontwikkeling
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van wiskundige

modellen diebodemfysischeprocessensimuleren (dr.ir.

Th.J.Ferrari,ir.P.deWilligen).
Debodemstructuurheeftvelefacetten,waarvaninhetverslagjaaraandeordewaren:detoestandvandestructuurinderegio,
eigenschappenvanploegzolen,deinvloedopdestructuurvanbekalking,organischebemesting,ontwatering,bouwplan,grondontsmetting
enregenwormen,heteffectvandestructuurophetgewasendeeventuelerolvandebodemstructuurbijdeT-ziekte.
Debeïnvloedingvandebodemstructuur langsmechanischeweg,
zoalsbijgrondbewerkingenhetberijdenvanhetgrondoppervlakgebeurt,isinhetstructuuronderzoekeenhoofdstukapart.Hetbetreffendegrondbewerkingsonderzoekhadin1974hoofdzakelijkbetrekking
op:grondbewerkingssystemenenhuneffectent.a.v.grondengewas,
zaaibedbereidingbijakkerbouwmatigedubbelteeltvangroentenende
invloedvanvochtgehalteendichtheidophetgrondbewerkingsresultaat.

Struotuurtoestand

in de regio

Indezomerwerdopeengrootaantalpraktijkperceleninhet
noordenvanFrieslandenGroningendeactuelestructuurweervisueel
beoordeeld.Op2/3vandepercelenwasdezeonvoldoende (<5);hetgemiddeldebeoordelingscijferbedroeg5,3.Voordewaarnemingsperiode
1961t/m1974bleekgeenduidelijkesamenhangtebestaantussende
actuelestructuurindezomerenderegenvalindevoorafgaande
herfst.Blijkbaarkunnendoortoedoenvanmensennatuurgedurende
winterenvoorjaareventuelenadeligegevolgen,optredendindezomer
naeenvoorafgaandenatteherfst,grotendeelswordenvoorkomen.Dit
resultaat geeftenigehoopmetbetrekkingtotdestructuurvanonze
klei-enzavelgrondenin1975.
Dezegrondenhebbenhetdoordeaanhoudendeenextreemgroteregenvalinhetzuidwestenvanhetlandindeherfstvan1974bijde
pogingenomaardappelen,bieten,uienenz.teoogstenzwaarteverdurengehad.Innovemberwerddesituatieop243proefpercelenopgenomen,
o.a.omlaternategaaninhoeverredebodemstructuurin1975heeft
geledendoordeabnormaleomstandighedenindeherfstvan1974.Tabel
I geefteenoverzichtvandeaantallenpercelendiebijverschillende
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gewasseneindnovembernogniet geoogst,danwelnognietbewerkt
warenofreedseenbepaaldebewerkinghaddenondergaanenverdergemiddeldenderschattingenvandevochttoestand.Vande105percelen
metbieten,aardappelen,uien,gladiolenofmaisbleken41ofwel391
TABELI.Aantal percelen inZuidwest-Nederland,diebijverschillende
gewassen eindnovember 1974aldanniet geoogstenbewerkt warenen
hun gemiddelde vochttoestanden
Gewas

graan
bieten
aardapp.
uien
gladiolen
maïs
graszaad
diversen

Aantallen percelen
totaal

geoog!3t

niet
geoogst

niet
bewerkt

stoppelbewerking

opwintervoor
geploegd

op zaaivoorgeploegd

Gemiddelde
vochttoe- ,
stand

88
57
32
8
3
5
25
25

88
39
16
2
3
4
25
21

0
18
16
6
0
1
0
4

28
20
11
1
1
2
19
13

25
0
2
1
2
1
4
4

31
18
3
0
0
1
2
4

4
1
0
0
0
0
0
0

2,3
3,0
2,9
3,4
3,0
3,0
2,0
3,0

-

-

gemiddeldevochttoestand'

2,8

3,4

1,9

4.

Schaal geschattevochttoestand:van1(tamelijkdroog)totenmet5
(zeernatmetveel plassen).
nogniet geoogst.Vandetotaal 243beoordeeldepercelenwaren198
(ruim811)geoogst;maarhiervanwaren95(48%)nognietbewerkt,
terwijl39(bijna20%)eenstoppelbewerking ondergaanhaddenen64
(ruim321)opwinter-ofzaaivoor geploegdwaren.Percelendieeen
stoppelbewerking haddengehad,blekenoppervlakkignogalnattezijn.
Deopwintervoor geploegdepercelenwarendaarentegen betrekkelijk
droog.
Bepalingenvanvochtgehalteninsitu,vochtkarakteristiekenen
plasticiteitenbijlössgrondeninZuid-Limburglietenziendatdeze
grondenwathunvochtinhoud betreftinmaart inenkeledagen zodanig
zoudenkunnenopdrogendatzebewerkbaarwerden.Inwerkelijkheid
moet echtermeestal langworden gewachtvoordatmetdevoorjaarsgrondbewerkingkanwordenbegonnen.Ditblijktveroorzaaktteworden
doorhetrelatief grotecapillaire geleidingsvermogendatdezegrondenophetpF-trajecttussen2,0(wintersituatie)en2,7 (bewerken
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Fig.l.Metingvandeplasticiteit vanklei-,zavel-enlössgronden.
Bepaaldwordthetverband tussendekracht dienodig isomdegrond
door eenopening tepersenenhetvochtgehalte van degrond.
Fig.l.Measurement of theplasticity of clay,loam,and loesssoils.
Therelation isdetermined betweentheforcenecessary to squeeze the
soil throughanopening and themoisture content of the soil.
mogelijk)bezitten.Willen zeopdrogendanmoetdeverdamping eerst zo
sterkworden,dat zedewateraanvoervanbenedenovertreft.
Ploegzolen
Het sinds 1973opeenaantalpercelen inNoord-Groningenuitgevoerde onderzoeknaardeaanwezigheid endefysische eigenschappenvan
eenploegzoolwerdvoorlopig afgesloten.Ploegzolenblekenvooral op
lichtere zavelgrondenvoor tekomenengekenmerkt te zijndooreenhogervolumegewicht,eenlagerporiënvolume,eengeringer luchtgehalte
eneenkleinerdoorlatendvermogenvoorwater enluchtdandeerboven
enondergelegenbodem.Hetdoorlatendvermogenvandeploegzoolvoor
waterbleekechtermeestalnogvoldoendeomdewaterafvoernaarbene-

denniettestagneren.
Invloed van verschillende
Bekalking

factoren

op de

bodemstructuur

bleekopeenproefveld inWijnandsradeeenduidelijke

invloedtehebbenopdestructuurvanlössgrond.BijeenpH-KClvan
ongeveer7washetluchtgehalte2,5vol.!groterdanbijeenpH-KCl
vanca.5,5.Hettarwegewasreageerdeduidelijkenhadvooralinde
rijsporenopdebekalkteveldjeseenbetereopkomstenontwikkeling
danopdenietbekalkteobjecten.
Opverzoekvandr.ir.Frankenawerdnogenigeaandachtbesteed
aandestructuurvandebodemopeenaantalvroegere kalkproefvelden
opgraslandopknipkleiinFriesland.Degrondwasindezomerzo
hard,datalleendelaag0-20cmonderzochtkonworden.Hierinwerd
geeninvloedvandevroegerebekalkinggevonden.
Intensieve organische

bemesting,

zoalsdoordeinschakelingvan

wisselweidenopdeIB-bedrijvenindeNoordoostpolderwordttoegepast,maaktedegrondinhetvoorjaarwatvochtigerenplastischer,
maargafindezomereenbetereactuelestructuurdanbijhetachterwege latenvanorganischebemesting.Deverschillen zijnopdezenog
goedegrondenechterkleinenvanweinigpraktischebetekenis.
Duidelijkeverschilleninactuelestructuurengehalteaanorganischestofwerdeninhetverslagjaar gevondenophetorganische-bemestingsproefveldopdeVanBemmelenhoeveindeWieringermeer (tabel
II).Alletoegepastebemestingengaveneenduidelijkeverbetering
TABELII.Gehalteaanorganische stofenvisueel beoordeelde structuur
indezomer (VanBemmelenhoeve,Wieringermeer, 1974)bijverschillende
manierenvanorganische bemesting
Behandeling

Gehalte aan < Drganische
stof(g< ÏW.%)

Structuurcijfer

geenorganische bemesting
stalmest
groenbemesting
compost
stro
wisselbouwsysteem

2,09
2,39
2,31
2,73
2,12
2,15

5,6
6,1
5,9
6,0
6,1
6,3

vandeactuelestructuur,hoewelbijstrobemestingenwisselbouwsysteem
hetgehalteaanorganische stofnauwelijkswerdverhoogd.
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Evenalsbijbovengenoemde organischebemestingsproeven inde
Noordoostpolder bleekbij hetPA-proefveldopdeEbelsheerd teNieuw
Beertadegrond inhetvoorjaarvochtiger enplastischer tezijnen
inde zomereenbetere actuele structuur tehebbendoor organische
bemesting;hierechter indevormvanhet onderploegenvanstro.
De ontwatering

opeendrainageproefveld vande Cultuurtechnische

Dienst oprodoorngrond inderuilverkaveling Slochterenbleekbij een
voorjaarsgrondwaterstandvan 50ü60cm-fm.v.uit hetoogpunt van
bewerkbaarheid voldoende te zijn.Doorhet geringedoorlatendvermogenvandeondergrond inverzadigde toestand zalhiertoeechterwel
eenintensievedraineringvereist zijn.
Inverbandmet deoogstproblemen indeherfstvan 1974werd enige
aandachtbesteed aandeontwatering endeafwatering inhetnoorden en
het zuidwestenvanhet land. Inhetnoordenblekende moeilijkheden
vooral optetredenopslecht ontwaterdepercelen.Inhet zuidwesten
kwamen zezowelopslecht alsopgoedontwaterdepercelenvoor,doordathetervrijwel onafgebroken regende.Wel isteverwachtendatna
het intredenvaneendrogeperiodedegoed ontwaterdepercelen eerder
begaanbaar enbewerkbaar zullen zijnenuiteindelijkminder schade
zullenhebbendandeslecht ontwaterde.
Verschillen in vruohtwisseling

opeenproefveld op"deSchreef"

(Oostelijk Flevoland)blekengeenaantoonbareverschillen inbewerkbaarheidvandegrond enslechts geringeverschillen in actuele
structuur teveroorzaken.Eenachteruitgang vandestructuurdoor een
bouwplanmetveelrooivruchtenkonopditproefveldnognietworden
waargenomen.Devaakslechteregroeivanaardappelennabietenbleek
geenverband tehoudenmetdefysischeeigenschappenvandegrond.
Grondontsmetting,

opverschillendemanierenuitgevoerd opprak-

tijkpercelen inFriesland,gafaanmerkelijkeverschillen indeafdichtingvandeoppervlaktelaagenhet ontsmettingsresultaat. Een
goedeafdichting lijkt essentieel.Structuurverval doorherhaalde
ontsmettingwerdnietwaargenomen.Medewerkingwerdverleend aanhet
onderzoekvandePlantenziektenkundige Dienstnaar slechteontsmettingsresultaten opzand-endalgronden.
Regenwormen alsstructuurgeneratoren inboomgaardenwordendoor
hetRINbestudeerd inOostelijk Flevoland. Onzerzijdswerd hieraan
medewerking verleend door onderzoeknaardebodemstructuur,4â"5
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jaarnaaanlegvandeproefvelden.Poriënvolumeenluchtgehalte blekenindelaag0-20cmopdeobjectenmetenzonderwormenpraktisch
hetzelfde.Hetdoorlatend vermogenvoor luchtwasopdeobjectenmet
wormenenvooralopdegrasstroken daarbij,duidelijkgroter,iets
wat enkelejarengeledennogniethetgevalwas.
Invloed

van de bodemstruatuur

op het gewas

Desamenhangtussendein1973bepaaldegrond:water:lucht-verhoudingenenzuurstofdiffusiecoëfficiëntenindevakproefmetvijf
grondsoorten,vijfstructuur-entweevochtniveauswerd bestudeerd.
Het lijkternognietopdatdezuurstofdiffusiecoëfficiënteengeschiktereparametervoordeactuelestructuurisbijdeverklaring
vangroei-enopbrengstverschillendandegrond:water:lucht-verhouding.
Inhetverslagjaarwerdenopdevakproefrodebietengeteeld,
dieduidelijkopdeverschillenindichtheidvandegrond,gekarakteriseerddoorhetluchtgehaltebijpF2,reageerden (fig.2 ) .Hierbij

kg a r e "
600 ,-

zware k\t,lh_eavislïy

vol °/0 l u c h t bij p ^ 2
average air content
{•!.byvolume) at p.F2

Fig.2.Verband tussendeopbrengstaanrodebietenenhetluchtgehalte
bijpF2bijvijfverschillende grondsoorten.
Fig.2.Relationbetweenyield oftablebeetsandsoilaircontentat
pF2infivedifferent soiltypes.

werddeeerderopgedaneervaringbevestigd,datterverkrijgingvande
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hoogsteopbrengsteenhoger luchtgehaltebijpF2wordtvereistnaarmatedegrond lichteris.
Medewerkingwerdverleendaandeopstellingvaneengrondbewerkingsadviesvoor suikerbieten.
Invloed

van fysische

bodemeigensahappen

bij het optreden van

T-ziekte

Ophetverzwaringsproefveld opdeVanBemmelenhoeve (Wieringermeer)werdenvoordelaatstekeerdesamenstellingvandebouwvooren
deporiënverdelingbepaald.Dewintertarweophetproefveld vertoonde
geenduidelijkeverschillen.Eeneerstebewerkingvanhetsinds1968
ophetproefveld verkregenmateriaal liet ziendathetgehalteaan
afslibbaarbijdeverzwaringminderverhoogdwasdandebedoelingwas.
Verderblijkenookhetgehalteaanorganische stof,hetporiënvolume
enhetvochtgehaltedoordeverzwaringwatgrotergeworden,terwijl
het luchtgehalte ietsisverlaagd.Hetisvooralsnogmoeilijktebegrijpendatdergelijkekleineveranderingenindefysischebodemgesteldheidvanzoveel invloedophetoptredenendeactiviteitvanvrij
levende aaltjes zoudenzijn.

Grondbewerkingssysternen
Deaanditonderwerpbestedetijdwerd grotendeels gebruiktvoor
het samenvattenvanonderzoekresultatenenhetuitdragendaarvanin
drievoordrachtenenzespublikatiesofrapporten,vooreendeelgeschreven samenmetanderen.Enkelealgemeneconclusieswaren:
(a)Permanente akkerbouw zondergrondbewerking heeft onderNederlandseomstandigheden geentoekomstvoordeteeltvanrooivruchten.
Welperspectief heefteenteeltsysteem,waarbijvoor êên ofmeergewassenuithetbouwplangeenofslechtsinzeerbeperktemategrondbewerkingplaatsvindt,terwijlbijdeoverigegewassendegrondwel
minofmeer intensiefwordtbewerkt.
(b)Wanneerdetechnischemogelijkhedenwordenuitgebuit,kan
ookindeakkerbouwgedurendehetgroeiseizoeneenduidelijk lossere
bouwvoorinstandwordengehoudendantotdusverindepraktijkgebruikelijkis.
(c)Eengrondbewerkingssysteem dient zodanigaandeaardvande
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Fig.3.Hetproefveld "Nieuwegrondbewerkingssystemen"opdeproefboerderij teWestmaas,waarop de traditionele eneenrationele grondbewerking
envastegrondsteeltmet elkaarwordenvergeleken,heeft alvelewaardevolle gegevensopgeleverd.Het objectwintertarwebijvastegrondsteelt.
Fig.3.Experimental field "Newsoiltillage systems"onthe experimental
farmatWestmaas,used tocomparetraditional,rational,and zerotillage,hasproducedmuchvaluable information.Shownhere iswinterwheat
under zerotillage.
grond enaandezichvernauwendevruchtwisseling tewordenaangepast
dateenmaximaalnetto-rendement vanhetbedrijf per rotatie

wordtbe-

haald.
(d)Aardappelteeltmet eengrotereafstandtussenderuggen,
noodzakelijkwordenddoorhetingebruiknemenvan zwaarderetrekkersmetbrederebanden,ismet aangepaste stikstofbemestingmogelijk
tot eenrijenafstandvanca.90cm;daarbovennemende opbrengsten
versterktaf.
Degrondbewerkingsaspectenvanhet Interimrapport 1973Alternatieve landbouwwerdenbecommentarieerd.Veelvanhetdaarinbepleite
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grondbewerkingsonderzoekisreeds gebeurdofnoglopende.
Dedrieverschillende cultuursystemenopdedrieorganischestofbedrijventeNageleblekendoordeontstaneverschilleningehalteaanorganische stofaantoonbareverschilleninhetreologischgedragvandegrondveroorzaakttehebben,dieechterteklein zijnom
praktischebetekenistehebben.
Het grondbewerkingsonderzoek inPolenbleek,zoalstijdenseen
studiereiswerd geconstateerd,beterbemandenkwalitatiefopaanmerkelijkhogerpeiltestaandanalgemeenwordt aangenomen.
Taaibedbeveiding

bij de akkerbouwmatige

dubbelteelt

van

groenten

Het groteprobleem ishierbijdezaaibedbereidingvoordetweede
teelt.Bijdeoogstvanheteerstegewaswordtnl.30à 50%vanhet
grondoppervlak bereden,waarvaneenverdichtendewerkingtot30cm
diepte aantoonbaartleek.Bovendienishetvochtgehaltevandegrond
bijhetbeginvandetweedeteeltmeestal sub-optimaal.
Op 15onderzochtepercelenbleekhetzaaibedvoorhettweedegewas,ondanks gemiddeld6,4grondbewerkingen (inclusiefrollennainzaai)ingemiddeld 5,5werkgangen,meestaltegrof (aggregatengemiddeld>10mm)envaaktedun(2à"3cm)tezijn.Dekwaliteitvanhet
zaaibedhadeenbelangrijke invloedopdeopkomstendeopbrengstvan
het tweedegewas.InsamenwerkingmethetPAwordtverder onderzocht
hoedezemoeilijkhedenkunnenwordenoverwonnen.
Invloed

van vochtgehalte

en diohtheid

op het

grondbewerkingsresultaat

Ontwikkelingenbouwvannogbenodigdehulpapparatuuren-werktuigenvooronderzoeknaardeze invloed indegrondtrogvondenmoeizaamvoortgang.Deoponsinstituut ontwikkeldeengebouwdeschakelkastmetstuurcircuitvoordeautomatische elektrische grondwaterstandsregeling kwam gereedenwerdbeproefd.DedoordeTFDLontworpenengeconstrueerde aangedrevenrolvoorhetconditionerenvande
grondindetrogwerd ontvangen.Deingebruiknemingmoetnogwachten
opdeleveringenplaatsingvaneenkolomzwenkkraanvoorhetheffen
vanrolenbijbehorendeballast.
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GrassportveZden
Opgrassportvelden inHarenenGroningenwerdweerperiodiekde
stevigheidvandetoplaagvolgensde"hakmethode"geschat.Omvastte
stellenwelkestevigheid gewenst is,werdaanheteindevanhetspeelseizoenvoorvoetbalenhockeydetoestandvanelkveld,vooralwat
degrasmatbetreft,beoordeeld.Tevenswerdbijdeterreinverzorgers
navraag gedaanoverdeintensiteitvandebespeling.Uitdeze gegevensbleekdateenbeoordelingvandestevigheid volgensde"hakmethode"vantenminste7gewenst isomintensievebespeling (5â6wedstrijdenperweek)mogelijktemaken zonderveldengrasmattesterk
tebeschadigen.
Opbovengenoemde sportveldenwerdenookgelijktijdigebepalingen
vandestevigheidvandetoplaag gedaanvolgensde"hakmethode",met
eenpenetrometerenmeteenverbeterdedyramsonde.Laatstgenoemd apparaat heefteensondelichaam indevormvaneenhak.De"hakmethode"
bleekdegrootste gevoeligheidtebezittenbij zachteregrond,penetrometerendyramsondejuistbijharderegrond.Desubjectieve schattingsmethodeendebeide objectievemeetmethodenvullenelkaardus
meer aan,dandatzeelkaarkunnenvervangen.
Devolgensdedriemethodenverkregen gegevens overdestevigheidvandetoplaagwerdenvergelekenmetdegehaltenaanorganische
stof,detexturenendegrondwaterstandenopdeproefplekken.De
stevigheidvolgensde"hakmethode"vertoondeeenbetere samenhangmet
gehaltenaanafslibbaarenorganische stofenmetdegrondwaterstand
dandemetpenetrometerendyramsondeverkregenwaarden.Ookuitdit
materiaalbleekweerdattoenemende gehaltenaanhumusenafslibbaar
enverhogingvandegrondwaterstanddestevigheidvandetoplaagongunstigbeïnvloeden.Bevestigdwerd eveneensdatdegrondwaterstand
bijeenhumus-enslibarmetoplaagminder invloedheeftopdestevigheid daarvandanbijeenhumus-enslibrijke bovenlaag.
Vooreenbeoordelingvandebespeelbaarheidvaneengrassportveld tijdensofdirectnaregenmoetdestevigheid ofhetvochtgehalte
vandetoplaagonderdieomstandigheden bekend zijn.Omaandepraktischebezwarenvandirectemetingteontkomenenomuiteenaantalbodemparametersvoorverschillendeweersomstandighedenhetvochtgehalte
endaarmeedestevigheidvandetoplaagtekunnenberekenen,werd
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getracht eendoordr.ir.Th.J.Ferrariontwikkeldwiskundig simulatiemodelhiervoor geschikt temaken.Deeersteresultaten zijnhoopgevend
envooralkorte-termijneffecten lijkenopdezewijze goed tekunnen
wordenbestudeerd.
Bijproevenvan ing.F.RiemVisoverdebehandelingvande grasmat opsportveldenwerdbegeleidendbodemfysischonderzoekverricht.
Hierbijwerdde indrukverkregendatde"noppenrol",waarmeemenhet
effectvandebetreding trachtnatebootsen,eengroteredichtheid en
stevigheid vandetoplaagveroorzaakt danbijbespeling indepraktijk
wordtverkregen.
Winderosze
Deteeltvan wintevrogge

als tussengewas

terbestrijding vanver-

stuivingennamdelaatste jarenduidelijk toe,maarvindttochnog
maar opca. d%vanonzestuifgevoelige akkerbouwgronden toepassing.
Zeeractueel isbijditteeltsysteemdevraag inwelkematehet
breedwerpig gezaaidewinterroggegewas hetdoodvriezenvan indegrond
achtergebleven aardappelen belemmert endaarmeehetontstaanvan
aardappelopslag bevordert.Nagegaanwerd ofzaaienvandewinterrogge
intwee loodrecht opelkaar staandestelsels rijeneenbruikbaar compromis gaftussendetegengestelde eisenvanerosiebestrijdingen
vorstindringing.Proeven indewindtunnel,zowelmet 23en15cmhoge
levendewinterrogge alsmet 8â9cmhogeplasticmodellenervan,
beide invierkantsverband met eenrijenafstand van25cm,lieten zien
dateendergelijk systeem eenredelijkebeschermingbiedt tegengrondverstuivingen,mitsderijengoedgesloten zijn.Vertoondende loodrecht opdewindrichting staanderijenhiaten,danverstooferwel
enigegrond,maardezewerd stroomafwaarts spoedigweer opgevangen.
Verderbleekdemulch,diedoorhetdoodspuitenvaneenvolgens
bovengenoemd vierkantsverband gezaaidwinterroggegewas,ontstaat,na
ruimanderhalvemaand hetonderliggende losse zandnog totwindsnelhedenvanbijna 15m/s (op10mhoogte;windkracht 7)voor verstuiving
tebehoeden,weer indiendegewasrijen geenhiatenvertoonden.
Dethermische gevolgenvangenoemderijenzaaimethodewerden
bestudeerd opeenproefveld opdeproefboerderijHaren.De grotendeels
vandeTFDLgeleende apparatuurvoortemperatuurregistratie waspas
mediojanuaribedrijfsklaar,waarnaerechtergeenvorstvanbetekenis
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Fig.4.Jongewinterrogge,gezaaid invierkantsverband (25*25cm 2 )om
te trachtende indringing vanvorst indebodem (tegen aardappelopslag)
zoweinigmogelijk tebelemmeren entochnogvoldoendebeschermingtegenwinderosie tegeven.Voor dit laatste ishet afgebeelde gewasnog
onvoldoende ontwikkeld, zoals tezienisaanhetwitte zand datuitde
vakjes gestoven endoorderoggerijen opgevangenis.
Fig.4.Youngwinterrye,sowninrowsperpendicular toeachother (25
x 25cm )inorder to impede frostpenetration into the soilas little
aspossible (toprevent second growthofpotatoes),whileat thesame
timegiving adequateprotection fromwind erosion.For this purpose
thecrop shownhasnotyet developed sufficiently,ascanbe seenfrom
thewhite sandblown out of the squares and caughtby the rows.

meerkwam,zodatgeenindringingsdiepten gemetenkondenworden.Welwerd
bijeenpaarnachtvorstenvisueelgeconstateerddatdevorstoponbegroeidegrond 2\ â3cm,bijbreedwerpiggezaaidewinterroggemaximaal
2\ cm,ondereenpolrogge 11â2cmenbijinvierkantsverbandgezaaideroggetussen2en3cmdiepindegronddrong.Tegenhet eind
vandeverslagperiodewerddeproefopnieuwopgezet,maar 1974ging
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vorstloosteneinde.
Overzevenverschillende anti-stuifmiddelen

werdennalitera-

tuurstudie,oriënterend onderzoekenbezichtigingvaneventuelepraktijkproeveninverbandmetontheffingsaanvragenpreadviezenuitgebracht
aandeCommissievanDeskundigeninzakehetMeststoffenbesluit.Eén
middelbleekinonsklimaatonbruikbaar,omdathetbijregenoploste
enuitspoelde,driemiddelenwarenalleenvoldoendeeffectief indien
aangebrachtopeenvochtig grondoppervlak,drieandereproduktenvereistennaderonderzoek.
LH-studentJ.Dalmeijerverrichttetijdens zijnstageaanonsin-

stituutonderzoekoverde invloed van het gehalte aan organische stof
bij zand- en dalgronden op hun stuifgevoetigheid. Dezebleekbijtoenemendhumusgehalteaftenemen,hetgeenvroegerbijeenbeperktonderzoekookdooronswerdgevonden.Deerosiesnelheidvandalgrondennam
bovendekritiekewindsnelheid (beginvanstuiven)snellertoenaarmatehetgehalteaanorganischestofgroterwas.Destuifgevoeligheid
bleekgunstig,maarwaarschijnlijk slechtsvankorteduurbeïnvloed
tewordendoorkitstoffendiebijdemicrobiologische omzettingvan
toegediendeorganischemestontstaan.
De herleiding
daardhoogte

van de windsnelheid

in de windtunnel

op een

stan-

van 10 mgeeftbijstuivendeenbijbegroeidegronden

moeilijkheden.Mededoordebeperktehoogtevandewindtunnelworden
aandenauwkeurigheidwaarmeedeonderste35cmvanhetwindsnelheidsprofielwordtbepaald,hogeeisengesteldenmoetendemeethoogten
vangevaltotgevalwordenaangepast.Eenbeginwerd gemaaktmeteen
onderzoeknaardebesteherleidingstechniek.Vooreennietstuivend
oppervlak,waarvanderuwheidsparameter ligttussen0,0001en0,0030
cm,bleekdevuistregel"snelheidop10mhoogteis11maaldieop
10onhoogte"redelijkbruikbaar.
Wiskundige

simulatiemodellen

Hetoorspronkelijkesimulatiemodelvoorwatertransportindeonverzadigdegrondwerdomgewerkt,waarnodigverbeterdenherschreven
indecomputertaalDSLH.HetwerddaarnagetoetstaanonderzoekresultatenvanNielsenenmedewerkers {Eilgardia
uitslagdaarvanisweergegeveninfig5.
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Fig.5.Gemetenenmethetwiskundigesimulatiemodelberekendevochtspanningeninhetprofielvaneen"Panocheclayloamsoil".
Fig.5.MoisturetensionsintheprofileofaPanocheclayloam,as
measured,andascalculatedbijmeansofthemathematicalsimulation
model.
DeberekeningentenbehoevevandeuitspoelingvanClintuinbouwkassenwerdenvoorlopigafgesloten.Eenhoeveelheidspoelwater,
gelijkca.1|maaldehoeveelheiddiehetbodemprofielbijverzadiging
bevat,zouvoldoendemoetenzijnomovertolligClkwijtteraken.Het
proefstationNaaldwijkzalditdoormetingenverifiëren.

Diversen
VanRijkswaterstaatwerdendemeetresultatenvande
meters in de Rottegatspolder

drainagelysi-

uitdeperiode1967t/m1970ontvangenen

bewerkt.Dedesbetreffendehoofdstukken5vandelaatstetweeverslagen
derWerkcommissieVerdampingsonderzoekwerdengereedgemaakt.
Debewerkingvandewaarnemingsresultatenvande meerjarige

wisselingsproefvelden

der Internationale

vruaht-

Werkgroep voor Bodemvrucht-

baarheid werdvoortgezet.Hetisdezewerkgroepduidelijkgewordendat
deopzetvandeproefveldennietgeschiktisomdeafzonderlijkeinvloedenvanbodemenweertekwantificeren.Verwachtkanwordendatde
nieuwe,in1972gestarteserievruchtwisselingsproefveldenaanhetzelfdeeuvelmankgaat.Omaan-hetomvangrijkewaarnemingsmatériaalnog
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zoveelmogelijkverantwoorde conclusies teontfutselen zullende leidingvandewerkgroep endemathematische groepverzwaard moeten
worden.
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Afdeling Scheikunde van de grond

afdelingshoofd

dr.A.J.deGroot,

Dewerkzaamhedenvandezeafdelingbetroffenookover1974in
hoofdzaakonderzoekoverzwaremetalen.Indeeersteplaatswerdveel
aandachtbesteedaandeproblematiekvande zuidwestelijke

delta. De

afvoervanzwaremetalendoorRijn-enMaasslibnaarditgebiedmaakt
veelonderzoeknoodzakelijk,vooralinverbandmetreedsuitgevoerde
ennog uittevoerenDeltawerken.Onderzoekoverslibuitde

Rotter-

damse havens issnelactueelgeworden,numenzichzowelterzeeals
ophetlandzorgenmaaktoverhetstortenvandemetzwaremetalen
gecontamineerdehavenspecie.Watde agrarische

biosfeer betreft,werd

ruimeaandachtbesteedaandegevolgenvandetoepassingvanuitzuiveringsinstallatiesafkomstiggecontamineerdslibopgrasland.Daarnaastwerdonderzoekuitgevoerdoverdewijzewaaropzwaremetalen
(spoorelementen)binnendeplantwordengetransporteerd.
Fosfaatonderzoek

werdverrichtinverbandmeteutrofiëringsvraag-

stukkenindeNederlandsedelta.Tenbehoevevandelandbouwkundigin
gebruikzijndePw-getalbepalingwasenigaanvullendanalytischonderzoeknoodzakelijk.
Tenslottewerdgewerktaandebestrijdingvanenkeleinde
groente-enfruitteeltoptredende fysiologische

ziekten.

Dezeveelal

doorvoedingsstoornissenveroorzaakteafwijkingenindeteoogsten
Produktenkanmentrachtenoptelossendooradequatebemestingsmaatregelen.

Zuidwestelijk

deltagebied

DevoortgaandevervuilingvandeRijnenintoenemendemateook
vandeMaasvereisennogveelstudieoverdebeïnvloedingdoorzware
metalenvanhetzuidwestelijkdeltagebied.Hetbestuderenvandegevolgenvanreedsuitgevoerdedeltawerken,inhetbijzonderdeHaringvlietdam,ophetgedragvandezwaremetalenspeeltinditonderzoek

31

eenbelangrijke rol.Daarnaast isdeaandacht gerichtopzodanigonderzoekdatinzichtenkunnenwordenverkregenindeconsequentiesvan
noguittevoerenwerken,inhetbijzonderdegedeeltelijkeofgehele
afsluitingvandeOosterschelde.
Onderstaandwordteenaantal onderzoekervaringen vermeld,gerangschikt naardiverse gebiedenindezuidwestelijke delta.Voorde
geografischebenamingenwordtverwezennaar fig.6.
(a) Hollands

Diep-Haringvliet

Reedsgedurende enkelejarenisdeaandacht gerichtopdegevolgenvandeafsluitingvanhetHaringvlietvoorhetgedragvandedoor
deRijnendeMaasafgevoerde zwaremetalennaarhettraject Hollands
Diep-Haringvliet.V66rdeafsluitingvanhetHaringvliet in1970was
ereensterke afnameindezware-metaalgehaltenvanhetafgezette slib
TABEL III.Naar 100%vandefractie<16ymgeëxtrapoleerde gehalten
aanzwaremetalen (indpm)vanRijn-,Maas-enHaringvlietsedimenten
Rijn

zink
chroom
koper
nikkel
lood
cadmium

Harin gvliet

Maas

1970

1973

1970

1973

1970

1973

1974

2900
1240
600
100
800
45

3800
1640
610
135
720
63

2200
690
320
84
600
45

4200
520
320
94
830
80

1200
370
120
56
330
7

1600
480
150
78
380
14

2200
740
210
84
580
23

gaandevandeNieuweMerwede (Rijn)viahetHollandsDiepnaarhet
Haringvliet (vgl.tabel III).Deverwachtingwasdatdoordewegname
vandegetijdewerkingdemobilisatievanzwaremetalenzouverdwijnen
endatdoorafzettingvanvers slibuithetHaringvlieteenverhoogd
gehalteaandezemetalenzouontstaan.Alsgevolgvaneengeringe
Rijnafvoerindejarensinds1970eneendaarmee samenhangende geringe
afvoerviadeHaringvlietsluizenkonaanvankelijkeendergelijk effect
slechts inbescheidenmatewordengeconstateerd. Sinds 1974begint
evenweleenduidelijkeverhoging intetreden,zoalsblijktuittabel
III..
Opvallend zijnverder enkeleveranderingengedurendedeafgelopen

32

jarenindezware-metalenbelastingvanhetslibvandeMaas.Uittabel
IIIblijktdatdeniveausaanZnenCdtotbovendievandeRijnzijn
gestegen.DePb-gehaltennementoeenzijnvergelijkbaarmetdievan
deRijn.DegehaltenaanCu,CrenNidaarentegenblijvenduidelijk
benedenhetRijn-niveau.

(b) Zeeuuse Meer
OnderhetZeeuwseMeerwordendiewaterenverstaantennoorden
vanNoord-enZuid-Bevelanddienoginopenverbinding staanmetde
Noordzeeenwaarindusdeinvloedvandegetijdennogmerkbaaris
(Oosterschelde,Krabbekreek,Keeten,Mastgat,Zijpe,KrammerenVolkerak;vgl.fig.6).

Fig.6.Dezuidwestelijkedelta.
Fig.6.Thesouthwesterndelta (theNetherlands).
Deaanvoervansedimentennaarditgebiedheeft overwegendplaats
gevondenvanuitzeeviadeOosterscheldeenvoorheenookviaBrouwershavenseGatenGrevelingen.Daarnaastwaserv66rdeafsluitingvan
hetVolkeraksprakevaneenbeperktewater-enslibafvoervanuithet
HollandsDiepenhetHaringvliet.OoknukannogviadeVolkeraksluizen
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slibhoudendwatervanuitHollandsDiepenHaringvliet hetVolkerak
binnenkomen.
InhetkadervandethansactuelegeheleofgedeeltelijkeafsluitingvandeOosterscheldewerd eenonderzoek ingesteldnaardemetaalsamenstellingvanhetbodemslib inditgebied.Deresultatenvandit
onderzoek,invergelijkingmet overigesamenstellingen inhetinvloedsgebiedvandeRijn,zijnschematisch samengevat infig.7.

Fig.7. Zwaremetalen inhet slibvandezuidwestelijkedelta,relatief
t.o.v. deRijn.
Fig.7.Heavymetals intheriver sediments inthe southwesterndelta
area, relative totheheavy-metal content of theRhinesediments.
Uitdegevondengehaltenblijktdatde sedimentenvlakten zuiden
vandeVolkerakdamduidelijkminder zwaremetalenbevattendandeafzettingenaandeHaringvlietzijde (HollandsDiep)vandedam. Gaande
inzuidwestelijke richtingblijvendemetaalgehaltenverder afnemen,
waardoor indeOosterscheldeniveausvoorkomendievergelijkbaar zijn
metdie langsdeFrieseWaddenkust.Deaanvoermogelijkhedenvan sterk
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met zwaremetalenbelast RijnslibnaarhetZeeuwseMeer zijnonderde
huidigewaterloopkundige omstandighedendanookgering.Deregionale
verhoging inhetVolkerakmoet althanstendeleworden toegeschreven
aaneendirecte invloedvandeRijn,eenbeïnvloedingdiezowelv66r
alsnahettotstandkomenvandeVolkerakdamkanhebbenplaatsgevonden.
Daarnaastmoetrekeningworden gehoudenmeteenaanvoerviade
Oosterscheldevanfijnezwevendebestanddelendiepasonder extreem
rustigeomstandighedentotafzetting kunnenkomen.Hetisbekenddat
het fijne zwevendemateriaal relatiefrijkisaanzwaremetalenen
zodoendekanbijdragentoteenverhogingvandemetaalgehaltenvan
hetbodemslib.
Hetisditlaatsteaspectdatinonsverdereonderzoekbelangrijkeaandachtzalkrijgen,vooral inverbandmeteeneventueleafsluitingvandeOosterschelde doormiddelvaneenblokkendam,zoalsinhet
RapportvandeCommissie Oosterschelde isaanbevolen.Ineenhalfopen
Oosterschelde zoudengroterehoeveelheden fijnermateriaalmetrelatief
hogemetaalgehaltentotafzettingkunnenkomen.
(c) Zeezijde

van Haringvliet-

en Brouwersdam

EengedeeltevanhetmetRijn-enMaaswatermeegevoerde gesuspendeerdeslibbereiktviadeNieuweWaterwegdeNoordzeeenwordtmetde
zeestromingenoverwegend innoordelijke richting langsdeNederlandse
kustverder getransporteerd.Hetisechternietuitgeslotendatonder
bepaalde omstandighedeneendeelvanhetmateriaal zichvlak langsde
kustvanGoereeenvanSchouweninzuidelijke richtingverplaatst.Op
dezemanierzouslibvanfluviatieleherkomstdeOosterschelde binnen
kunnendringenendaar,nahettotstandkomenvaneenblokkendam,onderrustigeomstandigheden indedieperedelenkunnenbezinken.
Omnategaaninhoeverre ersprakeisvaneentransportin
zuidwestelijke richtingvanmetzwaremetalenbelast slibwerdenop
eendrietal lokatiesindezgn.voordelta sedimentenverzameld enwel
aandebuitenzijdenvandeHaringvliet-endeBrouwersdam,alsmedeaan
dezeezijdevandeOosterschelde.Deresultatenvanditonderzoek zijn,
evenalsdievanhetZeeuwseMeer,schematischweergegeveninfig.7.
HieruitblijktdatalleenaandezeezijdevandeHaringvlietdam
duidelijkverhoogde gehaltenaanzwaremetalenworden aangetroffen.
Hieruitmagechternietwordengeconcludeerddathier sprakeisvaneen
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directe aanvoervanmetzwaremetalenbelast RijnslibviadeNieuwe
Waterweg.Evengoedkanhetmateriaal zijnaangevoerdviadespuiopeningenindeHaringvlietdam.Degevondenrelatiefhoge gehaltenaande
binnenzijdevandezedammakenditwelaannemelijk.
Hetblijft overigensvanbelangomdesituatieindevoordeltate
blijvenvervolgen,inhetbijzonderonder omstandighedenvangrote
spuiviadeHaringvlietsluizenenveelvuldigheersende noordwestelijke
winden.
(d) Veerse Meer
AlsaanvullingophetonderzoekinhetZeeuwseMeerwerdhetbodemslibvanhetVeerseMeeropeenzestal zwaremetalenonderzocht.
Aangezienv66rdeafsluitingenin1960(Zandkreek)en1961(VeerseGat)
ditgebiedwerd gevoedmetwaterenslibuitdeNoordzeeendeOosterscheldewerdengeenbelangrijke afwijkingenvandesituatieinhet
mondingsgebiedvandeOosterscheldeverwacht.
VoordeelementenCr,PbenCdbleekdebodemtoestand inderdaad
overeentekomenmetdievandeOosterschelde.DeCu-gehaltenwaren
daarentegen zeersterkverhoogd,inietsminderemategoldditvoorZn,
terwijlookdegehaltenaanNibelangrijk hogerwaren.Deoorzaakvan
deverontreinigingmetdezedrie zwaremetalenwordt gezochtinlozingenviahetKanaalvanWalcheren.
(e) Brielse

Meer

DoordeDeltadienstvanRijkswaterstaat zijnproevengenomenover
defosfateringvanhetvanuitdeOudeMaasinditbekkenintelaten
voedingswater.Inditverbandwerddooronsnagegaaninhoeverredoor
debehandelingvanhetinlaatwatermetFeSOi,eenverhogingvandebezettingvanhetbodemslibmetzwaremetalen (afkomstiguitzwevend
slib)zouintreden.Eenverrijkingmetzwaremetalenvanditslib
bleeknietplaatstevinden.DefosfateringmetFeSOi,heeft echterwel
eenduidelijkeverhogingvanhetFe-gehaltevanhetbodemslibtotgevolg.
Rotterdamse

havens en stortplaatsen

van

havenstib

In1972werdeenonderzoekverrichtnaardebelastingmetzware
metalenvanhetindediverseRotterdamsehavens aanwezigebodemslib.
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Hierbijwerdvastgestelddatindemeest oostelijkehavens gemiddeld
65-70°«vandeoorspronkelijkemetaalrijkdomvandeRijninhetslib
aanwezig is,voordeinhetmondingsgebiedvandeNieuweWaterweggelegenEuropoorthavenwasditslechts 101.
Bijeenheronderzoek naardemetaalsamenstelling indehavensvan
Rotterdamin1974bleken zichgeenbelangrijkewijzigingentehebben
voorgedaan,behalvedatdeCd-belastingvanhethavenslibvrij sterk
wastoegenomen.
Inhetafgelopenjaarwerdinverbandmetzoweldebelangenvan
dehavenalsvanhetmilieuveel aandachtbesteedaandeconsequenties
vanhetstortenvanverontreinigdehavenspecieopzeeenophetland.

Ca) Storting van havenslib op zee
EenbelangrijkdeelvanhetRotterdamsehavenslibwordtmet
sleephopperzuigers naarzeeafgevoerdendaargedumpt.DeDirectie
NoordzeevandeRijkswaterstaatisthansgeïnteresseerd indemate
waarinendesnelheidwaarmee zwaremetalennadeslibdumping inhet
omringendewaterinoplossingkunnengaan.
Deproblematiekvandeontkoppelingvanzwaremetalenuitslib
opzeeisgecompliceerdenvereistmede inzichtinhethydrodynamisch
gedragvanhetslibnadestorting.Alsonderdeelvangezamenlijk
onderzoekvanonsinstituutenhetWaterloopkundig Laboratoriumwerd
inditverbandechteroplaboratoriumschaal oriënterend onderzoek
uitgevoerd overhetoplossenvanzwaremetalenuitgereduceerd zoetwaterslibdoor zeewater.

TABELIV.MobilisatievanmetalenuitslibvandeRhoonsegrienden,
uitgedruktalspercentagesvandetotalemetaalgehalten,na6weken
percolatiemet zeewater onder anaërobeenaërobe omstandigheden
Anaëroob,%mobilisatie
cadmium
nikkel
zink
koper
lood

48
6
2
0,5
0,2

Aëroob,%mobilisatie
49
14
6
1,3
0,2

Hiervoorwerd slibuitdeRhoonse grienden,datwatdegehalten
aanzwaremetalenbetreftovereenkomtmethetslibuitdeoostelijke
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havensvanRotterdam,inpercolatieproeven gedurende langere tijdin
contact gebrachtmeteenzogrootmogelijke overmaataanzeewater.In
tabelIVzijnenigeuitkomsten samengevat overdedecontaminatievan
dit slibgedurendeeen6wekendurendepercolatiemetzeewater.De
matevanaëratiewerd gevarieerd doorresp.stikstofenluchtdoorde
suspensiesteleiden.
Uit tabelIVblijktdatdemobilisatievandemetalen afneemtin
devolgordeCd» Ni>Zn>Cu>Pb.Opvallend ishetzeer sterkin
oplossing gaanvanCd.Zeerweinigmobiel zijndemetalenCuenPb.
Verderblijktdatnaarmatedeaëratievanhetsysteem intensieveris,
demobilisatie toeneemt,metuitzonderingvanCdenPb.
Naastdemobilisatievanmetalenwerd aandachtbesteedaanhetin
oplossing gaanvanfosfaat.Demobiliteitvanfosfaat bleekgeringte
zijn,variërendvan 31 onder anaërobetot1,51onder aërobeomstandigheden.
Bijhetbovenstaandemoetwordenbedachtdateenlaboratoriumproef slechtseenkwalitatieve informatie geeftoverhetwerkelijke
gebeurenbijhetstortenvangecontamineerd zoetwaterslibopzee.Het
onderzoek overdezeproblematiek zalwordengeïntensiveerd,waarbij
tevensaandachtwordtbesteedaandeprocesseninsituopzee.
(b) Storting

van havenslib

op het land

OngeveerdehelftvandebaggerspecieuitdeRotterdamse haven
wordtopland gestort inkleinerepoldersdievoorditdoelbeschikbaar zijngesteld.Dezestortenworden,naontwaterdtezijn,door
cultuurtechnischemaatregelen geschiktgemaaktvoorverschillende
doeleinden,ondermeervoordeteeltvanland-entuinbouwgewassen.
Behalvedeuiterwaardenvandegroterivieren zijnerinonsland geen
cultuurgrondenwaarvande (totale)zware-metaalgehaltenzohoog zijn
alsdezestortterreinen.Eenonderzoekisdaaromvereistnaardeeffectenvandehoge zware-metaalgehaltenvandezegrondenopdegroeien
zware-metaalgehaltenvandeinaanmerkingkomende land-entuinbouwgewassen.

Ineenpotproefwerdendaartoe achthavenslibgrondenentweemet

deze quazwaarte enpHvergelijkbare rivierkleigronden als referentie

opgenomen, De geselecteerde havenstortgronden vertoonden verschillen
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Hierbijwerdvastgestelddatindemeest oostelijkehavens gemiddeld
65-701vandeoorspronkelijkemetaalrijkdomvandeRijninhetslib
aanwezig is,voordeinhetmondingsgebiedvandeNieuweWaterweggelegenEuropoorthavenwasditslechts 101.
Bijeenheronderzoek naardemetaalsamenstelling indehavensvan
Rotterdamin1974bleken zichgeenbelangrijkewijzigingentehebben
voorgedaan,behalvedatdeCd-belastingvanhethavenslibvrij sterk
was toegenomen.
Inhetafgelopenjaarwerdinverbandmetzoweldebelangenvan
dehavenalsvanhetmilieuveelaandachtbesteedaandeconsequenties
vanhetstortenvanverontreinigdehavenspecieopzeeenophetland.

(a) Storting van havenslib op zee
EenbelangrijkdeelvanhetRotterdamsehavenslibwordtmet
sleephopperzuigersnaarzeeafgevoerdendaargedumpt.DeDirectie
NoordzeevandeRijkswaterstaatisthansgeïnteresseerd indemate
waarinendesnelheidwaarmee zwaremetalennadeslibdumpinginhet
omringendewaterinoplossingkunnengaan.
Deproblematiekvandeontkoppelingvanzwaremetalenuitslib
opzeeisgecompliceerdenvereistmede inzichtinhethydrodynamisch
gedragvanhetslibnadestorting.Alsonderdeelvangezamenlijk
onderzoekvanonsinstituutenhetWaterloopkundig Laboratoriumwerd
inditverband echteroplaboratoriumschaal oriënterend onderzoek
uitgevoerd overhetoplossenvanzwaremetalenuitgereduceerd zoetwaterslibdoor zeewater.

TABELIV.MobilisatievanmetalenuitslibvandeRhoonsegrienden,
uitgedruktalspercentagesvandetotalemetaalgehalten,na6weken
percolatiemetzeewateronderanaërobeenaërobe omstandigheden
Anaëroob, Xmobilisatie
cadmium
nikkel
zink
koper
lood

48
6
2
0,5
0,2

Aëroob,%mobilisatie
49
14
6
1,3
0,2

HiervoorwerdslibuitdeRhoonsegrienden,datwatdegehalten
aan zwaremetalenbetreft overeenkomtmethetslibuitdeoostelijke
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havensvanRotterdam,inpercolatieproeven gedurende langeretijdin
contactgebrachtmeteenzogrootmogelijke overmaataanzeewater.In
tabelIVzijnenigeuitkomsten samengevat overdedecontaminatievan
dit slibgedurendeeen6wekendurendepercolatiemetzeewater.De
matevanaëratiewerd gevarieerd doorresp.stikstofenluchtdoorde
suspensiesteleiden.
UittabelIVblijktdatdemobilisatievandemetalen afneemtin
devolgordeCd» Ni>Zn>Cu>Pb.Opvallend ishetzeer sterkin
oplossing gaanvanCd.Zeerweinigmobiel zijndemetalenCuenPb.
Verderblijktdatnaarmatedeaëratievanhetsysteem intensieveris,
demobilisatie toeneemt,metuitzonderingvanCdenPb.
Naastdemobilisatievanmetalenwerd aandachtbesteedaanhetin
oplossing gaanvanfosfaat.Demobiliteitvanfosfaatbleekgeringte
zijn,variërendvan3%onder anaërobetot1,51onder aërobeomstandigheden.
Bijhetbovenstaandemoetwordenbedachtdateenlaboratoriumproef slechtseenkwalitatieve informatiegeeftoverhetwerkelijke
gebeurenbijhetstortenvangecontamineerd zoetwaterslibopzee.Het
onderzoek overdezeproblematiekzalwordengeïntensiveerd,waarbij
tevensaandachtwordtbesteed aandeprocesseninsituopzee.
(b) Storting

van havenslib

op het land

OngeveerdehelftvandebaggerspecieuitdeRotterdamse haven
wordtopland gestortinkleinerepoldersdievoorditdoelbeschikbaar zijngesteld.Dezestortenworden,naontwaterdtezijn,door
cultuurtechnischemaatregelen geschiktgemaaktvoorverschillende
doeleinden,ondermeervoordeteeltvanland-entuinbouwgewassen.
Behalvedeuiterwaardenvandegroterivieren zijnerinonslandgeen
cultuurgrondenwaarvande (totale)zware-metaalgehaltenzohoog zijn
alsdeze stortterreinen.Eenonderzoekisdaaromvereistnaardeeffectenvandehogezware-metaalgehaltenvandezegrondenopdegroeien
zware-metaalgehaltenvandeinaanmerkingkomende land-entuinbouwgewassen.
Ineenpotproefwerdendaartoeachthavenslibgrondenentweemet
dezequazwaarteenpHvergelijkbarerivierkleigrondenalsreferentie
opgenomen.Degeselecteerdehavenstortgrondenvertoondenverschillen
inzwaarte (fractie<16urn),rijpingsgraad encontaminatiegraad.Op
dezegrondenwerdenacht land-entuinbouwgewassen geteeld,teweten:
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vierbol-ofwortelgewassen (aardappelen,radijs,wortelenenplantui),
tweebladgewassen (sla, gras)entweezaadgewassen (zomertarween
stamslabonen).Degewassenwerdeninafgerijptetoestand geoogstende
opbrengstenaanvoormensofdierconsumabeledelenvastgesteld.De
gehaltenaanelfmetalenenenkele anderecomponentenwerdenbepaald.
Afgezienvandeinvloedvanverontreinigingen isteverwachten
datdegewassen zichopeenjongerivierklei goed zullenontwikkelen.
Metuitzonderingvandezomertarwewasditookhetgeval.DeZn-,
Cu-,Cr-,Pb-,Ni-enCd-gehaltenwerdenechtergemiddeld2-6maal
verhoogdtenopzichtevandereferentie,metextrementot12-19maal
voorcadmiumenchroom.Inverschillende gewassenwerdensymptomenvan
mangaangebrekwaargenomen,hetgeenooktotuitingkwamindeinalle
gewassenverlaagdemangaangehalten. Omdathetmangaangehaltevande
grondrelatiefhoogiswordtdeverklaringvoorhetoptredenvanmangaangebrekgezocht indeovermaataanzink.
Deindepotproefgevondenverhogingenvertoondeneengoede
overeenstemmingmetdeanalysesvanpraktijkgewassenvandereedsin
cultuurgenomen loswallen.Deconsequenties voordegezondheidvande
consument zullengetoetstwordenaanderichtlijnenvoor toelaatbare
gehaltenaanzwaremetaleninvoeder-envoedingsmiddelen,voor zover
dezealthansbeschikbaar zijn.

Zware metalen in de agrarische

biosfeer

Naasthetprobleemvanhetmetzwaremetalenverontreinigdehavenslibhebbenweindelandbouwtemakenmetdetoepassingvanslibafkomstigvanrioolwaterzuiveringsinstallaties.Vanhetgebruikvandit
eveneensmetzwaremetalenbelastezuiveringsslibopgraslandkomenin
ditverslagdeopnamevandemetalendoorhetgrasendeinspoeling
vandezemetaleninhetbodemprofieltersprake.
Verderisinhetverslagjaar eenbegingemaaktmeteenonderzoek
naardewijzewaaropdezwaremetalenbinnendeplantwordengetransporteerd.

(a) Zuiveringsslib

op grasland

Zuiveringsslibwordtopgrasland toegepastalsgoedkope stikstofenfosfaatmeststof.Als"ballast"bevat zuiveringsslib inverhouding
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totstalmestechtergrotehoeveelhedenzwaremetalen,speciaalwanneer
hetslibafkomstigisvanzuiveringsinstallatieswaarinookindustrieelafvalwaterwordtverwerkt.Bijdemeestgebruikelijkewijzevan
toedieningwordthetslibmeerderemalenperjaarinvloeibarevorm
overhetzokortmogelijkegrasverspreid.
Omdegevolgenvoorbodem,grasenveetebestudereniseenonderzoekuitgevoerdbijeenlandbouwbedrijfwaarreedsgedurende15
jarengrotehoeveelhedenzuiveringsslibwordentoegepast (giftin1973
ca.17tondrogestofperha).
Effecten

op de bodem. Gebaseerdopdegiftvan1973werdenperjaarde

gehaltenaanzwaremetalenvandelaagvan0-5cmvandegrondvolgens
berekeningverhoogdmet55ppmZn,32ppmCu,5ppmNi,0,5ppmCden
0,08ppmHg.Demetingenstemmenhiermeeovereen..Tenopzichtevande
voorlopigerichtlijnendieinonslandvoordezemetalenwordengehanteerdzijndezestijgingenhoog.Doorperiodiekploegenwordendeconcentratiesechtersterkverlaagd.
Bijhetonderzoekvaneenaantalprofielmonsters,gestokenopwel
ennietmetzuiveringsslibbehandeldepercelenvanhetzelfdebedrijf,
blekenZn,Cu,NienCdindelaagvan30-50cm(onderdeploegzool)
tezijnverhoogd.IndedieperelagenwasalleenvoorNieenverhoging
waartenemen.
HetCu-enZn-gehaltevandelaagvan0-5cmvanenkelepercelen
iszohoogdatverwachtmoetwordendatdeproductiviteitvandegrond
voorbepaaldegewassenreedsverminderdis.
Effecten

op het gras. Alsgevolgvanuitwendigecontaminatievanhet

grasdooraanhechtingvanslib-engronddeeltjesendoorverhoogdeopnamevanmetalenuitdegrondwordendegehaltenaanzwaremetalenvan
hetgrasmeteenfactor2-10verhoogd.Heteffecthiervanophetdier
zalafhangenvandeverteerbaarheid (opneembaarheid)vanhetgecontamineerdegrasvoorditdier.HetCu-gehaltevanhetgrasendegrondis
gemiddeldzodanigverhoogddatbijeeneventuelebeweidingmetschapen
dezedierenzoudensterven.
Effecten

op het dier. Deconditieendemelkgiftvanhetrundveezijn

goed.Overdegehaltenaanzwaremetalenindemelkendedierlijke
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organenisinmiddelseenonderzoekbegonnen.
(b) Transport

van zware metalen in de plant

Deproblemenvandeverontreinigingvandebodemmetzwaremetalenleidenmedetotdevraagopwelkewijzedezeelementennaopname
doorhetgewasbinnendeplantwordengedistribueerd,o.a.inhoeverre
demetalenindeteconsumerendelenterechtkomen.Meerkennisindit
verbandisevenzeervanbelangvoordenormalevoedingvandeplant
metspoorelementenenkanrichtlijnenopleverenhoeinbepaaldegevallendetranslocatievanmetalenkanwordenbeïnvloed.
Inhetverslagjaarwerdinditverbandnagegaanopwelkewijzede
metalenZnenMninhetfloëemvandeplantwordenvervoerd.Erwordt
bijditonderzoekgebruik gemaaktvanradioactieve isotopenvande
metalen.Demetalenwordeninhetfloëemsaponderzochtmetbehulpvan
fysisch-chemischescheidingsmethoden.
Bijdevoedingvan Ricinus

communis L.met51*Mnen3 2 Pwerdmet

behulpvanpapierelectroforesevastgestelddathetMninhetfloëemsap
voorhetgrootstegedeeltealsMn-ionaanwezig is.Doorscheidingvan
hetsapovermolecuulzevenvanhettypeSephadexwerdgevondendateen
kleindeelvanhetMngebondenisaanorganischemoleculenmeteen
molecuulgewichtvan1000-5000.Uithetonderzoekmet3 2 PkwamnaarvorendatdezeorganischemoleculenwaarschijnlijkookPbevatten.
Het floëemsapvandemet56 Zngevoede Ricinus-planten

werdop

dezelfdewijzeonderzocht.IntegenstellingmetMnisZnvoornamelijk
aanwezigalseennegatiefgeladenorganischcomplexmeteenmolecuulgewichtvan1000-5000.
DezeonderzoekingenwordenvoortgezetmetdemetalenNienCo.
Fosfaat onderz oek
Hetonderzoekoverfosfaatbetrofeenverkenningoverhetvoorkomenhiervaninbuitendijkseafzettingen,alsmedeenigaanvullendanalytischonderzoekoverdebetrouwbaarheidvandevoor landbouwkundige
doeleindeningebruikzijndePw-getalbepaling.
(a) Fosfaat in buitendijkse

afzettingen

Vandezijdevaninstantiesdietemakenhebbenmethetbeheer
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vanhetbuitendijkse oppervlaktewater bestaatveelbelangstelling voor
dematewaarinsedimentenkunnenbijdragentotdeP-eutrofiëring van
ditwater.
TABELV.Naar 100%vande fractie<16ymgeëxtrapoleerde fosfaatgehalten (in Z) vanafzettingenuitdeNederlandse delta
%P
Rijn
Ketelmeer
Hollands Diep
Haringvliet
oostelijkehavensRotterdam
Europoort Rotterdam
ZeeuwseMeer
Waddenzee
binnendijks bouwland
binnendijks grasland

1,0-1,1
0,9
0,6
0,4
0,6-0,8
0,2
0,2
0,2
0,02-0,12 (niet geëxtrapoleerd)
0,07-0,50 (niet geëxtrapoleerd)

Inditverbandwerd eenverkenninguitgevoerd naardefosfaatgehaltenvanafgezet slib indeNederlandsedelta.Enkeleresultatenvan
dit onderzoek zijnsamengevat intabelV.
Hieruitblijktdatdeze gehalten stroomopwaartsvandeRijnenin
hetKetelmeer (mondingsgebied vande IJssel)zeerhoog zijn.Bij de
overgangvanhet fluviatielenaarhetmarienemilieuviade estuaria
treedt eensterkedalingvandeze gehalten inhet slibop,zoalsblijkt
ophettrajectHollandsDiep-Haringvlietenbijdepassageviade
Rotterdamsehavens.Degehalten inhetmarienemilieu zijnvande
grootte-ordevandehoogstvoorkomendewaardenopbinnendijks bouwland.
Uithetvoorgaandeblijktdatde fosfaatgehaltenvanslib,gaande
vanhet zoetenaarhet zoutemilieu,dezelfde trendsvertonenalsdie
vandezwaremetalen.
(b)

Pu>-getalbepaling
Mede inverbandmetdegrotebelangstelling vanDuitsezijdevoor

onzePw-getalbepaling (extractievangrondmetwater 1:60,beideafgemetenalsvolumina)werd aandachtbesteed aandiedetailsvandeuitvoering,waaroverdiscussieverwacht konworden.Dezebetroffen inhet
bijzonderdeinvloedvanfouten inhetafmetenvanhetvolumegrondop
deuitkomstenvandebepalirjgenhetverkrijgenvanhelderefiltraten.
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Doordehiermeeverkregenresultaten,alsmededooreentoelichtingopdetheoretische achtergrondenvandemethode,werdinhetbuitenlandhetvertrouwenindeuitvoerbaarheidvandemethodeoproutineschaalenhetvertrouwen indedoelmatigheid hiervanversterkt.

Fysiologische

ziekten

Fysiologische ziektenincultuurgewassen kunnen aanleiding geven
totverminderde opbrengst enkwaliteitvanhetteoogstenprodukt.
Het zijnziektenalsstipbijappel,waterziekenneusrotbijtomaat
enkwadehartenbij erwten.Vaakwordenzeveroorzaakt dooreenlokaal
gebrekaaneenvoedingselement ineenbepaaldplantedeel.Delage
concentratiekanveroorzaakt wordendooreentegeringeopnamevanhet
element,maarookdooreenonjuisteverdelingbinnendeplant.
Inhetlaatstejaarwerdaanbeide aspectenaandachtbesteed.Zo
werdenproevenuitgevoerd overderelatietussendeK/Ca-verhoudingin
devoedingsoplossing endeopnamebijtomaat,terwijltevenswerdgeletophetoptredenvankleurgebreken (waterziek)bijdezevrucht.Het
bleekdatvooral inhetgebiedtoteenK/Ca-verhouding inequivalenten
vanongeveer0,1bijtoenamevandezeverhoudingdeK-opname sterk
stijgtendeCa-opname sterkdaalt.Deindrukwerdverkregendatde
kleurgebrekenbijderijpetomaatminder ernstigwordenbijeenbetere
K-voedingeneenhiermee samenhangendebetereMg-voorziening.Hoewel
bijeenbetereK-voorziening hetMg-gehaltevandevruchtentoeneemt,
ishetopmerkelijkdathierbijdeMg-gehalteninhetbladvolgenseen
minimum-curve verlopen.
Ineenpotproefmetappel (stiponderzoek)werdhetCa-niveau
trapsgewijzeopgevoerd.DepHveranderdehierbijvanca.4,5tot7,4,
terwijlhetinwateroplosbareCaopliepvan60tot1600mgCaOper
1 grond.Bijdehoogstebekalkingsobjectenwerddoor behandelingen
metFe,MnenBvoorkomendatergebrekaanspoorelementen optrad.
Hetresultaatwasdatbijtoenemendebekalkinghetstippercentageafnam.Ditwasteverklarenuiteentoenemend Ca-gehaltevandevruchten.
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Afdeling Biologie van de grond

dr.H.vanDijk,

afdelingshoofd

Deonderwerpenwaaraandoordeze afdelingin1974werd gewerktbetroffeninhoofdzaak:
Neveneffectenenafbraakvangrondontsmettingsmiddelen (resp.
ir.G.Lebbinkendr.H.vanDijk).
Rizosfeerdynamiek (drs.G.Jager).
Biotechnisch onderzoekrondommest-gier-stankproblemen (drs.H.G.
vanFaassen,dr.H.vanDijk,E.H.Bruins).
Debodemals(bio)filtervoororganische fosforverbindingen(dr.
R.G. Gerritse).
Het laatstgenoemde onderwerpisnieuw.Vanwegedeurgentie,voortvloeienduitdeintensiveringvandeveehouderij,werdenhiervoor
tweeZ-formatieplaatsentoegewezen.Verderwerd éénZ-formatieplaats
terbeschikking gesteldomeenextraimpulstegevenaanhetbiotechnische Megista-onderzoek.
Onderwerpendievergelekenmetvoorgaandejarenhiernietmeer
zijngenoemd zijno.a.deeutrofiëring (alhoewelookhetonderzoek
naardefilterfunctievandegrondhierrechtstreeksmeetemaken
heeft)endestikstofbemestingopbasisvangrondonderzoek.Ditiseen
gevolgvandeinterneherstructureringwaarbijdebetreffende onderzoekers (ir.G.J.Kolenbranderening.J.Ris)bijdeafdeling Bemestingindelandbouw zijn ingedeeld.
Nevenef'feeten
Invloed

en afbraak van

grondontsmettingsmiddelen

van diahloorpropeen/diahloorpropaan

de metabolische

functie

en de samenstelling

en van metam-natrium
van de microflora

op

in grond

Veldproevenopklei-enzavelgrondenin1974bevestigdendein
1973gedanewaarnemingdatdeinvloedvangrondontsmettingindeherfst,
metDDenverwantemengselsofmetmetam-natrium,opdevoorjaarssituatietenaanzienvanminerale stikstofverbindingen indegrond praktisch
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teverwaarlozen is.Zulksintegenstellingtotdeervaringenbijzandgrondwaargrondontsmettingmet dichloorpropeen/dichloorpropaan-mengsels
deuitspoelingvanstikstofsterkreduceertdoordatdenitrificatie
langdurigwordt onderdrukt.Bijmetam-natriumwasditookhetgeval,
maarinminderemate.
Uit laboratoriumproevenwerddeindrukverkregendatdelangdurigheidvandenitrificatieremmingmede afhangtvanhetnitrificerendvermogenvandegrond.Isditvannature gering-enhetisbijzandgrondennormaliter geringerdanbij klei-enzavelgronden-danduurtde
remminglanger.
Opnieuwbleekdatdiverse grondontsmettingsmiddelenencomponenten
daarvaneenverschuiving o.a.indecellulolytischemicroflorateweeg
kunnenbrengen,zonderdatditleidttotduidelijkeverschillenin
afbraaksnelheidvoorcellulose.
Aarmisvorming bij wintertarwe

na grondontsmetting

met

diahloorprapeen/

dich loorpropaanmengse Is
Ineenveldproefwerdopachttijdstippen (november-april)bij
verschillende groeistadiavanManellawintertarwe,tebeginnenbijde
opkomst,eengrondontsmettingmetVidden-Duitgevoerd (100l.ha - 1 ).Op
alleveldjes,geïnjecteerdbijdegroeistadia1-5volgensdeschaalvan
Feekestrad aarmisvormingop(fig.8).Hetmeest gevoelig lijkthetgewasinhetstadiumvanvolleuitstoeling. Injectiebijgroeistadium6
ofhoger leiddeniettot'aarmisvorming (weltotenigegroeiremming;
hierdoorwaserinalleobjectenopbrengstderving).
Eenandereveldproefwaseropgerichtdestofofstoffen,verantwoordelijkvoordeaarmisvorming,teidentificeren.Daartoewerdendiversehandelsprodukten,enfractiesencomponentenhiervan geïnjecteerd
opdrietijdstippenrondomhetmeest gevoeligegroeistadium.Hierbij
bleekdathetjuisthettotdusver onschuldig geachte 1,2-dichloorpropaanofeenomzettingsprodukthiervanisdatdeaarmisvormingveroorzaaktenwelreedsineenhoeveelheidvan4l.ha 1, d.i.81vandehoeveelheiddiebijnormalegrondontsmetting indeherfstwordt gegeven
(ziefig.9 ) . Hetpercentage oogstderving isechternietgelijkaanhet
percentage aarmisvorming,doordateengroterkorrelgewichtbijdemisvormde arenhetgeringere aantalkorrelsdeels (somsgeheel)compenseert.
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Fig.8.AarmisvormingbijManellawintertarwe,veroorzaakt door 1,2-dicloorpropaan.Vanlinksnaar rechts:normaleaarenintoenemendemate
misvormdearen.
Fig.8.EarmalformationinManellawinterwheat,causedby1,2-dichloropropane.Fromlefttoright:anormal earandthreeprogressivelymore
seriouslymalformed ears.

Omzettingen

van DD-oomponenten in de grond

Enkelenogbestaandeleemtesinhetreedsverrichteonderzoekwerdenaangevuld.Zowerddepersistentievano.a.1,2-dichloorpropaan,de
componentdieaarmisvorming geeftbijwintertarwe,nadervastgesteld.
Incubâtieproeveningeslotenflessenmetverschillendegronden leverden
eengemiddeldehalfwaardetijdvan52dagenbij 15°C,d.i.gemiddeld
4 xdievancis-1,3-dichloorpropeen.Anderzijdsbleekuitliteratuurgegevensdatinhetvrijeveldeensnellerevervluchtiginguitdegrond
teverwachten is.Helaaskunnennoggeenvoldoendnauwkeurigeresidubepalingeningrondmonstersvanveldproeven,evengevoeligalsdebiotoets
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%> aarmisvorming
% ear malformation
1001-

0
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hoeveelheid 1,2-dichloorpropaan
quantity of 1.2- dichloropropane
l.ha- 1

Fig.9.Verband tussenhet percentagemisvormde arenbijManellawintertarwe endehoeveelheid 1,2-dichloorpropaan, indegrond geïnjecteerd
(op 18-4-1974)toenhet gewashetmeest gevoeligwas.
Fig.9.Relationbetween thepercentage ofmalformed earsofManella
winterwheat and theamount of 1,2-dichloropropane,injected into the
soil (on 18April 1974)when theplantswere inthemost sensitive
stage.

chloropropane

36 A2 46 54
halfwaarde tijd, dagen
half life, days

Fig.10.Detemperatuurafhankelijkheid vanhetverdwijnenvanenkelecomponentenuit dichloorpropeen/dichloorpropaanmengsels inrulvochtige
grond (gemiddeld voor twee zand-entwee zavelgronden).
Fig.10.Temperaturedependence of thedisappearance of some components
indichloropropene-dichloropropane mixtures inmoist soil (average for
four soil types).
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metwintertarwe,wordenuitgevoerddoordatdehuidigedetectiegrensbij
degaschromatografischeanalysevoor 1,2-dichloorpropaan (nog)tehoog
is.
VerderwerdvoordehoofdcomponentenvanhetDD-mengseldetemperatuurafhankelijkheidvanhetverdwijneninrulvochtigegrondnagegaan
(fig.10).Bijcis-entrans-1,3-dichloorpropeenwerddesnelheidsconstanteper10°Cstijginggemiddeldongeveer 1,8xzogroot.Dezetemperatuurafhankelijkheid lijktvoor 1,2-dichloorpropaanietsgroter.
Boveneenzekervochtgehaltevandegrond lijkterweinigverschil
inhalfwaardetijd (nagegaanbijcis-1,3-dichloorpropeen)tezijn;in
luchtdrogegrondisdehalfwaardetijdaanzienlijk hogermaarbepaald
nietoneindiggroot.
Afgaandeophetvrijkomenindegrondvanchloride-ionenzoude
totaleafbraakvandeorganischechloorverbindingenuiterst traagverlopen.Ditlijkt,gezienanderegegevens,nogalonwaarschijnlijken
moetdaaromnognadergeverifieerdworden.

Rizosfeerdynamiek ; speoif-ieiveit

van de

vizosfeermieroflora

Het ecologischonderzoeknaarverschillentussendegehelebacterieflorainderizosfeer (vanenkelegewassen)endievandeniet-doorworteldegrondwerdvoortgezetmetdebepalingvandegeneraderisolaten,hunvermogenverschillendesubstratenaantetastenenhungevoeligheidvoorantibiotica.
Zeerkortsamengevat:Debacteriepopulatiesvanrizosfeerennietdoorworteldegrondverschilleninveleopzichten.InvochtigegrondbestaatderizosfeerpopulatiemerendeelsuitGram-negatievebacteriën.In
drogegrondverschiltzeinditopzichtnietvandepopulatieinnietdoorworteldegrond,maarblijvenandereverschillenbestaan,zoalseen
kleinere ArthPobaater/Corynebaater-verhouding,

eenanderafbraakvermo-

geneneenanderegevoeligheidvoorantibiotica.
Hierbijmoetwordenaangetekenddathethiereenonderzoekbetreft,
verrichtbijenkelegewassen,in êên groeiseizoen,op êên proefveld,zij
hetbemonsterdopviertijdstippen.
Het onderzoekwordthiermee,althansindezeopzet,afgesloten.Het
isgeblekendateenanalysevandetotalebacteriefloraindezeomvang
niet zinvolisaantepakkendoor êên onderzoekermet êên oftweeassi-
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stenten.
Debereikteresultatengevengeenaanleidingteveronderstellen
dathetnutvanvruchtwisselingvoordebestrijdingvanbodempathogenen
alsregelopnogietsandersberustdanopdevervangingvaneenwaardplantdooreenniet-waardplant.Achteraf lijktditooknietverwonderlijk:hetvanplantewortels afkomstige organischemateriaalvormtniet
eengelijkmatigvloeiendevoedselstroomvanconstante samenstelling
voordemicroben,dieslechtsperplantesoort zouverschillen.Hoedanigheidensamenstellingvandeze"stroom"worden sterkmedebepaald door
ouderdomenconditievandeplant.Daarnaastendeelsdaardoorheen zijn
variaties inhoedanigheidvandegrondeninvochtgehalteentemperatuurvaninvloedopkwaliteitenkwantiteitvandemicrobenpopulatie,
zowelinalsbuitenderizosfeer.Dekansdateenwillekeurig volggewas
viaeenspecifieke rizosfeerpopulatie aanhoudendeenversterkte druk
uitoefentopeenwortelparasiet lijktdanookbijzonderklein,temeer
daardelaatstebijontbrekenvaneenwaardplant inruststadiumisen
daardoorminder gevoelig.
Inelkgeval lijkthetaantebeveleneenonderzoekalshierverrichtnietteentamerenalseendergelijkedruk (antagonisme)inde
praktijknietduidelijk gesignaleerdis.
Deverruimingvanhetinzichtinditaspectvanderizosfeèrdynamiekisalseenwinstpuntvanhetverrichteonderzoekaantemerken.

Biotechnisch onderzoek rondom megista-problemen
Optimalisering van de biologische verwerking van kalverdrijfmest
een
"actief-slibsysteem"

in

Bijdebiologischeverwerkingvankalverdrijfmestiseenvande
groteproblemenhoedestikstofverbindingen (aanweziginammoniumvorm
eninorganischeverbindingen)hieruitverwijderd kunnenworden.Theoretischmoetditmogelijk zijndooropeenvolgenddestikstofverbindingentenitrificerenentedenitrificeren.Ditkangebeurenineenactief-slibbeluchtingssysteem.Omuiteindelijkeenacceptabel effluentte
produceren,dienthieruitnaastnitriet (en/ofnitraat),ookfosfaaten
zoveelmogelijk gesuspendeerdmateriaaltewordenverwijderd.
Uithetonderzoeknaar optimaliseringvandeprocessen zijnde
volgendepuntennaarvorengekomen:
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(a)Vooreenmaximalestikstofverwijdering dienennitrificatie en
denitrificatiebeide zovolledigmogelijk teverlopen.Periodenvanbeluchtendienendaaromtewordenafgewisseldmetperioden zonderbeluchten.Kalverdrijfinestkanwaarschijnlijkhetbest,verdeeld overhetetmaal,inenkeleportieswordentoegevoegd,steedsgevolgddooreenperiodezonderbeluchten.DalingvandepHbeneden7,0kanwordentegengegaandoortoevoegingvankalkmelk;hierdoorwordt tevensmeer fosfaat
methet surplusslib afgevoerd enmindermethet effluent.De grootte
vandedagelijksebelastingkanhetbestewordenvastgesteld opgrond
vandehoeveelheid ammoniumstikstof inhet influent.
(b)Denitrificatieverliep inveel gevallenslechtstotnitriet,
waarschijnlijkdoordat eengrootdeelvandetijd geenopgelostezuurstofaanwezigwas.Meerdan901vandedenitrificatievondplaatsin
hetactief-slibsysteem.
(c)Effluent ofmixkaneenmaalperdagworden afgelaten opeen
momentdatdenitrificatievrijwelvolledigverlopen is;eventueelna
êên verlengde beluchtingsperiode.
(d)Resterendnitriet en/ofnitraat inheteffluentkonworden
gedenitrificeerd ineendenitrificatiefasemettoevoegingvanmethanol.
Hetwasookmogelijknitriet teverwijderen zondertoevoegingen,nl.
doornabezinkenvanafgetaptemix.
(e)Voor eenvolledigenitrificatie (totnitriet)endenitrificatie
istheoretisch eenminimale (BOD:N-verlies)-verhoudingvereistvan 1,7
eneenverhouding groterdan3,4 lijktgewenst.Bijnitrificatie tot
nitraatbedragendezeverhoudingenresp.2,9 en5,7.Hetbleekinderdaad indeproevendatbij een (BODrN-verlies)-verhoudingvan3,3 nog
eenzeerhogestikstof
verwijderingplaatsvond.
Nitriet leverdeviadenitrificatie 40tot 501vande zuurstofdie
nodigwasvoordeoxidatievandekoolstofverbindingenuitdekalverdrijfinest.Hieruitblijkthoezeerhetnodig isomheteffluent eerst
zoveelmogelijk alswaterstofdonorvoordedenitrificatievannitriet te
latendienen,alvorenstegaanbeluchten.
(f)Bij 15Cverlopendeprocessen langzamerdanbij 25°C;daarom
kanbij lageretemperatuurminderhoogwordenbelast.
(g)Desamenstellingvandekalverdrij
finest
isvan invloedopde
matewaarin stikstofverwijderingplaatsvindt endaardoorookopdehoeveelheid stikstofdiemet effluent envooral met surplusslibmoetworden
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afgevoerd.Hierbij isvooralvanbelanghoeveel organische stikstofin
het effluent aanwezigisendeverhoudingvanafbraaktotcelsynthese;
ookhierkandetemperatuureenrolspelen.
Korte samenvattingvandezuiveringsresultaten:
Stikstof:

Bijeengoedeprocesvoeringwerd slechts M vandeinge-

voerde stikstofmetheteffluent afgevoerd.Methetslibwerd 10tot
30°êvandeingevoerde stikstof afgevoerd,afhankelijkvaninfluentsamenstelling,temperatuur,afbraak,enz.
Fosfor: NauitvlokkingvanheteffluentmetAVRofkalkmelken
filtratiewerd 1 % ofmindervanhetingevoerde fosformetheteffluent
afgevoerd.
COD (BOD): HeteffluentheeftnogeenCODvan1tot3gperliter;
deverhoudingvanCODenBOD 5 bleekintweegevallenwaardeBOD5werd
bepaald ongeveer20tebedragen (BOD5wasresp.65en92mg.l l ) . Voor
influentisCOD/BOD5 ongeveer2.
Afbraak

van "vluchtige

stof": Dezebedroeg20tot551bijtempera-

turenvan20-33Cenomstreeks301vandeproefseriebij15C.
De winning van eiwitrijk

veevoer uit

varkensmest

Dedoelstellingenvanditonderzoek,nl.eensnellerecyclingvan
eendeelvandemest,zijnditjaarmedenaar aanleidingvaneigenresultaten,inverschillende bijeenkomstendoorgepraat.Dehuidigevisieis
dathetverwerkenvanvarkensdrijfmestmetalshoofddoeldeproduktie
vanSingleCell Protein (SCP)uiteconomisch oogpuntweinigperspectievenbiedt.Dezevisieisgebaseerdopdevolgende overwegingen:
(a)Varkensdrijfmest (faeces+urine)heeft geengoede C/N-verhouding:dezeis3-8terwijlvoormicrobiëlecelsyntheseeenverhouding
van 10-20gewenst is.Deverhoudingbeschikbare C/beschikbareNisnog
lager.
(b)Ongeveer 201vandeCinvarkensmest komtvoorindemoeilijk
afbreekbareruwvezelfractie.Echterookwanneermenerinslaagtomdeze
fractieteontsluiten (onderzoekvandeVakgroepMicrobiologie,LH)is
dit slechtseenbeperktebijdrageinhetC-tekort.
(c)Erzijngeengoedkope C-bronnenbeschikbaaromaandemesttoe
tevoegenomdeC/N-verhouding teverbeteren. Zondertoevoegingvaneen
C-bronblijftbijdeproduktievaneenmaximalehoeveelheid biomassa
uitdrijfmesteenzeerstikstofrijk effluent over.
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(d)HetismogelijkomdeovermaatNindemestteeliminerendoor
nitrificatie-denitrificatie.Hierbijwordt echtereengroterdeelvan
debeschikbareCverbruikt.
(e)EenkleineSCP-fabriekmoetnogeenproduktievan101*tonper
jaarhalen.Wanneer 1/3vandeNuitvarkensdrijfmestbenutkanworden,
isdemestnodigvan600.000varkens.Ditbetekent aanzienlijkeorganisatieentransportkosten,zekerwanneer alleendemestoverschottenverwerktworden.
Wel leekhetzinvolonderzoektedoennaardemogelijkheid eiwit
tewinnenalsbijproduktvaneen"milieuvriendelijk"mestverwerkingsprocêdê".Daartoewerd,aansluitendenvoortbouwendopdeervaringen
feces

vacuümdroog stoof /
vacuum oven

denitrificatie /
dénitrification
ca 4 8 u u r bij 25°C/
approx. 48hat 25°C

urine

o

70'C
20mmHg

5f

zeefIsieve
600 ju m

BIOMASSA
roere n/stirring
500rpm

ca.30C

A afschenken/
decanting

centrifuge
2500rpm-20min

volume12 l.

—/

beluchting/aeraf/on
121.h-1

SUPERNATANT:
EFFLUENT

FERMENTOR

Fig.11.Verwerkingvanvarkensdrijfmesttot"biomassa".
Fig.11.Processingofpigslurry into"biomass".
verkregenmetkalverdrij
finest,
eenfermentor opgestartmet(verse)
varkensdrijfmest,waaruit groveredeeltjesviaeen600-pm-zeefwaren
verwijderd.Dewerkwijzeisschematischweergegeveninfiguur 11.
Varkensdrijfmestwerdingedeeltentoegevoegdaandemixinde
fermentor.Eénkeerperdagwerdmixafgetaptophetmomentdathet
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BIOMASS

zuurstofverbruik (desubstraatademhaling)begonaftenemen;opdatmomentwasooksteedsvrijwel alleammoniumstikstofgenitrificeerdtot
nitrietenliephetgehalteaanopgeloste zuurstofvrij snelop.Door
deafgetaptemixgemiddeld 48uurtelatenstaanvondeenvolledige
denitrificatieplaatsvannitriet.Daarnawerdhetslib afgecentrifugeerdengedroogdbij70°Cen20mmHgineenvacuümdroogstoof.Het
gedroogdeprodukt-"biomassa"-werd daarnanoggemalen.
Overdesamenstelling geefttabelVIinformatie.
gedroogdebiomassa(in%

TABELVI.

Samenstellingvande

Periode

DS

"VS"

As

N
org

"Ruweiwit"

B1
B2

97
97

58
58

42
42

4,6
4,5

28,7
28,1

vandrogestof)

Hydr.

• •+
eiwit*

16,9
15,8

COD

p
totaal

62
62

6,6
6,0

''""Ruweiwit"=N o r g x6,25.
tHydrolyseerbaar eiwit= Zaminozuur-stikstof (gevondennahydrolysemet
6Nzoutzuurbij120°C)x6,25.
De"biomassa"bevatvrijveelas,grotendeelsindevormvancalciumfosfaat.De"vluchtige stof" (gloeiverliesbij600C)bestaatvoor
ongeveerdehelftuit"ruweiwit".
Hetonderzoekheefto.e.gegevens opgeleverd overdeinvloedvan
debelasting (enverblijftijd)opdeafbraakvanorganischestof,opde
"biomassa"-produktieenopdekwaliteitvanheteffluent.Hetlaatste
bevattenog1-2%vandeingevoerde stikstof,3-51vandeCODen6-291
vanhetfosfaat,hetgeennogbelangrijkkonwordenverlaagddoorgebruikvanuitvlokkingsmiddelenenfiltratie.
Resumerendkanwordengestelddathetmogelijkisgeblekenomde
produktievan"biomassa"tecombinerenmethetafleverenvaneenrelatiefschooneffluent,ineengeheel stankvrijproces.
Hetmoetnogblijkenofdezebiomassaeengedeeltevanhetnormale
veevoerkanvervangen.Daartoewordtmomenteelvolgensonze richtlijnen
bijhetIBSop200-literschaaleengroterehoeveelheid "biomassa"
geproduceerdvoorvoederproevenbijhetILOB.
Daarnaastwerd insamenwerkingmethetCTIoriënterend onderzoek
gedaannaardemogelijkheid eiwitdirect,technisch,tewinnenuitvarkensdrijfmest.Verse faecesbevatnl. reedseiwit,vooreenbelangrijk
deeleveneensindevormvanmicrobiëelcelmateriaalvandedarmflora
S3

(volgensvoorlopige gegevensisca.20°svandeorganische stof"ruw
eiwit",dathiervoor70à 80%uitechteeiwittenbestaat).Diteiwit
isvooreendeelteconcentrerendoor centrifugerenvandedrijfinest
naafzevenvaneenvezelfractieopzevenmeteenmaaswijdte 100à200
pm.Devezelfractieisrelatiefveel armeraano.a.stikstofenkoper
dandetotalemest.Hetkoperzouvnl.inheteiwitconcentraat terechtkomen.Hetcentrifugaatbevatnogzeerveel stikstof (o.a.dieuitde
urine),maarooknogzoveelkoolstofverbindingendateenbiologische
verwerkingtot"biomassa"eneenredelijk schooneffluentmogelijk
lijkt.
Hetisdebedoelingookdemogelijkhedenvanditprocédénaderte
onderzoeken.
De bodem als (bio)filter

voor organische

fosforverbindingen

Detoedieningvanforsehoeveelhedendrij
finest
roeptdevraagop
naardecapaciteitvandebodemalsfysisch,chemischenbiologisch
filtervoordeorganischefosforverbindingenuitmestengier.In1974
isonderzoek gestartomdeze zeercomplexevraag indringendtebestuderen.
Allereerstwerddeinspanning gerichtopeendifferentiërende analysevoordezefosforverbindingen.Eenmethodeisontwikkeldwaarmee
uit gevriesdroogde drij
finest
allefosfaatkonwordenopgelostengeëxtraheerd.Eenbijzonderemoeilijkheid hierbijvormtdeinstabiliteitvan
sommigeorganische fosfaatcomplexen.VerderkonmetbehulpvanNorit
eengedeeltelijke fractioneringwordenbewerkstelligd,diedoorvergelijkingmethetgedragvanzuivereverbindingenenmodelstoffenkon
wordengeduid.TabelVIIillustreertwattotdusverisbereikt,waarbij
aangetekendwordtdatdecijfersnognietalsgemiddeldenvandediversemestsoortenmogenwordenbeschouwd.
Geprobeerdwordteenverdere fractioneringteverkrijgenvia
vloeistofchromatografie.
Eenbeginwerd gemaaktmetdetoepassingvandehoge-drukvloeistofchromatografievoordebepalingvanadsorptie-isothermenentransportsnelhedenvanorganischeenanorganische fosfatenindiversegronden.
(Hiermeewordteennieuwe techniekgeïntroduceerd inhetonderzoekvan
transportprocessenindebodem.)

54

TABELVII.Eenfosfaatanalysevanenkeledrijfmestmonsters
Soortmest

TPD

TPE

IP

OP

varkens
kalver (2w)
kalver (8w)
runder
kippe

4,1
3,1
5,0
2,0
5,7

4,0
3,0
5,1
1,9
5,9

3,3
2,6

0,7-0,8
0,4-0,5
0,8-0,9
0,4-0,5
2,4-2,6

A,2

1,5
3,3

OPi

0P2

0,1-0,3

0,4-0,7

0,2

0,2

0,3-0,4
0,2-0,3
1,0-1,2

0,4-0,7
0,1-0,3
1,2-1,6

TPD=totaalPindrogemest.
TPE=totaalPinextract.
IP =totaalanorganischePinextract.
OP =TPE-IP=totaalorganischeP.
OPi=organischePgeadsorbeerdaanNorit,vnl. (oligo)nucleotiden,
verder fosfoproteïnen(?)enfosfor-humuscomplexen(?).
OP2=organischePniet geadsorbeerdaanNorit (inositolfosfaten,
suikerfosfaten).
Allesbetrokkenopgevriesdroogdedrijfmestin%P2O5.
Verderwerd lekwater onderzochtvangrondkolommenwaaropgrote
hoeveelhedendrijfmestwarengegeven.Hieruitbleekdatorganische fosfaten,inwelkevormdanook,veeleerderuitspoelenendusveelminder
sterkgeadsorbeerdwordendanhetanorganische fosfaatuitdemest.
Tenslottezijvermelddateenbeginwerdgemaaktmethetopstellen
enindecomputerbrengenvaneentransportmodelvanfosfaatindegrond.
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Afdeling Bemesting in de landbouw

dr.ir.K.W.Smilde,

afdelingshoofd

Het onderzoekindezeafdelingisgerichtopdeinvloedvanbemesting,metanorganischeenorganischemeststoffen,opdeopbrengsten
kwaliteitvangewassen,endebelastingvandegrondenhetgrond-en
oppervlaktewater alsgevolgvandezebemesting.
Voortganginderesultatenmetbetrekkingtothetstikstofonderzoekvandegrondwettigenenigoptimisme inzakedebruikbaarheidvan
grondonderzoek alsbasisvoordeteadviserenmeststoffenhoeveelheden.
De sterkestijgingvandekunstmestprijzenwasaanleidingtothernieuwdebezinningophetbemestingsadvies,metnamet.a.v. fosfaat.
Hetrapport "Alternatieve Landbouw,inventarisatie,evaluatieen
aanbevelingenvooronderzoek" (Wageningen,1974)heeft geleidtoteen
intensieve studieoverdeconsequentiesvaneenkunstmestloze landbouw
voordevoedselvoorzieningvandeNederlandsebevolking.
Studies overdemogelijke gevolgenvantoedieningvan(overmatige)
hoeveelhedendierlijkemestenafvalstoffen,zoals zuiveringssliben
stadsvuilcompost,werden intensiefvoortgezet.Opditgebiedwordtin
diversecommissiesenwerkgroepenopbijzondernuttigewijzesamengewerktmetandere instituteneninstanties,zowelopnationaal alsop
internationaal niveau.Inditverbandverdient speciaaldesamenwerking
metDuitsland (Landwirtschaftliche Untersuchungs-undForschungsanstalt
teMunster)vermelding.
Bemestingsondevzoek

landbouwgewassen

Stikstof
In1974ishetonderzoeknaardelandbouwkundigebetekenisvanhet
N-gehaltevandegrondvoortgezetmetaardappelen (zesproefvelden)en
suikerbieten (achtproefvelden).
Voorwintertarwewerddebetekenisnagegaanvandeprijsverhouding
stikstofmeststof/oogstprodukt voordeteadviserenbemesting.Deinvloed
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vandeprijsverhoudingwerdvastgesteldvoorverschillende grondsoorten
methoeveelhedenmineralestikstofindelaagvan0-100cm(gemetenomstreeks1maart)variërendvanminderdan70totmeerdan120kgper
hectare (ziefig. 12).Deeconomischoptimalestikstofgiftwerdberekend
vooreenaantalprijsverhoudingen,indefiguurgeïllustreerdvoorde
waarden1en10.Derecenteprijsverhogingvandestikstofheeftvolgens
dezegegevenshoegenaamd geen invloedopdehoogtevandeoptimale gift
voorwintertarwe.
yield increase
in Oft per ha

wheat

opbrengstvermeerdering- tarwe
in g u l d e n s per ha
+800,

soil
status
in
spring
bodemtoestand
in v o o r j a a r

N-arm

low N

(N-min <:70kgN/ha)

N-midden

mediumN

( N - m m . 7 0 - 1 2 0 kg )

H200

N - rijk

high N

(N-min.>120kg)

0

10

80
120
160
N - b e m e s t i n g in kg N p e r ha
N fertilization
in kg N per ha

Fig.12.Opbrengstvermeerdering bijtarweinafhankelijkheid vande
stikstofbemesting.DeoptimaleN-giftwordt bepaald doorderaaklijnen
diedeprijsverhouding stikstofmeststof/oogstproduktweergeven.
Fig.12.Effectofnitrogenfertilizationonyield increaseofwheat.
TheoptimumrateofNapplicationisdeterminedbijmeansofthetangentswhichrepresent thepricerationitrogen fertilizer/harvested
product.
Veelaandachtwerdbesteedaandeoptimalebemestingvangrasland.Het
onderzoekoverhetoptimaletijdstipvanstikstofbemesting inhetvoorjaarweesuitdatineenzachtvoorjaarals1974bijeennormalehoeveel-
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heidneerslagdebemestingalvroegenzelfsovereenvrij langeperiodekanwordengestrooid zonderverliezeninproduktieteveroorzaken.
Zowaserbijdeeerstemaaitijd (weidestadium,ca.1600kgds.ha 1) en
detweedemaaitijd (hooistadium,ca.4000kgds.ha ! )maarweinigverschilinopbrengst tussendebemestingsdata22januari,1,12en25 februarien12maart,metzgn.temperatuursommenoplopendvan105tot
302°C.
Fosfaat
Desterke stijgingvandekunstmestprijzennooptetoteenhernieuwdebezinningophetbemestingsbeleid,metnametenaanzienvandegewenstefosfaattoestandvandegrondendetoepassingvanrijenbemesting
bij sterkopPreagerende gewassen,zoals stamslâ-entuinbonenenmais.
Geblekenisdat,zelfsnatoedieningvan(P-rijke)varkensdrijfinest,
rijenbemestingnogvoordelenbiedt.Devoorlichtingsdienst heeftopde
prijsstijging gereageerdmetlagere adviezen,diebijvoorlopigetoepassingverantwoord lijken.
Opkalkrijkekleigrondenbleekopnieuwtoedieningvanfosfaatmeststofinfebruarioflatervoordelentebiedenbovenbemesting inhet
najaar,voorhetopwintervoorploegen.Behalveindeontwikkelingvan
hetgewas (aardappelenenbieten),kwamditookduidelijktotuiting
indestijgingvanhetPw-getal,eenmaatvoorhetinwater oplosbare
fosfaat.
Invoortgezet onderzoek overdeveranderingeninPw-getalvande
bouwvoordoorbemestingenbekalkingblekengrondenmeteendoorgaans
laagPw-getal (bruineontginningsgronden,kalkarme,zware,ijzerhoudendekleigronden,ensommige zeerkalkrijkekleigronden)belangrijkmeer
fosfaattevereisenomhetPw-getalteverhogendangrondenmeteenvan
naturehogerPw-getal.BekalkingverlaagthetPw-getalopzand-endalgrondmaar leidtopkleigrond (totpH-KCl6-6,5)toteenverhoging.
Kalium
Deresultatenvanproevenopzeekleienlossoverdeinvloedvan
kalibemestingopdeblauwgevoeligheidvanaardappelenmanentotenige
voorzichtigheid t.a.v. zwarebemestingeninhetvoorjaarmetchloorhoudendemeststoffen (600-1200kgfaO.ha"1alsK-60),metnameoplichte
zavelgronden.Inzulkegeval-lenisbemesting inhetnajaaraantebevelen.
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A'atrium
Opzwarekleigrondenloss,intotaalvierproefvelden,bleeknatrium (180kgNa20.ha 1) eengunstige invloedtehebbenopdebiet-en
suikeropbrengstvansuikerbieten,ookbijeenvoldoende kalibemesting.
Inhetalgemeenwerktenatriumsulfaatbeterdannatriumchloride (landbouwzout).
Kalk
Hetonderzoek overdeinvloedvandepHopdereactievangrasop
stikstofbemesting werdgeïntensiveerd.Deresultatenvandeproefmet
pH-trappen,opgebouwdmetzwavelzure ammoniak (za),ureum,kalkammonsalpeter (kas)enkalksalpeter (ks)(ziejaarverslag over 1972/1973)
zijnweergegevenintabelVIII.
TABELVIII. Drogestofopbrengsten (100kg.ha';4sneden)bijverschillendepH-KCl-waardenonder invloedvanverschillende N-giften (kas-26%
N,verdeeld over4sneden)
N

'
-,
kg.ha1
0
115
230
345
460
575

pH-KCl
4,5

5,0

5,1

5,4

31,9
74,0
102,3
113,7
122,2
123,1

41,1
82,8
105,1
119,2
127,5
130,8

41,4
80,2
105,6
119,2
126,9
127,7

39,9
77,4
106,9
118,2
126,2
131,2

t Opgebouwd invoorafgaande jaarmetresp.za,ureum,kas, ks.
Hoewel,metnameindeeerste snede,deopbrengstenbijpH-KCl4,5
(za-veldjes)duidelijk achterbleven,is(nog) geenduidelijke invloed
vandepHopdeN-reactiewaartenemen.Involgende jarenzalookaandachtwordenbesteedaandebotanische samenstelling endekwaliteit
vandezode.
Intussen zijneruitproevenopnieuw ingezaaid grasland aanwijzingenverkregendatdepHindelaagvan5-15cmmeerbetekenis heeftvoor
deN-reactiedandepHindelaagvan0-5cm.Pasnadatdeinvloedvan
bekalking zichwatdieper inhetprofielmanifesteerde,vielereenpositievepH*N-interactiewaartenemen.
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Organische

meststoffen

HetonderzoekinveeljarigeproefveldenenvakproevenoverdeinvloedvandiversevormenvanorganischebemestingopdeN-behoeftevan
verschillende gewassenenophetverloopvanhethumusgehaltevande
grondwerdvoortgezet.TabelIXvermeldt enigeresultatenvoor zavelgrondindeNoordoostpolder,oogstjaar1974.
Tabel IX.Suikeropbrengsten inkg.are l opdeorganische-stofbedrijven
(proefvelden)vanhetInstituutvoor Bodemvruchtbaarheid indeNoordoostpolder
0kgN. .ha"1

Kunstmestakker
KIaverland
Wisselweide

OptimaleN- -gift'

DOB*

PrLov6

DOB

PrLov6

113
113
127

103
117
124

125(220)
125(220)
127(0)

134(170)
138(150)
125(60)

Getallen tussenhaakjes.
ïDrieorganische-stofbedrijven.
InsamenwerkingmethetConsulentschapvoor Bodemaangelegenheden
indeLandbouwwerdenverschillendenormenvoorproduktieensamenstellingvandierlijkemestherzien.
Tenbehoevevaneenenquête overdemilieupositievanvarkenshouderijenwerdaanhetProduktschapvoorVeeenVleesmedewerkingverleendbijdeberekeningvandemest-enmineralenproduktievoordeze
bedrijven.
Ophetin1971ophettereinvanhetInstituut aangelegdeproefveldmetgrotehoeveelhedenvarkensdrijfmest (zieJaarverslag over
1972/1973,tabelXIV)reageerdevooraldepopulier,gemetenaande
lengte-endiktegroei,gunstigopdezehogemestgiften.Welblekende
bomengevoeligertewordenvoorbladziekten {Melampsora,

Marssonina)

naarmate zwaarderwerdbemest.
Ookinhettweedejaarvandeproefmetgrotehoeveelheden stalmestopzandgraslandbleekereenduidelijkereactieopkunstmest-Nte
zijnbijallestalmesthoeveelheden (zietabel X). Bijgiftenvan60en
80kgNperhapersnedewerddeopbrengstnietmeerverhoogddoor
stalmest.
Eenovereenkomstigeproefmetsnijmais (permanenteverbouw sinds
1971)weesuitdatalleenbijdelagerestalmestgifteneenduidelijke
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TABELX.Drogestofopbrengstenin100kg.ha 1 (6sneden)vanzandgrasland
bijvariërendehoeveelheden stalmestenkunstmest-N
Kunstmest,
kg N.ha .snede

Stalmest, ton.ha

1

1

0
20
40
60
80

0

20

40

60 +

29,7
73,3
106,5
1-29,3
139,0

36,8
78,0
107,9
128,8
133,7

49,3
88,7
117,7
132,9
136,3

49,1
91,7
120,0
128,7
135,9

40toninvoorjaar,20toninzomer.
reactieopkunstmest-Noptrad,terwijldehoeveelheid stalmesthet
maximaleopbrengstniveaubepaalde (tabelXI).
TABELXI.Drogestofopbrengsten in100kg.haxvansnijmaisopzandgrond in1974bijvariërende hoeveelheden stalmestenkunstmest-N
Kunstmest-N,
kg.ha*

0
50
100
150
200
250

Toetsing van

Stalmest ,ton.ha

0

50

100

150

200

64,7
58,8
90,0
92,1
91,3
86,0

87,2
104,4
102,3
110,0
106,4
107,2

98,4
113,9
116,3
117,6
107,2
116,4

115,4
115,0
120,9
110,8
119,9
120,4

116,0
117,1
115,3
124,2
118,6
116,6

meststoffen

Hetonderzoek overdelandbouwkundigewaardevanverschillende
stikstofmeststoffen,zoalsureum,verschillende langzaamwerkendeProduktenenmeststofoplossingen,werdvoortgezet.
Opkleigrondbleefdewerkingvan ureum, gemetenbijaardappelen,
achterbijdievankas,maaropzandgrondendalgrondwarendeverschillentussendezemeststoffenklein.
Ineenpotproefmetgrasbleekdewerkingvanfrequente overbemes^
tingmetammoniumnitraatVanalle ineenstoegediende langzaamwerkende
meststoffen (ureumaldehydenen"gecoate"produkten),evenalsinvoorgaandejaren,hetbesttewordenbenaderd,ofzelfsovertroffen,door
Osmoeote, dateenorganischepolymeerals"coating"bezit.Deresultaten
vandepotproef zullentezamenmetdievaneenincubatieproef (fig. 13)
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vrijgekomen N,°/ovan toegediend
W released, %of applied
100r
.o
»
-n--0

60

40

Fig.13. Stikstofleveringdoor
langzaamwerkende stikstofmeststoffenineenincubatieproef.

20

10
12 U 16
tijd ,weken/f ime,weeks

Fig.13.Releaseofnitrogen
fromslow-releasenitrogenfertilizers during incubation.

wordengebruiktvoordetoetsingvansnelle laboratoriumanalysester
bepalingvandelandbouwkundigewaardevandezeProdukten.Figuur13
illustreerthettempowaarinNvrijkomtuitOsmocote 14-14-14 (dat zowelNO3-alsNH^-Nbevat)enureumformaldehyde (UF).
Deresultatenvanproefveldenmet sulfur—coated

ureumopaardappe-

lensluitengoedaanbijdievanvoorgaandejaren (ziejaarverslag over
1972/1973):devoordelenvan"sulfur-coated"ureumbovenkas,ineensof
intweemaalgegeven,zijngeringofafwezig.
Dewerkingvan N-oplossingen,

opbasisvan

ureum-ammoniumnitraat,

opbouwland (aardappelenensuikerbieten)kwamgoedovereenmetdievan
deconventionelemeststoffen,kasenks.Indiendeoplossingnietkan
wordeningewerkt,zoalsbijv.bijmengingmetherbiciden,moetmeteen
ietsslechterewerkingrekeningwordengehouden.Opzurezandgrondgaf
superfosfaatbijaardappelenhogereopbrengstendan NP-oplossing
basisvan NH^-polyfosfaat.

op

Opkalkhoudendekleigrondwarendeverschil-

lentussendezemeststoffenklein.

Bemestingsonderzoek

ten behoeve van de tuin-

en bosbouw

Veensubstraten
Deresultatenvandeproevenmetpot-ensnijchrysantenzijnbe62

werktenzullenworden gepresenteerdophetin1975tehouden symposium
"PeatinHorticulture".Enkeleresultaten zijn:(1)Debloeivanchrysantenopveensubstratenkanvolledigwordenonderdrukt doorkoperuit
debemestingwegtelaten. (2)Toedieningvanboriumenijzervervroegt,
enbekalkingvertraagtdebloei;deeffecten zijnhetsterkstopbolsterveen. (3)IJzerfrittenblijkenminder effectieftezijndanijzerchelaat,Fe-EDDHA,enkunnenchloroseinhetbladnietonderdrukken.
Invoortgezette studiesoverdespoorelementbehoeftevanboomkwekerijgewassenopbolsterveenwerd duidelijk Fe-gebrekwaargenomenbij
Hydrangea panioulata en Hypericum aalyai-num indebehandelingenzonder
Fe,bijpH-KCl 5,0-6,0. Hydrangea

panioulata

vertoondeMo-gebrek (blad-

randnecrose)bijlagepHindiengeenMowerd toegediend.
Bosbouw
Devoorlopige conclusiesvandebuizenproefmetgroveden(zie
Jaarverslag over 1972/1973)luidendatdedennenpositiefopstikstof
enfosfaatreageren,terwijlereenpositieveNxP-interactieoptreedt.Eenhoge stikstofbemesting verminderthetnadelige effectvan
eenhogegrondwaterstand.Voortsisdestikstofreactiehetgrootstbij
dehogegrondwaterstand. Voor fosfaat isdewisselwerkingmetdegrondwaterstand tegengesteld aandievoor stikstof.
Het onderzoek overdekoperbehoeftevandouglasopverschillende
zgn.naaldenstrooiselgrondenwerd afgesloten.Deresultatenmoetennog
wordenbewerkt.
Bemestingsonderzoek

op

sportvelden

Uitdefosfaat-enkaliproevenopsportveldenindegemeente
Harenkanwordengeconcludeerddateenlichtebemestingmetdezevoedingsstoffenvoldoendeisomsportveldeningoedeconditietehouden.
Er zijnaanwijzingendatdefosfaat-enkalitoestandvandegrondlagerisnaarmatemeer stikstofwordtgegeven.
Bemestingmetstikstofgedurendehetgroeiseizoenheefteenpositieve invloedopdegrasgroeiendichtheidvandezodetijdensde
zomermaanden,maarderesistentie tegenbetreding tijdensdewinter
(speelseizoen) lijkterweinigdoortewordenbeïnvloed.
Dereactievandegrasmatopstikstofneemtenkelejarennainzaaiaf.Indienindebeginperiode echterteweinig stikstofwordt
gegeven,d.w.z.minderdan120kgN.ha*.jaar l , ontwikkelen zich
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plekkenmetwitteklaver.
Gegevenswordenverzameldoverhetverloopvanhetorganische-stofgehaltevandegrondondersportveldomstandighedenendeconsequenties
voordekwaliteitvandetoplaag,metnamet.a.v.stroefheidenstevigheid.
Belasting

van het

oppervlaktewater

Drainwater
Opdedrieorganische-stofbedrijvenvanhetinstituutwerdbegonnen
metdrainwateronderzoek,enwelnadeteeltvanwintertarwe.Uitderesultatenweergegeveninfiguur14blijktdatdeuitspoelingvanstikstof
ophetobjectwisselweideruimtweemaalzohoogisalsopdekunstmestakker.
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° wisselweide/'ey
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A k u n s t m e s t a k k e r / / a r m /'ng with
mineral
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Fig.14.Nm£n-gehalteindrainwatervankunstmestakkerenwisselweideop
dedrieorganische-stofbedrijven.
Fig.14.Mineral-Ncontentofdrainagewater indifferent systemsof
farming.
Indeproefmetgrotehoeveelhedenvarkensdrijfinest(zieparagraaf
Organische

meststoffen)

werdensindsdeaanlegin1971 (nog)geenver-

hoogdeP-gehalten inhetdrainwatergevonden.Ditwaswelhetgevalmet
NO3-enCl-gehalten,metnamekortnatoedieningvandedrijfmesten
aanvullendekunstmest.
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only

Lysimeters
Omdeinvloedvanhogestikstofgiftenopdeuitspoelingvanstikstofenandereplantenvoedende stoffenuitgraslandnategaan,werd
inenkele lysimetersdehoeveelheid toegediende stikstofverhoogd,van
240tot350,resp.700kgN.ha -1 .jaar -1 .Degrondwaterstandwerdintwee
lysimetersverhoogdvan110tot60cmbenedenmaaiveld.
"Runoff"
Ineenproefopgrasland isgeblekendathetuitrijdenvandrijfmestbijhogegrondwaterstanden tijdensdewintermaandentotaanzienlijkeoppervlakkige afspoelingvanplantevoedende stoffennaarhetoppervlaktewaterkanleiden.
Regenwater
InsamenwerkingmethetConsulentschapvoor Bodemaangelegenheden
indeLandbouwwordtopveertienplaatseninNederland regenwateropgevangen.IntegenstellingtotdeNa-enCl-gehalten,dieinhetregenwatervandekustprovincies aanzienlijk hogerzijndanmeer landinwaarts,
vertonendetotaal-P205-en-N03-gehaltenweinigvariatie,zietabelXII.
TABELXII.Gemiddelde samenstelling entotaledepositiesvanhetregenwater inNederland (okt.'73t/msept.'74)

N0 3 -N
NHn-N
t o t a a l -N
o r t h o - P2O5 ( g e f i l t r e e r d )
t o t a a l - P 2 O .i ( o n g e f i L l t r e e r d )
Na 2 0
K2O

Cl

Gehalte, mg.l"1

Depositie,
k g . h a - 1 ,. j a a r
(750 mm n e e r s l a g )

gem.
waarde

variatie

gem.
waarde

variatie

0,57
0,44
2,01
0,10
0,34
5,5
0,8
8,4

0 , 4 3 - 0,68
0 , 6 6 - 2,99
1,14- 3,63
0 , 0 5 - 0,22
0 , 1 4 - 0,45
1,8 - 9 , 2
0 , 4 - 1,4
3,3 - 1 3 , 8

4,3
10,8
15,1
0,7
2,5
41
6,0
63

3 , 2 - 5,1
5 , 0 - 22,4
8 , 5 - 27,2
0,41,7
1 , 1 - 3,4
13 - 69
3 , 0 - 10,5
25 - 1 0 3

P-balans
Berekendwerddatjaarlijks18x10 6kgPinhetzoeteoppervlaktewatervanNederland accumuleert,waarvan 44% afkomstigisvanimport
viadegroterivieren,381vandehuishoudingen,71vandeindustrieen
31vandelandbouw.Tervergelijking dienedatjaarlijksca.87x 106 kgP
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indebodemaccumuleert,waarvanongeveer2/3deelafkomstigisvan
stalmesten1/3deelvankunstmest.

Belasting van het mileu met zware metalen
Huishoudelijke

afvalstoffen

Zuiveringsslib.

Ookin1974werdenweervijftien slibsoortenop

hunbruikbaarheidalsmeststof,bodemverbeteringsmiddelofcultuurgrond
onderzochtdooreenzandgrondvoorpercentagesoplopendvan0tot100
doorditmateriaaltevervangen.Deresultatenvanvoorgaandejaren
werdenbevestigd,nl.verhogingvandegehaltenaanzwaremetalen(met
nameCd,Cu,Ni,Zn)endalingvanhetMn-gehalteindeproefgewassen,
haverensnijmoes (blad). Bijsommigeslibsoortentradensterkeopbrengstdepressiesopindienmeerdan503vanhetsubstraatuitslibbe->
stond (zietabelXIII),vermoedelijktengevolgevanovermaat zware
metalen (tabelXIV).

TABELXIII.Grasopbrengsten ingperMitscherlichpot (zeven sneden)bij
vervanging van zandgrond door opklimmende hoeveelheden zuiveringsslib
Herkomst
zuiveringsslib

Volume % zuiveringss ;lib

0

1

2

5

10

20

50

100

Eindhoven
Leiden

80,0
80,0

85,1
87,2

84,9
88,9

89,4
94,0

98,8
98,5

105,7
100,9

104,5
90,4

89,0
4,2

TABELXIV.Zware-metaalgehalten (ppm)ingras (gemiddeldenvan zeven
sneden)bijvervanging van zandgrond door opklimmende hoeveelheden zuiveringsslib (Eindhoven)alsvermeld in tabel XIII
Gehalte
zuiveringssilib

0%'

2%++
10%++
50%++
100%++

Fe

Mn

Cd

110
110
130
150
315

165
75
50
15
15

0,50

Cr

150
350
370

1,5
120
180
180

1140

1840

,,Absolute gehalten.
Relatieve gehalten,in%van zonder slib.
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Cu
5,0
170
240
480
885

Ni
1,9
310
970
2050
3530

Pb

Zn

6,7
100
95
135
285

86
110
120
150
280

InsamenwerkingmetdeStichtingVerwijdering Afvalstoffenwordt
eenonderzoek ingesteldnaardeveranderingendietijdenshetrijpingsproces inzuiveringsslib optreden,metnamet.a.v.demobiliteitvan
zwaremetalen.Hiertoewordtmaandelijkshetpercolatiewater onderzocht
opjo.a.chemisch zuurstofverbruik, geleidbaarheid enzwaremetalen.
Zuiveringsslibdatongeschikt isvoor gebruikinland-entuinbouw
ofinderecreatieve sector,moetworden gestort.Insamenwerkingmet
het Bosbouwproefstationwordtnagegaanofdeze stortterreinen zich lenen
voordeteeltvanloofhoutsoorten,zoalspopulier,eik,els,berken
esdoorn.Hiertoeisophetterreinvanhetinstituuteenproef aangezet
waarin genoemdehoutsoortenopzuiveringsslibvanverschillende herkomst,inplantgatenvanca.1m 3 ,worden geteeld.
Stadsvuiloompost.

Devakproefwaarin eerstomdetweejaarennujaar-

lijks giftentot40tonVAMcompost.ha-1 wordengegeven,werdvoortgezet.Analysesvanaardappelknollenenhaverkorrelswezennietopsterk
verhoogdegehaltenaanzwaremetalenindehoogste compostobjeceten.
Erbestaanechterwelaanwijzingenvoor sterkverhoogde gehaltenin
hetblad,bijv.voor zink.
Evenalsbijzuiveringsslib leiddevervangingvanhetsubstraat
gronddoor stadsvuilcompost tot(sterke)verhogingvandeZn-,Cu-, CdenNi-gehaltenentotdalingvanhetMn-gehalteinhetbladvande
toetsgewassen.

Zinkemissie door de fabrieken
Het onderzoek overdefosfaat-enkalkwerkingopgrondenmet overmaat zink werdopbescheiden schaalvoortgezet,waarbij speciaalwerd
geletopdenawerkingvanfosfaat.Dereactiesvanmaisopfosfaaten
kalkophetproefveldteNeerpeltwarenconformdeverwachtingen.De
totnutoemetmaisopdeze grondmetovermaat zinkverkregen resultatenzijngunstig,mitshetgewasruimwordtbemestmetfosfaat,enbekalkt.

Tolerantiegrenzen

voor zware metalen

Insamenwerkingmetde"Landwirtschaftliche Untersuchungs-und
Forschungsanstalt"teMinsterendeAfdelingScheikundevandegrond
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vanhetinstituutwerd ineenpotproefmethaveropzesverschillende
grondsoortendetolerantievoor zwaremetalennagegaan.Dehoogstegiften (alsacetaat toegediend)bedroegenvoorCd,Cr,Cu,Ni,PbenZn
resp.50,800,400,100,800en800mgperkgdroge grondendeophumusarme zandgrondverkregendrogestofopbrengsten (in %vanhet0-object)resp.60,87,12,4,91en28.Opdeandere grondsoorten,variërendvanmatighumusrijkzandtotzwareklei,wasdeschademinder
ernstig,maardemiddelzware kleibleek gevoeligtezijnvoor overmaat
Cr (901opbrengstreductie).
Vruchtopvolging
VanhetonderzoekopdeDr.H.J.Lovinkhoeve (PrLov1)zijnderesultatenvoorwintertarwe indeperiode 1953tot1973bewerkt.Descha->
deveroorzaakt door Ceraosporella

herpotriohoid.es

(oogvlekkenziekte)

bleekineenvruchtwisselingssysteemmet501tarween501hakvruchten
grotertezijndanbijcontinuteeltvantarwe.Ineenbouwplanmet251
tarwe,251haveren501hakvruchtenwasdeschadehetkleinst.Erzijn
aanwijzingendateenruime stikstofbemestingdeoogvlekkenziekte,vooralbijvroege aantasting,bevordert.

Alternatieve

landbouw

Het rapport "Alternatieve Landbouw,inventarisatie,evaluatieen
aanbevelingenvoor onderzoek" (Wageningen,1974)wasaanleidingomde
consequentiesvaneenlandbouw zonder stikstofkunstmest voordevoedselvoorzieningvandeNederlandse bevolkingtebestuderen.Deinteresse ging
vooraluitnaardegewasopbrengsten zonder stikstofbemesting. TabelXV
vermeldt resultatenvoorveeljarigeproefveldenopverschillende grondsoortenmeteenvastevruchtwisseling (aardappelen,tarweofrogge,haverofgerst)enrouleringvandeN-giftenoverdeveldjes (dusgeen
cumulatieve effecten).Deopbrengstdervingbijweglatenvandestikstofbemestingbedraagtca.401.Ookhetproefveld PrLov4vandeDr.H.J.
Lovinkhoeveverschaft indezen interessante gegevens,zietabelXVI.De
teeltvaneenvlinderbloemigealshoofdgewas eenmaalindevier jaren
kandeopbrengstdervingbijweglatenvandeminerale stikstofbemesting
maar zeertendele opheffen.
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TABELXV.Drogestofprodukties (knollen+ loof,korrels + stro)vanakkerbouwgewassen inveeljarigeproefveldenmet enzonder stikstofkunstmest
Gewas

aardappelen
tarwe
rogge
haver
gerst

Droge stof,kg.are l
Aantal
r, „
~~- i „,
T- t proefvelden
0N
optimaleNbemesting'
58,3
100 (200)
58,4
95 (120)
46,6
45,3
47,2
-

Aantal
proefjaren
147
84
70
105
11

Getallen tussenhaakjes.

TABELXVI.Knolopbrengstenvan aardappelen enkorrelopbrengsten van
granenopzavelgrond (Noordoostpolder)met enzonder stikstofkunstmest,
resp.verbouwvanrodeklaver (periode 1958t/m 1973)
Geenorg.bemesting,
geenverbouw rodeklaver

Gewas

Eeranaalper4jaar
rodeklaver alshoofdgew.

0N optimaleN-bemesting*r 0N optimaleN-bemest.
aardappelen(ton.ha-1)
w. tarwe (kg.are")
z.gerst (kg.are-1)

26
25
24

49
62
53

(230)
(135)
(100)

33
39
35

47 (200)
63 (110)
54 (70)

t
Getallen tussenhaakjes.
Ineenbeschouwing overdevoedselvoorzieningvandeNederlandse
bevolkingbijtoepassingvan1andbouwsystemenzonder stikstofkunstmest
werd geconcludeerddatdeeiwitvoorziening,ookzonder geïmporteerde
voedingsmiddelen,voldoende isgewaarborgd.Datgeldtnietvoordecalorievoorziening,indienalthansgeenspijsoliën,vettenenkrachtvoederswordengeïmporteerd.Bijvervangingvangeïmporteerdevoedingsmiddelendoorproduktenvaneigenbodemwordtdecaloriebehoefte hetbeste
benaderd doorsterkeuitbreidingvande aardappelteelt.Devlees-en
eiconsumptiezaldaarbij aanzienlijkmoetenverminderen.
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Afdeling Bemesting in de tuinbouw

dr.ir.J.vanderBoon,

afdelingshoofd

Indehiernatebesprekentakkenvantuinbouwwerdonderzoek
verrichtdoorstafledenvanhetinstituut,vanwiedriegestationeerd
opproefstationsindetuinbouw.
Inde bloembollenteelt

werddestikstofleverantieonderzochtvan

metzwavelomhuldureum,genaamdGoldN.Voorhettrekkenvantulpen
inkistenwerdnagegaan,ofzandalssubstraatgedeeltelijkofgeheel
tevervangenisdoorveen.
Inde bloementeelt

onder glas werddebehoefteaanhoofdvoedings-

elementenbijdiversegewassenbestudeerddoormiddelvanproevenin
emmersenpotten.Ookwerdvoorgerberadebehoefteaanboriumenvoor
rozendieaanmangaangepeild.Nagegaanwerd ofOsmocote,eenlangzaamwerkendemeststof,deoverbemestingvanazaleaindezomeroverbodigmaakt.Voor Primula obaoniea werdbekeken ofkleieenessentieelbestanddeelvanhetsubstraatisvooreengoedeontwikkeling.De
behoefteaanstikstofenkalivandechrysantwerdbepaaldzowelvoor
devegetatievealsvoordegeneratievefase.
Inde boomteelt werdeenproefuitgevoerdomvasttestellen of
metdelangzaamwerkendemeststofOsmocotealsvoorraadbemestingbij
eenteeltinpottendeoverbemestingtijdenshetgroeiseizoenachterwegekanblijven.
Inde fruitteelt

vieldeaandachtopdegeringebehoefteaan

stikstofbemestingvanvruchtbomenineengrasstrokensysteem.Destikstofbehoeftewordtmedebepaalddoordeplantdichtheidvandebomen
endebreedtevandegrasstrook.Onderdeboomstrookwordtdoorde
grasmulchkaliopgehoopt,waarvandebeschikbaarheidvoordeboomnaderwerdonderzocht.Dezekalilijktnamelijkhetoptredenvanstipin
deappelstebevorderen,vooralalsdegrondbewerkingwordtweggelaten.
Dehoeveelheiduitdegrasmulchbijverteringvrijkomendestikstof
werdnagegaan.Hetonderzoeknaardeinvloedvanstikstofniveauen
stikstofverbindinginhetbladopdeontwikkelingvanderodespintmijt
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werdopbescheidenschaalvoortgezet.DebetekenisvanhetbladvoedingsmiddelWuchsalwerdineenproefgetoetst.
Gezochtwordtnaareenbeterevoorspellingvanstipopbasisvan
vruchtanalysecijfersenontwikkelingssnelheidvandevrucht.
Inenkeleproevenwerd onderzocht watdeinvloedisophetoptredenvanstipvandevolgendefactoren:bekalking,gipstoediening,
bespuitingmetkalksalpeteroplossing,zomersnoei,vruchtdunningen
pluktijdstip.
Inde groenteteelt

onder glas werdhetonderzoekoverdevoorde

aardbeinoodzakelijke fosfaatbemestingvoortgezet.Hetonderzoeknaar
deopnameuitdegrondvanviameststoffentoegediende fluorwerdin
1974meteenproefschrift afgesloten.Deaantastingvanhetgewasdoor
fluoruitdegrondwerdvergelekenmetdeschadedoorbegassingmetHF.
Indestudieoververschijnselenvangebrekenovermaataanvoedingsstoffenwerdnaasthetonderzoekmetandereelementengetrachtsymptomenvanchloorgebrekoptewekken.
Inde groenteteelt

in de vollegrond

werddeinvloedvanstikstof-

overbemestingbepaaldopdekwantitatieveenkwalitatieveopbrengst
vanspruitkool.Hetonderzoeknaarbruinverkleuringbijknolselderij
werdvoortgezet.

Bloembollenteelt
OpdeproeftuinteLissewordtdegebruikswaardevanmetzwavel
omhuldureum,GoldN,onderzochtalsmeststofvoordetulp.Intwee
proefjarenbleekGoldN,innajaaren/ofvoorjaartoegediend zonder
inwerkenindegrond,eenlagerstikstofgehaltevanhetbladinmei
envandelatergeoogstenieuweboltegeven.OnderzoeknaardeoorzaakvandegeringerestikstofopnameweesuitdatdepHvandekalkrijkeduinzandgrondalsgevolgvandeoxidatievandezwavelnauwelijks
wasgedaaldbijdeaanwendingvanGoldN.Wortelbeschadigingdoorte
lagepHendaardoorverminderdestikstofopnamelijktdusnietwaarschijnlijk.Dezoutconcentratiesindebodemwareninmeiweiniguiteenlopendbijdediversebehandelingen.Opdatmomentwasdegevonden
concentratieniet schadelijk,hetgeenvroegerinhetseizoenwelhet
gevalzalkunnenzijngeweest.DeonvoldoendewerkingvanGoldNkan
ook liggenaanhettijdstipendewijzevantoediening.Ditlaatste
wordtnaderonderzocht.
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Onderzochtwerdofzandalssubstraatbijhettrekkenvantulpen
tevervangenisdoorveen.Veenislichtvangewichtenvrijvanziektekiemen.Naast zandwerdendrie zand/veenmengselsbeproefd,waarbij
vierverschillendewatergiftenwerdengegeven.Daarnaastwerdenbijde
trekopzuiverveen zevenkalktrappenalsproefvariabelen ingevoerd.
Drietrekkenmetdecv."LustigeWitwe"leverden slechts geringeverschillenoptussendezand-endezand/veensubstraten. Indeeerste
trekmetbloeiomstreeks Kerstmisgafhetzand/veenmengsel1:5de
geringstebloemverdroging.Debloemverdrogingwashetergstophetobjectmetdelaagstewatergift.Indeproefmetkalktrappenopzuiver
veenbleefhetonbekalkteveensterkachter.Deverschillen tussende
overigekalktrappenwarengering,zodatmetdelaagste giftvan2kg
Emkalperm 3 alkanwordenvolstaan.Volgensditonderzoekkandus
veenwordengebruiktvoorhettrekkenvantulpen.Hetlagere gewicht
ervanmaaktdearbeidminderzwaar.

Bloementeelt

onder glas

Bijbloemisterijgewasseninemmersenbijpotplantenwerdde
behoefteaanvoedingselementen gepeildviacombinatiesvanstikstofenkalitrappenenvankali-enmagnesiumtrappen.Deroos"Sonia"reageerdeoptoeneirendekaligiftnietinbloemopbrengst,maarwelgunstig
ingewichtpergeoogstebloem.Dereactieopmagnesiumtoedieningwas
negatief.Gerberagafeenhogerebloemopbrengstbijtoedieningvan
kalienmagnesia.Hetbloemgewicht,eengoedemaatvoordesteelkwaliteit,werddoorkaliduidelijkverhoogd,terwijlmagnesium geeneffect
vertoonde.IneenKxMg-trappenproefmetpotchrysant,diezesweken
duurde,waseenK-watereijfervanca.2,2mvalK/lextract volgens
de 1:1,5(vol.)-extractie optimaal.BijMg-watercijfershogerdan1,2
mvalMg/lwerddegroeiminder.
Bij Anthuriwn

scherzerianum

wasereenduidelijkeN*K-interactie,

debeste standwerd verkregenbijeenN:K20-verhoudingvan1:1.Door
dekalibemestingwerdhetbloemgewichtbij Anthurvum

andreanwn ver-

hoogd.Kaliverhoogdehetversgewichtvan Aeohnea faseiata

inaanzien-

lijkemate.Debloeibaarheidwerdvergrootenhetbloeitijdstip vervroegd.Hethoogste gewichtwerdverkregenbijeenN:K20-verhouding
van1:2.Stikstofbenadeeldedebloeibaarheidbijeenlaag kaliniveau
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envertraagdehetinbloeikomen.
Debehoefteaanboriumvangerberaenaanmangaanvanrozenwerd
ineenbemestingstrappenproef inemmers onderzocht.Toevoegingvan
boriumverhoogdedebloemopbrengstenhetbloemgewichtvangerbera
aanzienlijk.Behalve chloroseverschijnselen doorovermaataanmangaan
werdindeproefperiodenoggeeneffectopdebloemopbrengstvanrozen
geconstateerd.
Met azaleawerdeenonderzoek gedaanomdeoverbemestingtevervangendooreenvoorraadbemestingmetOsmocote.Deproefwerduitgevoerdmetbuitenindebakgeplaatsteplantenenmetplantenindekas.
Osmocotewerktebuitenonvoldoende,eenvoorraadbemestingmet6gOsmocote 18+9+13 (werkingsduur3-4maanden)perliterpotgrondwasinde
kasinstaatomzonderoverbemesting eenbehoorlijkeplantopteleveren (tabel XVII).Metoverbemestingwaszowelbuitenalsbinnenvan
eenOsmocote-effect nietveeltezien.

TABEL XVII.Standcijfersvoor azalea,buiten en indekas opgekweekt
bij zes trappen Osmocote 18+9+13,al ofnietmet overbemesting
Standplaats

buiten
buiten
binnen
binnen

Overbemesting

zonder

met
zonder

met

Osmocote,g/l potgrond

0

2

4

6

8

10

4,0
7,0
5,3
7,5

4,5
6,7
6,0
7,4

4,5
7,0
6,1
7,2

5,0
6,8
7,0
7,5

5,0
6,5
6,7
6,6

5,5
6,8
6,8
7,0

Indepraktijkbestaatdeindruk,datbij Primula

óboonioa een

relatiefkleirijkepotgrond veelbetervoldoetdanhetveenrijke standaardmengsel.Omnategaan,ofdezeindrukjuist is,werdeenproef
gedaanmettwee substraten:1deelkleigronden2delenturfstrooisel,
resp.1deel zand,10delenturfstrooiselen10delentuinturf.Het
eerstemengselgafaanzienlijkbetereresultaten,zowelingewichtsopbrengstalsinaantalbloemstelenperplant.Toenemendevoorraadbemestingdeedhetverschilingewichtopbrengst stijgen.
Boomteelt
Bijboomteeltgewassen inpottenwerdnagegaan,ofdewekelijkse
overbemestingmetopgelostemeststofvervangenkanwordendooreen
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giftvaneenlangzaamwerkendemeststof,doordepotgrondheengewerkt
inhetvoorjaarbijdeaanvangvandeteelt.Deproefwerduitgevoerd
met Chamaeoypavis aolumnaris en Pyraaantha "OrangeGlow"opdeproeftuinenteBoskoopenHorstenophetproefterreinvanhetinstituut
voorBodemvruchtbaarheid,terwijlopdeproeftuinvoorlaanbomente
Liendengeëxperimenteerdwerdmet UlmusGroenwouden Acer plat. in
5-literemmers.Erwarenmoeilijkhedenmetdewatervoorziening.Dewatercapaciteitvandepotgrondwasonvoldoende,waarschijnlijkeengevolgvanhetonvoldoendedoorvriezenvanhetzwartveenindevoorafgaandewinter.Wanneerdetweeproefgewassen Chamaeoypavis en Pyraaantha
onderhetzelfdesproeisysteemstaan,krijgtde Chamaecyparis teveel
ende Pyraaantha teweinig.GoedvoldeedhetVolmaticdruppelsysteem,
datbijdelaanbomenwerdtoegepast.
Grondonderzoekinseptembertoondeaan,datdegebruiktelangzaamwerkendeOsmocote18+6+12nogvoedingsstoffennaleverde.

Fruitteelt
Op15proefplekkenmetCox'sOrangePippinwerdnagegaan,of
vruchtanalyserond1augustuseenbeterebasiszoukunnenzijnvoorde
voorspellingvanstipinappelsdanbladanalyseindezelfdeperiode.
Inditonderzoekwerdookdegroeisnelheidvandevruchtvanafdebloei
toteenbepaaldgewicht (60g)betrokken,maarin1974werdentussende
bedrijvenmaargeringeverschillenindevruchtontwikkelinggevonden.
Eenvoorspellingvandestipgevoeligheidopgrondvandehoeveelheid
calciumindevruchttegeneindjuli,uiteenlopendvan4tot6,5mg
pervrucht,welkehoeveelhedenbijdeoogstmaarweinighogerwaren,
kwamredelijkovereenmetdevoorspellingopbasisvanbladanalyse.
EenpartijGoldenDeliciousmeternstigboomstipwerdbewaard.
Tijdensdebewaringnamhetstipnogweltoe,maarnietveel.Vruchten
vandesorteringsklassevan75-80mmzonderstipblekeneengehalte
van0,0221Caen0,711Ktehebben.Vruchtenmetstiphaddeneengemiddeldgehaltevan0,0151Caen0,991K.Delaagstecalciumgehalten
indevruchtkwamendichtonderdeschilenaandeneushelftvoor.
Ookdekaligehaltennamenvanbinnennaarbuitenaf,maarbijstippige
vruchtenwasditgehaltevlakonderdeschilrelatiefhoog.
Deinvloedvanhetalofnietbewerkenvandegrondindeboom-
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strookophetoptredenvanstipwerdverderbestudeerd. Grondbewerking
gafeenstipaantasting tezienvan 3,4%bijmulchenopdeboomstrook
envan 1,84 bijmulchenophetgras. Bijgeengrondbewerking incombinatiemet chemische onkruidbestrijdingwasdestipaantasting voor
beidemethodenvanmulchenhogerresp.6,4 en 3,6%. Milchenopdeboomstrookblijktdusookhet stiptebevorderen.Tussenhet stippercentage
endeK-enCa-gehaltenvandevrucht enhetK-gehalte inhetbladwarenduidelijke correlaties aanwezig.Devruchtenwarenpasvrij van
stip,alshetK-gehalte inhetblad lagerwasdan0,9%.In 1974hadde
grondbewerking,mogelijk alsgevolgvanhetdrogevoorjaar,eengroter
nadelig effect opdeopbrengst daninvoorgaandejaren.
Opdeproeftuin inHorstmoetdezwareaantastingvan Golden
Deliciousmetboomstipin 1973medewordentoegeschreven aanhetongunstighogekaliniveau,eengevolgvan stalmestgebruik.
Indestrokencultuur,waarbij hetgemulchtegrasopdeboomstrook
wordt gebracht,ontstaaneenduidelijke ophopingvankali indebovenste
lagen.Voorhet onderzoeknaardebeschikbaarheid vandezekaliwerden
lagenvandiversedieptenuitdeboomstrook geprepareerd vooreenpotproefmettweejarigeboompjesvanSchonevanBoskoop.Hetbleekaande
handvandekaligehalten inhetblad,datdeverschillende lageneen
zeerongelijkebijdrage leverdenaandekalivoedingvandeboom.
Indestrokenteelt isdebehoefte aaneenstikstofbemesting sterk
verminderd alsgevolgvandeefficiënte stikstofhuishouding vandit
systeem.Doorverteringvanhetopdeboomstrook gemulchtegraskomt
voortdurend stikstofvrij. Opeentot 70cmdiepdoorworteld profiel
opzeekleiteNumansdorpgafweglatenvandestikstofbemesting gedurendevierproefjaren eengeringe opbrengstdaling bij GoldenDelicious
(gemiddeld6,51inde laatstedrieproefjaren)ennauwelijks eenachteruitgang indeopbrengstbij Cox'sOrangePippin.Dekwaliteit van
devruchtenvandeonbemesteveldjesbij dezegrasstrokenteelt was
beter:meergladdeenbeter gekleurdevruchtenbij GoldenDelicious
enwatminder stipbij Cox'sOrangePippin.Deconclusie lijktgerechtvaardigd,dat opdezediepdoorwortelde opdrachtige grond ineenboomgaard ingrasstroken eentijdlanggeenstikstofbehoeft tewordengegeven.
Variaties indestikstofbemesting opdegrasbaanveroorzakenverschilleninnitraatgehaltevandegrond indeboomstrook als gevolg
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vanverschillen inhoeveelheid enstikstofrijkdomvandedaaropgebrachtegrasmulch.Bijweglatenvandestikstofbemesting ineenvolgend
proefjaarwarendeverschillen innitraatconcentraties inde boomstrook
prompt verdwenen.

tijd/time
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100
200
300
wormgangen >2,5 mm
worm ho/es > 2 . 5 m m
Fig.15.Verband tussende tijdvanwegzakkenvan eenkolomvan 10cm
water inringen (zie.fig. 16)enhet aantalgrotewormperforatiesper
m opeenhorizontaalvlakop 10cmdiepte inboom-engrasstroken.
Wilhelminadorp,bodembehandelingsproefmetperen.
Fig.15.Permeability towater indicated by thetimeofdisappearance
ofa 10cmwater columninrings (seefig.16),asrelated tothenumberof largewormholesperm ,counted inahorizontalplaneat 10cm
depth intree stripsandgrass strips.Wilhelminadorp,soilmanagement
trialwithpears.

Indeboomstrookwasdeperforatievandegronddoorwormen groter
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dan indegrond onderhet gras. Inbeidegevallenwashet aantalwormgangengroter indienmet stikstofwasbemest.Debevorderingvande
grasproduktiedoor stikstofhadblijkbaarhet leefmilieuvoordewormenverbeterd.

m

Fig.16.Metingvandedoorlatendheid vandegrond aanhetwegzakken
vanwater inderingenvan3dm2 doorsnee.Onderzoek overdeecologie
vanregenwormenonder invloedvanbodembehandelingen ineenpereaanplantmet grasstroken teWilhelminadorp.
Fig.16.Measurement of thewaterpermeability in3dm2 rings.Investigationon theecology of earthworms inapearorchardwithgrass
strips,asrelated to soilmanagement.Wilhelminadorp.
Onderzoeknaardeinvloedvandestikstoftoestandvandeboomop
deontwikkelingvanpopulatiesvanderode spintmijt spitst zichtoeop
deanalysevanaminozuren inhetblad alsmogelijkevoedingsbronvoor
demijten.Degehaltenaanaminozurendalen inhetvoorjaarsneltot
niveausdie injulitot oktobervierkeer zolaag zijnalsmediomei.
Veranderingen inhetstikstofaanbod,bijv.dooreenstikstofbemesting
laterinhetgroeiseizoen,wordendoor sterkewijzigingen inhettotaleaminozuurgehalteweerspiegeld,veel sterkerdandoorde stijgingen
inhettotalestikstofgehalte.
Demogelijkhedenvantoepassingvandruppelbevloeiïng indefruitteeltwerdenineenoriënte.rendeproef opzavelqrond,metop60-70cm
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diepteeenovergangnaarnietbewortelbaarzand,naderonderzocht.Met
hetVolmatic systeemwerdenvariaties indewatergift aangebrachtvan
1,5tot15literperdag.Grondonderzoek leiddetotdeconclusie,dat
metwatergiftenboven8-101perdaggeengroterbodemvolumemeerbevochtigd werd.
Ineenvoormalige stikstofbemestingsproefmetpererassenwerdde
waardevanWuchsalalsbladvoedingsmiddel onderzocht.Erwerd acht
keergespotentussen26aprilen8juli.Tervergelijkingwerdureum
gespotenmetdezelfdehoeveelheid aanstikstofenookureum inde
meergebruikelijke concentratievan0,51.Wuchsalwerd gespotenineen
hoeveelheidvan6l/ha.Hetstikstofgehalte inhetperebladwerd door
Wuchsalenureumindezelfde concentratie (0,111)ietsverhoogden
door0,51nogietsmeer.Deopbrengstwerdnietbeïnvloed,ookniet
dieopdevroeger onbemesteveldjes (tabel XVIII).
TABELXVIII. Invloed vanbespuitingmet ureum enWuchsal opdeopbrengst vandrie pererassen

Ras

Behandel:ing

Conference
Doyenne du Comice
BeurréHardy

controle

ureum,0,11%

ureum 0,5%

Wuchsal,6 l/ha

39,9
36,5
42,2

39,5
34,1
42,1

38,2
38,0
42,4

39,0
37,3
42,6

Indrieboomgaardenopzandgrondwordtdoortoedieningvankalk
en/ofgipsgepoogdhetoptredenvanstipinappelsterugtedringen.
Opalledrieproefveldenisde (K+Mg)/Ca-verhoudinginhetappelblad
doordebekalkingingunstigezinveranderd.Optweevandedrieproefveldengaatditgepaardmeteendalinginhetpercentage stip.Bij
toevoegingvangipsisdedalingvande (K+Mg)/Ca-verhoudingnogsterkerenhetpercentage stipnogmeerverlaagd.
Deinvloedvanzomersnoei,vruchtdunning,pluktijdstipenkalksalpeterbespuiting ophetoptredenvanstipinCox'sOrangePippin
appelswerdbestudeerd. Overvloedigenherhaaldelijk spuitenmetkalksalpeter gedurendehetgroeiseizoenhadeenaanzienlijk effectopde
minerale samenstellingvanbladenvrucht,zomersnoeieengering,en
vruchtdunningpraktisch geeneffect.Zomersnoeiverhoogdehetcalciumgehalte inhetblad.Geenstipwerd gevondenindevruchtenvanbespotenbomen,zodatdeanderebehandelingen blijkbaar geen invloedmeer
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ophetstiphaddenbijdehogecalciumgehaltenindevruchtnaspuiten.
Zachtwasinbespotenvruchtenaanzienlijk teruggedrongen.Zomersnoei
gafminder stipenzacht.Vruchtenvangedundebomenhaddenmeerzacht.
Vruchtdunning beïnvloeddehetoptredenvanstipniet.Lateplukgaf
meer gaveappels,ondanksmeerrot,doorminder stipenzacht.Deinvloedvanhetpluktijdstipophetoptredenvanstipenzachtkanniet
viaveranderingenindeminerale samenstellingvandevrucht verklaard
wordenenheteffectvandevruchtgrootteendevruchtdunning slechts
vooreengedeelte.
Ineenvakproefopzandgrondmetkalktrappen,gipstoedieningen
bespuitingenmetkalksalpeteroplossing inhetzomerseizoenwordtonderzocht,inwelkemate stipenzachtinCox'sOrangePippinenJames
Grievezijntebestrijden.Bekalkingin1973hadeenongunstigeffect,
toedieningvangipsverlaagdedeaantastingdoor stipenzacht,maar
de frequentebespuitingmetkalksalpeterwashetmeest werkzaam.

Groenteteelt onder glas
Hetonderzoek gerichtopeengoedevastleggingvanverschijnselen
vangebrekenovermaataanvoedingselementen,werdvoortgezet.Chrysantopwatercultuur reageerdeduidelijk andersoptekortenovermaat
danveelanderegewassen.Zoblekensymptomenvanzwavelgebrekmoeilijkoptewekkentezijn.Degevoeligheidvandiversecultivarsvoor
mangaanovermaathield geenverbandmethetmangaangehaltevanhetgewas.Bijdriegroentegewassenenbij chrysantwerd geenuiterlijk
symptoomvanchloortekort verkregen,hettoevoegenvaneengeringe
hoeveelheid chloorwasgunstig.
Debehoefteaanfosfaatvanaardbeionderglaswerdintweeproevenonderzochtmetdriefosfaattrappen,toegediendvoorhetuitplanten
inhetwarenhuis.Bijdegegevenfosfaattoestandvandegrond (P-water
=2mgPper1extractbijverhouding grondwater 1:2)wasergeenreactieinopbrengstenkwaliteitopdefosfaattoediening.
Demeststofbehoeftevanchrysantaanstikstofenkaliwerdopeen
meerjarigproefveld onderzocht.Erwerdeenaanwijzingverkregendat
indevegetatieve fasedeplanteenlager stikstofgehalteindegrond
vraagtdanindegeneratieve fase.Debehoefteaankali lijktmatig
tezijn.
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Het onderzoek overdeopnamevanfluoruitmeststoffenviade
grondwerdin1974meteenproefschrift afgerond.Fresia'swerdengeteeldopveensubstraatmetlaagenhooggehalteaanfluor,verkregen
doortoedieningvanmonocalciumfosfaatpurissimus,resp.tripelsuperfosfaat.Inhetlaatstegevaltradenernstige symptomenvanfluorovermaatop:aantastingvandebladrand,achterblijvenvandegroei
engeringereopbrengstaannieuwvermeerderingsmateriaal.Hoewelhet
gewasdussterkreageerdeopverschilleninhetfluorideniveau,was
het fluorgehalteindenieuwekralenenknollennietbijzonderhoog,
uiteenlopendvan0,9tot1,8dpmFopdedroge stofbijtoedieningvan
tripelfosfaat invergelijkingmet0,5dpmenlagervoordebehandeling
metmonocalciumfosfaat.Tochvertoondehetgewasinhetvolgende jaar
bij teeltopveenmeteenlaagfluorideniveauverschilleninaantastinginafhankelijkheidvandevroegerebehandeling.Intweeproeven
werddeinvloedvanbegassingmetHFnagegaanincombinatiemetverschilleninfluorgehaltevanhetveensubstraat.Tenaanzienvandemate
vanaantastingenvanhetfluorgehaltevanhetgewaskandeinvloedvan
fluoruitdelucht opgeteldwordenbijdievanhetfluoridevanhet
substraat.Cultivars,gevoeligvoor fluorideinhetsubstraat,zijn
datookvoorhetfluoruitdegrond.Intweeproevenbleekmozaïekvirus
envooralbladnecrosedematevanaantastingdoor fluorovermaatbelangrijkteversterken.Tweemaalwerdenexperimentengedaanmetverschilleninlucht-enbodemtemperatuur.Deaantastingdoorfluorovermaatwasernstigerbijhogere lucht-enbodemtemperatuur.Hetfluorgehalteinhetgewaswerddoordetemperatuurverschillennietduidelijkbeïnvloed.

Groenteteelt in de vollegrond
Opzesproefveldengedurendedriejarenwerddeinvloedvanstikstofoverbemesting naarhoeveelheidentijdstipvantoedieningbestudeerdopdekwantitatieveenkwalitatieve opbrengstvanspruitkoolop
zeeklei.Desamenvattendebewerking leiddetotdevolgendeconclusies.
Verhogingvandestikstofoverbemesting deeddeopbrengst stijgen,
waarbijdesortering groverwerd.Bijdeoverbemesting dienthet
zwaartepuntteliggenbijdevroege giftenendetegevenhoeveelheden
moetenwordenbepaaldaandehandvandetevorengevallenneerslag.
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Detotalestikstofgift,met inbegripvandederdeoverbemesting in
oktober,bedraagtvooreenmaximaleopbrengst 220-250kgN/ha.Er
wasmaareengering effectopdevroegheidvandeoogst.Het totale
stikstofgehaltevanbladsteel enbladschijfgeefteen indicatievoor
hetverkrijgenvandehoogsteopbrengst.
De invloedvanboriumopbruinverkleuring indeknolselderijwerd
bestudeerd ineenpotproefmetboriumarmezandgrond.Onderdegegevenproefomstandighedenwist deplanttochvoldoendeboriumop tenemen,ookophetnietmetboraxbemeste object.Bruinverkleuring trad
indeproefnietop.
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Sectie Plantkunde

dr.L.K.Wiersum
Dewerkzaamhedenindesectiewareninhetafgelopenjaar sterk
beïnvloeddoortweefeiten.Dr.Schuurman,dieper1novembermetpensioenging,besteeddemetbehulpvandetweeresterendekrachten zijn
tijd geheelaanhetopschrift stellenvandevelenogaanwezigegegevens.Nieuwonderzoekwerdnietmeerverricht.Veeltijdwerdookbesteedaandevoorbereidingvanzijnafscheidstoespraak,waarinhijeen
visieophetwortelonderzoek behandelde.Hetandere feitwashetonvervuldblijvenvaneenvacature,waardoorinhetkadervandeprojectenover ademhalingvandewortelsenoverion-enwaterfluxdoorhet
worteloppervlak weinig experimenteelwerkkonwordenverricht.
Deze situatiewerd echtergecompenseerd doorhetfeitdatde
rapporteurnogalbetrokkenwerdinalgemene zakenenditjaarvier
grotebijeenkomstenbijwoonde.Ditlaatstegafextrawerk,zowelbij
devoorbereiding alsbijdeverslaggeving.OoktenbehoevevandeCommissieOnderzoekBiologische Landbouwwerdendenodige werkzaamheden
verricht.Tenslottewerdeneenaantal contactenmetandere instituten
enuniversiteitslaboratoria onderhouden,medeomover informatiete
beschikkentendienstevanhetvaststellenvanhettoekomstige beleid
inzakehetwortelonderzoek.
Inhetkadervanhetonderzoeknaardegroeienontwikkelingvan
hetwortelstelsel slaagdedr.Schuurmanerineenaantalrapportenen
manuscripten gereedtemaken.Ditbetrofvooralhetgebiedvanderelatiebodemprofielenbodemdichtheidendewortelgroei.Ookhetvergelijkend onderzoek overdriemethodenvanwortelonderzoekterbepaling
vandedoorwortelingvanprofielentevelde,datinsamenwerkingmet
deStibokawerduitgevoerd,kwampraktisch gereed.Opditlaatstegebiedwerdookvrijveel service-onderzoek verrichtvoor collega'saan
hetIB,vooralwatbetreftdebewortelingvandegrasmatopsportveldproevenenopverschillend intensiefbemestweiland.
Eenanderpuntdattotafrondingkwam,washetonderzoek naarde
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bruikbaarheid vanbuizenproeven terbeoordelingvandegewenstekleilaagdiktebij aanslibbing.Demetbehulpvandebuizenproevenverkregeninformatie correspondeerde inzeerbehoorlijkematemetdievande
tweevergelijkbare proefterreinen.
Dereactieopdrie giftenstikstof (25,50en 100kg/ha)opWesterwoldsraaigras lietziendatdegroeivandegeheleplanttoeneemt.
Relatief isdeversterkte groeibijdebovengrondsedelengroterdan
bijdewortels.Hieruit kanmenconcluderendatbij gestegenvruchtbaarheiddeabsorptieper eenheidwortels istoegenomen.
Het zieternaaruitdat oponzeervaring overderelatiebodemmilieuenbeworteling eenberoepzalworden gedaan inverbandmetde
problemendiedeplantsoendiensten -vooralvandegrotere stedenhebbenmethet gezondhoudenvanhunbomenbestand inen langsstraten.
Eenoriënterend contactmetdeHaagseplantsoendienst gafalwel aan
dathiereencomplexvanproblemen ligt.Het ziet ernaaruitdatde
kernproblemen zullenliggenophet gebiedvande adequatevochtvoorziening,penetratievanwortels intedichte lagenenaëratie.Bijkomstigeproblemen zijndievanvoeding engas-enzoutschade.
Het onderzoek overde zuurstofbehoefte ende zuurstofvoorziening
vanhetwortelstelselwerdvoortgezet.Eenpaar series oriënterende
metingenvanhet zuurstofgebruikvanwortelstelselsvantomatenen
stamboonplantenvanverschillende ouderdomkwamengereed.Conformde
verwachtingneemt deademhalingpereenheid droge stofvanhetwortelstelselmet toenemende ouderdom langzaam af.Nadeeerstemetingenop
voedingsoplossing werd overgegaanoporiënterendeproeven inmet grond
gevuldepotten.
Develdmethodeomhet zuurstofgehaltevandebodemlucht temeten
werd diversekerenbenut omvoor collega's aanvullende gegevens te
verzamelen.Daarnaastwerden ooknoggeregeld zuurstofdiffusiemetingen
uitgevoerd.Degegevensdie indejaren 1972en 1973opdedrieproefveldenvanhetproject terbestuderingvanweersinvloeden opdebodem
werdenverkregen,werdenineenverslagvastgelegd.Beperkende aëratie
werd indezejarenopdebetreffendeproefvelden tijdenshetgroeiseizoennauwelijkswaargenomen.
Teneindeeenpoging tedoenom inzichttekrijgen overderelatieveontwikkelingvanhetfunctioneleworteloppervlak t.o.v.het totale
worteloppervlakwerdenmetingen overdewaterdoorlatendheidverricht.
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Indezeoriënterendemetingenwordtmetbehulpvaneendrukcylinderwaarinhetwortelstelsel metwater zichbevindt -hetwatermetbehulp
vanoverdrukdoorhetwortelstelsel naarbinnengeperst.Dedoorgeperste hoeveelheid vochtwordt aandedoorgesneden stengelbasisopgevangenengemeten.Deeerstewaarnemingenwettigendehoop,datmet
dezemethodewel ietsbereikt kanworden.
Dereeds inhetvoorafgaande jaarverkregen gegevensoverhet
calciumgehalteinhet zeefvatensapvan Rioinus bijverschillende calciumvoedingwerdenuitgewerkt.Eenconcept-publikatieisinbewerking.
Daarnaastkondendezegegevenste zamenmet andereervaring betreffende
deredistributievancalciumbenutworden ineenuitvoerige mededeling
opde SecondDiscussionMeeting onBitterPit inApples.Zewerden
ookgebruikt ineenkortepublikatie overhet lagecalciumgehalte van
zeefvatenenlatex-cellen inverbandmet aanwijzingen overhet zeer
lage calciumgehaltevancytoplasmainhet algemeen.
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Sectie Wiskunde

ir.J.T.N. Venekamp
Hetgebruikvangoedestatistischeenwiskundigemethodenwerd
bevorderd.Veel zorgwerdbesteedaanhetmakenvanproefschema's,het
verwerkenvangegevensenhetinterpreterenvanresultaten.
Inverbandmethetinschakelenvannieuweapparatuur inderekenkamermoestveelvoorbereidend werkwordengedaanvoordeuitvoering
vandeberekeningen.Overhetlopendewerkheeftvoortdurend overleg
plaats.
Omdetechniekendoortekunnengeveniseenvoortdurendescholingnodig.Kenniswerd opgedaanviadedriewekelijkse colloquiavan
deMathematische SectievandeVerenigingvoorStatistiek over"multivariateanalyse"en"stochastischeprocessen".DeLaPlace-transformatieswerdenbestudeerd,erwerddeelgenomenaaneenwerkgroepvoor
toepassingvandesimulatietechniekenaaneenherscholingscursusin
debodemscheikunde.UitwisselingvangedachtenvondplaatsmetmedewerkersvanhetInstituutvoorWiskunde,InformatieverwerkingenStatistiekTNOinDenHaagenhetProefstationvoordeAkkerbouwte
Wageningen.DeStatistischeDagendebijeenkomstenvandeStudiekring
voorStatistische Techniekwerdenbezocht.
Erwerddeelgenomenaandeachtstebiometrische conferentievan
deBiometrieSocietyteConstantsainRoemenië.Hetvielopdathet
verschilinOpvattingoverdetegebruikenmodellentussen statistici
enbiologenkleinerwasgeworden sindshetvorigecongresinHannover.
De statisticikeerden zichafvanalteeenvoudigemodellen,terwijl
debiologenhunwildetheoriënprijs gavenvooreenvoudigermodellen
met goed interpreteerbareparameters.
VandeVakgroepWiskundevandeLandbouwhogeschool ontv.ingenwe
detheoriemetaanwijzingenvoorberekeningenmetde"pseudo-inverse"
indelineaireregressierekening.Dezewerd gebruiktbijdeontwikkelingvaneennieuwAlgol-programmavooreeningewikkelde factoriële
proef.
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Voor eenrapportvandeStibokaoverdevergelijkingvanmethoden
vanbewortelingsonderzoek,dat insamenwerkingmethet IBwerduitgevoerd,werdenenigeberekeningengemaakt overdenauwkeurigheid vande
vermeldeuitkomsten.
Het onderzoek overhetproducerend vermogenvanzavel-enzandprofielenbijvier grondwaterstanden leiddetoteenrapport,datna overleg
metderedactiecommissie ingrijpendwerd gewijzigd.
OpverzoekvanhetProefstationvoordeRundveehouderij werd aan
eenaantalvanonzemedewerkers gevraagdnaarhunmeningoverhet ontstaanvanbrandplekkendoorurinebijweidendvee.Hunantwoordenwerdendoorgegeven.
Eenbewerkingvanderesultatenvanhetveeljarigestikstofproefveld PrLov6,datbetrekking heeftopdedrieorganische-stofbedrijven,
werd eerstmetvoorrangbehandeld.Later stagneerdedebewerking echter
door gebrek aanpersoneelvoorhetponsenvandekaarten.
Enigebijdragenvoor "Plant andSoil"diebeoordeeldmoestenworden
opgeschiktheidvoorpublikatie,werden afgekeurd opgrondvan slecht
gebruikvande statistiek.
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Algemeen

Bestuurs-

en

beheerszaken

Op1januariverlietendeherenL.F.Schlamanenir.P.A.vanStekelenburghetbestuurwegensresp.hetbereikenvande65-jarigeleeftijden
drukkewerkzaamheden.Indeplaatsvanlaatstgenoemdewerdm.i.v.dezelfdedatumdeheerJ.deGrootalsbestuurslidbenoemd.Ir.P.J.Stadhouders
namop13septemberafscheidvanhetbestuurwegensveranderingvan
functie.Indezelfdevergaderingwerdir.M.Miedemaalszijnopvolger
welkomgeheten.Hetbestuurvergaderdeop29maart,13septemberen29
november.
DeCommissievanBeheervandeIB-bedrijvenindeNoordoostpolder
belegdevijfvergaderingen:op28januari,4april,7juni,23augustus
en30oktober.
Algemene

zaken

PersoneeIszaken
Formatiepersoneel.

Deformatieisvastgesteldop175plaatsen(A-

formatie: 159,X-formatie:16).Hiervanwarenop1januari171plaatsen
bezet.Deresterendeplaatsenwarenvacatures,t.w.technischambtenaar
(afd.Bodemfysicaengrondbewerking),analist (afd.Scheikundeinde
grond),rekenkracht (afd.Statistische techniek),typiste.Indeloop
van 1974vertrokken 11personen:
met invaliditeitspensioenmej.A.J.A.Tap(1november);
met ouderdomspensioenJ.Honebeek (1juli),dr.J.J.Schuurman (1november);
metwachtgeldR.J.Bathoorn,K.Kosmeier,J.Pauwels,K.Postma (1maart)
enM.Burgers (1december);
wegenshuwelijk/aanvaardenanderebetrekkingmej.A.Brinkenmevr.
M.A.Pol-Pilon (1mei),E.Baerends (1augustus).
Indeloopvanhetjaarkonden 12vacatureswordenvervuld:
L.Hidding,D.C.KerstensenH.Visscher (1maart),mevr.Y.M.HelderKnoeffenM.R.Veninga (1juni),mej.M.H.T.deGrootenJ.Tienkamp
(1juli),H.G.Dieperink (1augustus),M.J.B.Becker (15augustus),
mej.M.S.Dijkstra (9september),mej.H.J.Vegter (1oktober)en
D.Daniels (1november).Op31decemberbestonddeA-enX-formatieuit
172personen.Dedrieoverblijvendeplaatsenwarenvacatures,t.w.
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middelbaartuinbouwkundigmedewerker (afd.Bemesting inde tuinbouw),
wetenschappelijk onderzoeker (sectiePlantkunde),bedrijfsleiderproefboerderijdr.H.J. LovinkhoeveteMarknesse.
Overig personeel.

IndeZ-formatie (t.b.v.tijdelijkeprojecten,ge-

financieerddoorderden)werdenaangesteld ing.H.B.Schievink (1maart),
mej. C A . vandenAkker endr.R.G.Gerritse (1april)t.b.v.Megistaen
mevr.J.G.vanGool-Uijtewaal (23september)t.b.v.HavenwerkenRotterdam.
Wegensvervangingvanlangdurige ziekenwaren indienst:mej.A.A.M.
Smit (sinds1februari 1973)voorC.W.F.Olthuis,mej.J.S.Postmus (16
oktober)voorJ.NijborgenB.Siepel (1december)voorH.Klinkhamer.
MevrouwJ.Klinkert-Meijer (dietot 26septemberdeplaatsbezette
vanJ.M. Kooistra,dieopgenoemdedatumuitmilitairedienst terugkeerde)
bleefvoorhalvedagenindienst (deeldeeenformatieplaatsmetmevr.
H.Lukken-Kingma). InonvolledigdienstverbandwaswerkzaamdeheerJ.P.
Riedel.
Tenbehoevevanextrawerkzaamheden inhetseizoen (o.a.verzorging
vanveld-enpotproevenenassistentieophetcentraallaboratorium)waren22personeneenaantalmaandenindienst.Op31decemberwarendaarvannog tweewerkzaam (M.J.Kremerenmej.A.S.Veenstra). Indezomer
maaktenwijgedurendeenkelewekengebruikvandedienstenvaneenaantalvakantiehulpen.
Voorwerkzaamheden indehuishoudelijkedienstwerdmevr.C.T.
Koning-Drost (23oktober)aangesteld.
Stagiaires.

Voordevervullingvanpraktijktijd t.b.v.hunstudie

waren 14personeneenaantalmaandenbijonswerkzaam. Betrokkenenwaren
afkomstigvandevolgendeonderwijsinstellingen:LH (2), HLS (3),MTbS(1),
analistenschool (8).Op31decemberwarennogvierstagiaires (analistenschool)werkzaam.Alsgastvervuldemej.M.Beek (Bibliotheek-enDokumentatie-Akademie)haarstageperiodebijdebibliotheek.
Gasten. Alsgastenwarenbijonswerkzaam:tweeonderzoekers,gedetacheerddoorhetLandbouwkundigBureauderNederlandseStikstofmeststoffen-Industrie,eneenonderzoekerentweeanalisten,gedetacheerd
doorhetWaterloopkundig Laboratorium.
Ambts- en dienstjubilea.

Veertigjaarinoverheidsdienstwasdr.P.K.

Peerlkampop 1mei.Vijfentwintigjaar inoverheidsdienstwaren:W.M.
Eggensop 18mei (tevensvijfentwintigjaarindienstvanhet instituut),
B.D.Balraadjsing op 1oktoberening.J. Lubbersop 11oktober.Vijfentwintigjaar indienstvanhet instituutwaren:ir.J.T.N.Venekampop1
februarienH.K. Stoklaop 1oktober.
90

Financiële

Zaken

Inditjaarkreeghetoverlegoverdeautomatiseringvandeprojectenadministratie doormiddelvandecomputervanIWIS-TNOzijnbeslag,
zodatper1januari 1975hiertoekanworden overgegaan.
Inditjaarwerdeno.a. aangeschaft:electronische weegapparatuur
voordeafdelingwaarmonsterswordengedroogdengemalen,klimaatkast,
draaddetector voorvloeistofchromatografieenCCu-analyzer.
Huisvesting
Ditjaarkwameno.a.devolgendevoorzieningentotstand:verbeteringvandeverwarmingvanschuurenmagazijn,uitbreiding stortvakken
voorpotproevendienst enverschillende voorzieningenvoordebrandveiligheid.
Buitenlandse

bezoekers

Het aantal individuelebuitenlandse bezoekers bedroeg 49.Zewaren
afkomstiguitdevolgende landen:Argentinië (1),Australië (5),België
(1),Brazilië (1),Bondsrepubliek Duitsland (12),Griekenland (1), GrootBrittannië (8),Hongarije (1),Ierland (1),India (1),Indonesië(1),
Iran (1),Israël (2),Japan (2),Polen (1),Soedan (1),Tsjechoslowakije
(1),USA(3),USSR (1), Zuid-Afrika (3),Zwitserland (1).Vanhenverbleefvoor langere tijdaanhetIB:K.KnopuitPraag,Tsjechoslowakije
(5augustus 1974-14juni 1975). Bovendienwerdop2julieengroep
planteziektenkundigenuitdeBondsrepubliek Duitslandontvangen.

Buitenlandse

reizen,

congressen,

symposia

Ir.R.Reuderinkwoondeop24januaridevergaderingvandeFertiliser
SocietyinLonden bij.
Van4tot6februariwasir.L.C.N,delaLandeCremerinde
Forschunganstalt fürLandwirtschaftteBraunschweig-Völkenrode omte
sprekenovermegista-zaken.Dr.H.vanDijk,drs.H.G.vanFaassenen
drs.G.Jagernamenop12-14februarideelaanhetcolloquium "NebenwirkungenvonPflanzenschutzmitteln aufBodenmikroorganismen"aanhet
InstitutfürBodenbiologievandeFALinBraunschweig-Völkenrode. Ir.
C.vanOuwerkerknamde22edeelaandeconferentie "Non-ploughingon
thearablefarm"teKenilworth,Warwickshire.
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Dr.W.vanDrielenir.S.deHaanbrachtenop 7-8maart bezoeken
aande Landwirtschaftliche Untersuchungs-und Forschungsanstalt te
Münster enhetAgrikulturchemisches Institut teBonnwaar zijgemeenschappelijk onderzoek ophetgebiedvan zwaremetalen inafvalstoffen,grondenz.bespraken.
Dr. ir.P.F.J,vanBurgnamop 25aprildeel aanhet symposium
over stikstofbemesting opgrasland,georganiseerd doorde Fertiliser
SocietyendeBritishGrassland Society teLonden.Op 29en30april
bezochthijhetgraslandproefstation NorthWyke StationenJealott's
HillResearchStation inHurley.Dr.A.J.deGrootmaaktevan 23april
tot 11meieenreisnaarNoord-Amerika. IndeVSbrachthijbezoeken
engafhijvoordrachten aanhetNational BureauofStandards in
Gaithersburg,Md.,enhetWaterwaysExperimentStation inVicksburg,
Miss. InCanadawoondehijdeNATOConference "Ecotoxicity ofchlorinatedhydrocarbons andheavymetals"teMontGabriel,Que.,bij en
hieldookhier eenlezing.
Dr. ir.Th.J.Ferrariwoondevan6tot 11meidejaarlijksebijeenkomstvande InternationaleArbeitsgemeinschaft für Bodenfruchtbarkeit
inOldenburg bijennamdaarnadeelaandeexcursiesnaarDülmen,Leuven
enBonn. Ing.J. Risbesprak op 14meiteOldenburgmetprof.Vetter
vandeLandwirtschaftskammerWeser-Ems stikstofbemestingsadvisering met
behulpvangrondonderzoek.Van 14tot 17meiwarendr.ir.J.vander
Boon,ing.A.Das,dr.ir.P.Delverendr.L.K.Wiersumdeelnemers
aandeSecond DiscussionMeeting onBitterPit inApples inBonn.Dr.
Vander Boonhieldereenvoordracht.Dr.DeGrootwasdeelnemer aanhet
symposium "Estuarine chemistry"van 15tot 18meiteLonden.Dr.C.H.E.
Werkhovenbezocht ImperialChemical Industries teBillingham-Teeside
terbesprekingvanhetonderzoekvan langzaamwerkendemeststoffen,met
namevanmet zwavelomhuldeureum.
Ir.De laLandeCremerbezochtdeGülletagung op3-8 juniteGumpenstein (Oostenrijk).Ir.DeHaanwas indeperiode 3-15mei inMoskouwaar
hijterkennisnemingvandebemesting -inzonderheidmet stedelijkeafvalstoffen -inde landbouw indeUSSRbezoekenbracht aanverschillende
instituten,hetMinisterievan LandbouwendeCentraleBibliotheekvande
Lenin-AcademievoorLandbouwwetenschappen. Dr.ir.P.Delver,dr.ir.
K.Dilzendr.ir.J.P.N.L. RoordavanEysingawoondendeECE-FAO-conferentie over invloedvanbemesting opdekwaliteitvangewassenop 5-6
juniteGenêvebij. Dr.ir.K.W.Smildenam opuitnodigingdeelaande
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International PotashConferenceop 10-15juniteBoedapest.Omzichte
oriënterenophetgebiedvanhetgrondbewerkingsonderzoek inPolenmaakte
ir.vanOuwerkerkvan 20junitot 1julieenreisnaarWarschau,Pu£awy,
Krakau,BreslauenLaskowiceO^awskie. Ir.Reuderinkbracht opde 26ebezoekenaanhetRijkslandbouwproefstationvoorMeststoffen-enVeevoederonderzoekteMaastricht endeChemischeWerkeHüls teMarl.
Ophunuitnodigingbrachtir.G.Lebbinkop 16-17julieenbezoek
aanhetDOW-onderzoekcentrum teKingsLynn (Engeland)enverschillende
proefveldenaldaar.
Van 10tot 21 augustuswoonden ir.C.M.J.Sluijsmans,dr.Wiersum,
dr. ir.Ferrarien ir.G.J. Kolenbranderhet 10thInternational Congress
ofSoilScienceteMoskoubij;dedrie laatstgenoemdenhieldenereen
lezing. Ir.Sluijsmansendr.Wiersumblevendriedagenlanger inde
USSRenbrachten indie tijdbezoekenaanverschillende instituten.Ir.
J.T.N.Venekampwoonde op 25-30augustusde 8thInternationalBiometrie
ConferenceteConstantsa (Roemenië)bij.
Dr.Wiersumnamdeel aanhet 7thInternational ColloquiumonPlant
Analysis andFertilizer Problemsop 1-7 september inHanover.Ir.Kolenbrander enir.VanOuwerkerknamendeel aanengavenelkeenlezingvoor
deSemained'Etude "AgricultureetEnvironnement"dievan 2tot6septemberwerd gehouden inGembloux. Ing.F. RiemVisnamvan 9tot 14septemberdeel aanhetRasenkolloquiumteWenenen Innsbruck,waarhijeenlezinghield.Dr.B.J.vanGoorwoondehet 19thInternational Horticultural
Congressbij,datvan 9tot 18september inWarschauwerd gehoudenen
hield ereenlezingvoorde sectieFysiologische ziekten. Ir.DeHaan
woondeop 16-20septemberhet 86econgresvanhetVerbandDeutscher LandwirtschaftlicherUntersuchungs-und Forschungsanstalten teBerlijnbij
enhieldereenvoordracht. Ir.Lebbinknamdeel aanhetcolloquium "HumificationetBiodégradation"op 16-22september teNancy.
Op 1oktoberhaddr.VanDrieleenbesprekingmetdr.Groessmannen
dr. SeiffertvandeLandwirtschaftliche Untersuchungs-und Forschungsanstalt teMunster.
Dr.DeGrootnamdeelaanhetNATO-symposium "TheBenthic Boundary
Layer"datvan 2tot 10november inLesArcs (BourgSaintMaurice),
Frankrijk,gehoudenwerd. Ir.J. Frummelhieldop6november eenlezing
voordeLandwirtschaftskammer Weser-Ems teOldenburg.
Dr.VanDijkenir.Lebbinknamenop 12-14decemberdeel aanhet
colloquium"KriteriaNebenwirkungenvonPflanzenschutzmitteln aufdie
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Bodenmikroflora"teBraunschweig-Völkenrode.Op16en17decembervergaderdedr.VanDrielmetdeArbeitsgruppe Schwermetallanalytik inde
Landwirtschaftliche Untersuchungs-undForschungsanstalt teMünster.Tezelfdertijdbesprakdr.ir.H.A.SissinghaandeLandwirtschaftliche
Untersuchungs-undForschungsanstaltteHamelnmotiveringenuitvoering
vandePw-getalbepalingmetdr.Koster.Ir.Kolenbrandernamvan17tot
19decemberdeelaandeJointADAS/ARC ConferenceonAgricultureand
WaterQualityteSuttonBonington (Nottingham).

Centraal

laboratorium

Hetaantalbinnengekomenmonstersbedroegintotaal 17745,nl.gewas:
7763,grond: 5764,minerale stikstofindegrond: 3072,envloeistoffen:
1146.
Inhetbeginvanhetjaarisdeauto-analyzervanTechniconinbedrijfgesteld.Hetheeftenigemaandengeduurdvoordatdeeerstecijfers
vangrond-engewasmonstersals"betrouwbaarenopniveau"ingevuldkondenwordenopdelijsten.Tevenswerddeminerale-stikstofbepalingvan
grondopdeauto-analyzerinonderzoek genomen.
Het aantaluittevoerenanalysesvanzwaremetalenwasgroterdan
vorigjaar,zowelingrondalsgewas,metnameCd,Ni,Pb,CrenFe.
Verderwerden,naastdeelementenK,Ca,MgenNingewas,deverschillende fosfaatvormenindrainwatermonstersbepaald,t.w.totaalfosfaat,
organischgebondenPenorthofosfaat.
Debelangstellingvoorgrondanalysesnamenigszins toe,bv.debepalingvangranulaire samenstelling,fractiesvan2umen16 \m, koolzure-kalkgehalteenorganische-stofbepaling.
Dedeelnameaanhetonderzoekvandeinternationaleuitwisselmonstersvondregelmatigplaats.Ditkanookgezegdwordenvandeuitwisselingvanstandaardmonsters tussenhetBedrijfslaboratoriumvoor
Grond-enGewasonderzoek (Oosterbeek),deRijksdienstvoordeIJsselmeerpolders (Lelystad)enhetIB.Hetcijfermateriaalwerd,zoalsgebruikelijk,pertweemaandenoverenweervergeleken.
Het laboratorium ontvingverscheidenebinnen-enbuitenlandsebezoekersmetwievangedachtenwerd gewisseld overanalysemethodenen
-technieken.
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Statistische

techniek

Hetverwerkenvanproefgegevensintabellenmetbehulpvaneencomputer
was steedseenprobleemdoordegroteverscheidenheidaangegevens,de
volgordeencombinatieswaarindezegegevensvoorkomenendewijzewaaropgegevensuitandereberekendworden.
DoordeervaringopgedaanbijdeontwikkelingvanVARII(universelevariantie-analyseprogramma)konindetweedehelftvan1974aande
ontwikkelingvaneenprogramma ("TABEL")wordengewerkt.Hierbijwerd,
evenalsbijVARII,gewerktmettweesoortenvangegevens,nl. (1) opdrachtenaanhetprogrammaen(2)deteverwerkengegevensofeenverwijzingnaardiegegevens.
Alsregelzaldeeersteopdrachtaanhetprogrammazijn:LPS(lees
proefschema),gevolgddoorhetproefschema.Hetprogrammaleestdanhet
proefschema (objectaanduidingenenbijbehorendeveldje-ofstandplaatsnummers),voertenkele controlesuitentreftenkeleregelingen.Aangeziendeveldjesvaneenproefverschillendeoppervlaktenkunnenhebben,
washetnodigomvoorhetinlezenvandeoppervlaktendrieinstructies
tedefiniëren,dieelkafzonderlijkofincombinatiegebruiktkunnen
worden.Dezeinstructieszijn:
(1)#L0A,o (leesoppervlaktevooralleveldjes). Vooroschrijft
mendewaardevandeoppervlakte.
(2)#L0V,o i ,v 1 i 5 v 2 i , Oy v1j,v2.j...o n ,v1 n , v 2 n (leesoppervlakteinvolgordevoordeveldjesv1t/mv2).Hetlaatsteveldjenummer
moet zijnvoorzienvaneenminteken.
(3)#L0N,o i 5 v 1 i ( v 2 i ; v3 i ... vn^

s^ o^,v1^ ...v«j,s^...

o ,v1 ... vn (leesoppervlaktevoordenavolgendeveldjes).Oppervlakteogeldtvoordeveldjesv1,v2..".vn; s-,s- ... Sn zijnscheidingstekensdiedewaardenulmoetenhebbenomdegroepenvanoppervlaktenmetdebijbehorendeveldjesvanelkaartescheiden.Hetlaatste
veldjenummermoetookhiervaneenminteken zijnvoorzien.
Voortskunnengegevensinveldjevolgorde zonder hetbijbehorende
veldjenummerofinwillekeurigevolgorde met hetbijbehorendeveldjenummerworden ingelezen.Ookkunnengegevensinmatrixvormwordeningelezen,waarbijinderijengegevensvaneenzelfdeveldofstandplaats
zijn.Hierbijkunnenderijeninveldjevolgordeofinwillekeurigevolgordestaan,waarbijheteerstegegeveninderijhetveldje/standplaats-
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nummermoetzijn.
Alswebedenkendatallegegevensinrijenwordenopgeslageninde
computer,dan sprekendevolgende instructieshaastvoorzichzelf:
#R,3,+,20,=R,5(betekenis:bijalleelementenvandederde
rijwordt20opgeteldenhetresultaatinrij5geplaatst).
# R,4,-R,3,=R,6(vanalleelementenvanrij4wordendeovereenkomstigeelementenvanrij3afgetrokkenenhetresultaatinrij6
geplaatst).
#KGA,4,=R,5(dekg/veldje-opbrengsteninrij4wordenomgerekendinkg/areenhetresultaatinrij5geplaatst.
# P R T ,5,8,9,-7(printderijen5,8,9en7). Hierbijwordende
gegevenstegelijkinobjectvolgordevolgenshetproefschemagesorteerd
enobjectsommenengemiddeldeberekend.
Bijallebewerkingenwordtookrekening gehoudenmetontbrekende
gegevens.Alleberekendegegevenswordenbijhetuitprintenopgemiddeld
driecijfersafgerond,waarbijnaarbehoeftehetooknogmogelijkisin
tegrijpen.
Bovenstaande instructies zijnslechtsenkelevoorbeeldenvanhet
instructierepertoire.
Hetisintussengeblekendateenscheidingtussendeinstructies
aanhetprogramma-infeiteookeenprogramma,maaropeenanderniveau-endeteverwerkengegevensinvelegevallenefficiënterzal
zijn.
Navoldoendeervaringmetditprogramma,datreedsoperationeelis,
zaleenverdereontwikkelingindezerichtingmoetengaan.
Bibliotheek
Het totaalaantaluitleningenbedroeg 3000,waarvan32aanpersonenof
instellingenbuitenhet IB.Hetaantalaanvragengerichtaanandere
bibliothekenwas 775,waarvan 670,d.i.86,451,positiefzijnbeantwoord.
Nieuweaanwinsten,opgenomenalsseparaat:380,alsboek: 150,als
rapport:22,alsmicrofiche:1(7kaarten),alsbetaaldtijdschriftabonnement:5,alsgratistijdschriftabonnement:3.Eénabonnementwerdopgezegd.Het totaleaantalnieuweaanwinsten (uitgezonderdtijdschriften
envervolgwerken)bedroeg 553.Hetbezitvandebibliotheekomvatnu:
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4068boeken,29877separaten,152microfilms,22seriesmicrofiches,
46kaarten,2983rapporten,339tijdschriftabonnementen,521vervolgwerkenseries (groepen)enca.10.000geologischeentopografische
kaarten.
Dienstverleningenaanpersonen (zonderuitlening):ca.5400.
Debibliotheekverleende in1974gastvrijheid aantwee stagiairesvan
deBibliotheek-enDokumentatie-AkademieteGroningen,gedurendetotaal 12weken.
Nieuwaangeschafte aparatuur:eenOcé1250electrokopieerapparaat,
eenWeberMinigraph fiche-stencilapparaat,eneenScriptomatic34
adresseermachine.Defotokopieermachine vindt gretig aftrek:sedertde
plaatsing,injuli,werden 18.400kopieëngemaakt,d.i.5520mkopieerpapier.
Overdvukkenarahief.

Erwerden478reactiesontvangenopdelijst

van IB-publikaties,verzondennaarca.400adresseninhetbinnenland
enca.600inhetbuitenland.
Doorhetoverdrukkenarchief ingeschreven,gerouleerdeenverzonden
overdrukken:32.Erzijn14genummerdeen29ongenummerde rapportenontvangen.Erkwamenintotaal 1748verzoekenomoverdrukkenofrapporten
binnen.Totaalverzondenoverdrukkenenrapporten: 11.246.Deomzetbedroeg 22.296 (verzendingenopname).
Het aantalverschillende overdrukkenisnu2230,wateentotaal
van 27.200exemplarenmaakt.Hettotaal aantalverschillende rapporten
werd 842;ditbrachtdegeheleverzamelingop17.400rapporten.
Tekenkamer en

fotoat&lier

Voorhetbewarenvanlichtgevoeligemateriaal (o.a.films,fotopapier,
offsetplaten)werdeen400-literdiepvrieskistaangeschaft.Deuitrustingwerdverder aangevuldmeteenOcé2600reproduktiecamera,eenOcé
2950conversie-apparaat eneenOcé2525diffusietransferapparaat.
Behalvehetnormale tekenwerkwerdenvervaardigd: 9842 lichtdrukken,42.847 fotokopieën,59afdrukkenoptransparante film,1679negatieven zwart-wit,684negatievenkleur,284diapositieven zwart-wit,
597diapositievenkleur,2518fotoafdrukken.
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Werkplaats
Behalvereparaties,veranderingenenrevisiesvanlaboratoriumapparatuur,landbouwmachinesengereedschappen,enonderhoudswerkzaamheden
aandegebouwenenkassen,werdenverschillendehulpmiddelenenapparatenontworpenenvervaardigd.Wevermelden slechts:werktafelmet
afzuiginstallatieombijpvc-bewerkingvrijkomendedampenaftezuigen;bedieningskastvoor automatischegrondwaterstandsregelingvande
grondtrog;zesplexiglascilindersmetrondpompinstallatieenroerder;
eenaandrukrolmetdoppenvoor sportvelden;tweeweegtafels;tweervs
bakkenmetframe;branderstatiefmettwaalfargandsebranders;acht
sproeigewerenmetbroes;eenwerktuigraamvoorkleinetrekker;wagen
voorrecorder;dieptemetervoor cultivator;tweestalentafels.

Proeven
Veldproeven
Evenalsdebeidevoorgaande jarenkonvroegwordengestartmetde
buitenwerkzaamheden.Eenzachtewintereneendroogvoorjaarmetvrij
hogetemperaturenveroorzaaktenreedsvroeg grasgroei,zodateindapril
alheteersteproefveldkonwordengemaaid.Ookdeoverigevoorjaarswerkzaamheden,zoalspoten,zaaien,bemestenenz.verliepenvlot,De
weersomstandighedenwarendeveldproevendienst inheteerstehalfjaar
gunstiggezind,beterdaninhettweedehalfjaar,datveelregenverlet
bracht.
Dankzijdeaanschafvaneentweedemaaidorserkondegraanoogst
redelijkwordenverwerkt.Doorweinig "zonne-uren"rijptehetgraan
slecht,vooraldelaatgezaaide zomertarwewildenietrijpen.Delaatste zomertarwewerddaarompasde17eseptember gemaaidorst.
Ookditjaarwerdeen40-talproefveldenvandePDgeoogst,
Gelukkigwasergvroegmetdeaardappel-enbietenoogstbegonnen,
waardoor alleproefveldenkondenwordengeoogst,zijhetsomsonder
barreomstandigheden:delaatstebieten zijnmeeruithetwatergehaalddanuitdegrond.
Inhettotaalwerdendoordeveldproevendienst 138proefvelden
verzorgd.Dezeproefveldenwarenonderverdeeld in5930veldjesmeteen
totaleoppervlaktevanca.30ha.Deverdelingvandeproefveldennaar
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deverzorgendedienst,hetgewasenhetaantalveldjesisintabelXIX
weergegeven.
TABELXIX.Proefveldenvan het IB in 1974

Aantal proefvelden
verzorgd vanuit

Gewas

Aantal veldjes
Haren

gras
graan
aardappelen
bieten
tuinbonen
mais
sportveld
aardbeien
stambonen
tomaten
totaal

Haren

Hedel

21
15
19
6
6
4
6
0
0
0
77

4
9
11
6
14
3
0
3
1
10
61

2235
799
752
230
90
159
287
0
0
0
4552

Hedel

111
496
188
198
210
104
0
75
36
60
1478

VandeproefboerderijteHarenwerdhettweededeelingebruikgenomen.Hiervanwerd ca.3,5hagrasland gescheurd,geëgaliseerdengedraineerd,enalsbouwlandingebruikgenomen.Opdeproefboerderij
werdendenavolgendegewassenverbouwd:2,0hawintertarwe,0,7hahaver,5,15haaardappelen,2,75hasuikerbieten,0,2hastamslabonen,
0,15hakorrelmaisen5,5hagras.
Pot- en

vakproeven

Dezedienstheeft,mededooreenaantal langdurige zieken,veelte
kampengehadmeteenpersoneelstekort.Hetaantalgeroutineerdeverzorgersistenopzichtevanhetseizoenpersoneelteklein,waardoor
foutenenonnauwkeurigwerkenindehandwordengewerkt.
DeNautamixmengervoorhetmengenvangrondisingebruikgenomen.
Erwerden50potproevenmetgrondculturesgenomenmettotaal6963
proefpotten.Hetaantalwatercultureswas20met900proefpotten.Hiervanwerden7proevenmetradioactieve isotopenverricht.Hetaantalvakproevenbedroeg 20,met1322proefvakken.
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Kennisoverdracht

In1974kwamen 102publikatiesgereedmetIB-medewerkersalsauteursof
mede-auteurs.Vandezepublikatiesverschenener27ininternationale
wetenschappelijke tijdschriften,boekenencongresverslagen,8inde
land-entuinbouwvakpersen11inrapportvorm. Bovendienverschenener
6nota's.
Deredactiecommissie behandeldeditjaar37publikaties:28artikelenbestemdvoor tijdschriftenenboeken (15indeNederlandse,9in
deEngelse,3indeDuitseen1indeFranse taal),6bijdragenvoor
vakbladenen3rapporten.
DoormedewerkersvanhetIBwerdenditjaar 132voordrachtengehouden,waarvan 15inhetbuitenland.

Publikaties
Anoniem (J.Ris).Verwachtingvandestikstofbehoeftein1974vanhet
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid. Nattewinter:meer stikstofnodig.
Verschillende 1andbouwbladen,februari1974.
R.Arnold Bik.Moisture supplyandfertilizationofpotplants.Acta
Hortic.No.35(1974)41-48.
Ineenfactorielepotproef metvijf N-endrievochttrappen bleek
datde zoutconcentratie vandebodemoplossing sterkwerd beïnvloed
door zowel deN-alsdevochttrap,hetgeen er opwijst datdetotale zuigspanningmeer representatief isvoor devochtbeschikbaarheid indepotgrond dandematrix zuigspanning.
Bij lagerevochtgehalten dan 90%watercapaciteit (=pF 1,4)namde
opbrengst vandebovengrondse delen sterk afmet dalendvochtgehalte.De efficiencyvandebenutting van stikstof nam afbij lager
vochtgehalte van depotgrond,hetgeen resulteerde ineengeringer
stikstofeffect.

R.Arnold Bik.Potgrondenvochtvoorzieningbijpotplanten.Bedrijfsontwikkeling 5(1974)353-354.
De fysische eigenschappenwaaraanpotgrondmoetvoldoen,wordenbesproken.Het RHPA(Regeling Handelspotgrond Proefstation Aalsmeer)potgrondmengsel voldoet aandevereiste eigenschappen.

R.Arnold Bik.Bodem-enbemestingskundig onderzoek.Vakbl. Bloemisterij
29 (1974)no.11,24-25.
R.ArnoldBik.Stikstof-enkalibemestingbijpoinsettia.Poinsettia
dankbaarvooreenflinkebemestingmetNenK.Vakbl.Bloemisterij29
(1974)no.39,14-16.
R.Arnold Bik.Osmocotebijbegonia "Schwabenland".Vakbl.Bloemisterij
29 (1974)no.43, 13.
R.Arnold Bik.Substratenproefmet Anthurium andreanum. Proefstn.
BloemisterijNed.,Jaarversl.1973(1974)41.
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R.ArnoldBikenS.Oosterloo. Invloedvanzoutconcentratieopdehoudbaarheid.Proefstn.Bloemisterij Ned.,Jaarversl.1973(1974)60.
R.ArnoldBikenS.Oosterloo.Onderzoeknaardesnelheidvanvrijkomen
vanmeststoffenuitlangzaamwerkendemeststoffen.Proefstn.Bloemisterij
Ned.,Jaarversl.1973(1974)131-133.
R.ArnoldBikenS.Oosterloo.ProefmetK-frit no.38 (35°6K 2 0)bij
potchrysant.Proefstn.Bloemisterij Ned.,Jaarversl.1973(1974)138.
R.Arnold Bik,S.OosterlooenN.A.Straver.Bemestingvangerbera.
Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl.1973(1974)75-77.
R.ArnoldBikenN.A. Straver.Bemestingvankasrozen.Proefstn.Bloemisterij Ned.,Jaarversl.1973(1974)108-109.
R.ArnoldBikenN.A.Straver.ProevenmetOsmocote.Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl.1973(1974)133-137.
R.ArnoldBikenN.A.Straver.pH-trappenproefbijpotchrysanten
cyclamen.Proefstn.Bloemisterij Ned.,Jaarversl.1973(1974)138-139.
R.ArnoldBikenN.A. Straver.Bemesting potplanten.Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl.1973(1974)139.
W.A.P.Bakermans,F.R.Boone,L.M.LumkesenC.vanOuwerkerk. Zichtop
nieuweteelttechniekeninNederland. Boerderij 58(1974)no.39,12-15.
Permanente akkerbouw zonder grondbewerking onder de inNederland
voorkomende omstandigheden lijkt geen toepassing tehebbenvoor het
telenvan rooivruchten. Duidelijker perspectief heeft een teeltsysteemwaarbijvoor éénofmeer gewassenvan het bouwplan geenof
slechts in zeerbeperktemate grondbewerking plaatsvindt,terwijl
bijde overige gewassendegrond welmin ofmeer intensief wordt
bewerkt.
Deontwikkeling vannieuwe teelttechnieken opverschillende grondsoortenwordt geschetst.

W.A.P.Bakermans,F.R.BooneenC.vanOuwerkerk.Nieuwegrondbewerkingssystemen.ErvaringenteWestmaas,1968t/m1971.Bedrijfsontwikkeling5
(1974)639-649.
Opdeproefboerderij "Mariënhof"teWestmaas werden gedurende de
jaren 1967 t/m 1971 drie grondbewerkingssystemen onderzocht ineen
rotatiemet luzerne -suikerbieten -wintertarwe -aardappelen zomergraan.
Bijde traditionele grondbewerking bestond degrondbewerking uit
ploegen,gevolgd door de indepraktijk gebruikelijke zaai- c.q.
pootbereidingen. Bijderationele grondbewerking werden frequentie,
diepte en intensiteit van degrondbewerking,met inachtnamevan de
toestand indegrond bij deoogst ende teverwachten eisenvanhet
teverbouwen gewas,zoveelmogelijk beperkt.Tenslottewerd bijde
vastegrondsteelt,behalvevoor hetmakenvan aardappelruggen enhet
oogstenvan rooivruchten, iederevormvan grondbewerking volledig
achterwege gelaten.
Uit het onderzoek isgeblekendatniet-bewerkte grondlagen dichter
envooral homogener zijndanbewerkte.Een aantal bodemfysische
karakteristieken hiervan wordenbesproken.
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Voortswerd aangetoond dathet ook inde akkerbouw mogelijk isgedurende het groeiseizoen eenduidelijk losserebouwvoor instand
tehouden dan totopheden indepraktijk gebruikelijk is,tenminstewanneer de technischemogelijkhedenuitgebuit worden.Via
aangepaste grondbewerkingssystemen zalhet daarom inde toekomst
steedsmeermogelijk zijndemeest gewenstebodemstructuur te
creëren.
Door grondbewerking wordt eengelijkmatigeverdeling vanweinig
mobielemeststoffen over debouwvoor enverder eengoede bestrijdingvan onkruidenverkregen.Dit laatste isvooral voorwortelonkruidenvan grootbelang.
Groei,ontwikkeling enopbrengst van degranenwarenbij dedrie
grondbewerkingssystemen weinig verschillend. Bijdevastegrondsteeltwas dezaaitechniekvoor suikerbieten onvoldoende terwijl
dievanderationele grondbewerking debeste resultaten opleverde.
Ookde suikeropbrengst bleef bij devastegrondsteelt duidelijk
achter. Debeginontwikkeling was opdeuit devastegrond gefreesde aardappelruggenwat trager ende afleverbare opbrengst was soms
belangrijkminder dan opdebeide andereobjecten.

B.D.Balraadjsing.Thedeterminationoftotal leadinsoilbyatomic
absorption spectrophotometry. Commun.Soil. Sei.PlantAnal. 5 (1974)
25-37.
Beschrijving van eenmethodevoordebepaling van totaal lood in
grond.Hetmonsterwordtmet geconcentreerd salpeterzuur gedestrueerd op eenkokend waterbad.Het residuwordt opgenomen inzoutzuur enovermaat ijzerwordt verwijderd door extractiemet acetylacetonchloroform. Hierna wordt het lood uit dewaterfasegeëxtraheerdmet DDC-MIBK.Het loodwordt nubepaald door deorganische faserechtstreeks indevlam teverstuiven. De uitkomsten
wordenvergeleken metdieuit eenstandaardreeks.

P.A.vonBarnau Sijthoff.Fosfaat-enkalibemestingvanspruitkoolop
landbouwgronden.Bedrijfsontwikkeling5 (1974)47-49.
Op landbouwgrondenwerd een onderzoek verricht naar de gewenste
fosfaat-enkalibemesting voor spruitkool inafhankelijkheid van
debemestingstoestand vandegrond. Debehoefte aan fosfaat stemt
overeenmet debestaandenormenvoor aardappelen,debehoefte aan
kalimet dievoor devlinderbloemingen. Fosfaat-en kalibemesting
verhoogden beide inenkele gevallenhet percentage grove spruiten.
Erwerd geen invloedvandebemesting geconstateerd op dekwaliteitvan de spruiten.

P.Boekei.Factorendievaninvloed zijnopdestructuurvandegrond.
In:Debodemkunde indemoderne land-entuinbouw. 28steB-leergang.
MinisterievanLandbouwenVisserij-DirectieLandbouwonderwijs,z.pl.,
1973,pp.12-21.
Alsvoornaamste aspectenvan debodemstructuur worden genoemd de
slempigheid,het gedrag vande grond t.o.v.mechanische krachten
endeactuele structuur. Erwordt aangegevenwelkebetekenisdezeaspecten indepraktijk hebben.Vervolgens wordt de invloed
van factoren alsgehalte aanafslibbare delen,gehalte aanorganische stof,kalktoestand enontwatering kwantitatief geduid.
Tenslotte wordt aangegevenwelke toestand ten aanzienvan de
samenstelling van de grond ende ontwatering gewenstis.
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P. Boekei.Debetekenisvandeontwatering voor debodemstructuur op
zavel- en lichte kleigronden ende financiële consequenties daarvan.
Bedrijfsontwikkeling 5 (1974)875-880.
Debetekenis van deontwateringstoestand voor debelangrijksteaspectenvan debodemstructuur alsverslemping,bewerkbaarheid en
berijdbaarheid van degrond ende actuele structuur wordt besproken.
De gevolgen hiervanvoor de teeltwerkzaamheden envoor groei enopbrengstvan debelangrijkste akkerbouwgewassen wordennagegaan.
Uitgaande van een bepaald bouwplanworden definanciële consequentiesvanverbetering vande ontwatering afgeleid.
P. Boekei.Humusgehaltund Bodenstruktur. Landwirtsch. Forsch,Sonderh.
30/11 (1974)127-130. Samenvatting
in: Kurzund Bündig 27 (1974)141-142.
Opveel klei- en zavelgronden kande structuur vande grondverbeterd worden.Dewijzewaarop dit het best gebeurenkan,hangt af
van het kleigehalte,dekalktoestand ende ontwatering van degrond.
Inhet algemeen geeft een toenamevan het humusgehalte op lichte
gronden een afnamevandeverslemping enop zware gronden eengeringerebinding vande gronddeeltjes,endaardoor eenbetereverkruimelbaarheid enbewerkbaarheid, evenals eenwat betere actuele
structuur. De invloed van het humusgehalte isniet steedsdezelfde,
hijhangt afvan detoestand van andere factoren.Hiervanworden
enkelevoorbeelden gegeven.
P. Boekei.Proeven ophetgebiedvandebodemstructuur. Cursus Proeftechniek 1972/73.DeelcursusAkkerbouw enGrasland. Z.pl.,z.j.,8pp.
J. van der Boon. Influence ofnutrition onbitter pit inapples.
ActaHortic.No.45 (1974) 9-16.
Opde "Second Discussion Meeting on Bitter Pit inApples"te Bonn
gehouden inleiding over de invloed van devoeding van deboomop
het optreden van stip.
Literatuurstudie verschafteweinig nieuwe gegevensvergeleken met
die,welkeop de eerste bijeenkomst naarvorenwaren gebracht.Wel
ismeer nadruk komen te liggenopdebetekenisvan deregelmaat in
de stikstofvoeding. Voortswerden gunstige resultaten geboekt met
zink-enkopersulfaatbespuitingen.
J. vanderBoon.Het trekkenvan tulpen opveen;denoodzakelijke bekalking. Bedrijfsontwikkeling 5 (1974)913-915.
Een tuinturf/turfstrooiselmengsel (1:1)met toenemende kalktrappen
werd als substraatvoor het trekkenvan tulpenonderzocht.Onbekalktveen isonbruikbaar, eengiftvan2-4kg calciumcarbonaat
perm isnoodzakelijk. Debroeiresultaten evenaren dievan broei
op zand.
J.van derBoon enA. Das.Devoorspelbaarheid van stip inCox's Orange
Pippin-appelsmet het oog ophunbewaring. Fruitteelt 64 (1974)790-792.
In tweejarig landelijk onderzoek werd aangetoond dat eenbehoorlijke
voorspelling van het optredenvan stip inCox's Orange Pippin-appels
tijdens debewaring istegevenopbasisvan de (K+Mg)/Ca-verhouding inhet blad inde eersteweekvan augustus incombinatiemet
cijfers over dedracht vandeboom. Dematevan stipaantasting bij
eenbepaalde ongunstige (K+Mg)/Ca-verhouding varieerde echter sterk
van jaar tot jaar.Zacht inappels gafmet deminerale samenstelling
van blad ofvrucht dezelfde samenhang te zien als stip.Het pluktijdstipbeïnvloedt ook het optredenvan stip.
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P.Delver.Ontwikkelingen inde stikstofbemesting vanboomgaarden.
Stikstof 7 (1974)no.77,136-145.
De zestiger jarenhebben inde fruitteelt een sterke toenamevan
het stikstofverbruik teziengegeven.Factorendiehierbij eenrol
hebben gespeeld waren: (1)het onderkennenvan concurrentie en
daardoor grote stikstofbehoeftebijvolveldse ondergroeimet gras,
een systeem datvooral inhet rivierkleigebied gebruikelijkwas;
(2)deovergang naar appelteelt op de zwakke onderstamM 9 (grotere stikstofbehoefte); en (3)goede fruitprijzen.
Indebodembehandeling hebben inmiddelsgroteveranderingen plaats
gevonden.Vrijwel overalworden thans grasstroken opde rijbaan
toegepast.Uithet oogpuntvan stikstofhuishouding isdit systeem
uiterst efficiënt:uit debegroeide rijbaan,waarweinig boomwortels zitten,wordt doorhet gras stikstof opgenomen.Via vertering
vanhet gemulchtegraskomt deze stikstof opdeonbegroeide boomstrook geleidelijkweer vrij.Hier zittenveel boomwortels.Bij
toepassing van chemische onkruidbestrijding isook debovenstemineralenrijke grondlaag intensief beworteld.Dit alles heeft tot
een sterkverminderdemestbehoefte geleid, zodat degiften naca.
1966overalweer zijnverminderd.
Eenfactor diehierbij ook eenrol heeft gespeeld ishet steeds
dichter planten.Extra scheutgroei door stikstofbemesting,welke
draaghoutvoor eenvolgend jaar kanvormen,wordt dandoor snoei
grotendeelsweerverwijderd. Het opbrengstverhogende effectvan
bemesting wordt daardoor genivelleerd.
Bij zwakke opbrengstreactie gaat een eventueel kwaliteitsverminderend effectvan stikstof (minder kleuring,meer verruwing en
stippigwordenvanvruchten)ook eengrotere rol spelen.Tenslottevloeituit zware stikstofbemesting ookmeer snoei-enmaaiarbeidvoort.
P.Delver.Bodemfactoren enstip.Fruitteelt 64 (1974)542-545.
Stip inappel iseenvormvancalciumgebrek indevruchten.Het
komtvooral voor bij grotevruchten,hangt daardoor samenmet een
lage enonregelmatigevruchtdracht enwordtverder duidelijkbeïnvloed door bodemfactoren diedekalium- enmagnesiumopnamebevorderen ofdecalciumopnameverhinderen.Het percentage stipna
bewaring ispositief gecorreleerd met de (K+Mg)/Ca-verhouding
indebladeren (degehalten inmilliequivalenten opdedroge stof
uitgedrukt) zodat dekans op stip alvóór deplukvrij goed door
middelvanbladanalyse kanwordenvoorspeld.
Inditartikelworden enkelevandebelangrijkste bodemfactoren
besproken.Opkalkarme grondenkandemet eenpH-daling gepaard
gaandeontkalking eenrol gaan spelen.Ookkalibemesting,o.a. in
devormvan stalmest,kanmeer stipveroorzaken.Een omstandigheid
diedekali-opname sterkbevordert, isverder noghetbij de grasstrokencultuurnietmeer bewerkenvande grond opde onbegroeid
gehoudenboomstroken.Dit iseenregelrecht gevolgvandetoepassingvanchemische onkruidbestrijding.Uit proeven isgeblekendat
onkruidbestrijding door fraisen opdeboomstrook,gecombineerd met
het opdegrasbaan laten inplaatsvanopdeboomstrook brengen
vanhet gemaaide (kalirijke !)gras, een zeer sterke vermindering
vanhetpercentage stip geeft.Deverklaring hiervoor ligt inde
kalirijkdomvandebovenlaagvandeboomstrook.Dezewordtveroorzaaktdoorhetnietmeer bewerken endoorhetmulchenmet kalirijk
gras.Wordt debeworteling indeze laagverhinderd (doorgrondbe-
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werking),danneemt hetkaligehalte vandebladeren sterk af.Bovendienneemt debladgrootte af omdat ookde stikstof-envochtvoorziening verminderen,waardoor een inverbandmet stipgunstiger blad/vruchtverhouding ontstaat.
P. Delver.Naschrift.Fruitteelt 64 (1974)1078-1079.
Eenkritische aanvulling opde artikelenreeks vanJ.Visser en
H. Slager,"Invloed van stikstofbemesting opopbrengst,vruchtkwaliteit en smaak bijappels",inDeFruitteelt 64 (1974)10391043, 1056-1059,1074-1078.
P.Delver.Relatie tussenkaliumgehaltevan appelblad engrond. Proefstn. Fruitteelt,Jaarversl. 1973 (1974)49-51.
P.Delver.Landelijke bodembehandelingsproevenindefruitteelt.Proefstn.Fruitteelt,Jaarversl. 1973 (1974) 51-53.
P. Delver.Betekenis vanstikstofvoor opbrengst enkwaliteit van
fruitgewassen.Proefstn.Fruitteelt,Jaarversl. 1973 (1974) 53-54.
P. Delver,S.J. Wertheim,H.A.T.vanderScheer enJ. Tromp.Teeltomstandigheden enhoudbaarheid. In:Koelenenbewarenvan fruit.Nederlandse Fruittelers Organisatie,DenHaag, 1974,pp. 22-31.
Dehoudbaarheid van fruitwordt,behalve door de raseigenschappen,bepaald doorklimatologische enbodemkundige factoren.Het
onderzoek heeft eenaantal teeltmaatregelenontwikkeld diede
houdbaarheid bevorderen.Deze teeltmaatregelen staan inverband
met rassenkeuze,bemesting, snoeien,vruchtdracht endunning,het
gebruikvan groeiregulatoren en ziektebestrijding.
H.vanDijk.Degradation of 1,3 dichloropropenes inthe soil.AgroEcosystems 1 (1974)193-204.
Eenoverzicht van deresultatenvan eenrecent onderzoek naarhet
lotvan cis-en trans-1,3-dichloorpropeen,gebruikt alsnematocide,
inbufferoplossingen engronden.Afbraaksnelheden enhalfwaardetijdenvandezeverbindingen,alsmedede invloedvan de temperatuur hierop,envan dedoor hydrolyse hieruit gevormde chloorallylalcoholen werden afgeleid uitdeverdwijnsnelheden enuithet
vrijkomenvanchloride.
Dedichloorpropenen verdwijnen inPleistocene zandgronden bij 1520C (ingesloten flessen)met een snelheid van 2-3,5%per dag.In
zavels en zeekleigronden isdeze snelheidmeestal belangrijk groter (tot ca.25%per dagbij 20°C).
Dechloorallylalcoholen worden indegrond snelbiologischafgebroken;voor de cis-isomeer werden indemariene gronden snelheden
gevondenvan 20-60%per dag bij 15C,voor de trans-isomeer waren
de snelheden zelfs ca.driemaal hoger.Aanvankelijk komendechloride-ionen snel vrij,maar dit zaktna éénà tweeweken af totca.
3%perweek.Debeschikbare gegevenswijzen op eenproces inde
grond,geenhydrolyse,dathet afbrekenvan een deelvanhetdichloorpropeen-fumigantmengselverhindert.
H.vanDijk.Afbraakvanbestrijdingsmiddelen ingrondenwater.CursusWerking ennevenwerking vanbestrijdingsmiddelen, 1974.Stichting
Post-Academisch Onderwijs,-Landbouwhogeschool,Wageningen, 1974,25pp.

K. Dilz.Meer aandachtvoorde tarwe indeVeenkoloniën: In:Onderzoek
1973.StichtingvoordeAkkerbouwproefboerderijenop Zand-enDalgrond
inMiddenoost enNoordoost Nederland,Emmen,z.j.,pp. 97-99.
Opbasisvanhet stikstofgehalte vandegrond inhetvoorjaar en
deontwikkeling vanhet gewaswordt eenadviesuitgebracht overde
stikstofbemesting,het gebruikvan groeiretraniddelenende bestrijdingvan afrijpingsziekten.
K. Dilz.Meer aandachtvoor detarwe indeVeenkoloniën. Landbouwcourant
Veenkol.Omliggende Streken 71 (1974)no. 5,3.
Zie samenvatting van hierbovenvermelde publikatie.
K. Dilz,B.A. tenHag enG.J. deJong.De invloedvanteeltmaatregelen
ophetoptredenvan ziekten. In:Voordrachten Graanziektendag 1974.
StichtingNederlandsGraan-Centrum,Wageningen, 1974,pp. 48-57.
Besprokenwordt hoe teeltmaatregelen het optredenvan ziektenkunnenbeïnvloeden enhoe door eenbetere aanpassing van dezemaatregelenaandeomstandighedenderisico'skunnenwordenverminderd.
Debelangrijkstemaatregel diebijhetbeginvan degroei terbeschikking staat,isde stikstofbemesting,diemoetworden aangepast
aande stikstofvoorraad indegrond,de standdichtheid van hetgewas enaanhet ziekterisico vanhetgewas.
K.Dilz enJ.H. Schepers.Stikstofbemesting vangranen. 25.Effektvan
bestrijdingvan afrijpingsziektenmetbenomyl opde stikstofreaktie van
winter- en zomertarwemet en zondertoepassingvan chloormequat. Proeven
1972en 1973.Stikstof 7 (1974)no.76,110-115.
In 1972kwamen erop de tarwemassaal ziektenvoor.De zwaarste
gewassen haddenhetmeest telijden.Bovendienwas door degrote
stikstofvoorraad indegrondna de zachte drogewinter de behoefte
aankunstmeststikstof gering.Hoge stikstofgiftenleidden daardoor
tot flinkeopbrengstverlagingen. Door toepassing vanbenomyl enCCC
konhetopbrengstniveaumet 400-700kgkorrel per hawordenverhoogd enhetnadelig effectvan tehoge stikstofgiftenwordentegengegaan.
Opveenkoloniale grondwerd op zomertarwe tengevolgevan toepassing
vanCCC eenopbrengstverlaging gevonden.
In 1973was deaantasting door ziektenweliswaarminder dan inhet
voorgaande jaar,maar zekerniet teverwaarlozen.Hetopbrengstniveau lagduidelijkhoger.
Ophet proefveld teUithuizenwerd door CCC enbenomyl hetopbrengstniveaumet circa 1100kg korrelverhoogd enhetnadelig effectvan teveel stikstof konwordengereduceerd.Ophet proefveld
inwestelijkNoord-Brabant werd het opbrengstniveaumet CCC en
benomylverhoogd met ca.800kg enkonbovendienmeer stikstof
rendabel wordengemaakt.
Opdeveenkoloniale grond op zomertarwewerd doorbenomyl eenopbrengstverhoging van 700kgkorrel verkregen,terwijl CCC eengeringeopbrengstverlaging tengevolgehad.
Eenbelangrijk deel van deeffecten opdekorrelopbrengsten konuit
de invloed ophet duizendkorrelgewicht wordenverklaard.
Geconcludeerd wordt,datdebasisvan eengezond gewas ligtbij een
zogoedmogelijke dosering van stikstof,afgestemd ophet elk jaar
uitgebrachteadvies.
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K.DilzenJ.H. Schepers.Stikstofbemesting vangranen. 26.Effekt en
frekwentieentijdstipvan toepassing endoseringvanbenomylopdekorrelopbrengstvantarwe.Stikstof 7 (1974)no. 76,116-120.
Uit deproeven in 1972isgebleken dat bij eenmalige toepassing van
benomyl naar een |kg perha,toediening bijhet inaarkomen tot
hetbeginvan debloei,het beste resultaat geeftmet opbrengstverhogingenvan 300-1000kgkorrel per ha.Meerbespuitingen gevennog
wel hogere opbrengsten,maar zijnniet ofnauwelijks rendabel.Een
zeervroegebespuiting (eindeuitstoeling) op zomertarwe opveenkoloniale grond had geen enkel effect opdekorrelopbrengst enevenmin opdematevan aantasting door tarwehalmdoder
(Crghiobotus).
In 1973bleekhetverlagenvandedosering van een |kgnaar een |
kgbenomyl bijhetbeginvan debloei slechts eengeringeopbrengstdaling tegeven.Het splitsenvan eenbepaalde dosering over twee
bespuitingen had geenzin.
K.Dilz enJ.H. Schepers.Stikstofbemesting en ziektenbestrijding op
tarwe. I.Heteffektvanopklimmende stikstofgiften,toepassing van
chloormequatengewasbeschermingmetbenlateopdekorrelopbrengst van
Kasper zomertarwe (IB 1976).Ver.Exploitatie ProefboerderijenVeenkol.,
Jaarversl. 1972 (1974)106-107.
K.Dilz enJ.H. Schepers.Stikstofbemesting en ziektenbestrijding op
tarwe II.Heteffektvantijdstipenfrekwentievanbenlatebespuiting
opdekorrelopbrengst van zomertarwe (IB 1977).Ver.ExploitatieProefboerderi
jenVeenkol.,Jaarversl. 1972 (1974)107-109.
W.vanDrielenA.J.deGroot. Zwaremetalen inriviersedimenten. Chem.
Weekbl. 70 (1974)no. 8,M7-M8. Ook: Geol.Mijnbouw 53 (1974)201-203.
De zware-metaalgehaltenvan derecente Rijnsedimenten zijnaanzienlijkhoger dandievandeoudere rivierafzettingen inBetuwe en
LandvanMaas enWaal,endandievan derecenteEems-sedimenten.
Op grond van devoorlopigewaarnemingen iservoor devolksgezondheid geenrisico teverwachtenvan eenverhoogd zware-metaalniveau
inhetvoedsel datuitdeuiterwaarden afkomstig is.In samenwerkingmet deafdeling ToxicologievandeLandbouwhogeschool teWageningen enhet Interuniversitair Reactorinstituut teDelft wordt
getracht deze conclusie door het analyserenvanmeer enbetermateriaal nader tebevestigen.
H.G.vanFaassen.Effect ofthefungicidebenomyl onsomemetabolic processes,and onnumbers ofbacteriaand actinomycetes inthe soil. Soil
Biol.Biochem. 6 (1974)131-133.
De invloed vanhet fungicide benomyl opmicrobiologische processen
ingrond enop aantallenmicroben, isnagegaan in laboratoriumproevenmet humeuze zandgronden.Bijbetrekkelijk hoge concentratiesbenomyl indegrond (50-200mg/kg)kanhet aantal bacteriën
enactinomycetenworden beïnvloed enkan eenverschuiving inde
bacteriënfloraoptreden.Benomyl toegevoegd aanvloeibare ofagarmedia remtdegroeivan eendeelvandebodembacteriën,vooral die
vannitrietoxidanten. Indegrondwerd geen remming vandenitrietoxidatie gevonden.Ernstigeverstoringenvan deomzettingen van
organische verbindingen indegrond doorbenomyl behoeft niet te
worden gevreesd.
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Th.J.Ferrari.Leaching ofand salinizationbynon-absorbed anions,a
simulationapproach.Trans.10thInt.Congr.Soil Sei.,Moscow,1974,
10 (1974)170-180.
Uitspoeling enverzouting wordenmet behulpvan éénmodel gesimuleerd door beideverschijnselen als resultantevandezelfde transportprocessen,ni.waterbeweging endispersie, in tegengestelde
richting tebeschouwen.Deoplossing vandedifferentiaalvergelijkingen diedit transport beschrijven,kunnen niet analytischverkregenworden; eennumerische procedure isgevolgd.
Doorvanbekende begintoestandenvoorwatergehaltes inhetprofiel,
aniongehaltes engrondwaterdiepte uit tegaanendoor gebruikmaking
van empirische relaties tussenwatergehalte van degrond endoorlatendheid,kunnen accumulatie enuitspoeling voor elkbodemtype en
profiel,voor elkeverdampings-enneerslaghoeveelheid en -verdeling
over een langeperiode (125dagen)uitgerekend worden.
B.J.vanGoor. Influence ofrestrictedwater supplyonblossom-end rot
and ioniccomposition oftomatoes grown innutrient solution.Commun.
Soil Sei. PlantAnal. 5 (1974) 13-24.
Een laag calciumgehaltewordt als eencausale factorbijhet ontstaanvande ziekteneusrot bijde tomaat beschouwd. Deze ziektekan
verergerd worden doorwater-"stress".Het effectvanwater-"stress"
werd nubestudeerd bij gelijkblijvende ion-concentraties doorde
osmotischewaardevan dewatercultuuroplossing teveranderenmet het
polymeer polyethyleenglycol. Eenverhoogde osmotischewaardevande
voedingsoplossing gaf zomeer neusrot inde tomaten enmeer verdorring indeplantetoppen. De toenamevan deverschijnselen lijktgekoppeld te zijnaandegeremde opnamevan demeeste ionen (behalve
Mg), hoewel eendirect effectvanwatergebrek niet uitgeslotenkan
worden.Het bleek dat deverhouding (K+Mg)/Ca bij deopname envoor
hetgehalte inblad onder invloed van osmotische "stress"inderdaad
verhoogd wordt enerdus een situatievan relatief Ca-gebrek ontstaat.
B.J. vanGoor andD.Wiersma.Redistribution ofpotassium, calcium,magnesium,andmanganese intheplant.Physiol.Plant.31 (1974)163-168.
Als eenmaatstaf voor deredistributievankationen ineen appelboom
werd deverhouding tussenhet gehalte indevrucht enhet gehalte
inhetblad genomen.Erwerd gevondendat deredistributie vermindert indevolgorde K >Mg>.Ca-Mn.Deze resultaten zijnminof
meer inovereenstemming met die elders gevonden zijn.Erwerdenonderzoekingen gedaan omna tegaanofhetmogelijkwas deverschillen
inredistributievia het floëem teverklarenuit de oplosbaarheid
vandezekationen inhet zeefvatensap.Deplanten diehiervoorge-

bruiktwerdenzijn Yuooa flaccida

en Ricinus

communis. Vandeze

plantenwas hetmogelijk tamelijk zuiver floëemsap teverkrijgen.
Erwerd gevonden dat toevoeging van kalium enmagnesium als chloride
inhet onderzochte concentratiegebied geenneerslag gaf.Bijhet
toevoegenvan calcium enmangaan ontstond spoedig eenneerslag.
Mangaanbleekminder oplosbaar dan calcium.Voor Ricinus was de
maximale hoeveelheid calcium enmangaan diehet zeefvatensap kan
bevatten,hoger danvoor
Yucca-sap.
Deresultaten bevestigen demogelijkheid dat de redistributie van
deverschillende kationen indeplantmogelijkverklaard zoukunnen
worden uit hunoplosbaarheid inhet zeefvatensap.
Erwerd eveneens gevondendat het calcium inhet floëemsap in
ionogenevorm aanwezig isendusdenormale oplosbaarheidswetten
toegepast kunnenworden.
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A.J.de Groot.De samenstelling vanhet slib inhet Rotterdamsehavengebied.Meded.K.Ned.Heidemaatsch.,no.39 (1974) 11-15.
Tekstvan een lezing,gehoudenvoor het congresvande Nederlandse
BodemkundigeVereniging over "actief slib"teRotterdam in 1974.
A.J.de Groot,W. Salomons andM.deVries.Researchneeds tosedimentologyofthecoastal environment. In:Thebenthicboundary layerWorking Pap.NATO Sei. Comm.Conf.,LesArcs, 1974,1 (1974)17pp.
J.A.Grootenhuis.Waarnemingenbij landbouwkundigeproeven. (Waarnemingen akkerbouwonderzoek.)CursusProeftechniek 1972/73.Basis-cursus.
Z.pl.,z.j.,4pp.,5bijl.
S.deHaan.Het organische-stofbeleid. In:Debodemkunde indemoderne
land-entuinbouw. 28steB-leergang.MinisterievanLandbouwenVisserij -Directie Landbouwonderwijs,z.pl., 1973,pp. 82-111.
InNederland wordt gemiddeld opbouwland jaarlijks ca.3800kgorganische stof indevormvanniet geoogste delenvanhet gewas aan
degrond toegevoegd. Indevormvan stalmest isperha landbouwgrond gemiddeld ca. 1200kg organische stofbeschikbaar en inde
vormvan compost en zuiveringsslib vandemenselijke samenleving
slechts ca. 10resp. 20kg.
Van deorganische stof indevormvan stalmestwordt binnen een
jaar na toediening ca.50%gehumificeerd.Voor stro,wortel-en
stoppelresten engroenbemesting bedraagt dehumificatiecoëfficiënt
ca.20%.
Op grond vandeop ditmoment beschikbare gegevensmoetmet een
afbraakcoëfficiëntvoor nieuwgevormdehumusvan7%/jaar rekening
worden gehouden.Voor "stabiele"humusbedraagt dejaarlijkse afbraakcoëfficiënt ca. 1%.Omhethumusgehaltevan degrond oppeil
tehouden zoujaarlijks ca.20ton stalmest/ha gegevenmoeten
worden.Er isechter gemiddeld slechts 10tonbeschikbaar.
Opveeljarige organische-bemestingsproefvelden wordenmet stalmest
+ kunstmest aanzienlijk hogereopbrengsten verkregen danmet enkel
kunstmest.Met stro engroenbemesting wordt dit effect nietof
slechts ingeringeremateverkregen.De oorzaak daarvan isnog
niet bekend.
S.deHaan.De landbouwkundigewaardevan zuiveringsslib. CursusSlibverwerking 1973-1974.Stichting PostakademialeVorming Gezondheidstechniek,z.pl., 1974,hfdst. 2,36pp.
Deze syllabus geeft eenoverzicht van hetonderzoek endekennis
met betrekking totde landbouwkundige enmilieuhygiënische consequentiesvanhet gebruikvan afvalwaterzuiveringsslib alsmeststof,grondverbeteringsmiddel of stortmateriaal.
S.deHaan.Resultatenverkregen opPr 800 (stalmestproefveld) in1972.
Ver.Exploitatie ProefboerderijenVeenkol.,Jaarversl. 1972 (1974)99103.
P.HopmaenJ. Lubbers.Kleurverschillen inhet strovangranenbijgebruikvanverschillende soortenkalimeststoffen. Buffer 20 (1974)1-3.
Bijhet oogstenvan zomergranenvankalibemestingsproeven op zandenveenkoloniale grondenwerdenkleurverschillen inhet rijpe stro
(onderstegedeelte)vastgesteld, diekunnenworden toegeschreven
aandegebruikte soortkalimeststof. BijgebruikvanK-20 enK-40
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was dekleur indezevolgorde duidelijk lichter en iets lichter
danbij gebruikvan zk (normaal goudgeel).De conclusie isdat de
vormvan dekalimeststof dekwaliteit vangraanstro -mogelijk van
betekenis voor deverwerkingsindustrie -zoukunnenbeïnvloeden.
HydroDelftNo.34 (1974)17pp.Special Issuesetup inco-operation
with the Institute forSoil Fertility atHaren and the Interuniversity
Reactor Institute atDelft.
Een speciaal nummer vandit doorhetWaterloopkundig Laboratorium
uitgegeven blad ter gelegenheid van hetofficiële beginvan desamenwerking tussen IB enWL,met devolgende artikelen:
Hydrodynamics and geochemistry.
The Institute for Soil Fertility.
Mud inour eyes.
Siltand heavymetals influvial andmarinewaters.
A tracer for silt.
Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid,Jaarverslag 1972en 1973/Annual
Report 1972and 1973.Haren-Gr.,1974,154pp.
D.J.C.Knottnerus.Soilblowing researchbymeans ofawindtunnel.
Controlmeasures againstwind erosionof soiland othermaterials for
reasonsofeconomy andhealth (Project 263).Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid/InstituteforSoil Fertility,Haren (Gr.), 1974,11pp.
Bespreking vanhet onderzoekmet behulpvan eenwindtunnel naar
methoden enmiddelen terbestrijding vanhet stuivenvan hiervoor
gevoelige gronden inde landbouw en inde civiele techniek.
G.J. Kolenbrander.Efficiency oforganicmanure inincreasing soilorganicmatter content.Trans. 10thInt.Congr.Soil Sei.,Moscow,1974,
2 (1974)129-136.
Onder bepaalde omstandigheden kanhetvoordelig zijnhet organischestofgehaltevan eengrond teverhogen om eenbetere structuur te
verkrijgen.Devraag isechter of deverschillende soortenorganische stofdie de landbouw terbeschikking staan,indit opzicht
alle even efficiënt zijn.
Op grond vanpot-enveeljarige veldproevenwerd een"waarderingscijfer"voor deverschillende soorten organische stof vastgesteld.
Wordt hetwaarderingscijfervoor stalmest op 100%gesteld,dan
bleekditvoor eengroenbemester ca.35%tebedragen envoor turfmolm250%.
Inabsolute zinwerd na 10jarenmet stalmest een stijgingvanhet
humusgehalteverkregenvan 3%,wanneer gedurende deze periode jaarlijks 1%vanhetbouwvoorgewicht aanorganische stof indevorm
van stalmestwerd gegeven.Eengroenbemester geeft indeze periode
een stijgingvan ca. 1%,turfmolmvan ca. 7,5%.
L.C.N,de laLande Cremer.DerEinflussdesFiltrierens aufden Phosphatgehaltverschmutzter Bodenlösungen. Landwirtsch. Forsch. 27 (1974)
129-133.
Watermonstersdievia eenfilterelementwordenverkregen of die in
het laboratorium bij devoorbehandeling worden gefiltreerd, hebben
veel lagere fosfaatgehalten dan inde oorspronkelijke oplossing
aanwezig zijnwanneer hierin anorganische enorganischeverontreinigingenvoorkomen.VanP-totaal werd gemiddeldmaar 37%teruggevonden,vanP-organisch 44,2%, envanortho-P 41%.De spreiding
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omhetgemiddelde isgroot enonafhankelijkvanhetP-gehalte van
deoplossing.Debemonstering vangrondwater onder proefvelden
met organische bemestingen ofbijvuilnisbeltenmetbehulp van
keramische elementen levert telagewaardenvoor Pop.Hetzelfde
ishet geval indien demonsters inhet laboratoriumwordengefiltreerd.
L.C.N,de laLande Cremer.Heteffectvaneennajaarsbemestingmet
drijfmestvanrundvee enkippenopkonsumptieaardappelen. In:S.Zwanepol (red.),Landbouwkundig onderzoek inde IJsselmeerpolders 1973.
Stichting Proefboerderijen IJsselmeerpolders,z.pl.,z.j.,pp. 25-30.
Verslag van een tweetal proevenmet rundvee-enkippedrijfmestop
kleibouwland bijherfstaanwendingmet gegevens over de stikstofwerking,de invloed ophet onderwatergewicht,dekook-enbakkwaliteit van deaardappelen.
L.C.N,de laLande Cremer.Veehouderij isbelangrijkeproducent van
meststoffen.Boerderij 58 (1974)no.34,17AK-19AK.
In 1971/1972gebruikte deNederlandse landbouw 177kgN,48kg
P2O5 en 60kgK2Operhacultuurgrond aankunstmest.Deveestapel
produceerde in 197344miljoen tonmest (21 ton/ha cultuurgrond),
waarvan 70%uit derundveehouderij en30%uit deveredelingssector.
Hieruit kwam per ha cultuurgrond 110kgN, 64kgP2O5 en 105kg
K2O beschikbaar.Het artikel geeft normen over produktie en samenstellingvan demest endemeststofwerking,bespreekt de invloed
opdehumushuishouding,hetwel of niet rekening houdenmet de
stikstof uit demest endevoor degewassen toelaatbarehoeveelhedenmest.
G. Lebbink.Nagrondontsmettingverandert de stikstofhuishouding. Boerderij 59 (1974)no.9,p. 13AK.
G. Lebbink. Invloedvanbestrijdingsmiddelen opprocessen indebodem.
CursusWerking ennevenwerkingvanbestrijdingsmiddelen, 1974.Stichting
Post-AcademischOnderwijs,Landbouwhogeschool,Wageningen, 1974,17pp.
G. Lebbink.Kortverslagvanenkeleproevenrondom grondontsmetting en
stikstofhuishouding op "Kooyenburg"indeperiode oktober 1971-augustus
1972.Proefboerderij Kooyenburg,Jaarversl. 1971/1972,z.j.,pp. (1972:)
37-40.
G. Lebbink and G.J. Kolenbrander.Quantitative effectof fumigationwith
1,3-dichloropropenemixtures andwithmetham sodiumonthe soilnitrogen
status.Agric. Environ. 1 (1974)283-292.
Het iseenbekend feit datgrondontsmetting met 1,3-dichloorpropeenmengsel enmetham natrium de stikstofhuishouding vandegrond
beïnvloedt.Grondontsmetting geeft eengedeeltelijke sterilisatie
vande grond.Deontbinding van dedodebiomassaverschaft de
overlevende floranieuwevoeding,die tot een extra mineralisatie
leidt,de zg. "flush",van ca.5-10 kgN.ha 1.
Deonderdrukking vanhetnitrificatieprocesgeeft eenophoping van
ammoniumstikstof,die sterker dannitraat aandegrond isgeadsorbeerd.
Inde landbouwvindt grondontsmetting meestal inhetnajaarplaats.
Dewinst aan stikstof inhetvoorjaar na eennajaarsgrondontsmettingkanworden toegeschreven aaneenreductievanhetverlies aan
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stikstof doorverminderdeuitspoeling enverminderde denitrificatievannitraat.
Degroottevan de stikstofwinst hangt afvan demineralisatiesnelheid,o.a.bepaald door deweersomstandigheden indewinter,en
vande tijd tothetherstel vandenitrificatie.Grondsoort en
tijdvan ontsmetting zijnookbelangrijke factoren.
Deverschillen tussen I,3-dichloorpropeenmengsels enmethamnatriumkunnenworden toegeschreven aanhunverschillend gedrag
t.o.v.nitrificanten.
C.vanOuwerkerk. Rational tillage.Sem.Etud.Agric.Environ.,1974,
C R . Séances -Bull. Rech.Agron.Gembloux,Hors Sér. (1974)695-709.
Economische overwegingen nopen tot rationalisatie en intensivering
vanhetNederlandse akkerbouwbedrijf,hetgeeno.m.eenvernauwing
vandevruchtwisseling eneenaanpassing van degrondbewerking betekent.Dit laatstewordt bereikt d.m.v. een systeemvan rationele
grondbewerking datberust opdewerkelijke eisendiehet gewas aan
de structuurvan degrond stelt,ende eisvan eenmaximaal nettorendement vanhetbedrijf gedurende devruchtwisseling. Indit
systeemworden de frequentie,dediepte ende intensiteit vande
grondbewerking teruggebracht tot eenrationele omvang,d.w.z.dat
aande structuurvan degrond endeonkruidbestrijding slechts in
zoverreaandachtwordt geschonken dat een redelijk compromis tussenhoge opbrengsten en lagekostenwordt bereikt.Erkanworden
verwacht dat de inhetvoorgestelde systeemnoodzakelijke ruime
toepassing van chemischemiddelen steedsmeer tegenstand zal ontmoeten, zodatmen zichweer op demechanische onkruidbestrijding
zalmoetenverlaten.Desondanks zijndevooruitzichten voor een
uitgebreidere toepassing vanhet systeemvan rationelegrondbewerking indepraktijk veelbelovend.
C.vanOuwerkerk. Rationele grondbewerking opklei-en zavelgronden.In:
Debodemkunde indemoderne land-entuinbouw. 28steB-leergang. MinisterievanLandbouwenVisserij -Directie Landbouwonderwijs,z.pl.,
1973,pp. 38-58.
C.vanOuwerkerk. Grondbewerkingsonderzoek.CursusProeftechniek 1972/
73. DeelcursusAkkerbouwenGrasland. Z.pl.,z.j.,7pp.
C.vanOuwerkerk,J.K. KouwenhovenenK.Kooy.Grotererijenafstanden
vooraardappels.II.Landbouwmechanisatie 25 (1974)337-344.
Ook inNederland kanmen indenabije toekomst een toenemend gebruikvan trekkers enwagensmet grotere spoor-enbandbreedten
verwachten.Als gevolg hiervan zalbijde teeltvan aardappelen
wellicht zowel derijenafstand als degeulbreedtemoetenworden
vergroot.Degevolgenhiervanvoor vorm engroottevan de ruggen
envoor deopbrengst zijnvan 1971 t/m 1973nagegaan in regionale
proeven,waarbijrijenafstandenvan 67,75,90en 105cmwerden
vergeleken.
In 1973namdediktevan de losse laagvrijwel nietmeer toemet
toenemende rijenafstand enwerden door toepassing van verbeterde
aanaarders vooral bij eenrijenafstand van 90cmbredere geulen
eneenbetere rugvormverkregen dan in 1972.Verdere verbeteringen
blijvenwenselijk,waarbij gedacht kanworden aanvervolmaking van
deaanaarders envooral aaneenminder sterkevergrotingvande
ruggen.Er zoudankunnenwordenvolstaanmet eenminder dikke laag
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lossegrond,watvroeger bewerkbare grond betekent.
Met toenemende rijenafstand namen deopbrengstenversterkt af,
vooral bij pootaardappelen.
F.vanderPaauw.Adjusting fertilizer rates tosoil fertility levelon
thebasisof soil testing. In:Semaind'étude sur lethème l'emploi des
fertilisants et leur effet sur l'accroissement desrécoltes,notamment
parrapport àlaquantité etàl'économie, 1972-Pontif.Accad. Sei.
Scr.Varia,38 (1973)I,427-466.
Denadrukvan dezevoordrachtvalt opdebetekenisvanbemesting
inhetontwikkelingswerk.Aandehand vanhetvoorbeeld van de toepassing van grondonderzoek inNederland wordt uiteengezet welkebetekenis ditkanhebbenvoor het juiste gebruikvanmeststoffen,
welke eisen eraanmoetenworden gesteld enwelkemoeilijkheden moetenwordenoverwonnen.Op debetrekkelijke betekenisvan hetNederlandse grondonderzoek voor toepassing onder andere omstandigheden
wordt gewezen.Meer kangeleerd wordenvan dewijzewaarop dit hier
totontwikkeling isgebracht.
U.D. Perdok,P. Boekei enJ.J. Jorritsma.Het grondbewerkingsadviesvoor
suikerbieten.Bedrijfsontwikkeling 5 (1974)861-865.
Er isgetracht om tot eenadvies ophet gebied van degrondbewerkingvoor suikerbieten tekomen,aangepast aandenieuwste ontwikkelingen t.a.v.bouwplan enmechanisatie.Daarbij zijndemeest
recente gegevens over degewas-en teelteisenvan suikerbieten en
over de invloed vanbodemgesteldheid engrondbewerking opdevoor
het gewas belangrijke eigenschappen van de grond gehanteerd.
J. Prummel.Bemestingsbeleidenbouwplan. In:Debodemkunde indemoderne land-en tuinbouw. 28steB-leergang.MinisterievanLandbouwen
Visserij -Directie Landbouwonderwijs,z.pl., 1973,pp.112-126.
Voor het behalenvan eenmaximale opbrengst en eengoede kwaliteit
ishetvoor sommige gewassen gewenst te strevennaar eenruimebemestingstoestand van degrond.Het verloopvan debemestingstoestand onder invloedvan debemesting ishiervoor nagegaan.Uitdezegegevens isafgeleid welke bemestingstoestand economisch optimaal is inafhankelijkheid vanhet bouwplan.Verderwordtaangegevenhoedemeststoffen over de gewassen indevruchtopvolging kunnen
wordenverdeeld,waarbij dehakvruchten extrawordenbemest ende
bemesting bij granenwordtweggelaten.Uiteengezet wordtwaar dit
wel enwaar ditniet kanworden toegepast.
J. Prummel.Phosphatdüngung indenNiederlanden. Landwirtschaftsbl.
Weser-Ems 121 (1974)No.50,11-12.
Samenvatting van een lezing inOldenburg over fosfaatbemesting in
ons landvoorvoorlichters enlandbouwers.Behandeld worden het
meststoffengebruik,de tijdvan toediening, toepassing van rijenbemesting,de invloedvan debemesting ophetverloop vandebemestingstoestand,demeststofbehoeftevande gewassen,enhetbemestingsadvies.
J. Prummel.Fosfaatbemestingvan ijzerhoudendegraslanden.Bedrijfsontwikkeling 5 (1974)311-313.
Eenonderzoekwerdverrichtnaar de fosfaatbemestingvan ijzerhoudendebeekbezinkingsgronden inOverijssel eneveneens ijzerhoudende
veen- enmoerigegronden inGroningen enDrenthe.Deze grondenblij—
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kenhet fosfaat sterkvast teleggen.Degeringeverhoging van
P-AL doorbemesting ende sterkedalingmetverloop van tijd na
eenvoorraadbemesting tonen dit aan.Denawerking van devoorraadbemesting bijdeopbrengst enhet fosfaatgehaltevanhet gras
blijft opdeduur danook achterbij het effect van een geregelde
bemesting. Hetheeft daarom geen zinde fosfaattoestand vandeze
grondendoor hetgevenvan een zwarevoorraadbemesting teverbeteren.
Dematevanvastlegging wordtvoor eenbelangrijk deel bepaald
doorhet ijzergehalte van degrond.Naarmate dit gehalte hoger is,
neemt devastlegging toe.Devastlegging treedtvooral opbijca.
4% Fe2Û3 enhoger.Door hunvastleggend vermogen komendeze ijzerrijke gronden inaanmerking voor deverwerking vanmestoverschotten.
Om inhun fosfaatbehoefte tevoorzien iseengeregelde bemesting
naar 60à 120kgP2O5 perhameestal voldoende.Eengeregeldebemestingmet stalmest geeft geenvermindering van devastlegging.
Dewaardevanhet fosfaat uitde stalmest komt inwerking ongeveer
overeenmet dievanhet fosfaat uit kunstmest.

J.Prummel.VeranderingeninhetPw-getalindeloopvandetijdenonder invloedvandebemesting.Buffer20 (1974)21-36.
Eenonderzoek is ingesteld naardeveranderingen indefosfaattoestandvan degrond bij langdurigvoortgezette fosfaatbemesting en
alsgevolgvanbekalking.Hetniveauwaarop hetPw-getal zichinstelt,verschilt sterkvoor deafzonderlijke gronden. Sommigegrondenmet een laagPw-getalvragen belangrijkmeer fosfaat omhet
Pw-getal teverhogen danandere grondenmet eenhoog Pw-getal.Om
deuitgangstoestand tehandhaven isgemiddeld ongeveer evenveelnodigalsdoor degewassenwordt onttrokken,ongeacht dehoogtevan
hetPw-getal.Van deverschillende fosfaatvormenverhoogtHyperfosfaathet Pw-getal duidelijkminder sterkdan superfosfaat,thomasmeel enRhenaniafosfaat,vooral bijhoge pH.HetPw-getal wordt op
zand- endalgrond doorbekalking verlaagd,opkleigrond echterverhoogd.Behandeld wordenverder de fluctuaties inhet fosfaatgehalte
vandegrond opkorte termijn,waaruit de standaardafwijking vanhet
Pw-getal isberekend.

G.J.G. RauwenK.Dilz.Destikstofbemestingvanaardappelen.Vergelijking
vandewerkingvanongedeeldeengedeelde stikstofgiftenalskalkammonsalpetermetdievanzavelgecoateureum.Ver.ExploitatieProefboerderijen
Veenkol.,Jaarversl.1972(1974)109-112.
F.RiemVis.DüngungsversuchebeiSportrasen.Rasen-Turf-Gazon 5(1974)
73-75.
Eenoverzicht vandebemestingsproeven die sinds 1970aanhet IBbij
grassportveldenworden genomen.Het onderzoek leidde totdevolgende
voorlopige conclusies:
(1)Bij_frequentmaaien enbetreden eneen stikstofbemesting tot 300
kgN.ha .jaar l bleef dejaaropbrengstbeperkt totminder dan 2000
kg droge stofper ha.Elke 60kgN.ha *.jaar 1 leverde een opbrengstvermeerdering van 190kg droge stof perha.
(2)Verhoging van depHvandegrond totpH-KCl= 7,0 had een gunstige
invloed op deontwikkeling van een nieuw ingezaaid grassportveld.
(3)Dekali- enfosfaatbehoeftevan grassportvelden is laag.Een
jaarlijkse bemesting met 40kgP2O5 en60kgK2O perha isvoldoende
wanneer debemestingstoestand van degrond inorde isenhet gemaaide
grasnietwordt afgevoerd.
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(4)De invloed vandebemestingmet stikstof opdekleurvan gras
enop de zodedichtheid nam inde loop vande jarenaf.
(5)Een stikstofbemesting indeherfst had indedrie afgelopen
jaren eengunstig effect opde zode indewinter-envoorjaarsmaanden.
(6)Uitvisuele beoordelingenvan de graskleur ende zodedichtheid
kon geen significante interactie tussende stikstofbemesting ende
betredingsintensiteit worden vastgesteld.
(7)Eengoede stikstofvoorziening gedurende het gehelegroeiseizoen isnoodzakelijk voornieuw ingezaaide grassportvelden.
F. RiemVis.Hetbemestingsadviesvoor grassportvelden.Tech.Meded.
Ned.Sport Fed.No. 12 (1974)2-8.
Bij eenonderzoek inde jaren 1971-1973werd het geldendebemestingsadvies voor grassportvelden,dat destijds isafgeleid vanhet
adviesvoor agrarisch gebruikt grasland,getoetst.
Bemestingsproeven, éenophet terreinvanhet IBenvijf opsportveldenvandegemeenteHaren,verschaften gegevens betreffende de
vruchtbaarheidstoestand vandegrond en eigenschappenvan dezode,
zoals zodedichtheid,kleurvanhet gras enbotanische samenstelling.Develden lagenop een leemhoudende zandgrond, in tweegevallenmet eenverschraalde toplaag.Het onderzoek leidde totde
volgende voorlopige conclusies.
(1)Eenhogekalktoestand lijktniet nadeligvoor de hoedanigheid
van de zode.Verhoging van depH-KCl tot 6,5 à7,0 had eengunstige invloed opdebeginontwikkelingvande zode endekleur van
het gras.
(2)Als gewenste fosfaattoestand van degrond zou eenP-AL-cijfer
van 30-40kunnenwordenaangehouden.Eenjaarlijkse bemesting met
40kgP20s(= 200kg superfosfaat per ha) zouvoldoende zijnomdeze toestand tehandhaven.Bij een lage fosfaattoestand kanhetgewenste peilwordenbereikt door tweejaar achtereenmet 100kg
P2O5 per ha tebemesten.Voornieuw aan te leggenvelden zoudete
gevenvoorraadbemesting kunnenworden afgestemd op eengewenst
P-AL-cijfer van40.
(3)Eenkaligetal vandegrond van 16-25 zougoed kunnenwordengenoemd. Een jaarlijkse bemestingmet 60kgK2O per ha isdanvoldoendeomdeze toestand op peil tehouden. Ishetkaligetal lager dan
16,dankan tweejaar achtereenmet 100KjO perhawordenbemest.
Uit hetonderzoek isniet gebleken dat onderscheid gemaakt zoumoetenworden tussenveldenmet eenwel ennietverschraalde toplaag.
(4)Indienhetgemaaide gras regelmatigwordt afgevoerd,moetenhogere eisenworden gesteld aandebemestingmet fosfaat enkali.Ook
bij incidentele afvoer zoumen rekening kunnenhoudenmet een ruimeremestgift.
F. RiemVis.Bemestingsadvies grassportvelden.Tijdschr.K.Ned.Heidemaatsch. 85 (1974)267.
Verkorte versievanvoorgaandepublikatie.
J. Ris.Stikstofbemestingsadviezenvoorbouwland. Stikstof 7 (1974)no.
78,168-173.
Op een zandgrond en een lichte zavelgrond werd jaarlijks (19611971)de snelheid van stikstofopnemingbepaald vanniet enwelmet
stikstof bemeste aardappelen.Tussen dejarenwerden inditopzicht groteverschillenwaargenomen. Dezekonden grotendeelswor-
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denverklaard doorverschillen indehoeveelheid minerale stikstof,
die telkens inhetvoorjaar inhetbodemprofielwerd gemeten.Deze
uitkomst isaanleiding geweest tot eenonderzoekmetwintertarwe in
dejaren 1967-1972 (33eenjarige stikstofhoeveelhedenproefvelden op
uiteenlopende grondsoorten).Debedoeling vandit onderzoekwasna
tegaanofde chemische bepalingvandehoeveelheid minerale stikstof inhetprofiel tegebruiken isvooradviesdoeleinden.Ditonderzoek,datnogniet isafgesloten, stelde instaat de samenhang te
bepalen tussen deresultatenvanhet grondonderzoek enerzijds ende
reactievan tarwe (relatieve O-N-opbrengst enoptimaleN-gift)anderzijds.
J. RisBemestingsproeven.Cursus Proeftechniek 1972/73.DeelcursusAkkerbouwenGrasland. Z.pl.,z.j.,7pp.
J. Ris.Het stikstofbemestingsadviesop bouwland.Buffer 20 (1974)4-19.
Er isonderzocht inhoeverrebepaling vande ingrond aanwezige hoeveelheidminerale stikstof tegebruiken isbijhetgevenvanadviezenvoor de stikstofbemesting vanbouwland.Van deresultatenvan33
eenjarige stikstofhoeveelhedenproefvelden metwintertarwe indejaren 1967-1972 envan 7proefveldenmet aardappelen in 1973 (serie 84)
wordt eenoverzicht gegeven.Het isgeblekendat eenbepaling inhet
voorjaarvanN-mineraal (methodeCotte enKahane)in landbouwkundig
opzichtvanbetekenisis.
J.P.N.L. RoordavanEysinga.Deopnamevan fluoridedoordewortel ende
gevolgendaarvanvoordiversegewassen,inhetbijzonder fresia.Proefschrift,Landbouwhogeschool,Wageningen, 1974,83pp. Ook: Versl. Landbouwkd. Onderz.821 (1974), en: Publ. Proefstn.Groenten-Fruitteelt Glas,
No. 180 (1974).
Ineenproefmet potten gevuldmet veen endebehandelingen ON,0P
en0Kwerd bij fresia eenongunstige invloedwaargenomenvan gebruik
van tripelsuperfosfaat.Het gewasvertoonde eendonkerbruine tot
roodbruinenecrosevan debladrand,hetgeen een symptoombleek te
zijnvan fluorovermaat.Speciaalmonocotylebol-enknolgewassen
blekengevoeligvoor fluorideuit het substraat.Inenkele proeven
werd eenverband gevonden tussenhet fluorgehalte indegrond enhet
gewas, inander proeven eenverband tussenhet fluoridegehalte inde
grond enhit percentage aangetaste bladrand bijfresia.
Ruimhonderd grendmonstersvanNederlandse cultuurgrondenwerdenverzameld engeanalyseerd op!totaal-fluor,metkunsthars inwater uitwisselbaar fluoride,en inwater oplosbaar fluoride.
SepHVandegrond bleek eengrote invloed tehebbenopdeopname
van fluoride door deplant endematevan aantasting door fluorovermaat. Indeverdampingmoetwaarschijnlijk deoorzaakworden gezocht
dat andere factoren - zoalshet zoutgehaltevan degrond,het seizoen,de temperatuur van lucht enbodem,hetoptredenvan ziekten invloed hebben opdematevanaantasting door fluorovermaat terwijl
het fluorgehalte inhet gewasniet ofniet duidelijkwordtbeïnvloed.
W.Salomons.Chemical andisotopic composition ofcarbonatesduring an
erosion-sedimentation cycle.Proefschrift,Rijksuniversiteit,Groningen,
1973,118pp.UniversityMicrofilms,AnnArbor,1974,OrderNo.20094.
Onderzocht werden deverandering in dechemische en inde isotopensamenstelling vankalk ineenerosie-sedimentatiecyclus bestaande
uit:Kalkgesteente -bodem -rivierslib -estuariumslib- zeeslib -
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kwelder -polder.Bepaald werden de totalekalk-endolomietgehaltenvan de sedimenten,het strontium- enkoolstof-14-gehalte alsmedede stabielekoolstof-enzuurstofisotopensamenstelling. Deonderzochte bodemswaren afkomstig uit Nederland enFrankrijk.Daarnaastwerd aandachtbesteed aankalkbodems (calcrete)uit semiaride
gebieden.Deonderzochte sedimenten zijn afkomstig van de rivieren
Rijn,Maas, Eems, Seine,Somme enRhône,van de estuaria van deRijn,
Maas enEems;mariene sedimentenwerdenverzameld langsdeBelgische,
Nederlandse enDuitsekust.
De isotopensamenstelling vanbodemkalk bleekverschillend te zijn
van dievan hetuitgangsgesteente.Dezeverschillen bleken tezijn
veroorzaakt door eennieuwvorming vankalk indeonderzochtebodems. Dehoeveelheid varieerde tussen 10en 100%.Doormiddel van
theoretische berekeningen konworden aangetoond dat tussen 10en
30%van dekalk die indebodem oplost,weerwordt neergeslagen.
Derivieren Rijn,Maas enSeinebevatten zowel bodemkalk alskalk
afkomstig van geërodeerde kalkgesteentes. Dekalk inde sedimenten
van derivier de Somme zijnvrijwel uitsluitend afkomstig van
kalkgesteentes.
Dekalk inestuariumsedimenten zijn inhoofdzaak afkomstig vanuit
de zee enwordt t.g.v.deeb-vloedbeweging het estuarium, tot aan
de zout-zoetgrens,binnen getransporteerd.
Dekalk inhet Waddenslibbleek slechtsvoor 1/5 gedeelte afkomstig
te zijnvandeRijn.
Indeonderzochte kwelders werd vastgesteld dat deontkalking niet
veroorzaakt werd door oxidatievan sulfidenmaar door eenverhoogde
concentratie aankooldioxide indebodem.

J.J. SchuurmanandJ.J.H,deBoer.Theeffectofsoilcompactionat
variousdepthsonrootandshootgrowthofoats.Neth.J.Agric. Sei.
22 (1974)133-142.
Wortel- en spruitgroeivanhaver,groeiende opprofielenmetverdichte ondergrond opverschillende dieptes eneenhomogeen los
profiel,werdenmet elkaarvergeleken.
Dewortelgewichten namen op de overgang van lossebovengrond naar
dichte ondergrond duidelijkmeer af dan indeovereenkomstige lagenvanhet losseprofiel.De aantallen hoofdwortelsverminderden
ingeringeremate.Vermindering vanwortelgewicht was dusvoornamelijk eengevolg van geringere zijwortelvorming.
De spruitgewichtenwaren inlatere groeistadia hethoogst bijde
profielenmet dedunste lossebovenlaag.Dit ging ingrote lijnen
parallel met dewortelgewichten.
Debewortelingsdiepte wasbeperkt inovereenstemming met de dikte
van de losse bovengrond.
Gedurende degehele groeiperiode waren dewortelgewichten inde
lossebovengrond van deheterogene profielen hoger dan indevergelijkbare lagenvan dehomogene profielen.Die indedichteondergrond van deheterogene profielenwaren lager dan indecorresponderende lagenvanhet geheel losseprofiel.Tot 20meiwarende totalewortelgewichten het hoogst inhet geheel losseprofiel,daarnawas het omgekeerd. Ditwerdveroorzaakt door een grotere toenamevan dewortelgewichten indebovengrond vandeheterogeneprofielen dan indeovereenkomstige grondvanhet geheel losseprofiel.
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J.J. Schuurman,J.J.H,deBoerenL.Knot.Dereactievanwortelgroei,
opnameenspruitgroeivanhaveropdichtheidvanzandgrond.Landbouwkd.
Tijdschr.86 (1974)256-265.
Gedurende een aantal jaren iser aanhet IBveel onderzoek gedaan
naar de invloedvan dedichtheidvan zandgrond op dewortel-en
spruitgroeivanhaver.Hierover zijnverschillende publikaties
verschenen. Bijdit onderzoek werd gebruik gemaaktvan kunstmatige
profielenvanhumeuze zandgrond,diewerden opgebouwd incilinders.
Vijfverschillende profielenwerden inalleproevengebruikt,t.w.
los/los, los/vast,los/zeervast,vast/vast envast/zeer vast.De
overgangen indichtheid lagenmeestal op een dieptevan 25cm.De
verzamelde gegevens hadden betrekking op degroeivanwortels en
spruiten,deopnamevanwater,stikstof,fosfor,kalium en calcium
door deplanten enhetwatergehaltevan degrondlagen,waaruit
vochtwerd opgenomen.Hierbijwerd zowel aandacht besteed aanhet
verloop van dediverseprocessen tijdens degroei als aan deeindtoestand.Derelatie tussendedichtheid vandegrond enhet procesvan dewortelvorming,envervolgens die tussende processen
vanwortelgroei enerzijds enwateropname,opname van mineralen
alsmede spruitgroei anderzijds,werd bij deverschillende profielenbestudeerd. Ook de relatie tussen deprocessenvan dewateropname en absorptievanmineralenwerd nagegaan.
De diepteligging van deverdichte laagbleek een duidelijke invloed tehebben ophet doordringenvanwortels inde ondergrond.
Hoe dieper de overgangvande lossebovengrond naar de dichteondergrond lag,des tegroterwas de afnamevan de wortelgewichten
bijdeze overgang.

J.J. SchuurmanandL.Knot.Theeffectofnitrogenontherootand
shootdevelopmentof Lolium multiflorum var. westerwoldiaum.
Agric. Sei. 22(1974)82-88.

Neth.J.

De invloed van stikstof op degroeivan spruiten enwortels van
Westerwolds raaigraswerd bestudeerd. Deplanten stonden opkunstmatigeprofielenmet driehoeveelheden stikstof bij eengrondwaterstandvan 70cmonder hetmaaiveld. Bemonsteringen werden op twee
datauitgevoerd.
De spruitgroei reageerde duidelijk opdeverschillende hoeveelhedenstikstof tegelijkmetverschillen inwaterverbruik. Dewortelgewichten reageerden overeenkomstig. Eenhogere stikstofgift resulteerde,zoalswerdverwacht, inhogere spruit/wortelverhoudingen.
De toegenomenwortelgroei heeft zonder twijfel bijgedragen toteen
betere spruitgroei.Degroterewortelgewichten werdenvooralveroorzaakt door grotere aantallen hoofd- enzijwortels.
De toename inwortelgewicht enworteloppervlak wasniet voldoende
om de toegenomen spruitgroei teverklaren.Dewortelactiviteit moet
ook zijn toegenomen bijhogere stikstofgiften.

K.W. Smilde.Voedselvoorziening inNederlandbijlandbouw zonderstikstofkunstmest.Stikstof7 (1974)no.78, 164-167.
De studie geeft aanleiding tot onderstaande conclusies:
(1)Het isalleenmogelijk dehuidige Nederlandse bevolking volgenshet huidigevoedingspatroon, zonder gebruikvankunstmeststikstof,tevoedenwanneer aanzienlijke hoeveelheden spijsoliën,
vetten enkrachtvoeders worden geïmporteerd. Het isevenwel inconsequent omvoor deproduktievanvoedingsmiddelen van eigen
bodem geen,envoor dievangeïmporteerdeProduktenwel het gebruik
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vankunstmeststikstof (engewasbeschermingsmiddelen) teaccepteren.
Bovendien ishetbijdehuidigevoedselschaarste indewereld,die
ongetwijfeld nognijpender zalworden,moeilijk teverdedigenvoortdurend eenberoep temoeten doenopdewereldmarkt.
(2)Bijvervanging vangeïmporteerde voedingsmiddelen (spijsoliën
envetten)doorproduktenvan eigenbodemwordt de caloriebehoefte
hetbestebenaderd door sterkeuitbreiding vandeaardappelteelt.
Devlees- eneiconsumptie zaldaarbij drastischmoetenverminderen.
(3)De eiwitvoorziening vanonzebevolking is inlandbouwsystemen
zonder toepassing vankunstmeststikstof, ook zonder geïmporteerde
voedingsmiddelen voldoende gewaarborgd.
K.W. Smilde,P.KoukoulakisandB.vanLuit.Cropresponse tophosphate
and limeonacid sandy soilshighin zinc.Plant Soil 41 (1974)445-458.
Op eenmet zinkverontreinigde zandgrond met eenpH-KClvan 4,3 en
36-54ppm Zn (AcONH.)werden inpotproeven stamslabonen,sla,tomaten,katoen,mais en sorghum, enop eenproefveld aardappelen en
maisverbouwd omhet effectvan toegevoegd fosfaat enkalk opde
opbrengst endeminerale samenstelling na tegaan.Bovendienwerd
de reactievan fosfaat enkalk nagegaan ophet zinkgehaltevande
grond (AcONH,)envan zinkophet inwater oplosbare bodemfosfaat.
De toxische effecten alsgevolgvan eenovermaat aan zink konden
bijbonen, sla,tomaten enkatoenwordenvoorkomen als zowel fosfaat alskalk aandegrondwerden toegevoegd. Bijmais en sorghum,
gewassen dieminder zink opnemen,was toediening van fosfaat voldoende.Aardappelen namenhierbij een tussenpositie in.De zinkgehaltenvandebovengrondse delenvan alle gewassenwerden na toediening vankalk enfosfaatverlaagd,hoofdzakelijk alsgevolg van
verdunningseffecten door grote opbrengstreacties.
Uit grondanalyses bleek dat het zink-fosfaatantagonisme niet voldoendeverklaard konworden uit het oogpunt vanonderlingevastleggingvanbeide elementen.
M.vande Vrie,P. Delver enJ. Tromp. Invloedvande stikstofvoeding
vandewaardplant opdeontwikkeling vanmijtenpopulaties (Panonyahus
ulmi (Koch))enopdeproduktie enkwaliteitvanappel (Project PFW40,
IB272,IPO3-10-8). Proefstn.Fruitteelt,Jaarversl. 1973 (1974)57-58.
L.K.Wiersum.Theactivity ofspecific growth stimulating substances in
the soil inrelation totheapplication oforganicmatter.Trans. 10th
Int.Congr.SoilSei.,Moscow, 1974,3 (1974)123-129.
Tégendeaehtergrendvan het feitdat talvan oplosbare erganisehe
stoffen sen stimulerend« invloed op deplant kunnen uitoefenen,
wordt devra*g gesteld ofverrijking vanheterganische-stefgehaltevandebodem langsdezeweg deplant tengoede soukunnenkomen.
Aangrendmenstersafkomstig vanproevenoverdealgemene invloed
van gevarieerde organische bemesting konmet behulp vanbio-toetsenaangetoond worden,dat er indebodem -onafhankelijk vanhet
organische-stofgehalte -een zeker evenwicht instimulerende en
remmendewerktuigen bestaat endat dit evenwicht niet gemakkelijk
verschuift.
L.K. Wiersum. The lowcalcium content ofcellular systems adapted to
flow.Experientia 30 (1974)476-477.
Erwordt ophet feit gewezen dat zowel de samenstelling van zeefvatensap alsvanHevea latex gekenmerkt isdoor eenhoog K-gehalte
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eneenzeer laag Ca-gehalte.Ditkanmeninverband brengenmetde
geringeviscositeit dievoor stroming noodzakelijk is.Indienmen
opbasisvandesymplasma-ideeeencontinuïteit tussen zeefvaten
en cytoplasma aanvaardt,zoumendusookinhetcytosol zeer lage
Ca-concentraties moetenverwachten. Enkele gegevensdiedezeopvatting steun geven,wordennaarvoren gebracht.
Rapporten

J.vanderBoon. Invloedvanzomersnoei,vruchtdunning,pluktijdstipen
kalksalpeterbespuitingophetoptredenvanstipenzachtinappels
vanCox'sOrangePippin. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.7-74
(1974)54pp.
J.vanderBoonenA.Pouwer. Invloedvanstikstofoverbemesting,spuiten
metkalksalpeter,dunnenenpluktijdstipopstipinappelsbij
JamesGrieve. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.3-74(1974)51 pp.
A.Das.Bewaaradviesvoor Cox'sOrangePippinappelsinverbandmet
stipgevoeligheid.3.BewaaronderzoekbijCox'sOrangePippinop
pilootbedrijven,1971.Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.1-74(1974)
79pp.
D.J.C. Knottnerus.Zuiveringsslibaangewendalsbodembedekking tegen
winderosie.Oriënterendeproeven. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.
5-74 (1974)10pp.
G.J. Kolenbrander.Eenschattingvandefosfaataccumulatie inNederland
in 1970.Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.10-74(1974)41 pp.
H. Loman.DeinvloedvanbodemfactorenopdemeestgewenstepH-KClvoor
gewassenopzand-endalgronden. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.
6-74 (1974)30pp.
C.vanOuwerkerk,L.M.Lumkes,A.A.Franken,H.E.vanCaemenS.Bommeljë.DezaaibereidingvoorhettweedegewasindeakkerbouwmatigedubbelteeltvangroentegewasseninwestelijkNoord-Brabant.
Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.8-74(1974)59pp.
J.Prummel.Fosfaatbemestingvanijzerhoudende graslanden. Inst. Bodemvruchtbaarheid,Rapp4-74(1974)56pp. (Withasummary:
Phosphate fertilizationofiron-rich grasslands.)
J.Prummel.VeranderingeninhetPw-getalindeloopvandetijdenonder invloedvandebemesting. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.9-74
(1974)23pp. (Withasummary:ChangesinPwvaluewithtime, and
asaresultoffertilization.)
J.J. SchuurmanenL.Knot.Invloedvanzandlageninzavelprofielenop
wortelontwikkelingengroeivanwintertarwe. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.2-74(1974)29pp.(Withasummary: Influenceofsandy
layersinloamprofilesonrootdevelopmentandgrowthofwinter
wheat.)
J.J. SchuurmanenB.E.Schaffner.Dewortelontwikkelingvanenigetuinbouwgewassenopzandgrond. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.11-74
(1974)62pp.
Nota 's
W.vanDriel.Onderzoeknaardeinvloedvanjarenlange intensieve bemestingmetzuiveringsslibopdezware-metaalsamenstellingvangrond
engrasvanlandbouwpercelenvanhetTrappistenkloosterDeKoningshoeventeMoergestel. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota 10(1974)
20pp.
H.vanDijk. Fractioneringvanvarkensdrijfmest.Eiwitwinning? Inst.Bo-
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demvruchtbaarheid,Nota9 (1974)12pp.
H.G.vanFaassen,G.vanderBoom,E.H.BruinsenH.vanDijk.BiologischeverwerkingvankalverdrijfmestinlaboratoriumfermentorsI.
Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota8 (1974)35pp.
G.J. Kolenbrander enT.A.vanDijk.Deafvoerenaanplantevoedende
stoffenuithetbemalingsgebied "DeLeyen". Inst. Bodemvruchtbaarheid,Nota7(1974)8pp.
A. Lahr-Renkema.Debetekenisvandeactiviteitenvanregenwormen voor
detoplaagvangrassportvelden. Eenliteratuuronderzoek. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota 11 (1974)12pp.
C.vanOuwerkerk.Degrondbewerking indealternatieve landbouw. Inst.
Bodemvruchtbaarheid, Nota6 (1974)21pp.
Voordrachten
R.ArnoldBik
Bemestingvangerbera. (Westlandse Gerberastudieclub,Aalsmeer,
11januari.)
Proevenmetlangzaamwerkende meststoffenbijpotplanten. (Vergadering afdeling Bemesting indetuinbouw,IB,Haren,24januari.)
Bemestingvanbromeliaceeën. (Voorlichtingsdag voor kwekers,Aalsmeer,29maart.)
ProevenmetN-enK-bemesting bijpotplanten. (Vergadering afdeling
Bodemkunde,Proefstation voordeGroenten-enFruitteelt onder Glas,
Naaldwijk,2april.)
Substraat enbemesting. (Stafvergadering,IB,Aalsmeer,25april.)
Substraatproevenbijanjersen Anthurium andreanum. (Vergadering
Regionale groep Noordvansnijbloemenvoorlichters,Aalsmeer, 1 mei.)
Overdeuitvoeringvanproevenbijbloemisterijgewassen. (Cursus
Proeftechniek,deelcursus Tuinbouw,Aalsmeer,8mei.)
pF-curvenvanpotgronden. (Vergadering afdeling Kasklimaat,ProefstationvoordeGroenten-enFruitteelt onder Glas,Naaldwijk,28
mei.)
Proevenmetspoorelementen enSporumixPGbijbloemisterijgewassen.
(Excursie Kunstmestcolloquium, Windmill Holland N.V.,Vlaardingen,
27 juni.)
P. Boekei
Proevenophetgebiedvandebodemstructuur. (CursusProeftechniek,
deelcursus Akkerbouwengrasland,Wageningen,8januari.)
Het bepalenvanenkele fysische eigenschappenvandegrond. (Studiekring voor Ecologie,Haren,28maart.)
Onderzoeknaardefysische eigenschappenvandegrond. (Bijeenkomst
IB-Stiboka-ICWover sportveldenonderzoek,Wageningen,3april.)
Het fysischmilieuvangrasveldenvoor recreatief gebruik.(PAOcursus Grasveldenvoor gebruiks-ensierdoeleinden,Wageningen,8
mei.)
Verbetering enhandhavingvandestructuurvandebouwvoor. (Cursus
Veldbodemkunde,Wageningen,5september.)
Berekeningvanhetvochtgehaltevandetoplaagvangrassportvelden
met behulpvaneensimulatiemodel. (Contactgroep Onderzoek sportvelden,Lelystad,26november.)
J.vanderBoon
Langzaamwerkende meststoffenbijdeteeltvanboomkwekerijgewassen
inpotten. (Vergadering afdeling Bemesting indetuinbouw,IB, Ha-
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ren,21 februari.)
Invloedvanvruchtdunning enzomersnoeiophet optredenvan stip
in appelen. (Vergadering afdeling Bemesting inde tuinbouw,IB,
Haren, 21 maart.)
Bemestingsonderzoekbijde teeltvanboomkwekerijgewassen inpotten. (Dr. ir.G. de Bakker endr.ir.H.N. Hasselo,Haren,14
mei.)
Influence ofnutrition onbitter pit inapples. (SecondDiscussionMeeting on Bitter Pit inApples,Bonn, 15mei.)
Overzicht vanhetwerkprogramma vanhet Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid. (Medewerkers vanhet Consulentschap voor deTuinbouwvoor het Noorden desLands,Haren,21 juni.)
Fertilization ofvegetables. (Fourth International Course onVegetableGrowing,Wageningen, 30oktober.)

P.F.J,vanBurg
De stikstofreactie op grasland gedurende het groeiseizoen. (NederlandseVereniging voorWeide-enVoederbouw,Wageningen, 10april.)

P.Delver
Bodemfactorenenbewaarkwaliteit. (Studiekring fruitteelt,Steenbergen, 11 januari.)
Stikstofbehoefte inboomgaardenmet grasstroken. (Stafvergadering,
IB,Haren,24januari.)
Kalivoorziening en stip. (Kring Noord-Holland van deNFO,Nibbixwoude, 25 januari.)
Invloedvankalibemesting, strokencultuur,weersomstandigheden en
zomersnoei op stipgevoeligheid. (KringUtrecht,Rijn enWaal, IJsselstreek,Lijmers enGeldermalsenvan deNFO,Tiel, 14februari.)
Bodeafactorenenstip. (Kring LimburgvandeNFO,Roermond, 15
februari;vakspecialisten fruitteelt van de voorlichtingsdiensten,
Goes, 18februari;Kring Zeeland van deNFO,Kapelle,28februari;
Bewaardag NFO,Utrecht,28maart.)
Grepen uit het onderzoek. (Bijeenkomst van proeftuinchefs,Wilhelminadorp, 14mei.)
Over derelatie tussenbodem en fruitgewas. (Cursisten akteL5,
fruitteelt,drie lesuren,Tiel, 12 september.)
Blad- envruchtanalyse. (Cursisten akteL5,fruitteelt,twee lesuren,Wilhelminadorp,26 september en7november.)
Voedingstoestand vanvruchtbomen ende ontwikkeling van derode
spintmijt. (Stafvergadering,Proefstation voor deFruitteelt,Wilhelminadorp,29 augustus.)

K.Dilz
Stikstofbemestingvan granen. (CursusAkkerbouwvoor bedrijfstakdeskundigen,Wageningen,8-9 januari.)
Nieuweontwikkelingen indegraanteelt. (Vereniging voorbedrijfsvoorlichting,Dirksland, 23januari.)
Actuele problemen indegraanteelt. (Voorlichtingsdag,Zuidlaren,
30januari.)
De invloed van teeltmaatregelen ophet optredenvan ziektenbij
granen. (Graanziektendag,Wageningen,23 april.)
Standvan zakenbij het graanonderzoek. (Buitendienstenvan CSV en
UKF,Biddinghuizen,31 mei.)
Stikstofbemesting van.akkerbouwgewassen. (Coöp. Landbouwvereniging
"Nittersum",Stedum, 12december.)
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H.van Dijk
Afbraakvanbestrijdingsmiddelen ingrond en inwater. (PAO-cursus,
Wageningen, 10januari en 28maart.)
Omzettingen vanDD indegrond. (Werkgroep 2, Coördinatiecommissie
Bodempathogenen,Wageningen,2 april.)
Veevoer uitmest. (Stafvergadering, IB,Haren, 17oktober.)
Th.J. Ferrari
Systeemdynamica. (Cursusvoor doctoraalstudenten Milieukunde,Universiteit vanAmsterdam, 11,13,15, 18, 20,22 en 25 februari.)
Modellen over samenhang bodem/plant. (Studiekring voor Ecologie,
Haren,28maart.)
Hetwetenschappelijk werkvan ir.J.T.N.Venekamp. (T.g.v.het25jarig ambtsjubileum van ir.Venekamp,Haren, 1februari.)
Leaching of and salinization bynon-adsorbed anions,a simulation
approach. (10th International Congress of Soil Science,Moskou,14
augustus.)
Systeemdynamischdenken;waarom enhoe. (Cursus 1974—1975vande
InterfacultaireWerkgroep Milieukunde,Universiteit van Amsterdam,
29 oktober.)
B.J. vanGoor
Enig onderzoek over dechemische bindingsvorm van Ca,Mn en Znin
deplant. (MetD.Wiersma;vergadering afdeling Bemesting inde
tuinbouw, IB,Haren,21maart.)
Distribution ofmineral nutrients in theplant inrelation tophysiological disorders. (19th International Horticultural Congress,
Warschau, 13september.)
A.J.deGroot
Grenzen van land enwater. (Nieuwjaarsbijeenkomstpersoneel IB,
Groningen,2 januari.)
Occurrence andbehaviour of heavymetals indeltaic areas. (National Bureau of Standards,Gaithersburg,Md.,25april;Waterways Experiment Station,Vicksburg,Miss.,30april;NATO Conference
"Ecotoxicity of chlorinated hydrocarbons andheavymetals",Mont
Gabriel,Que.,9mei.)
Processes affecting heavymetals inestuarine sediments. (Symposium "Estuarine chemistry",Londen, 16mei.)
De samenstelling vanhet slib inhet Rotterdamse havengebied. (Zomervergadering NVB,Rotterdam, 12juni.)
Zwaremetalen indeNederlandse delta. (Diësviering "Pharmaciae
Sacrum",RU,Groningen, 12december.)
J. Grootenhuis
Debelangrijkste resultaten die indeperiode 1958 t/m 1973 zijn
verkregenophetvruchtwisselingsproefveld Pr Lov 1. (Vruchtwisselingswerkgroep 1,IB,Haren, 15november.)
Resultatenvan onderzoek,verkregen op dedrie organische-stofbedrijven teNagele. (Afdeling Emmeloord van deLandbouwmaatschappij
IJsselmeerpolders,Emmeloord,21 november.)
S.deHaan
De landbouwkundige waardevan zuiveringsslib. (Stichting PostakademialeVorming Gezondheidstechniek,Delft,8mei.)
Die chemische Zusammensetzung von Gewächsen auf mit Klärschlamm
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behandelten Böden. (Congres "LandwirtschaftlicheUntersuchungsundForschungsanstalten", Berlijn,20 september.)
De landbouwkundige waardevan zuiveringsslib. (Cursus Slibverwerkingvan de Stichting PostakademialeVorming Gezondheidstechniek,
Delft,20november.)
Resultatenvan onderzoek, inzonderheid ophet gebied van degebruiksmogelijkheden van afvalstoffenvan demenselijke samenleving alsmeststof of grondverbeteringsmiddel. (Technischedienst,
IB,Haren, 18december.)
G.Jager
Alternatieve landbouw enbodemleven. (Stafvergadering, IB,Haren,
21maart.)
D.J.C. Knottnerus
Bodembescherming tegenwinderosiedoor inzaaivanwinterrogge.
(Stafvergadering,IB,Haren,21 februari.)
G.J. Kolenbrander
Dewaardering vande stikstofrijkdomvandegrond. (Studiekring
voor Ecologie,Haren,28maart.)
Efficiency of organicmanure in increasing soil organicmatter content. (10th International Congress of Soil Science,Moskou, 14augustus.)
Evaluation of contribution of agriculture to eutrophication of
shallow surfacewaters. (Semaine d'Etude "Agriculture etEnvironnement",Gembloux,3september.)
Het aandeelvan de landbouw inde eutrofiëringvanondiep oppervlaktewater. (Vergadering LOBB,Haren, 10oktober.)
L.C.N,de laLandeCreraer
Plantevoeding. (Klas 4Menso Altinghschool,Paterswolde, 14mei.)
Hoever komenwij zonder anorganische stikstofmeststoffen? (CORS Milieucursus 1974 "Landbouw enmilieubeheer",RU,Leiden,4december.)
G. Lebbink
Invloed vanbestrijdingsmiddelen opprocessen indebodem. (PAOcursus,Wageningen, 11 januari.)
Invloed vanbestrijdingsmiddelen opmineralisatie enbodemademhaling. (PAO-cursus,Wageningen,28maart.)
Kwantitatief effect van grondontsmetting met DD enmetham natrium
opde stikstofhuishouding vandegrond. (Werkgroep 3van de Commissie Nevenwerking Bestrijdingsmiddelen,Wageningen,2april.)
Aarmisvorming na grondontsmetting met dichloorpropaanmengsels.
(Stafvergadering, IB,Haren, 17oktober.)
Invloed van grondontsmetting op debodemvruchtbaarheid, inhet
bijzonder de stikstofhuishouding. (Nederlandse BodemkundigeVereniging,Wageningen, 12november.)
Het optredenvan aarafwijkingen bij granennagrondontsmetting en
de invloed vaneengrondontsmetting op de stikstofhuishoudingvan
degrond. (Specialisten planteziekten,Wageningen,4december.)
H. Loman
Invloed van teelttecb.nj.schemaatregelen endebemesting op deopbrengst van fabrieksaardappelen in 1973. (Deelnemers enbelang-
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stellenden aardappelzetmeelwedstrijd Oud-leerlingenverenigingLLS,
Slochteren,5maart.)

C.vanOuwerkerk
Achtergronden enopzetvan grondbewerkingsproeven. (CursusProeftechniek,deelcursus Akkerbouw enGrasland,Wageningen, 22januari.)
Ervaringenmet grondbewerking inde zomer,tussenvoor-ennateelten. (Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting "Biesbosch enAltena",
Almkerk, 19 februari.)
De grondbewerking inde alternatieve landbouw. (Stafvergadering,
IB, Haren, 22maart.)
Rational tillage. (Semained'Etude "Agriculture et Environnement",
Gembloux,6september.)

J.Pieters
Onderzoek naar hetverschijnsel "roodverkleuring" inzuurkool.
(Sectie Zuurkool van degroenteverwerkende Industrie,Alkmaar, 15
januari.)
Stikstofoverbemestingvan spruitkool. (Vergadering afdeling Bemesting inde tuinbouw,Haren,21 november.)

J.Prummel
Bemesting vanvollegronds groentegewassen voor contractteelt op
landbouwgronden. (Voorlichtingsdag Dorsstation Bouw BV,Gemert,
23januari.)
Phosphatdüngung indenNiederlanden. (Ackerbautag Landwirtschaftskammer Weser-Ems,Oldenburg,6november.)

F. RiemVis
Bemestingsproeven bij grassportvelden. (Projectgroep Stikstof,IB,
Haren,28 juni.)
Gebruikvan afvalwater vanaardappelmeelfabrieken alsmeststof.
(Consulentschap voor deAkkerbouw,Emmen,26 augustus.)
Düngungsversuche bei Sportrasen. (Rassenkolloquium,Wenen, 10september.)

J.Ris
Betekenis vanhet stikstofgehaltevan degrond inverband met de
voorspelling van de stikstofbehoefteopbouwland. (Specialisten
bodem enbemesting,Wageningen, 6 februari.)
Het stikstofbemestingsadvies opbouwland (resultaten serie84).
(Afdeling Onderzoek inderegio'svanhet PA,Amersfoort,8maart.)
Betekenis van het stikstofgehaltevan degrond inverband met de
voorspelling vande stikstofbehoeftevan bouwland. (Lerarenvan
landbouwscholen,Wageningen, 18april.)

J.P.N.L. RoordavanEysinga
Bemestingsproeven indegroenteteelt onder glas en indevollegrond. (Cursus Proeftechniek,deelcursus Tuinbouw,Wageningen, 13
maart.)
Toelichting op proeven. (Kunstmestcolloquium,Naaldwijk, 28 juni.)
Invloed van fluor op gewassen. (Radiovoordracht,8oktober.)
Formulations of fertilizers,time andmethods of application,including use of concentration ratesbased onosmotic pressure.
(4th International Course onVegetable Growing,Wageningen, 31 oktober.)
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J.J. Schuurman
Het bewortelingsonderzoekbij landbouwgewassen (met demonstratie).
(Leerlingen van een analistenschool,Haren, 14maart.)
Lessen overviscultuur inde tropen. (RijksHogere Landbouwschool,
Deventer, 18en 25januari,8,15 en 22 februari,8, 15en 20maart,
3mei.)
Viscultuur inontwikkelingslanden. (Agromisa,Wageningen,21 juni.)

C.M.J.Sluijsmans
Nieuwjaarstoespraak. (Personeel IB,Groningen,2 januari.)
Toelichting ophet Interimrapport Alternatieve Landbouw. (Vergaderingvan Rijkstuinbouwconsulenten,Alkmaar,26maart;Vereniging
voor Theoretische Biologie,Wageningen,30maart.)

K.W. Smilde
N-K-onderzoek infabrieksaardappelen. (Bestuur Vereniging totExploitatievan Proefboerderijen indeVeenkoloniën,Borger,31
januari.)
Bespreking van het Interimrapport Alternatieve Landbouw. (Stafvergadering, IB,Haren,21 maart.)
Karakterisering van debodemvruchtbaarheid door chemisch grondonderzoek (spoorelementen).(Studiekring voor Ecologie,Haren,28maart.)
Het chemischmilieu van grasveldenvoor gebruiks-en sierdoeleinden.
(PAO-cursus,Wageningen,8mei.)
FTE's spoorelementfritten. (Kunstmestcolloquium,Rotterdam, 27 juni.)
Devoedselvoorziening in eenkunstmestloze landbouw. (Vergadering
LOBB,Haren, 10oktober.)

C.H.E. Werkhoven
Tussentijds verslag over incubâtieproef met langzaamwerkendemeststoffen. (Vergadering afdeling Bemesting inde tuinbouw, IB,Haren,
24 januari.)
Debepaling vanP,K, Ca enMg (hethoe,wat enwaarom bijdekeuze
vande extractiemethode).(Studiekring voor Ecologie,Haren,28
maart.)
Tussentijds verslag over een incubatieproef met langzaamwerkende
meststoffen. (Projectgroep N-bemesting,Haren,29maart.)

L.K.Wiersum
Commentaar ophet Interimrapport Alternatieve Landbouwvanuit de
gezichtshoek van de plantevoeding. (Stafvergadering, IB,Haren,
21maart.)
Inleiding ennabeschouwing over het themakarakterisering vande
bodemvruchtbaarheid. (Studiekring voor Ecologie,Haren,28maart.)
Transport and content of calcium in thephloem and further symplasm.
(Medenamens dr.B.J. vanGoor;Society forExperimental Biology,
International Meeting,Nijmegen, 11 april.)
Functioneel wortelonderzoek. (Dr.ir.G.de Bakker endr. ir.H.N.
Hasselo,Haren, 14mei.)
Theactivity of specific growth stimulating substances in the soil
inrelation to theapplication of organicmatter. (10th InternationalCongress of Soil Science,Moskou, 16 augustus.)
Denieuwe grondanalysemethode van Tepe. (Vergadering afdelingBemesting inde tuinbouw, 17oktober.)
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Research in 1974

Department of Soil Physios and Soil

Tillage

Thedepartment performs researchonthephysical aspectsofsoil
fertility,withemphasisonsoilstructure,soiltillage,andwind
erosion.Inconnectionwiththeincreasingneedforrecreational activitiesonsports turfstherequirements concerning soilandground-water
levelofthesefieldsarestudied.Synthesis,generalizationandpracticaluseoftheresultsofsoilphysical researchmake itnecessaryto
developmathematicalmodels,simulating physicalprocesses.
Soilstructurehasmany aspects.Ofthesewere studied:thestate
of soil structure indifferent areas,propertiesofplough soles,theeffectsofliming,organicdressings,ground-water depth,rotation,soil
disinfection,andearthwormsonsoilstructure,theinfluenceofsoil
structureoncropgrowth,andthepart soil structuremayplayinT-disease,adisordercausedbyanematode (Triohodorus

teres).

Thewaysoilstructure isaffectedmechanicallyase.g.bysoiltillageandtraffic, isapartofsoil structure researchinitself.
Soiltillage systemsandtheireffectsonsoilandcrop,seedbedpreparationforthesecond cropinthedouble-cultureofvegetablesonfarms
traditionally engaged infieldcropproductionandtheeffectsofsoil
moisture contentanddensityontheresultsofsoiltillagehavebeen
themain subjectsofsoiltillage studiedintheyearunderreview.
Growinganintermediate crop (e.g.winter-rye)istheonly economic
methodtofightwinderosionincropfarming.Theproblemwasinvestigatedofsowing thiscropinsuchaway(twosystemsofrows,perpendiculartoeachother)thatboththeprotectionofthesoilagainstblowing
issufficient,andfrostpenetration intothesoilisdeepenoughto
killthepotatoes leftinthesoilfromtheprevious crop.Several soil
blowingpreventiveswere tested.Therelationbetweentheerodibilityof
thesoilanditsorganicmatter contentwasinvestigated inthewindtunnel.
Amathematicalmodel,simulatingmoisturemovement intheunsatu-

133

rated soilwasadaptedtocomputetheseepageofchlorineinthesoilof
horticultural glasshouses,aswellasthemoisture contentandfirmness
ofthetop-layerofsportsturfs.
Some

aonalusions
Observationsmadeduring 14yearsofagreatnumberofarablefields

onclay soilshave shownthatthereisnovisible connectionbetweenactual soil structureinsummerandrainfallinthepreceding autumn.Apparentlynaturalandhuman influencesinwinterandspringareableto
eliminatepossibleadverseeffectstoalargeextent.
Inthemarine claysoilareainthesouthwestofTheNetherlands,
whereitrainedalmost continuallyandratherheavyduringtheautumnof
1974,39%ofthefieldswithproductswhichhavetobelifted,hadnot
beenharvestedbytheendofnovember.Atthattime 81 %ofallarable
fieldsunderobservationhadbeenharvested,butabouthalfofthemhad
notyetbeentilled,20%were stubble-cultivatedand30%ploughedon
autumn-orspring-furrow.
Thedifficultieswith liftingpotatoes,sugarbeetsetc.inautumn
1974occurredinthenorthofthecountrymainlyonpoorlydrained
fields,inthesouthwest,however,bothonwell drainedandonpoorly
drained soils,duetothecontinuousrainfallinthisarea.
The late startinspringoftillageoperationsonloessloam soils
iscausedbytherelativehighcapillaryconductivityofthesesoils
betweenpF2.0 (moisture stateinwinter)andpF2.7 (tillage limit).
Severalexperiments haveshownthatorganic dressings increasethe
moisture contentandplasticityofclay soilsinspring,butgiveabetteractual structure insummer.
From soilphysicalmeasurements inearthworm experimentsinorchardsonclaysoils,itappeared thatporevolumeandaircontentof
the20cmtoplayerwerenotaffectedbytheworms,butthattheynevertheless increasedtheair-permeabilityofthesoil.
TheaircontentofthesoilatpF2whichisrequiredtoobtaina
maximumyield,appearedtobeinverselycorrelatedwiththeclaycontent.
Continuous zero-tillage forrotationscontainingpotatoesandbeets
isnotpossibleinTheNetherlands.Asoiltillage system,however,with
zero-tillage forsomerotationcropsandamoreorlessintensive tillage
forothersopenscertainperspectives.
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Thedistancebetweenpotatoridgescanbeincreasedupto90cmif
thenitrogendressing isadjusted.
New investigations confirmed thatthedepthoftheground-water levelaffectsthefirmnessofthetop-layerofsports turfsmorewhenorganicmatterandclaycontentinthis layerarehigher.
Computationswithamathematicalmodel simulating themovementof
moistureandchlorides throughthesoil,haveshownthattowashout superfluouschlorine fromhorticultural glasshouse soilsitisnecessary
touseabout \\ timethevolumeofwater stored inthesaturated soil.
Department of Soil

Chemistry

A greatdealoftheactivitieswasfocussedontheimpactofthe
heavymetalpollutionoftheRhineriveronthecompositionofthesedimentsdepositedbythisriver intheDutchdelta.Specialattentionwas
paidtotheinfluenceofthedisappearanceoftidaleffects (bydamsof
thewell-known DeltaPlan)onthebehaviouroftheheavymetals insedimentsintheestuarineregionsoftheriver.
AnotherpartintheareaoftheoutletsoftheRhineriveristhe
Zeeland Lake.Thewayinwhichthislakewillbeseparated fromthesea
(entirelyorpartly)inthenear future,dependsonhowtheareawill
changeecologically fromaviewpointofpollution.Ourstudiesonheavy
metalsplayaroleinthefinaldecision inthisrespect.
A further currentproblemonheavymetals intheaquatic environment
istheremovalofseverelycontaminated dredgejspoilsfromtheRotterdam
harbourarea,whichisdirectly influencedbytheRhineriver.Thefate
oftheheavymetals afterdumping thismaterialatsea,aswellasthe
consequencesofusingitonthelandforagriculturalandhorticultural
purposes havebeenstudied.
Withintheagrarianbiospheretheregular applicationofsewage
sludges,whichcontain largeamountsofheavymetals,ongrasslandwas
investigated.Theeffectsoftheadministrationoftheseheavymetalson
boththecompositionofthesoilandthegrasshavebeenconsidered.A
secondprobleminagricultureinthisrespectisthetranslocationand
distributionofheavymetalsthroughouttheplant.Preliminary studies
were startedonthechemical formsinwhichanumberofmetalsaretransported inthephloem fluid.
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Themainobjectoftheresearchonphosphateintheprecedingyear
wasontherelationbetweenthephosphatecontentofouterdike sediments
andtheconcentrationofthiselement inthesurroundingwater.
Finally,someworkhasbeendoneonthepreventionofphysiological
disordersinfruitcrops.Inthisconnectionthecalcium supplyviathe
soilinrelationtotheappearenceofbitterpitinapplesandtheK/Caratioinculture solutionsinrelationtoblotchyripeningoftomatoes
havebeenstudied.
Some

conclusions
Since1974theheavymetal contentofthesedimentsintheHaringvliet

isconsiderably higherthaninthepreceding years.ThismeansadiminisheddecontaminationofthesuspendedmatterandisanindirectconsequenceoftheenclosureofthisoutletoftheRhineriver.
ThecontentofheavymetalsofsedimentsoftheZeeland LakediminishesfromtheVolkerakinsouthwesterndirection.Thesupplyofheavily
contaminated Rhinemudtothisareaisrestricted totheVolkerakwhere
atthepresentthetidalmovementoftheseahasfreeaccess.
Apart fromaconsiderableriseoftheCd-contents,theheavymetal
compositionofthedredge spoilsoftheRotterdam harbour areahasnot
changedappreciablyduringtheperiodof1972-1974.Accordingtolaboratoryexperimentsondumpingofcontaminated dredge spoilsatsea,Cdgoes
into solutionratherreadily.TheelementsCuandPb,ontheotherhand,
arehardlymobile.
Cropsgrownonland,originating fromdumpeddredge spoilsfromthe
Rotterdam harbour,showaconsiderable riseinthecontentofanumber
ofheavymetalsascomparedwiththesamecropsonnon-contaminated soils
withotherwisethesamecomposition.
A regularapplicationofsludgefromsewageplantsongrassland
causedundesirablecontentsofheavymetalsinthesoilandeventhesubsoilwasaffectedinthisrespect.Theconcentrationofthesemetalsin
thegrasscanreachratherhighvalues,partlyasaconsequenceofthe
attachmentofsewagesludge.Thehealthconditionsofthecattleand
theirproductionofmilk,however,canremaingood.
The investigationsonthetransportofheavymetalswithintheplant
revealed thatthetranslocationofMninthephloemfluidmainlyoccurs
intheionicform.ThetransportoftheelementZn,ontheotherhand,
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takesplacetoalargeextentintheformofnegativelycharged organic
complexesofaratherlowmolecular,weight.
Thephosphate contentofrivermudonitswayfromthefluvialto
themarineenvironment,showsthesametrendasthecontentofheavymetals: undermarineconditions only 20%oftheoriginalphosphate level
isleft.
An enhancementoftheK/Ca-ratioinculture solutionsdiminishesthe
occurrenceofblotchyripeningoftomatoes,grownonthesesolutions.The
improvementofthecolourofthetomatoesisaccompaniedbyhigherMgcontentsofthesefruits.
Department of Soil

Biology

Themainresearchtopicsin1974were:
sideeffectsanddegradationofnematocides,
rhizospheredynamics,
biotechnical researchrelatedtolivestockwasteproblems,
the soilasa (bio)filterfororganicphosphates.
Infield experimentsthebeneficial effectofsomenematocides,namely inhibitionoftheformation and,thus,leachingofnitrate inwinter,
asisobservedinsandysoils,wasalsocheckedforcalcareous sandy
loams.
Otherexperimentswerecentredonfindingthenoxiousagentinthe
dichloropropene-dichloropropane mixtures,responsiblefortheoftenobservedearmalformation inwinterwheat,andonfurther elucidationofthe
fateandpersistenceofDDcomponentsinthesoil.
Attheendof1974thesearchforsignificantdifferencesinthebacterialpopulationoftherhizosphereofsomecropswasterminated.
Machattentionwasdevotedtobiologicalprocessingofanimalwastes,
atfirstonalaboratory scale.Particular aspectsweretheoxidationnitrificationanddenitrificationofveal calfandpigmanure.Withpig
manureanotherobjectwasthewinningofproteinforrecyclingasanimal
food.
Thestudyofthefilter functionofthesoilfororganic phosphates
isanewitemonourprogramme,respondingtothegeneral concernfor
soilandwaterpollutionwhen largeamountsofmanureareappliedtothe
soil.Theeffortsaredirectedtoadifferentiating analysisoforganic
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phosphates inmanuresandonstudyoftransportandmineralizationof
thesecompoundsinthesoil.
Some

conclusions
SoildesinfestationwithDDandwithmetham sodiumhaslittle effect

ontheamountofammoniumandnitratenitrogenfound inthecalcareous
sandy loamsandloamy sandsoftheDutchcoastal area.Thattheeffect
onthehumous sand soils,with lowerpH,isconsiderably greater,isprobablyduetothesmallernitrifyingpotentialofthelattersoils.
Thenematocideswere showntocausea (temporary?) shiftinthe
cellulolytic soilmicroflora,butnodecreaseintherateofcellulose
decomposition.
Earmalformation,observedinwinterwheatafter soildesinfestation
withDD,Teloneandrelatedproducts,couldbetraced to1,2-dichloropropane (oraconversionproductofthis component).Therateofdisappearanceofthiscompound inthesoil-inclosedcontainers-wasfoundin
laboratoryexperimentsat15°Ctobeaboutonefourthofthatofthe
1,3-dichloropropenes (anaveragehalf lifeof52days).
Thestudyofthebacteriapopulationoftherhizospherehasgiven
no indicationthatthebeneficial effectofcroprotationcanbeattributedtomore thanthereplacementofthehostplantbyanon-hostplant.
Foramaximal removalofnitrogenfromvealcalfmanurevianitrificationanddenitrification,periodsofaerationhavetobealternated
withperiodsofnon-aeration. Eachnewadditionofmanure shouldfirst
be followedbyaperiod inwhichtheaerationisstopped.Inawell-controlledprocesstheeffluentofanactive-sludge systemdidnotcontain
more than M oftheinfluentnitrogen.Besides,99%ofthephosphate
couldberemoved.
Processingofpigmanure,withsingle cellproteinproductionas
amainobject,offers littleeconomicperspective.However,itlooks
worthwhile todirectresearchtowardswinningofproteinasaby-product
ofaprocesswhichisalsosatisfactory fromanenvironmentalpointof
view.Itappearedpossibletocombinethewinningofbiomassfrompig
manurewiththeproductionofanacceptable effluent,inaprocesswithoutodornuisance.
Allkindsoforganicphosphates inmanureareless strongly adsorbed
bythesoilthan inorganicphosphate,asappeared fromtheanalysis
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of leachatesofsoilcolumnsonwhich largeamountsofmanureweregiven.
Preliminary data indicate thatincattle,vealcalfandpigmanure about
201andinpoultrymanure about 401ofthephosphateisoforganicnature,
abouthalfinformofinositolandsugarphosphates.
Department of Fertilization

of Field Crops and Grassland

Intheperiod concerned investigations intotheeffectsofinorganic
fertilizersandorganicmanuresoncropyieldandquality,andalsoon
theenrichmentofthesoil,andofsurfaceandgroundwatershavebeen
continued.
Progresswasmadeincalibrating soilnitrogentestsasabasisfor
predictingnitrogenous fertilizer recommendations.
Sharp increasesinfertilizer pricesmadeitnecessarytoreconsider
fertilizer recommendations,especiallysoforphosphorus.
Theeffectivenessofseveralmodern fertilizers,e.g.urea,sulfurcoatedurea,osmocoteandnitrogenous solutions,wastested.
Studiesonfertilizer requirementsmainly concentrated ongrassland
(nitrogen),flowersandornamental shrubsgrowninoligotrophic peatsubstrates (minorelements),some specificproblemsinconiferous species,
andplantnutrient requirementsofturf.
Studiesonthelimitationsof(excessive)applicationsofanimal
wastes (N,P ) ,sewage sludgeandmunicipal compost (heavymetals)made
goodprogress.Theresultsarebeing discussed inseveralworking groups
andcommittees,bothonanational andinternational level.Inthiscontextco-operationwiththe"Landwirtschaftliche Untersuchungs-undForschungsanstalt"atMünster,Federal RepublicofGermany,isworthmentioning.
A reportonbiological farming {Alternatieve

Landbouw, Wageningen,

1974)gaverisetointensive studiesontheestimated effectsofagricultural systemswithoutmineral fertilizersonfood supplyinTheNetherlands.
Some

conclusions
Recentrisesinnitrogenous fertilizerpriceswerefoundtohaveon-

lyaminoreffectontheeconomically optimaldressingforwinterwheat.
Withaviewtothephosphorus fertilizerprices,lowerratesmaybere-
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commended forthetimebeing.
Heavyapplications ofmuriate ofpotash,aimed atpreventing black
spot inpotatoes,shouldbeappliedpreferably inautumn,alsoonheavier (marine loam)soils.
Theconceptofapositive interactionbetweennitrogenresponseof
grasslandherbageand soilpHcouldnotbeconfirmed asyet.
Grassland herbagegivenheavydressingsoffarmyardmanure still
stronglyresponded tomineralnitrogenous fertilizer.Under similarconditionstheresponse ofmaizewasmuchsmaller.
Nitrogen appliedduring thegrowing season,althoughfavourablyaffecting grassgrowthand soddensityofsportsturfs,doesnotdistinctlyimprovetolerance to intensiveplaying during thewinter season.The
responseofturfgrasstonitrogenwas foundtodecreaseafewyearsafter sowing.Nitrogenapplications oflessthan 120kgperhaperannum
inthefirstyears following sowing favoured theestablishmentofwhite
cloverpatches.
Whencomparing singleapplications ofurea-aldehydes orcoatedmaterialswithfrequent applications ofammoniumnitrate ongrass,osmocote
was found tobeaseffectiveastheconventional fertilizer.
As comparedwithequivalentdressingsofmineral fertilizer,organic
manuresproved to induceheaviernitrogenleaching,asshownbydrainage
wateranalyses.
Rain samplescollected at 14sites inTheNetherlands showedthat
annualprecipitation supplied 8-27 kgNand 1-3.5 kgP2O5perhectareof
land.
AnnualaccumulationofP inthefreshsurfacewatersofTheNetherlandsamounts to 18x 10 s kg,thecontribution fromagricultural sources
onlybeing 3%. Soilphosphorusaccumulation amounts to87x 106 kg P,
twothirdsoriginating fromanimalmanuresandonethirdfrommineral
fertilizers.
Substituting sewagesludgeandmunicipal compost forsoil inpotting
substrates increased leaf Zn,Cu,Cd andNi,anddecreased leafMnof
testcrops.
Excessiveapplications ofC,Cu,Niand Zn (asacetates) induced
largeyieldreductions inoatsgrownonasandy soillowinorganicmatter.Thecropwas less seriouslyaffectedbyexcessive applicationsof
CrandPb.
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Infarming systemswithoutmineral fertilizersthepresent food
consumptionpatterncanonlybemaintainedonthebasisofsubstantial
importsofconcentrated feeds,edible oilsandfats.Without suchimportsthe dietwould approximatelyprovidetherequired amountsofcalories,butonlyifthe acreageofpotatoesweredrastically increased.
Consumptionofmeatandeggswouldhavetobeloweredgreatly.

Department of Fertilization

in

Horticulture

Thefertilizationresearchforhorticulturecoveredallbranchesof
production.
In flower

bulb growing, theimportanceofaslow-releasefertilizer,

sulphur-coated urea,wasinvestigated.Toforcetulips,theuseofpeat,
beingalight-weight,pathogen-freematerial,wasconsideredasapartialorentirereplacementofsand,theusualgrowingmediumsofar.
In floriculture,

theresearchworker stationedattheResearchSta-

tionforFloricultureinAalsmeer examinedtheneedforthemainnutrients
ofvariousfloriculturalcrops,usingpotsandbucketsaslargerunits.
Concerningminor elements,theboronrequirementof Gerbera andthemanganeseneedsofrosewereestimated.Insummer-growingof Azalea,

thead-

ditionofaslow-releasefertilizer suchasosmocotetothebasal dressingisimportant fromalabour-saving pointofview.Whetherornot
clayisanessential constituentofthepotting soilfor Primula

obaonica,

wasapointofdiscussion.Theremaybeadifferenceinthenitrogenand
potassiumrequirementofchrysanthemums,dependingonwhethertheplants
areinthevegetativeorreproductivestage.
Thislasttopicwasinvestigatedbytheresearchworker stationed
attheGlasshouse CropsResearchandExperimentStationatNaaldwijk.In
adoctoral thesistheuptakeoffluoridebytherootanditseffecton
variouscrops,particularly freesias,arediscussed.Damageoftheplant
causedbyfluorine excessinthegrowingmediumwascomparedwiththe
effectfrompollution.Thesymptomsofdeficiencyandexcessofnutrients
inchrysanthemumandin vegetables

weredescribedandphotographed.An

investigation intochlorinedeficiencywasstarted.ThestudyofthePrequirementofstrawberrieswascontinued.
In vegetable

growing in the open, theeffectwasstudiedofnitro-

gentopdressingsontheyieldandqualityofBrusselssprouts.Research
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on internalbrowningofceleriactuberswascontinued.
In fruit

growing, theresearchworker stationedattheResearchSta-

tionforFruitGrowingatWilhelminadorppaid attentiontothelimited
needfornitrogen applicationtofruittreesgrowninthegrass-strip
systemused inorchards.Thenitrogen requirement depends alsoontree
spacingandthewidthofthegrass strip,whichcompeteswiththetree
fornitrogen. Inthetree strip,whichreceives grassmulchduringmowing
operations,potassium accumulates;theavailabilityoftheaccumulated
potassiumtothetreewasevaluated. There isevidence thatthisunequal
potassiumdistribution affectstheincidenceofbitterpit,especially
wherenosoiltillage isperformed.Thequantityofnitrogen releasedby
decompositionofthegrassmulchwasdetermined.
The influenceoflevelandkindofnitrogen compounds intheapple
leafuponthedevelopmentoftheredspidermitewasagain investigated,
butonlyonasmall scale.Animprovementoftheforecastingofbitterpit incidenceonthebasisoffruitanalysis figuresandgrowthrateof
thefruitwassought.Insomeexperiments bitter-pit controlbythefollowingmeanswasevaluated: liming,dressing withgypsum,calciumnitratesprays,summerpruning,fruitthinningandtimeofpicking.

Some

conclusions
Toforcetulips,sandastheusual growingmediumcanbereplaced

bypeat.Thepeathastobelimedwith2-4kgcalcium carbonateperm 3 Flowerqualityofmany floricultural cropswasaffected favourably
bypotassium dressing.Forinstance, Aechmea fasciata

showedahigher

needforpotassium thanfornitrogen.
Osmocote-aslow-release fertilizer,addedtothebasal dressingmade topdressingof Azalea,

grownunderglass,superfluous,butproduced

anunsatisfactory effectif Azalea wasgrownoutdoors.
Theobservationmade inpractical horticulture that Primula

obconica

requiresapotting soilthatisrelativelyrichinclay,wasconfirmed.
Besides leafcontents,analysisofapples,sampled about1 August,
canbeusedasabasistoforecastbitter-pit incidence.
Inthemoderngrass-strip syteminorchardstheneedforadditional
nitrogen fertilization decreases sharply,ifgrassmulchisbroughtupon
thetree strip. Indeed,onadeeply rootedprofilewithagoodwater
supply»nitrogendressing doesnotappeartobenecessary.
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Besidestheknownfavourable effectofcalciumnitrate sprays,summerpruning alsodecreasedtheincidenceofbitterpitandbreakdown.
Thisresponsewasattendedwithanincreaseinthecalcium contentof
the leaves,butasimilar favourable responseatlatepicking couldnot
beexplained inthesameway.
Newlyformedconnsandcormletsof Freesia,

grownunder conditions

offluorideexcess,showedonlyrather smalldifferences influorinecontentincomparisonwithnormallygrownplants,butinthefollowing year
leafscorchoccurred,thedegreeofwhichwasrelated toearliertreatments. Influenceoffluorine intheairuponthedegreeofleaf scorch
andthefluorinecontentofthe Freesia wasofthesameorderasthat
offluorineinthegrowingmedium.
IfthenitrogendressingtoBrussels sproutsisdivided intoseveraltopdressings,itisfavourabletogivethemainpart early.Besides,
thequantityhastobeadjustedfortheamountofrain,fallenduring
thepreceding period.
Section

of Botany

Rathermuch timewasdevotedtomore general affairsandthework
involvedinattendinganumberoflarger internationalmeetings.
Onlyarestricted amountofexperimental researchwascarriedout
inthepastyear.Dr.Schuurman,whoretiredon1November,spenthistime
onwriting downhisresults.
Inhisresearchonrelationshipsbetweenrootingofcropplantsand
characteristicsofthesoilprofile,especiallydensity,someresults
canbementioned.Although increased subsoildensitywillrestrict depth
ofrooting,thisneednotalways impair cropgrowth.This increaseddensitycanresultinenhancedwater supplybycapillaryrise,andhigher
topsoil fertilitycanalsohaveacompensating effect.
Establishingtherootingdensityofsoilprofilesforobtainingadditional informationinbehalfofsoil-mappingcanjustaswellbedone
byestimationofrootingatthepitsurfaceasbythemore laboriousmethodofdetermining root-massinauger samples.Cropperformanceonwide
concrete tubes,filledwithlayersofclayofdifferentthicknessoverlying sandy subsoil,wasmoreorless identicalwith thatobservedon
fieldplotsonrecentalluvial soilswiththesameprofile.
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Lolium multiflorum

respondstonitrogenapplicationbyincreasing

bothshootandrootgrowth.Asthetop/root ratio also increaseswithapplicationsofupto100kg/haN,itcanbeinferred thatroot performance
increasesatahigher fertilitylevel.
Morerecently started experimentsonrootrespirationofplantsof
increasingagehaveyielded somepreliminary results.Ascouldmoreor
lessbeexpected,respirationperunit rootdryweightdecreases slowly
with increase inage.Infast flowing solutionsanoxygenpressureof
about0.02atmisstill completely sufficientfornormal respiration.
Datainliteratureandourownexperience concerning thelowcalciumcontentofbothphloemsapandlatex suggestedareconsideration.
Itisnowsurmisedthattheextremelylowcalcium contentofthephloem
islinkedwithitsbeingpartofthesymplasm.Allindicationsarethat
inthecytosolofnormal cellsthecalcium levelisalsoverylow.

Section of Mathematical

Statistics

Theuseofgoodmathematical statisticshasbeen stimulated.Much
careisgiventotheplanningofefficientdesigns,theanalysisofthe
dataandtheinterpretationoftheresults.
The introductionofaterminalonacomputeroftheState University
atGroningencausedmuchpreliminarywork.Inthelinearregressionanalysisthemethodwiththe"pseudo-universe"wasintroduced.
Theoryandaprogrammewere obtained fromtheMathematicalDepartmentoftheAgriculturalUniversityatWageningen.
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