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L I J S T VAN ONDERZOEKERS EN HUN WERKTERREINEN IN 1 9 7 2 - 1 9 7 3
Afdeling Bodemfysica
Dr. P.K. Peerlkamp

en

grondbewerking
h o o f d ; bestrijding winderosie,
algemenebodemfysica.
bodemstructuur: niet-mechanische
beïnvloeding,effect opplantegroei enbruikbaarheid van grassportvelden.
bewerkingsproeven in grondtrog,
meting bespeelbaarheid grassportvelden.
grondbewerking: effect opbodemstructuur engewas,reologisch
grondonderzoek.

I r . P. Boekei

I r . A.E.R. Mes
Ir. C.van Ouwerkerk

Afdeling

Scheikunde

van de grond

Dr.A.J. deGroot

Dr,W.van Driel
Dr.ir.H.A. Sissingh

Afdeling

h o o f d ; bodemchemisch onderzoek
deltaonderzoek, spoorelementen,
calcium enmagnesium,
chemievandepiantevoeding,in
het bijzonder spoorelementen.
chemisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek, inhet bijzonder fosfor
zwavel enmagnesium; fosfaat in
delta's.

Plantevoeding

Dr. L.K. Wiersum

Dr. B,J,van Goor

Dr.J.J.Schuurman

Dr. C.H.E. Werkhoven

h o o f d ; ecologievanhetwortelstelsel,onderzoek naar defactoren die devoorziening enbenuttingvan ionenaanhetworteloppervlakbeheersen, toelevering
naar enverbruikvan zuurstof
door dewortel.
opneming,verdeling en functie
vankalium,calcium,magnesium,
mangaan en enkele spoorelementen
inverband met gebrekssymptomen
(speciaal invruchten) enovermaatsymptomenvan gewassen;samenstellingvanhet zeefvatensap wat
betreft deze ionen,
ontwikkeling enfunctievanhet
wortelstelsel inverband met bodemeigenschappen.
onderzoek terkenschetsing van de
voor deplantbeschikbarehoeveelhedenkalium en calcium inde
grond;ontwikkeling vanmethoden
omdepotentiële beschikbaarheid
van langzaamwerkende stikstofmeststoffen inde tijd op snelle wijze
tebepalen.

Afdeling Biologie
Dr. H. van Dijk

van de grond

Drs, H.G.van Faassen

Drs. G. Jager

Ir.G.J. Kolenbrander

Ir.G. Lebbink

Ing.J. Ris

Afdeling Bemesting in de landbouw
D r . i r , K.W. Smilde
Ing. G.H. Arnold

Dr.ir.P.F.J.van Burg (gedetacheerd
doorhetLandbouwkundig Bureauvan de
Nederlandse StikstofmeststoffenIndustrie)
Dr.ir.K.Dilz (gedetacheerd doorhet
Landbouwkundig Bureauvan deNederlandse Stikstofmeststoffen-Industrie)
Ir. J.A. Grootenhuis
Ir. S.de Haan

Ir.L.C.N,de laLande Cremer
Ing.J. Lubbers
Ing.B.vanLuit
J. Postmus
Ir. J. Prummel
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h o o f d ; organische-stofonderzoek
bij stalmest,veenprodukten e.d.;
omzettingenvanpesticiden inde
grond.
omzettingen kwikverbindingen inde
grond,neveneffectenvan fungiciden,bacteriologische aspectenvan
mestafbraak.
rizosfeeronderzoek,microbiologische aspectenvan de organischestofhuishoudingvan de grond,
eutrofiëring vanoppervlaktewater,
stikstofhuishouding van de grond,
lysimeteronderzoek.
effectenvannematiciden opde
microflora ende stikstofhuishoudingvan de grond.
invloedvanhetweer opde opbrengst
enbodemvruchtbaarheid, aspecten
van de fosfaathuishouding van de
grond.

h o o f d ; spoorelementenbemesting
(o.a.opveensubstratenen inbosbouw).
toetsing vanmeststoffen, stikstofbemesting vanmais, bakkwaliteit
van tarwe,magnesiumbemesting van
grasland.
stikstofbemesting van grasland,
toetsing vanmeststoffen.

toetsingvanmeststoffen, stikstofbemesting van bouwlandgewassen,
groeiremmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen bij granen,
organische bemesting op klei(zavel)grond,betekenis van vruchtopvolging,
toepassingvan rioolslib en compost
(zware-metalenaspect), langzaamwerkende stikstofmeststoffen,
verwerking van mestoverschotten,
meststofbalansen.
organische bemesting op zandgronden,
spoorelementbemesting, cursusbewerking proefresultaten.
stikstof engrasland, stikstofbemesting inhetvroegevoorjaar,
fosfaat-,kali- enmagnesiumbemesting,verloop chemische bodemvruchtbaarheid.

Ing.G.J.G.Rauw
Ir.R.Reuderink
Ing.F. RiemVis
Ing. J.H. Schepers

Ir. P. deWilligen

stikstof engrasland,pHen stikstofreactie.
a d j u n c t - d i r e c t e u r ;aangelegenhedenmeststoffenbesluit.
bemesting van sportvelden, toepassing aardappelmeelafvalwater.
stikstofbemesting van aardappelen,
vloeibaremeststoffen, stikstofbemesting van tarwe,
magnesium- enkalkbemesting,verloopkalktoestand vandegrond,
ionentransporten.

Afdeling Bemesting in de tuinbouw
Dr.ir. J.van der Boon

Dr.ir.R.ArnoldBik (gestationeerd
aanhetProefstation voor deBloemisterij inNederland teAalsmeer)
Dr.ir.P.Delver (gestationeerd aan
hetProefstationvoor deFruitteelt
indeVolleGrond te Wilhelminadorp)
Ir.J.H. Pieters

Ir. J.P.N.L. RoordavanEysinga
(gestationeerd aanhet Proefstation
voor deGroenten-en Fruitteelt
onder Glas te Naaldwijk)

hoofd;fysiologische afwijkingen
(stip inappelen,Cox's ziekte),
bemesting vanbloembollen envan
boomteeltgewassen inpotten,
fysisch en chemisch onderzoek van
potgronden,bemesting vanpotplanten,kasrozen engerbera's.
stikstof enkalibemesting, invloed
vangrasstrokensysteem opde voeding vandeboom, stip inappelen,
fysiologische afwijkingen in
groenten (bruinverkleuring in
knolselderij),bemesting vanspruitkool, "tuinbouwrijp"makenvan arme
landbouwzandgronden.
optimale bemestingvan groenten
enbloemen onder glas,bemesting
van aardbeien, interpretatie van
grondonderzoek,diagnose gebreksenovermaatverschijnselen, fluorvergiftiging van fresia's door
fosfaatmeststoffen.

Afdeling Bodemvruehtbaarheidsmodellen en statistische
Dr,ir. Th.J.Ferrari

Ir.J.T.N.Venekamp

verwerking

h o o f d ; bodemvruchtbaarheidsmodellen, simulatie bodemkundige
processen,methodologie,
wiskundige statistiek.
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Onderzoek

Afdeling Bodemfysica en grondbewerking

d r . P.K. Peerlkamp,

afdelingshoofd

Hetnatuurkundigebodemvruchtbaarheidsonderzoek trachtoplossingente
vindenvoordeveleproblemenmetbetrekkingtotderuimtelijke opbouw
(structuur)vandebegroeideofvoorbegroeiingbestemdebodem.Hiertoe
behorenvraagstukkenbetreffendedehoedanigheidvandevoor agrarisch
ofrecreatiefgebruikoptimale bodemstruatuur enhetverkrijgenenzo
goedmogelijkbehoudendaarvan (ir.P.Boekei),Zijvereiseno.a.bestuderingvanheteffectvandestructuuropdegewasgroeienvandeinvloedendievelerlei in-enexterne factorenopdebodemstructuur hebben.De
mechanischebeïnvloedingdoor grondbewerking neemtdaarbijeenafzonderlijkeplaatsin(ir.C.vanOuwerkerk).
Deproblemenmetdefysischebodemvruchtbaarheidsaspecten doenzichin
ons landgrotendeelsvooropklei-, zavel- enlössgronden,waarophet
onderzoekdanookhoofdzakelijkplaatsvond.Inhetkadervandebewaking
vandebodemstructuurvandezegrondenwerddeperiodieke structuurbepalinginderegiovoortgezet.Hetonderzoeknaareeneventuele invloedvan
debodemstructuurophetoptredenvandezgn.T-ziektehadeveneensvoortgang.
Zandgrondendieweinigorganische stofbevatten,hebbendoorgaanseenin
verschillende opzichtenonvoldoende structuurdie,behalvetotvochtgebrek,
onderdaartoe geëigende omstandighedenookaanleidingkangeventothet
wegstuivenvanhetbodemoppervlak.Aangeziendeze winderosie indeagrarischeenciviel-technische sector geregeld aanzienlijke schadeaanricht,
vondonderzoekplaatsnaarbestrijdingsmaatregelen diezoweltechnischals
economischbruikbaar zijn (dr.P.K. Peerlkamp).
Hetsterktoegenomenrecreatieve gebruikvanmetgrasbegroeideterreinengeeftproblementenaanzienvanhunbruikbaarheidenhetbehoud
daarvan.Ditgeldtinhetbijzondervoorde bespeelbaarheid
van grassportvelden dievoorvoetbal,hockeye.d.wordengebruiktineenvoorde
bespeelbaarheidmeestalongunstig jaargetijde.Onderzoekwerdverricht
overdeeisendieditaandefysischebodemtoestand stelt (ir,P,Boekei,
ir.C,vanOuwerkerk),
Bodemstructuur

en

gewasgroei

Opdevakproefmetvijfgrondsoorten,elkmetvijfstructuurniveaus,
tweebemestings-entweevochttrappen,werdenin1972 erwten verbouwd.
Dezereageerdensterkopdestructuur-envochtvarianten.Degroeiwas
onderdrogeomstandigheden aanmerkelijkbeterdanondernatteendeopbrengstnambijeenstijgend,overdegroeiperiode gemiddeld gehalteaan
bodemluchtbijdemeestegrondenaanvankelijkduidelijktoetoteenmaximumwerdbereikt (fig.1)Opkleigrondbereiktedeopbrengstdehoogste
waardebij20à25vol.1 lucht,opes-endalgrondbijruim35vol.ï.De
erwtenopbrengstopzavelgrond reageerdedaarentegennauwelijksophet
luchtgehaltevandebodem.
In1973werdenopdevakproef sla enprei geteeld.Deresultatenwaren
nogalwisselend.Deopbrengstaanslareageerdeveel sterkeropdeverschilleningrondsoortenbemestingdanopdieinactuele structuur
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t o t a l e o p b r e n g s t bij e r w t e n
g/veldje
total yield of peas
g/plot

z w a r e k l e i / / > e a v y clay

1200

middelzware k l e i / c / a y
l i c h t e z a v e l / s a n d y loam

/peaty

/humiferous

20

sand

sand

30

vol-V» lucht,gemiddeld gedurende
de groeiperiode i n d e g r o n d aanwezig
average air contente/t
by volume}
of soil during the growing
season

Fig. 1.Invloedvanhetluchtgehalteindebodem (gemiddeldoverdegroei"
periode)opdeopbrengstvanerwtenbijvijfverschillendegronden.
Fig.1.Influenceofsoilaircontent (averagedoverthegrowingseason)
ontheyieldofpeasgrownonfivedifferentsoils.
(bodemstructuuropeenbepaaldtijdstip,meestalindegroeiperiode).
Laatstgenoemdereactiekwamalleenopzwarekleiduidelijknaarvoren.De
opbrengstaanpreidaarentegenreageerdealleenbijesgrondopdeactuele
structuurenwelinpositievezin.Een (positieve)reactieopdebemesting
tradalleenopbijdal-enzavelgrondenbijbeidekleigronden.Beregening
verminderdedeopbrengstaangroeiopdees-endalgrondmaarverhoogde
haarbijdeslibhoudendegronden.
Terkarakteriseringvandeactuelestructuurwerd,naastdeklassieke
bepalingvandegrond:water:lucht-verhoudinginringmonsters,dievanhet
zuurstof transport door diffusie indezemonstersingevoerd,waarvoorde
apparatuur (fig.2)definitiefingebruikwerdgenomen.
Debepalingvanhetluchtgehalteinringmonsterswerdversnelddoor
aanschaffingvaneen luchtpyknometer. Dezegafbetereresultatendanwerd
verwacht.Alleenbijlageluchtgehaltenwerdenietstekleinewaardengevonden.Hetapparaatleentzichdaardoornietvoorbepalingvandehoeveelheid"ingeslotenlucht".

Invloed van verschillende

factoren op de bodemstruatuur

Organische bemesting bleekdebewerkbaarheidvankleigrondnietaltijd
teverbeteren.Beideverslagjarenhadopdedrielorganische-stofbedrijven
teNagelede"Wisselweide"eenwathogervochtgehalteeneengrotere
plasticiteitendaarmeeeenongunstigerbewerkbaarheidvandegronddande
"Kunstmestakker"enhet"Klaverland"(tabel I). Stalmestverhoogdehet
vochtgehaltevandegrondmeerdancompostenstroenwerktedaardoor
hetmeestongunstigt.a.v.debewerkbaarheid.Ditalleszoueropkunnen
wijzendatdoorintensieveorganischebemestinghettijdstip,waaropde
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Fig,2,Apparatuurvoormetingvanhetzuurstoftransportdoormiddelvan
diffusiedoorongeroerdebodemmonsters.
Fig,2.Apparatusformeasurementofoxygentransportbydiffusionthrough
undisturbed soilsamples.
TABELI.Vochtgehalte,plasticiteitenbewerkbaarheidvandegrondop12
en15maart1973opdedrieorganische-stofbedrijventeNagele
Plasticiteit
(kg.cm-2)

27
40
38

(visuele
beoordeling)

15/3 12/3

12/3
Wisselweide
Klaverland
Kunstmestakker

t Bewerkbaarheid t

36
45
48

5,2
5,5
5,4

Vochtgehalte
(gew.%)

15/3 12/3

15/3

5,5
5,6
5,7

25,9
23,8
22,9

26,9
24,2
23,6

t
-2
Omdegrondtekunnengaanbewerkenmoetdeplasticiteit >_60kg.cm
enhetbewerkbaarheidscijfer^6zijn.
voorjaarswerkzaamhedenopkleigrondeenaanvangkunnennemen,wordtverlaat.
Ietsdergelijksbleekookuitmetingen,verrichtaangrondmonstersvaneen
stroproefveldvanhetProefstationvoordeAkkerbouwopzwarekleiteNieuw
Beerta.Deobjectenwaarbijstrowasingewerkthaddeninhetvoorjaareen
nattereenmeerplastischegrondenindezomereenslechtereactuele
structuurdandiezonderstrobemesting.
Rotatie en voorvrucht gavenophetvruchtwisselingsproefveld"DeSchreef"
inOostelijkFlevolandgeenduidelijkeinvloed';bewerkb^arheidenactuele
structuur.Laatstgenoemdstructuuraspectwaswelduidelijkgekoppeldaan
hetgewasdatophetmomentvanbeoordelingverbouwdwerd.Zowasin1972
bv.deactuelestructuuroppercelenmetsuikerbietenduidelijkslechter
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dandiebijhaverenkoolzaad.
Bekalking isvaakeenbelangrijkmiddelomdestructuurvankleigronden
teverbeteren.Debewerkingvanhetgrote,hieroverindeloopderjaren
verkregenwaarnemingsmateriaalkwamgereed.Bijlichteklei-enzavelgrondenbleekeenpH-KCl-verhogingvan5naar6|debodemstructuurnietteveranderen.EenzodanigebekalkingdatdepH-KClstijgttotruim7geeft
echtereenduidelijkestructuurverbetering.
De grondwaterstand blijktsteedsmeeréénderbelangrijkstefactorente
zijnwaardoordestructuuraspectenverslemping,bewerkbaarheid,berijdbaarheidenactuelestructuurbijkleigrondenwordenbepaald.Onderzoek
hieroverwerduitgevoerdopeenproefobjectvandeCultuurtechnische
DienstteKloosterburen (perceelsvergrotingdoorslootdempingmetonvolledigeegalisatieenaangepastedrainagevandelaagten),waaropperceelsgedeeltenmetverschillendegrondwaterstandenvoorkomen.Degrondbleekin
hetvoorjaarminderverslempttezijnnaarmatedegrondwaterstandinde
voorafgaandeherfstdieperwas (fig.3). Omschadelijkeverslempingte
verslemping
(visuele beoordeling voorjaar'73)
- slaking
(visual rating
spring'73)

•
* " ^-^"*
* * •*•

goed /good
slecht/poor

ÏÏ-** * *

• •**^^ ••• •• •

• ••s. *S\

^<

• •

^^
• y£

-

•

•
i

50

70

i

i

i

i

i

90
110
130
grondwaterstand (cm-r mv)
gemiddeld overperiode 22-28nov.'72
ground-water
leveUcm below
surface) averaged over period
22-2BNOV. 1972

Fig.3.Verslemping inhetvoorjaarvaneenlichtezavelgrondteKloosterburen (ca.15%<16vim; 1,5-2,0% organischestof)bijverschillendegrondwaterstandenindevoorafgaandeherfst.Hoegroterhetbeoordelingscijfer,
hoeminderverslemping.
Fig.3.Slakinginthespringofasandyloam(approx.15%particles
<16ym;1.5-2.0%organicmatter)asaffectedbydifferentground-water
levelsduringtheprecedingautumn.Thehighertherating,thelessslaking
wasnoted.
voorkomen,inhetvoorjaartijdigdegrondtekunnenbewerkeneninzaaien
enombijdeoogstwerkzaamhedeninnazomerenherfstgeenmoeilijkhedente
ondervinden,bleekdegemiddeldegrondwaterstandinherfstenwinterniet
hogerdanca.1m^mv.temogenzijn.
Tenbehoevevanberekeningenoverdeeconomievancultuurtechnischewerkenalsopbovengenoemdproefobjectuitgevoerd,werdgetrachtomdegevondennadelenvaneentehogegrondwaterstand (verslemping,laterebewerkbaarheidinhetvoorjaar,nauwerbewerkbaarheidstrajeetinvoor-ennajaar,
slechtereactuelestructuur)ingeldswaardenuittedrukken.TabelIIlaat

ziendatdeschadediedemodernelandbouwoplichteklei-enzavelgronden,
gemiddeldovereengrootaantaljaren,kanlijdendooreentehogegrondwaterstandaanzienlijkis.Eendesbetreffendrapportkwamgereed.
TABEL II.Geldelijke opbrengstderving bijverschillende herfst-enwintergrondwaterstanden op lichte klei- en zavelgronden
Structuuraspect

Opbrengstderving per structuuraspect entotaal,
inguldens perha per jaar,bij eengemiddelde
wintergrondwaterstand (cmv m v.)van:

30

40

50

60

70

80

90

100

Bij een gehalte aan afs •libbaar <15%
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Grondontsmetting, vaaknodiggewordendoorvereenvoudigingvanhet
bouwplan,blijktvolgenseenbewerkingvandesinds1970verkregenwaarnemingsresultatenongunstigbeïnvloedtewordendooreensterkeverfijning
vandegrondoplichtezaveleneengroveliggingopzwaarderegronden.
Erwerdengeenaanwijzingengevondendatdeontsmettingsmaatregelende
verslempingindehandwerken.Welwarendeontsmetteperceleninhetvoorjaarsomséénàtweedagenlaterbewerkbaar,maareeninvloedopdeactuelestructuurwasnietaantoonbaar.

Struotuurtoestand

op de klei-,

zavel- en lössgronden

Desinds1961jaarlijksuitgevoerdevisuelestructuurbeoordelingopeen
serieklei-enzavelperceleninGroningenenFrieslandvondookindebeideverslagjarenplaats.Figuur4geefteensamenvattingvandeindeperiode1961t/m1973verkregenresultaten.Destructuurgemiddeldoverhet
gehelegebied,blijktvanjaartotjaaraanmerkelijktekunnenverschillen.
Hetpercentagepercelenmeteenonvoldoendeactuelestructuur (visuele
beoordeling45)schommeldedelaatste13jaartussen12(in1964)en78
(in1973)enwasgemiddeld42.Uiteenvisuelebeoordelingvandebewerkbaarheidenbepalingenvanvochtgehalteenplasticiteitvandegrondbleek
in1973datervanperceeltotperceelgroteverschillenK "taaninhet
tijdstipwaaropmetdevoorjaarswerkzaamhedenkanwordenbegonnen.Verschilleninzwaartevandegrond,grondwaterstandenkalktoestandzijndaarvoor
grotendeelsverantwoordelijk.
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6
7
8
structuurcijfer
visual rating of soil structure

Fig. 4.Visuele beoordeling van debodemstructuur opdeGroninger en
Friese klei"-en zavelgronden inde jaren 1961 t/m 1973.
a:procentueleverdeling der structuurcijfersbinnenhet gebied, gemiddeld
over 13jaren,b:per jaar over het gebied gemiddelde structuurcijfers.
Fig. 4.Visual soil structure ratings ofGroningen and Frisian clays and
loams in theyears 1961-1973.
a:percentile distribution of ratingswithin thearea,averaged over a
period of 13years,b: structure ratings for the area,averaged for each
year.

Eenonderzoeknaarhetoptredenvanploegzolenindenoordelijkekleienzavelgronden leerdedatdelaag25-35cm^mv.overhetalgemeenweleen
watkleinerdoorlatendvermogenvoorwatereneenkleiner luchtgehalte
bijpF2haddandelagenerboven (bouwvoor)enbeneden (40-50cm4mv.),
maardatditdoorlatendvermogenopslechtstweevande24percelenkleinerwasdan10mmperetmaal.Hetstagnerend effectvandeploegzoolop
deverticalewaterbeweginginhetbodemprofiel lijktdusmeetevallen.
OokopdelössgrondeninZuid-Limburgwerdopeendieptevan25-35cm
meestaleenduidelijkeverdichtingaangetroffen,waarvandedoorlaatfactorechterinhetalgemeennietzokleinbleektezijn,dathieruithet
langnatblijvenendientengevolgedeslempigheidendelatebewerkbaarheid
inhetvoorjaarverklaardkunnenworden.Vermoedelijkmoetdeoorzaakgezochtwordenineenafwijkendgedragvandezegrondt.a.v.water
Invloed van de bodemstructuur op het optreden van T-ziekte
Devraagdoetzichvoorofhetoptredenvandeverwekkervandezebodemziekte,hetaaltje Trichodorus,
beïnvloedwordtdoordebodemstructuur.
Eenverhogingvanhetpercentageafslibbaredelenvan7,5tot10,5op
hetverzwaringsproefveldopdeVanBemmelenhoeve (Wieringermeer)bleekhet
totaleporiënvolumevandebodemnietteveranderen,weldegemiddelde
poriëndiameterteverminderen,waardoorhetvochtgehaltebijpF2toenam
van20,0tot23,5vol.3enhetbijbehorende luchtgehalteterugliepvan
ca.26tot22vol.!,terwijldehoeveelheidvoordeplantbeschikbaar
watermet1,5vol.!steeg.Debetrekkelijkkleinetoenamevanhetgehalte
aanafslibbaredelenvandegrondheeftduseenstructuurveranderingge-

20

geven,waarophetgewasrechtstreeks zoukunnenreageren.Eeneffectop
deaaltjespopulatiewerdechternietgevonden.
Methoden van grondbewerking en hun effecten

t.a.v.

grond en gewas

Invloed van de aard van de hoofdgrondbewerking. Uiteenbewerkingvande
waarnemingsresultatendieindejaren 1969t/m1971opproefveldIB1452
teHornhuizenwerdenverkregen,bleekdathet aanbevelingverdientom
eenslempende zavelgrondvóórmiddennovemberennietinhetvoorjaarte
ploegen.Eengroenbemesterbleekalleendaneengunstigeffectopbodemstructuurengroeivanhetgewastehebbenalshijtentijdevanhet
ploegenopwintervoorreedsvoldoendeisontwikkeld.
Aardappelopslagkanwordenbestredendoortecultivatereninplaatsvan
teploegen.Debijhetrooienindegrondachtergeblevenaardappelen lopen
daarbijmeerdekansdoodtevriezen.Degevolgenvoordebodemstructuur
vanditcultivaterenalshoofdgrondbewerkingwerdenopviergrondsoorten
bestudeerd.Hierbijwerdvoordelaagsgewijzebepalingvandestructuur
inpasbewerktegrondeennieuwemethodetoegepast Cfig- 5 ) .Cultivateren

Fig. 5.Laagsgewijze bepalingvan de structuur van pasbewerkte grond.
Monsterswordenvanopeenvolgende lagen'genomendoor zemet eenhorizontaleplaat,die ineenframewordt geschoven, af te snijden.De ligging
vanhet grondoppervlak envanhet oppervlakvan devaste ondergrond wordt
bepaaldmet eenminiatuurreliëfmeter.Allewaarnemingen en aflezingen
worden indemicrofoon van een casetterecorder gesproken endaarmee op een
geluidsband vastgelegd.
Fig. 5.Structure determination of successive layers of recently tilled
soil. The layers are sampled by cutting themwith ahorizontal plate that
ispushed intoa frame.Theposition of the soil surface and of the surface
of thedense subsoil isdetermined bymeans of aminiature reliefmeter.All
observations and readings areverbally recorded by using amicrophone and
taperecorder.
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bleekvooralopzavel-enlichtekleigrondenmetwintergraangevaarvoor
verslempingtegevendoorsterkeverkruimelingvandegrondendaardoor
voordestructuurriskantertezijndanploegen.
Uithetindejaren1968t/m1972opproefveldPrLov7(Marknesse)uitgevoerdeonderzoekbleekdatbijdeopditproefveldtoegepasterotatie
vanzesgewassenbijgeenvandezesvergelekenmethodenvanhoofdgrondbewerking (diepploegen,matigdiepenondiepploegenenmachinaalspitten,
ondiepcultivateren)grotemoeilijkhedenteverwachtenzijn.Eenondiepe
hoofdgrondbewerking (ca,12cm)isechteruiteenoogpuntvanhetonderbrengenvanstoppels,groenbemestingenonkruidenookt.a.v,waterberging
enbewortelingsmogelijkhedennietaantebevelen.Eendiepehoofdgrondbewerking (ca.28cm)loontalleendemoeitebijdeteeltvansuikerbieten.
Vastegrondsteelt
(hetachterwegelatenvangrondbewerking)gafopbovengenoemdproefveldPrLov.7belangrijkeopbrengstdervingen.Zobleekbv.
in1970deopbrengstaanzomergerst20%,dieaanerwten301endieaan
aardappelen8ton/halagertezijnbijvastegrondsteeltdanbijploegen.
Ookophetgrondbewerkingsproefveld ZWZH1310(Westmaas)bleekdatdeontwikkelingvansuikerbietenwordtbemoeilijktdoorvastegrondsteelt.Door
derelatiefhogewaardenvandeconusweerstand,diebovendienbijafnemend
vochtgehaltebijvastegrondsteeltsterkerblekentoetenemendaninbewerktegrond,hebbendebietenaanmerkelijkgroteremechanischeweerstanden
teoverwinnen.Deslechtestructuurbij vastegrondsteeltuitzichverder
inversmeerdewielsporen,eensterkevariatieinkiemingsomstandigheden,
eensterkereendiepereuitdrogingvandegrondinhetvoorjaarenineen
groterpercentagefijneporiën.Hetmeerdereoptredenvankweekenmuizen
endeaanzienlijkeophopingvanfosfaatenkaliindebovenste5cmzijn
ongunstigenevenwerkingenvanditteeltsysteem.Wilmennaareenminimale
grondbewerkingtoe,danschijntvolveldsfrezengecombineerdmetrijenzaai,
eventueelprecisiezaai,nogdebestevooruitzichtentegeven.
Ruggenteelt. In1971en1972zijnproevengenomenoverhetklaarmaken

van rodoorngrond voor de aardappelenteelt.

Dezegrondgeeftmoeilijkheden

bijhetopbouwenvankluitvrijeaardappelruggen.DeintabelIIIsamengeTABELIII.Drogelossegrondenkluiteninpootbedenaardappelruggenop
rodoorngrondenbijgebruikmakingvanverschillendegrondbewerkingswerktuigen(resultaten1971en1972)
Structuuraspect

drogelossegrond
(kg.m**2)

kluiten>2cm
(gew.%)
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Onderzoekjaar

Werktuig
frees

schudeg

kopeg

triltandcultivator

pootbed

1971
1972

54,8
67,8

44,2
64,0

44,5
73,6

45,5
65,5

rug

1971
1972

45,6
30,0

41,1
30,4

41,5
29,0

41,1
28,4

pootbed

1971
1972

11,0
5,2

13,7
10,6

17,6
8,4

33,2
13,5

rug

1971
1972

5,0
8,7

5,0
9,0

10,0
12,1

14,1
12,3

in

vatteresultatenvanditonderzoeklatenziendathetpootbed,dooreen
intensieverevoorbewerkingvandegrond,in1972meerlosseenminder
grotekluitenbevattedanhetvoorgaandejaar.Inderuggenwashetomgekeerdehetgeval,doordatwerdaangeaardondernatteomstandigheden,waarbijmeergrondwerdvastgeredendanlosgemaakt,Dezeinvloedenwarenaanzienlijkgroterdandievandeverschilleningebruiktewerktuigen.De
triltandcultivatorblijktmindergeschiktdoordevelegrotekluitendie
hijproduceert.Deeffectenvandeaangedrevenwerktuigenverschillen
weinig.Freesenschudeglijkenietsbeterdandekopeg.
Dein1972verzameldegegevensover vorm en groote van
aardappelruggen
bij verschillende
rijenafstanden
werdenbewerkttoteenpublikatie.Uit
berekeningenwerdgevondendatbijeenzelfdediktevanpootbed,rugvorm,
pootdieptet.o.v.maaiveldenaantalplantenperha,eenvergrotingvan
degebruikelijke rijenafstandvan75cmtot90cmresulteertineenrelatiefkleinetoenamevandegroottevanderugeneenrelatiefgrotetoenamevandegeulbreedte.Proevenop6proefboerderijengavenaanvankelijk
hetomgekeerderesultaat.Ditbleekechterveroorzaaktdoorhetgebruik
vannietaandeeisenvoldoendeaanaarders.Eenvergrotingvanderijenafstandtot90cmistechnischenzondergevaarvoordeopbrengstgoedte
realiseren.Bijeenverderevergrotingtot105cmmoetechteropeenopbrengstverliesvanca.71wordengerekend.
Hetopbouwenvanruggenvoorde tulpenteelt
uitvantevorengespitte
ofgewoeldegrondgafeenbeterewortelontwikkelingeneenhogereopbrengstdanwanneerderuggendoorfrezenuitdevastegrondwerdenverkregen.Bijlaatstgenoemdemethodewaszeervroeg (eindjuli)voortrekken
vanderuggendooreenbetereaansluitingaandeondergrond,eengrotere
stabiliteiteneenlagervochtgehalteindewintergunstigvoordeopbrengst.Laatvoortrekken (halfseptember)bleekdaarentegenzeerriskant
(VanBemmelenhoeve,Wieringermeer).
Opgrondvandeervaringdataardappel-entulpenruggenmeestaleen
trapeziumvormigedwarsdoorsnedehebbenwerdeen "profielmeter"
(fig,6)ontworpen,waarmeeopveeleenvoudigerwijzedanmetdevroegerhiervoorgebruiktereliëfmeterdekarakteristiekeafmetingenvanderuggenbepaald
kunnenworden.
Zaaibedbereiding bleekbijdeteeltvan suikerbieten
opoverigensniet
bewerkteklei-enzavelgrondennoodzakelijk,vooralwanneergehakseldstro
en/ofdoodgespotengrasaanwezigis.Eendikpakketophetgrondoppervlak
liggendstrobleekooknadeligvoordeopkomstvanhetgewastekunnenzijn.
Bijdeteeltvansuikerbietenopvóórdezaaibedbereidingnietbewerkte
grondmoetdaarom,alsdevoorvruchteengraanis,hetstrowordenafgevoerdofverbrand.
Aandachtwerdbesteedaandezaaibedbereidingvoorde tweede
teelt
(stamslabonennaspinazie)opbedrijvenmetakkerbouwmatigegroenteteelt
opkleigrond.
Grondverplaatsing
bij grondbewerking. Deresultatenvandeactiveringsanalyse,toegepastopeentweedereeksmonstersvandein1969aangelegde
proefomdezeverplaatsingd.m.v. met Co gemerkte klei bijvastegrondsteelt,machinaalspittenenploegentebepalen,werdenontvangen.Uiteen
bewerkingdaarvanblijktdatbijdevastegrondsteeltdebodemfaunain
tweejaarnoggeenbelangrijkegrondverplaatsingen (horizontaalofvertikaal)
teweegheeftgebracht.Ophetobjectmachinaalspittenwerdhettoegediende
Cohoofdzakelijkindelaag0-15cm^mv.teruggevondenenkonnaéénjaareen
duidelijkevoorwaartseverplaatsing (zelfstot40cm)vandegronddoordit
spittenwordenaangetoond.Ophetgeploegdeobjectwerdbenedendeploeg-
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Fig. 6.Profielmetervoor debepaling van deafmetingen der dwarsdoorsnedevan aardappel-en tulpenruggen,
Fig, 6. Profilemeter todetermine the cross-sectional dimensions of
potato and tulipridges,

diepte (25cm)geenoppervlakkig toegediendCoteruggevonden.Eenvoorwaatse (ca.20cm)eneenzijdelingse (30à50cm)grondverplaatsing door
ploegenblekennaéénjaarduidelijkaantoonbaar (tabel IV),Uitdezetabel
TABEL IV. Cobaltgehalte (yg/ggrond) ineenvlak, loodrecht op de ploegrichting,éénjaar na deoppervlakkige toediening van Co,V86r deze toediening was het Co-gehaltevande grond 8â 10yg.g
Laag
(cmvmv.)
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30

Afstand totde

30

40

8,4
8,8

54,9

9,4

624,0
1086,0
13,0

9,5
8,4
7,5

pi.aatsvan

Co-toed:Lening (cm)

50

60

70

163,0
51,0
10,5
11,4

8,6
7,5
7,9
8,2
6,6

8,0
7,8
7,6
8,2
6,2

7,5

blijktverderdekerendewerking (omkerenenschuinneerleggenvande
grondbalk)vanhetploegen (vgl.deliggingderplekkenmet eenhoogCogehalte).
Eenvoorlopige indrukoverdezemeettechniekvoorgrondverplaatsingis,
dathijbijploegengoedtoepasbaar is,mitsdebemonsteringspuntenniet
verderdan10cmvanelkaar liggen.Bijwerktuigendieminderregelmatig
werk leveren,zoalsdespitmachine,moethetbemonsteringsroosternog
dichter zijn,waardoordeanalysekostenechterbijzonderhoogworden,
Moeilijkheden
tredennogaleensopalscultuurmethodenwordengewijzigd.
Daaromwerdinverbandmetdeproblemendiedetendenstotbouwplanvernauwingkangevent.a.v.debodemstructuur,voorzieningvandegrondmetor-
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ganischestofenonkruidgroei,eenplanopgesteldvooreennieuwgrondbewerkingsproefveldopdeLovinkhoeve.
Hetonderploegenvan Italiaansraaigrasbleekopkleigrond (ZWZH1310,
Westmaas)hetvochtgehaltebijpF2aanmerkelijktekunnenverhogenendaarmeehetbijbehorende luchtgehalteteverlagen.
Bijproevenoveraardappelopslagbestrijding dooraangepastegrondbewerking,uitgevoerdinsamenwerkingmethetProefstationvoordeAkkerbouw,
bleekdatzorgvuldige controlevandebewerkingsdieptenoodzakelijk is.
Metingenachterafmetdepenetrometer lietennl. ziendatdezediepte
vaakbelangrijkkleinerisdandenagestreefde.
Invloed van vochtgehalte en dichtheid op de reologische eigenschappen van
de grond en de bewerkingsresultaten
DeheerL.J,Brand,cand. l.i.,bewerktevroegerverzamelde gegevens
vande fysische toestand van in verschillende rijpingsstadia
verkerende
kleigronden. Deinvloedvandesamenstellingvandegrondopafschuifspanningenspecifiekeploegweerstandbleekgroterdanvoordienwerdaangenomen.Deuit laboratoriummetingen empirischgevondenformulevanKuipers
(ziejaarverslag 1969)gafmet in-hetveldbepaaldevochtgehaltenen
poriënvoluminawaardenvoorconusweerstandenafschuifspanning,dieeen
redelijke samenhangmetdegemeten specifiekeploegweerstandenvertoonden.
Devoltooiingvande grondtrog, waarino.a.deinvloedvandereologische
eigenschappenvankleigrondenophunbewerkbaarheid zalwordenbestudeerd,
kwamnaderbij.DedoordeTFDLgebouwde sleep-enmeetwagenenhetbijbehorendeaandrijf-enbesturingsmechanismewerdengemonteerd.Debeidehelftenvandetrogwerdengevuldmetdeondergrondvandeteonderzoeken
grondlaag.Dezeondergrondbestaatuiteen45cmdikke laagfijnzand,
rustendopeendrainagebedvan26cm,opgebouwduitvijf lagengrindof
zand,datachtereenvolgend naarboventoefijnerwordt.Ineenvooronderzoekwerddesamenhangtussendehomogeniteit,dedichtheidenhetdoorlatendvermogenvan^delaagfijnzandonderzocht.Degrootstehomogeniteit
bleektewordenverkregendoorhet zand laagsgewijsmechanischaantestampenbijeenvochtgehaltewaarbijdemaximaledichtheidkonwordenverkregen,
endatbepaaldwerddoormiddelvaneenProctorproef.Hetdoorlatendvermogenvoorwatervandealdusbehandelde grondbleeknogvoldoende groot
(0,50m/etm.).Dedichtheidvanhet ingevuldeenmeteenexplosiestamper
samengeperstezandwerd laagvoor laaginhet laboratorium gecontroleerd
enbleek90à951vandeProctorwaardetebedragenenvanplek totplek
weinigteverschillen.
Erwerdeenelectrischbestuurde grondwaterstandregeling voordetrog
ontworpenenuitvoerigbeproefd,waarnametdedefinitieveuitvoeringwerd
begonnen.
AandeTFDLwerdopdrachtverstrektomeenaangedrevenrolteconstrueren,
diedebovengrondindetrogkanverdichten zonder scheurentedoenontstaan.
GrassportveIden
OpeenreekssportveldenteHaren (zandgrond)enGroningen (kleigrond)
werddeinvloedvandegrondenzijnwaterhuishoudingopde
bespeelbaarheid
bestudeerd.Indenattemaandnovember 1972kwamduidelijkheteffectvan
verschilleninontwateringensamenstellingvandetoplaagopdestevigheidvandeze laagnaarvoren.Eenbeoordelingvandealgehele toestand
dervelden,waarbijvooralgeletwerdopdedichtheid,regelmaatenkleur
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vandegrasmat,vondplaatsinmei1973aanheteindevanhetspeelseizoenvoorvoetbalenhockey.Dankzijdenietergnatteherfstenwinter
1972/'73,waardoordestevigheidvandetoplaaggedurendehetspeelseizoenoverhetalgemeenvoldoendewas,verkeerdedegrasmatvandemeeste
veldeninredelijkestaat (fig.7) .Allenenkelezeerintensiefbespeeldevelden,vaaktrainingsvelden,wareninslechteconditie.
a a n t a l velden
number of fields
20r

16

_J

2

L_

3

4

5 6 7 8 9
10
t o e s t a n ds w a a r d e r i n g
rating of turf
conditions

Fig. 7.Frequentieverdeling der beoordelingenvande toestand vande
grasmat na het speelseizoen (mediomei 1973)op 55grassportvelden in
Haren (Gr.)enGroningen.Beoordelingsschaal: 1= zeer slecht, 10=
uitstekend.
Fig. 7.Frequency distribution of therating used to evaluate the condition of the turf at the conclusion of theplaying season (mid-May
1973)of 55playing fields atHaren (Gr.)andGroningen.Key torating:
1=very poor, 10=excellent.

Inverbandmet piasvorming werdopenkelegrassportveldenopkleigrondhetdoorlatendvermogenvandetoplaagvoorwaterbepaald.Dit
bleekopnormaalbespeeldeveldenmeteenbehoorlijkegrasbezetting
steedsvoldoende,zodatpiasvormingdaarwaarschijnlijkaanonvolkomenhedenvanhetdrainagesysteemistewijten.Openkelebijnakaletrainingsveldendaarentegenveroorzaaktehetonvoldoendedoorlatendvermogen
vandetoplaagkennelijkdepiasvorming.
Bodemonderzoekwerdverrichtbijeenproefoverhetgebruikvanver-

schillende organische materialen bio de aanleg van sportvelden teDalfsen.Onafhankelijkvandemateriaalkeuze (tuinturf,compostofveencompost)bleekeengiftnaar100nr/hahetgehalteaanorganischestofvan
detoplaagmet0,51verhoogdtehebben.Poriënvolume,vochtgehaltebij
pF2enhoeveelheidvoorhetgrasbeschikbaarwaternamendoortuinturf
hetmeest,doorcomposthetminsttoe.Tuinturfhaddaardooreenongunstigeinvloedopdestevigheidvandetoplaagondernatteomstandigheden;
compostvertoondeindezengeeneffect.
Hetprototypevandevoorhetmetenvandestevigheidvangrassportveldontworpen sonde met standaardhak werduitvoerigbeproefd,maarbleek
enkeletechnischeonvolkomenhedentebezitten,dieinmiddeldverholpen
kondenworden.
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Tweepersoneelsledenbrachteneen bezoek aan enkele Duitse instel^
tingen die zichmetonderzoekoveraanlegenonderhoudvangrassportveldenbezighouden.Hettotdusver ontbrekenvaneenbetrouwbare,objectievemeetmethodevoordedraagkrachtvandetoplaagvan zaaiklaar"gemaakte zowelalsvanintensiefbespeelbarevelden,werdookdaaralseen
gemisgevoeld.Mentrachttemetredelijk succeshieraantegemoettekomendoorbepalingenvandeafschuifspanningindezodeinsituenvan
hetdoorlatendvermogenvoor lucht (bij"veldcapaciteit")enwater(bij
verzadiging)inringmonsters.
Winderosie
Grondverstuivingen
veroorzaakteninaprilenmei 1972eninmei1973
zowelindeagrarischealsindecivieltechnische sector groteschade.
AlleenalopsuikerbietenperceleninNoord-enMidden-Limburgbedroeg
dezein1972ca,1Jmiljoengulden,terwijlinhethele land tenminste
1700hajong suikerbietengewas verlorengingofernstigwerd beschadigd.
Hetisonbegrijpelijk datmenophetteelfderurenemenvannoodmaatregelen (fig.8) vertrouwtennietalgemeenhetvoorbeeldvolgtvande
veleakkerbouwersopstuifgevoeligegronden,diedezeeenpreventievebeschermingdooreengewaswinterrogge geven.

Fig. 8.De gevolgenvan eenwanhopige poging omnogwat teredden alshet
te laat is.Bietenperceel teRhederveld (Gr.)na de grondverstuivingen
van 26en 27mei 1972.
Fig. 8.The result of adesperate attemptwhen it is too late. Beet field
after the erodingwind storms onMay 26and 27, 1972.

Dit tussengewas winterrogge eninhetbijzonderdekwantitatieveinvloedvanstanddichtheidenhoogtevaneenbreedwerpig gezaaidgewasop
haarbeschermendewerking,werdindewindtunneluitvoerig onderzocht.
Ditonderzoek,dataaneenplasticmodelgewasplaatsvond,werdmeteen
publikatie afgesloten.Dewindsnelheid .waarbijhetstuivenbegint,de
zgn.kritiekewindsnelheid,bleekbijeenbegroeid,integenstellingmet
eenonbegroeid grondoppervlakniet scherpaantegeven.Deerosieneemt
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bijaanwezigheidvaneengewaseerstzeerlangzaamtoebijtoenemende
windsnelheidenblijftdaarbijrelatiefkleintotdatzebijeenbepaaldewindsnelheidsterkgaattoenemen (fig.9).Dezewindsnelheidwerd
daaromalsindexvoordestuifgevoeligheidvanhetbegroeideoppervlak
gebruikt.Zijbleekgrotertezijnnaarmatehetgewaslagerendeafstand

w i n d s n e l held
(m.s"' op 10m hoogte)
wind
vetocity
16

(m.s-' at height of
2,0
24
28

10mj
32

snelheid grondverlies
(tonnen.h''.ha4l
rate of soil loss
(tons.h^.ha^
)

Fig. 9.Verband tussen dewindsnelheid ende snelheid van grondverlies
bijverschillende hoogten endichthedenvan eenplasticmodelvan een
breedwerpig gezaaidwinterroggegew«s.A: "staand"gewas,hoogte 8â
8|cm, B:"plat"gewas,hoogte 5à 5|cm, C:geen gewas (vlakliggend,
droog, los zand).Degetallen 6, 10en 12geven de afstand aan (in cm)
tussen tweebuurplanten,
Fig. 9. Relationbetweenwind velocity and rate of soil loss for different
heights and different densities of aplasticmodel crop (broadcast winter
rye). A: standing crop,height 8—8|cm.B: "lodged"crop,height 5-5J cm.
C:no crop (level,dry, loose sand). Thenumbers 6, 10and 12 indicate
spacing (cm)betweenneighbouring plants.

tussendeplantengroterwas.Deinvloedvandegewashoogteisechterbelangrijkerdandievandedichtheidvanhetgewas.Wordtalseisvoor
eenafdoendebeschermingtegenwinderosiegestelddatzeeffectiefmoet
zijnbijwindsnelhedentotca.22m.s~1(windkracht10,zwarestorm),dan
laatzichuitderesultatenvandewindtunnelproevenberekenendat,uitgaandevaneengewashoogtevanruim8cm,eenzaaizaadhoeveelheidgebruiktmoetwordenvantenminste125kg.ha~1 (afstandtussenplantenca.
6cm).
Hetisaprioriwaarschijnlijkdateengrondbedekkingmetbreedwerpig
gezaaidewinterroggedeindringingvanvorstindebodembelemmerten
daarmeeookdebestrijdingvaneventueleaardappelopslag (doodvriezenvan
nadeoogstindegrondachtergeblevenaardappelen).Begonnenwerdmet
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onderzoeknaardemogelijkhedendiehetzaaienvanwinterroggeintwee
loodrechtopelkaarstaandestelselsvanrijenbiedtomenerzijdseen
behoorlijkebeschermingtegenwinderosieteverkrijgenenanderzijdseen
aanvaardbareverminderingvanaardappelopslag.Heterosieoiiderzoekvindt
aangewasmodellenindewindtunnelplaats,hetbodemtemperatuuronderzoek
opeendaarvooraangelegdproefveld.
Debelangstellingvoor anti-stuifrrri-ddelen namduidelijktoe,vooral
bijdecivieletechniek.Daarbijspeeltdekostenbesparingdievervangingvandegebruikelijkeafdekkingvaneenzandlichaammeteenlaag
niet-erodeerbaregronddoorhetbespuitenmeteenanti-stuifmiddel
enzomogelijkmetkunstmestengraszaadgeeft,eenbelangrijkerol.
Dedestijdsdooronsoplaboratoriumschaalontwikkeldemethodevanhet
verspuitenvaneen VAM-compost-watermengsel, eventueelgemengdmetgraszaadenkunstmest,bleekbijproevenopdetaludsvaneenweglichaam
bijWestzaanenvandegereconstrueerdevestingwallenteBourtangeook
indepraktijkuitstekenderesultatentegeven. Solfix, eenoplossing
vanbitumeninkerosine,bleekophetgrondoppervlakverspotenditeen
zekerebeschermingtegeven,terwijldekansopmilieubederfgeringmoet
wordengeacht.Hetproduktverkreegdaaromeenontheffingingevolgehet
Meststoffenbesluit.DeSolfix-mulchbleekechternietbestandtegenhet
geweldvaneendonderbui,waaruitbinneneenuur20mmregenviel.Een
bedekkingvandegrondmethetRussischeanti-stuifmiddel Kerosin (vermoedelijkookeenaardolieprodukt)bleeftelangzachtenbuigzaamen
booddaardooronvoldoendeweerstandtegenregenslagenwind.Hetzeewierpreparaat Alginwe, inmetbentonietgemengdevorm,bleekbijoriënterend
onderzoekalsanti-stuifmiddelnietgoedbruikbaar.
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Afdeling Scheikunde van de grond

dr.A.J.deGroot,

afdelingshoofd

Inhetjaarverslagvandezeafdelingover1971werdindeinleidinguitvoerigingegaanopdeaanvangvanhetzware-metalenonderzoek.Inhet
bijzonderkwamentersprakedeverspreidingsgebiedenvanzwaremetalen
indeNederlandsedelta (uiterwaarden,estuaria,kuststrookenz.)»de
invloedvancivieltechnischewerken(o.a.afsluitingvanzeearmen)op
verspreidingengedragvandezemetalen,alsmededesamenwerkingopdit
terreinvanonderzoekmettalvaninstituteneninstellingen.
Gedurende1972en1973werdhetonderzoekoverdezwaremetalenmet
krachtvoortgezet.Informatiewerdverkregenoverdenognieteerder
binnendeNederlandsedeltaonderzochtemetalenantimoon,cadmiumen
nikkel.Tenaanzienvandeuitvoeringvancivieltechnischewerkenwerd
vroegerdeverwachtinguitgesprokendatdezevanverstrekkendeinvloed
zoudenkunnenzijnopdeverspreidingenhetgedragvandezwaremetalen.
InditverbandkoninhetverslagjaarwordenvastgestelddatbijuitstromingvanRijnslibviadeIJsselnaarhetIJsselmeerdezwaremetalenaan
hetslibgebondenblijvenenmobilisatieprocessen,zoalswijdieinopen
estuariakennen,dusachterwegeblijven.Ditwektdeverwachtingdatbij
hetlopendeonderzoekoverdeinvloedvandehoofdafsluitingenvanhet
DeltaplanophetgedragvandezwaremetalenindeDeltabekkensoortgelijkeeffectenzullenoptreden.Verderwerduitvoerigaandachtbesteedaan
dezware-metalenbelastingvanhetRotterdamsehavenslib.
Inmeerlandbouwkundigezinwerdover1971onderzoekverrichtoverde
kwikbelastingvangrasenveevandemetslibgecontamineerdeuiterwaarden.
Indeafgelopenjarenwerdendezeervaringenmeteenvijftalzwaremetalenuitgebreid.Tevenswerdaandachtbesteedaandezware-metalenbelastingvangrasalsgevolgvanhetgebruikvanrioolslibalsmeststof.
Hetreedseerderaangekondigdeonderzoekoverdefactorendiehetfosfaatevenwichtinwater-slibsystemenbeheersen,kwamgoedopgang.Dit
onderzoekisvanbelanginverbandmeteutrofiëringsvraagstukken inde
deltabekkens.Daarnaastwordtaandachtbesteedaandebetekenisvanbemestingvanlandbouwgrondenmetfosfaatvoordeverrijkingvanhetoppervlaktewater.
Tenslottezijvermelddatookindezeverslagperiodeenigeaandacht
werdbesteedaanhetgebruikcanCoalstracerinhetonderzoekoverde
mengendewerkingvangrondbewerkingswerktuigen.

Zware metalen in Rijn-, Maas-, Schelde- en Eemsafzettingen
Dekennisoverhetvóórkomenvaneenaantalzwaremetaleninhetslib
vandevoordeNederlandsedeltavanbelangzijnderivierenRijn,Maas,
ScheldeenEemswerdvoordeRijnaangevuldmetdeelementenNi,Cd,As
enSb.VandeMaaskwamenNi-,Pb-enCd-gehaltenbeschikbaarenvan
deEemsdegehaltenaanZn,Cr,CuenNi.IntabelVzijnvoordeverschillenderivierendegehaltenaandetotnutoeonderzochtezwaremetalenvanafzettingenuit1970weergegeveninvergelijkingmetdegehaltenvanafzettingenuit1960.
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TABELV.Naar 100%vandefractie<16 \mgeëxtrapoleerdegehaltenaan
zwaremetalen (indpm)vanRijn-,Maas-,Schelde-enEemssedimentenuit
1960en1970
Rijn
1960
zink
chroom
koper
nikkel
lood
cadmium
kwik
arseen
antimoon

Maas

Schelde

Eems
1960

1970

1960

1970

1960

1970

3800 2900
990 1240
540
600
70
103
950
800
23
45
18
23
330
220
20
18

2900
380
310
78
750
57

2500
620
340
84
600
45

1000
290
150
49

800
380
140
53

1970

700 1100
180
180
150
160
71
79

Reedsvroegerwerdvermelddatdeverontreinigingmet Zn,CrenCu,
voordeaangegevenvolgordevanderivierenvrijsterkafneemtendat
degehaltenaanzwaremetalengedurendehetafgelopendecenniumniet
belangrijk zijntoegenomen.
Devolgendenieuweconclusieskunneno.m.aanditonderzoekworden
toegevoegd.
HetelementNiwasin1960indesedimentenvanRijn,MaasenEemsongeveerevensterkvertegenwoordigd,terwijlindeSchelde ietslagere
gehaltenwerdenwaargenomen.In1970zijndeNi-gehalteninhetRijnslib
totduidelijkhogerewaardenopgelopen.
DePb-gehaltenzijnzowelindeRijn-alsindeMaasafzettingengedurendedelaatste10jarengedaald.InbeideperiodenwasdeRijnrijker
aanPbdandeMaas.
DeCd-gehalten,dieinhetin1960doordeRijnmeegevoerde slibreeds
hoogwaren,zijnin10jaarnogverdubbeld. ZelfszijnerduidelijkeaanwijzingendatopdebodemvandeNieuweMerwedemomenteelmateriaaltot
afzettingkomtwaarvandeCd-gehaltennogduidelijkuitgaanbovenhet
niveauvanhetRijnslibin1970.In1960warendeCd-gehaltenvandeMaas
2\ maalzohoogalsdievandeRijn.DaarnaishetCdindeMaas iets
gedaaldenbevindt zichnuophetniveauvandeRijn.
EevenalsHgkomenookAsenSbingrotehoeveelhedeninhetRijnslib
voor.DegehaltenaanAsenSbzijndalende.
Mobilisatie

van zware metalen

Demobilisatievanzwaremetalen,waarbijdezeinhet getijdengebied
alsgevolgvaneenintensieveafbraakvandeorganischestofinoplossing
gaan,isreedsvelemalentersprakegekomen.Dezeprocessenresulteren
voordeRijnin eenbelangrijkeafnamevandegehaltenaanzwaremetalen
opdewegvanhetslibvanderiviernaardeWaddenzee.
TenaanzienvandethansinonderzoekgenomenmetalenCdenNivalt
overdemobilisatiehetvolgendeoptemerken.Evenalsbijdeeerder
onderzochtemetalentreedtookbijCdreedsinhetzoetwatergetijdengebiedeenintensievemobilisatie op.VandegrotehoeveelhedenCdinhet
RijnslibisnaaankomstindeWaddenzeenogslechts 51indeafzetting
aanwezig.HetmobilisatiepatroonvanNigeefteengeheelanderbeeldte
zien.VanhetinhetRijnslibaanwezigeNiisnaafzettingindeWaddenzeenogdehelftvandeoorspronkelijkehoeveelheidaanwezig.Ruim501
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vanditverliesisinhetzoetwatergetijdengebiedtotstandgekomen.
HetvaltopdateentoenemendeNi-belastingvandeRijnnietofnauwelijkstotuitingkomtineenverhogingvanhetniveauvandesedimenten
indeWaddenzee.Overigensgeldtalgemeendatdegehaltenaanzwaremetalenindewadafzettingennietbeïnvloedwordendooreenverzwaring
ofverlichtingvandebelastingvanhetRijnslibmetdezeelementen.Het
gemakwaarmeedeextraaanhetslibgebondenmetalenindegetijdenzones
wordenontkoppeldiskennelijkzodanigdatsteedseenzelfdeeindtoestand
wordtbereikt.
Ookinhetafgelopenjaarwerdweeraandachtbesteedaan het

me van de

mechanis-

mobilisatieprocessen.

Dechemischeenbiodegradatieprocessen,diezichhierbijafspelen,
werdeninhetlaboratoriumgesimuleerddoormiddelvaneenmildeanaërobe
extractietechniek.Vooreenevaluatievandezemethodewerdennudemetaal-organischeverbindingendieopdezewijzeuitEemssliboplossen,vergelekenmetdemetaal-organischesamenstellingvanhetEemswater.Met
behulpvangelchromatografiekonwordenvastgestelddatdeorganische
verbindingendieverantwoordelijkzijnvoordemetaalbindinginhet
extractvanhetEemsslibeninhetextractvanhetEemswater,grotendeels
identiekzijn.
Metbetrekkingtothetwaterkanverderwordenopgemerktdatdehoeveelhedenfulvozuren,alsmedededaaraangebondenFe-hoeveelheden,afhankelijkzijnvandepHvanhetmilieu.DeLedaendeJümme(zijrivierenvandeEems)zijninditverbandrivierenmeteenlagepHenhebben
invergelijkingmetdeEemsenvooralmetdeRijnhogeconcentratiesaan
opgelostFe.Inhetkadervandezelfdeonderzoekingenwerdvastgesteld
datverhogingvandepHvanhetwaterdefulvozurendoetpolymeriseren.
Doorverminderingvanhetaantalfunctionelegroepenkunnenhierdoor
mindermetalenwordengebonden.
Daarverschillendenatuurlijkefactoren,zoalshetcontactvanhet
slibmetdegrotehoeveelhedenrivier-enzeewater,nietinhetlaboratoriummodelkondenwordeningebouwd,wasdegevondenmobilisatie,gemetenaanFe,geringinvergelijkingmetdewerkelijkemobilisatie.Voor
eenmeerkwantitatievebenaderingwerdendaaromverschillendeuitputtende
extractiemethodengetoetst(20-maligeextractiedoorschudden,langdurigepercolatieenmeermaligeanaërobeaccumulatiemetzee-,rivierengedemineraliseerdwater).Uitderesultatenisgeblekendatdeanaërobeaccumulatiemethodeverrewegdegrootstemobilisatiegeeftendatdoor
zeewatermeerFeuithetslibwordtverwijderddandoordeandereoplosmiddelen.Bijditallesmoetechterwelwordenbedachtdatdewerkelijke
milieuomstandigheden (inhetbijzonderdemicrobiologische)indelaboratoriumproevennietkondenwordengesimuleerd.

Beïnvloeding van het gedrag van zware metalen door
werken

civieltechnische

Reedsinhetverslagover1971werdgesprokenoverdeinvloedendie
hettotstandkomenvanafsluitingswerkeninzeearmenzoukunnenhebben
ophetverspreidingsgedragvanslibenophetmobiliteitsgedragvande
zwaremetalen.Accumulatievanslibbinnendehoofdafsluitingenenhet
achterwegeblijvenvanmobilisatieprocessenzoudendegevolgenkunnen
zijn.
Inhettraject,HollandsDiep-Haringvlietwerdoverdeverslagjarenin
samenwerkingmetdeafdelingMilieuonderzoekvandeDeltadienstvan
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Rijkswaterstaatintensiefonderzoekverricht.HoeweldoordeRijkswaterstaatindeNieuweMerwedereedsovertuigendslibaccumulatieswerden
waargenomen,koninhetverderstroomafwaartseHollandsDiepenHaringvlietgeenveranderinginhetgedragvandezwaremetalenwordenvastgesteld.DoordeaanhoudendgeringewaterafvoervandeRijnsedertde
afsluitingvanhetHaringvliet (november1970)ishetechternietuitgeslotendatvanhetdoorderivierafgevoerdemateriaalslechtskleine
hoeveelhedenhetHaringvliethebbenbereikt

Fig.10.Hetzuidwestelijkedeltagebied.
Fig.10.Thesouthwesterndeltaarea (theNetherlands).
In1973werdentevensverkenningenuitgevoerdnaardezware-metaaltoestandinhetafgeslotenGrevelingenbekkeneninhetZeeuwseMeer.
OnderhetZeeuwseMeerwordendiewaterenverstaantennoordenvanNoordenZuid-Beveland,dienoginopenverbindingstaanmetdeNoordzee.
IntegenstellingmethetzoeteHaringvlietbekkenisinhetzoute
Grevelingenbekkengeensprakemeervanslibaanvoervanenigebetekenis.
HetbleekdatderijkdomaanzwaremetalenvanhetRijnslibnietof
nauwelijksvaninvloedisgeweestopdetoestandinditbekken.
OokinhetZeeuwseMeerzijndeaanvoermogelijkhedenvanRijnslibgering.AlleeninhetVolkerakisalsgevolgvanslibaanvoerviadeVolkeraksluizenuithetHollandsDiepeenverhoogdgehalteaanzwaremetalente
constateren.InhetgeheleoverigeZeeuwseMeerwordenlagegehaltengevonden.
Eensituatiezoalsdezeeind1970inhetHaringvlietwerdgecreëerd,
bestaatreedsgedurende40jaarinhet U'sselmeer : ongeveer10°svan
hetRijnwaterbereiktviadeIJsselditmeer,zonderdepassagevaneen
getijdengebied.MedeopaandrangvandeDienstderZuiderzeewerkenwerd
eenonderzoekingesteldnaardegehaltenaanzwaremetalenindesedimentendieopdebodemvanhetIJsselmeertotaf: tingko, i.
Inhetvoorjaarvan1972werdenvoordemondingvandeIJsselinhet
Ketelmeerbemonsteringenuitgevoerdvandedunnebovenstesliblaag,het
hieronderliggendereedsenigszinsgeconsolideerdeoppervlakteslib,als-
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medevandeonderliggendeoudereZuiderzeeafzetting.
Degehaltenaaneenaantalzwaremetalenvandezeafzettingenzijn,
invergelijkingmetdezegehaltenvanRijnafzettingenuit1960en1970,
weergegevenintabelVI.
TABELVI.Naar 100%vandefractia<16ymgeëxtrapoleerdegehaltenaan
zwaremetalen (indpm)insedimentenuithetKetelmeerinvergelijking
metdegehalteninRijnsedimentenuit1960en1970
Zn

Cr

Cu

Pb

Cd

Rijnsediment1960
Rijnsediment1970

3800
2900

990 540
1240 600

950
800

23
45

Ketelmeer 1972,bovenstesliblaag
Ketelmeer 1972,geconsolideerdslib

3300
3300

1070 550
1070 510

650
650

52
47

Ketelmeer 1972,Zuiderzeeafzetting

800 200 90 200

6

Zowelindedunnebovenlaagalsindehieronderliggendelichtelijk
geconsolideerdelaagkomendegehaltenaanZn,CrenCuvrijwelovereen
metdegemiddeldeniveausin hetRijnslibuitdeperiode1960-1970.
HetPb-niveauisinhetKetelmeerlagerdanhetgemiddeldeRijnniveau
1960-1970.DeCd-igehaltenzijndaarentegenhogerdanopgrondvande
waarnemingenuit1970vandeRijnwerd-verwacht.WanneerweechterbedenkendatookindesedimentenvandeNieuweMerwedein1972zoweleen
toenamevandeCd-gehaltenalseenafnamevandePb-gehalteniswaargenomen,moetenweconcluderendatereenopvallendeovereenstemmingis
tussendezware-metalenbelastingvanhetKetelmeerenongemobiliseerd
Rijnslib.MobilisatieheeftinditgedeeltevanhetIJsselmeerdanook
nietplaatsgevonden.
DeZuiderzeeafzetting,dieoverwegendv66rhetleggenvandeAfsluitdijkontstond,isduidelijkminderbelastmetzwaremetalen.
Hetonderzoekwordtvoortgezetinhetaansluitendegedeeltevanhet
IJsselmeer.

Zware metalen in het Rotterdamse havengebied
InhetkadervaneendoordeGemeentewerkenRotterdamingesteldonderzoeknaardeaanwezigheidvangiftigestoffenindeuithetRotterdamse
havengebiedafkomstigebaggerspeciewerdeenonderzoekverrichtnaarde
belastingmetzwaremetalenvanhetindediverseRotterdamsehavens
aanwezigebodemslib.
OnderzoekaandemetalenZn,Cr,Cu,PbenCdgafaanleidingtotde
volgendeconclusies.
Indemeestoostelijkehavens (Rijnhaven,MaashavenenWaalhaven)is
gemiddeld65-701vandeoorspronkelijkemetaalrijkdomvandeRijninhet
slibaanwezig.Ditpercentagedaaltvia35-401voordewestelijkergelegenPetroleum-enBotlekhavenstot101voordeinhetmondingsgebied
vandeNieuweWaterweggelegenEuropoorthaven.
IndeEuropoorthavenkomtdusslibtotbez'inkingmeteenlaaggehalteaanzwaremetalen.DevraagrijstnuofdezelagegehaltenuitsluitendzijnontstaandoormobilisatieprocesseninhetRijnslibofdathier
bijmengingheeftplaatsgevondenmetschonermarienslib.
Doormiddelvanonderzoekoverdeisotoopsamenstellingenvandeaan
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hetslibgebondenorganischestof (13C/12C-verhoudingen) werdnuvastgestelddatdefijnebestanddelenuitdeEuropoorthavenvanfluviatiele
oorsprong zijn.Delagegehaltenaanzwaremetalenkunneninditverband
alleenwordenverklaarddoordeaannamevaneenlangereverblijftijdvan
dit fluviatielemateriaalopzee.
Hetisteverwachtendatverder isotopengeochemischonderzoekveel
ophelderingkanverschaffenoverhetcomplexe slibgebeurenindeRotterdamsehavensenhetnabijekustgebied.Inditverbandwerdreedsvastgestelddatdecarbonaatfractiesinhet slibvandeEuropoorthavenwel
overwegendvanmarieneoorsprong zijn (gemetenaan 1 8 0/ 1 6 0-en1 3 C/ 1 2 Cverhoudingenvandecarbonaten).Erisinditgebieddanooksprake
vanselectievetransportenvanmateriaal.
Contaminatie van de uiterwaarden met zware metalen
Doorperiodiekebemonsteringengedurendehet geheleweideseizoenkon
dezware-metaalbelastingwordenberekendvanrunderenindeuiterwaarden
vandegroteriviereninvergelijkingmetdebelastingvandezedieren
inhetLandvanMaasenWaal (nietgecontamineerdmetrecentrivierslib).
DePb-,Cd-enNi-gehaltenentendeledeCu-gehaltenvanhetgras
wijkenindezegebiedennietveelvanelkaaraf.Wordendezeechtervergelekenmethetgrasuitdeuiterwaardenvandeniet-gecontamineerde
rivierdeEems,danblijktookhetgrasuithet landvanMaasenWaal
nogrelatiefhogegehaltenaanzwaremetalentehebben.
DehogeCu-gehaltenvanhetuiterwaardengraszijnspeciaalvoorschapenzeernadelig.Inhoeverrede"verhoogdeniveausvandeandereelementen,eenongunstige invloedhebben,kaninverbandmetonvoldoendekennis
betreffendedeopneembaarheid (verteerbaarheid)voorhetveenogslechts
inbeperktematewordenbeoordeeld. Inzichthierinkanverkregenworden
doordeanalysevanorganenvanrunderendieindeuiterwaardengegraasd
hebben. DergelijkegegevenszijnnubekendvoordeelementenHg,AsenSb,
zoalsdezezijnweergegevenintabelVII.
TABELVII.Kwik-,arseen-enantimoongehaltenvanslib,gras,runderorganenenmelk (Waiboerhoeve,Millingen,uiterwaardenvandeWaal)
He,
ppb
slib,.
gras7?..
lever^
nier ...
melkT T T

8000
120
120
33
14 14
0,32
0,32

Sb,
ppb

ÀS,

ppb
5490
5490
27 27
66 66
1 1

115
4
1
1

t
Degehaltenvan1ppbenlagerzijnnietsignificantverschillendvan
..deachtergrond.
,,.Juni1970,nietgewassen.
Betrokkenopversgewicht.

Hieruitblijktdatvoorgeenvandezedrieelementenindeze"voedselketen"ophopingplaatsvindt.Bijvergelijkingmet ;I^gehaltenuitovereenkomstigeorgaanmonstersuithet LandvanMaasenWaalisgeblekendat
dezenauwelijksverschillenmetdieuitMillingen.
Bijdeperiodiekeanalysevandezware-metaalsamenstellingvanhet
grasbleekdatdeNi-,Pb-enCd-gehaltenvanhetgrasinhetvoorjaar
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Fig. 11.Slibbestaatuitkwarts,kleienorganogene deeltjes inwisselendeverhoudingen. Deze foto,gemaaktmeteenscanning-electronenmicroscoop, toontdeafzonderlijkedeeltjes.
Fig. 11.Mudiscomposedofquartz,clay,andorganogenic particlesin
variable proportions.This photograph,madewithascanning electron
microscope, showstheindividual particles.
relatief laag zijnenaanheteindevanhetweideseizoen hoog.Dezeverhogingneemtverdertoeindewinter,wanneer zeerhogegehaltenvoor
eenaantal elementenworden aangetroffen.Deoorzaakvandeze accumulatie
indewinter,dieookdoor andereonderzoekers isgevonden,isnietbekend.
Contaminatie

van gras met zware metalen door

rioolslib

In1972en1973zijnperiodiek grasmonsters genomenop11 bedrijven
waar zuiveringsslib wordt toegepastenop7bedrijvenwaarditnietgebeurt.Dezware-metaalgehaltenvanhetgraswordendoorbehandelingmet
zuiveringsslib sterkverhoogd,inhetbijzonder dooruitwendige besmetting.
Een indrukvandematevanuitwendige contaminatie isverkregen doorvan
iedergrasmonstereendeel inverse toestandtewassenmeteenverdunde
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Fig.12.Detailvanfiguur11(vierkant).
Fig.12.Detailfromfigure11(squarebox).
detergentingedemineraliseerdwater.DoordeGezondheidsdienstvoor
DiereninOverijsselwerdvanzuiveringsslibengrasbesmettingmet
Salmonella enparasitaireorganismenvastgesteld.
intabelVIIIzijndegemiddelderesultatenvoorvijfmetalenover
TABELVIII.Gemiddeldezware-metaalgehaltenvangras (indpm)datwelof
nietmetzuiveringsslib isbehandeld
Cu
Huishoudelijkslib
Gecontamin.slib
Onbehandeld

Zn

Pb

Ni

Cd

nietwel

nietwel

nietwel

nietwel

nietwel

28 14
140 40
11 9

137 88
234 150
74 68

17 6
22 7
7 4

2,0 1,0
13,710,0
1,0 0,7

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

1972en1973weergegeven.Uitdezeresultatenmoetdeconclusieworden
getrokkendattoepassingvanzuiveringsslibindevegetatieperiodemoet
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wordenafgeraden,zowelopgrondvandezware-metaalbesmettingalsin
verbandmetdegenoemdehygiënischebezwaren.Deresultaten zijningebrachtbijdeCommissieMineraleVoedingTNOendeCommissieMeststofdeskundigen.
Fosfaatondersoek

Alsbijdrage aanhetreeds eerderinditverslag genoemdemilieuhygiënische onderzoekinhet zuidwestelijke deltagebied (samenwerkingmet
deafdelingMilieuonderzoek vandeDeltadienst)werd inmiddelsook aandachtaandefosfaathuishouding van slibbesteed.
Aangevangenwerdmetdebestuderingvandeoplosbaarheid van fosfaat
inrivier-enzeeslibinsamenhangmetdeminerale samenstelling vanhet
water.
Extractiesvanslibmet zoutoplossingenvanverschillende aardenconcentratie toondenaandatCa-ionendeoplosbaarheid vanhetfosfaat sterk
verlagen,Na-ionendezedaarentegenbelangrijk kunnenverhogen, terwijl
de invloedvanK-enMg-ionentussendezeuitersteninligt (vgl.fig.13).
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Fig. 13.Oplosbaarheid van fosfaat inHaringvlietslib in afhankelijkheid
van deminerale samenstelling vanwater.
Fig. 13.Solubility of phosphate inHaringvliet river sediment asdependent upon themineral composition of thewater.

Bijvermengingvanrivier-met zeewaterindeltagebiedenneemtde
concentratieverhouding vanNa-totCa-ionensterk toeenkanopgrond
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vandevoornoemdeonderzoekresultatenookeentoenamevandeoplosbaarheidvanfosfaatinslibwordenverwacht.Extractiesmetgevarieerde
mengselsvanrivier-enzeewaterbevestigdendezeverwachting,Inovereenstem.TU.nghiermee zijnookderesultatenvanbepalingeninrivier-en
zeeslibvanhetP-gehalte uitgedruktopdefractie<16 ym, nl.dathet
slibinhetovergangsgebiedvanriviernaar zeeveelfosfaatverliest.De
invloedvandeveranderendemineralesamenstellingvanhetwaterbehoeft
echternietdeenigeoorzaakhiervantezijn.
Verderwerdonderzoekgedaanoverdechemischesamenstellingvanhet
doorsterkezurendestrueerbarebestanddeelvanslib.Vanallebinneneen
beperktgebiedgenomenslibmonsters (d.w.z.vanéénlokatie)blekende
P-,Fe-enAl-gehalteneeninprincipevastewaardetehebben,wanneer
degehaltenwerdenbetrokkenopdekoolzure-kalkvrije,destrueerbare
fractievanhetslib.Deindrukwordtverkregendatdezefractievooral
dezemonstersvaneenzelfde,voordelokatiekarakteristieke,samenstellingis.Naastdegehaltenbetrokkenopdefractie<16ym (zgn.extrapolatienaar 1001vandefractie<16vim,vgl.hetzware-metalenonderzoek)
zoudendusookdehiervoorgenoemdegehaltenkunnendienenter karakteriseringvanenkelechemischeeigenschappenvanslib.
Hettransportvanfosfaatindebodem,datzowellandbouwkundigeals
milieuhygiënische aspectenheeft,werdeveneensinhetonderzoekbetrokken.
DeinvloedvaneengedurendeenigedecenniatoegediendesuperfosfaatbemestinginRuurloenBorgercompagniebleekzichtoteendieptevan50à
60cmuittestrekken.Inhetbodemprofielwerdeninhetbodemvochtop
eendieptevan30cmdehoogstefosfaatconcentraties aangetroffen,naar
diepere lagennemendezeconcentraties sterkaf.Dejaarlijkseuitspoelinguiteen60à70cmdikkelaagwerdberekendop0,1tot0,3kgP2O5
perha.Mogelijk zoudeuitspoelingvaninorganischevormtoegediend
fosfaat (drijfmest)groterkunnen zijn.
ErwerdnogenigaanvullendonderzoekverrichtoverhetPw-getalals
maatvoordebeschikbaarheidvanfosfaatindegrond.Temperatuuren
vochttoestandvandegrondblekenophetPw-getalnietvan invloedte
zijn.Welbleekdedroogtijdvandegrond,voorafgaandeaandeanalyse,
temoetenwordengestandaardiseerd.
Evenalsvoorgraslandinhetalgemeenreedswasvastgesteld,geefthet
Pw-getalvoorgraslandopkalkhoudende zeekleigrondengeenbetereinformatieoverdebeschikbaarheidvanhetbodemfosfaatdanhetP-AL^getal.
Grondtewerkingsonderzoek
Insamenwerking metdeafdelingBodemfysicaengrondbewerkingwerdhet
onderzoekoverdemengendewerkingvangrondbewerkingswerktuigenvoortgezet.Hetbetrefthierin1969aangelegdeproefveldjes,waarvandetoplagenmethetelementCowerdengemerkt.Nadegrondbewerkingeninde
herfstvan 1969kondoormiddelvanactiveringsanalysevanhettoegediendeCodezijwaartseendiepteverplaatsingvangronddeeltjesworden
gemeten.
Bijhetobjectvastegrondsteeltwerdwaargenomendatookna2jaarna
deoppervlakkigetoedieningvanhetConoggeenbelangrijkevertikaleverplaatsingvangronddeeltjesdoordebodemfaunahadplaatsgevonden.
Bemoedigenderesultatenwerdenverkregenbijhetploegobject.Hetbleek
datdekerendewerkingvandeploegopfraaiewijzemetdetracerkonwordengedemonstreerd.Deoppervlakkig toegediendelaagCowordtdiagonaals39

Seiendeweersomstandighedenvandebetreffendekwalen.
Tenslottebestaaternogdemogelijkheiddeplantvanvoedseltevoorzienviadebovengrondsedelen.Inverbandmetpraktischeproblemenvan
blad-envruchtbespuitingisookhierenigonderzoekverricht.
Maardeveranderingindeeconomische toestand,waaronder land-en
tuinbouwmoetenwerken,endegestegenzorgomonsnatuurlijkmilieumakensteedsweernieuweproblemenurgent.Zoishetgeenwonder,datde
taakvandiverseonderzoekersalsgevolghiervaneenverschuivingof
veranderingondergaat.IndeafdelingPlantevoedingisdezeverschuiving
sindshetlaatstejaarvanzodanigeaard,datbeslotenwerddebestaande
eenheidopteheffenentweeonderzoekersinandereafdelingenonderte
brengen.Debundelingvaneenaantalprojectenronddemeer ecologische
enfysiologischeaspectenvandeplantevoeding zoals zoevengeschetst
gaathiermeeverloren.Voorlopigblijvennogtweeonderzoekersinhet
oudekaderwerkzaam.
Hoeweldemankrachtbeperktwas,bleekhettochmogelijkoverdegehelebreedtevanhetgebiedvandeplantevoedingnuttigebijdragenteleveren.Alsgevolgvandereorganisatieendepersoneelsinkrimping zalop
ditgebiedminderkunnengebeuren.
Nadezealgemenebeschouwing zaldangerapporteerdwordenwaterinde
afgelopentweejarenoverhetverrichteonderzoekvalttevermelden.De
verslaggeving zalvooreendeelbeïnvloedwordendoordeverschuivingen,
diekomen,ofreedszijnbegonnen.
Medealsgevolgvandezeveranderingenenookmetdepensioneringvan
dr.Schuurmaninhetzicht,werdveeltijdaanvastleggingvanderesul~
tateninpublikatiesenrapportenbesteed.Ookwerdeenbijdragegeleverd
aantweeleerboeken.Dr.VanGooreenhoofdstukover"Stipenzacht"t.b.v.
eenboekvoordefruitteeltendr.Wiersumwerktemetprof.dr.R.Brouwer
meeaaneenhoofdstuk"Rootaerationandcropgrowth"alsonderdeelvan
eenboekoverCropPhysiology,datinIndiawordtuitgegeven.
Alsgebruikelijkwaserweereenuitgebreid contactmetvelecollega's
-zowelbinnenalsbuitenhetinstituut.Dezecontactenhebbenvaakduidelijkeeninvloedophetonderzoek.Ookmethetbuitenlandwaservrij
veelcontact.Verschillendebezoekersvanelderszochtenons,openvia
studiereizenofcongresbezoekkwamdenodigeuitwisselingvankennistot
stand.
Minerale

voeding

Hetfeitdatdemeestegewassenpositiefopbemestingreageren,wijst
eropdatdevoorzieningvanuitdebodemvaakeenbeperkendefactoris.
Vandaaronsonderzoeknaarbepaaldefacettenvanbeschikbaarheidinentoeleveringdoordebodem.
Deinzichtenovertoeleveringsprocessenvanionennaardeworteltoe
wordennaar tweezijdenbenut.Enerzijdswordenzegebruiktbijhetopstellenvaneensimulatiemodelvoordeabsorptieenanderzijds zijnze
aanleidingomtetoetseninhoeverreeenwaterextractievangrondons
beteregegevensoverdebeschikbaarheidvanvooralKenCakanleveren.
Watdit laatstebetreftwerdineenproefopdoorstroomcultuurmateriaal
verzameldoverdeinteractie,dietussenKenMgkanbestaan.Eennuttig
gebruikvanoudeproevenoverK-bemestingopkleigrondenkonwordengemaaktdoorinhetarchiefaanwezigemonstersmetbehulpvanwaterextractie
teonderzoeken.Metdebewerkingvandevelegegevensiseenbegingemaakt.
Hetisalwelduidelijk,datdeveranderingendiedoorbemestingsecundair
teweeggebrachtworden,zichnietaltijdindegewasanalyseweerspiegelen.
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ZodeedeenhogeK-giftineenpotproefmetkomkleiookhetCa-wateren
Mg-waterstijgen,maarinhetgewaswasditniethetgeval.ZelfsdaaldehetMg-gehaltevandeaardappelplanteniets.
Hetiswelgebleken,datdeopnemingvankaliumslechtsinbeperktematebeïnvloedwordtdooreenhoogcalcium-enmagnesiumaanbod,mitsdetoeleveringvankaliumtotaanhetworteloppervlaknietachterblijftbijde
behoeftevandeplant.Ditzalingoedgeroerdewaterculturesalleenbij
extreemlagekaliumconcentratiesopkunnentreden.Indegrondkanechter
dekaliumtoeleveringwelbeperkendzijnendanlijkthetwaarschijnlijk
datondereenlichtofsterkertekortaankaliumdeinteractiemetcalcium
enmagnesiumtoeneemt.
Inwatercultuurproevenmetdoorstroomtechniekvoorzowelappelals
tomaatreageertdeplantinbeperktemateopdeK/Ca-verhouding inde
voedingsoplossing.Veelkaliumremtdeopnemingvancalciumenmagnesium
veelsterkerdanovermaatcalciumofmagnesiumdekaliumabsorptieafremmen.
Inkomkleibleekdatmetbehulpvaneenwaterextractieindeverhouding
1deelgrondop3delenwaterdebeschikbaarheidvankaliumgoedkanwordenaangegeven.DaarereensterkecorrelatieismetK-HC1eneennegatievecorrelatiemetdekaliumfixatie,isditookwelbegrijpelijk.
Debehoeftevandeplantkanopverschillendemanierenwordenaangegeven.Zokanhetzinvolzijnbijhetonderzoeknaardegewenstesamenstellingvanvoedingsoplossingen-alszodanigofininertesubstraten
gebruikt-deopgenomenhoeveelheidionenterelaterenaandeverbruikte
hoeveelheidwater.Vooronderzoeknaardetoeleveringsprocesseninde
bodemkandeabsorptiesnelheid vaneenionpereenheidactiefworteloppervlakeenzeerbruikbareparameterzijnvoordebehoeftekarakterisering;dezefluxwaardeistevertaleninbodemfysischeparametersals
"mass-flow"(convectie)endiffusie.
Deeerstefasevaneenonderzoekoverdetoeleveringvanionennaar
hetworteloppervlakkwamtoteenafsluiting.Berekendkonwordendatonderdegekozenomstandighedenvanlicht,temperatuurenvochtigheidde
plantevenveelionenopneemtalsinhetverdamptevolumewater (=voedingsoplossing)opgelostisbijeenconcentratievanongeveer85mgCa,
100mgK,100mgNen12mgPperliter.
Hetfeitdatelementenalsfosfaatenkaliumindebodemoplossingin
zodanigeconcentratiesvoorkomen,datdehoeveelheiddoordeplantaangezogenwaterminderbevatdanvoordegroeinodigis,leidttothetoptredenvaneenaanvullendetoeleveringdoordiffusie.Eendergelijkeaanvullendetoeleveringdoordiffusiekanechteralleenvanbelangworden
alsbinnenkorteafstandvandewortel"gebonden",maarbeschikbare,voorradenaanwezig'zijn.Ontbrekendeze"gebonden"reserves,zoalsininerte
substratenhetgevalis,danisdezenaleveringdoordiffusienauwelijks
mogelijk.Zoisdanookbijdecultuurininertesubstraten-alsgrind
enschuimplastic-hetoptredenvanb.v.fosfaatgebrekdiversemalengeconstateerd.Opbasisvanonzekennisoverdezetoeleveringsprocessen
enhetgedragvanwater,datvooralinschuimplasticsnaderbestudeerd
werd,kondanookaangegevenwordendatbijditsoortcultureneenfrequentebevloeiingofeencontinuepercolatiemetvoedingsoplossingen
nodigis.
Dooreenstudentdiegedurendeeenhalfjaaropdeafdelingtegastwas,
werdgetrachtmetingenteverrichtenoverdeabsorptiesnelheidvannitraat
pereenheidvanworteloppervlak.Globaalgenomenwerdenwaardengevonden
dieaansluitenbijhetgeringeaantalgegevensdatbekendis.
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Eveneenswerdereenbegingemaaktmeteenonderzoekternaderekarakteriseringvandebeschikbaarheidvanlangzaamwerkendestikstofmeststoffen.

Groei en functie van het

wortelstelsel

Overhetonderzoeknaarfactoren,diegroeienfunctievanhetwortelstelselbeheersen,kwamveelonderzoektoteeneinde.Hetisduidelijk
datmettoenemendedichtheidvandegronddebewortelingsteedsmeerbelemmerdwordtalsgevolgvanstijgendepenetratieweerstand.Dediepte
waaropverdichtelageninhetprofielvoorkomenisvanveelbelang.Bij
hetvoorkomenvansterkverdichtelagenopgeringedieptewordtdeopnemingvanwaterenmineralensterkgeremd,doordathetbeworteldevolumegrondkleinblijft.Bijdiepereliggingvandedichtelaagwordtremmingvanwortel-engewasgroeiminder.Hetisechterwelgebleken,dat
eengoedebemestingenvochthuishoudingindelosserebovenlaagvooreen
deeldeschadelijkewerkingvanbeperkingvanhetdoorworteldevolume
kantegengaan.
Bijhetdoordringenvanhetwortelstelselineendichterelaagverminderthetgewichtvanhetwortelstelselrelatiefminderdanhetaantal
wortels.Ditwijstopeenzekeremorfologischeaanpassingaandeveranderdeomstandigheden,zoalsb.v,dooreenminderematevanvertakking.
Fuctioneelgezienisditbeperktewortelstelselpereenheidvanoppervlaktenormaalwerkzaam,onafhankelijkvanhetfeitofbodemdichtheid
ofbeperkteaëratiedewortelontwikkelingnaardediepteheeftbelemmerd.
Verderkomtnaarvorendatbeperkingvanhetworteloppervlakinsterkere
mateabsorptievandoordiffusietoegeleverdeionen-zoalsfosfaatremtdandeopnemingvanmetdeaangezogenbodemoplossingenmeegevoerde
elementen,zoalsveelalcalcium.Verderisgebleken,datmettoenemend
wortelgewichtalsregeldeopnamepereenheidmassaeenafnemendetendensvertoont.
Datdeopheffingvaneenverdichtingpraktischvanbetekeniskanzijn
bleekbijdegunstigereactievanbietenopwoelenineenproefte
Odiliapeel.
Waarnemingenverrichtaan Poa annua, eengrasdatvrijveelvuldigde
grasmatvansportveldenbinnendringt,lietenziendatdezesoortpo^
tentieeltoteengoedeenredelijkdiepebewortelinginstaatis,Indit
opzichtgedraagthetgraszichvrijovereenkomstigdeanderesoorten,
InsamenwerkingmetdeStibokawerdnagegaanwelkemethodevankwantitatievebeschrijvingvanhetwortelstelselindeverschillendelagen
vaneenprofielhetbestevoldoetenhetsnelstuitvoerbaar is.Daarde
drievergelekenmethodenzeerovereenkomstigeuitkomstenopleverden,
konbeslotenwordendatdeminstbewerkelijkemethodemeestalwelde
voorkeurzalgenieten.
Medealsserviceverleningwerdookeenseriegegevensoverdezeer
uiteenlopendebewortelingopsportveldenverzameld.Hetstorendeeffect
vanscherpeovergangeninhetprofielvanlosnaarvasteregrondenvan
rijknaararmisalsregelevident.
Tenslotteiseeninventariserendoverzichttotstandgekomenoverhet
verspreidindeloopderjarenaangraslandverrichteonderzoekaanhet
instituut.
Bijeencontroleopdebepalingvanhetgewichtvandegespoeldewortelmassanapeptisatievandegrondmetpyrofosfaatbleekergewichtsverliestezijnvoorgekomen.Eennaderonderzoekbrachtaanhetlicht,
datelkebehandelingdieafstervingderwortelstotgevolgheeft,bij
spoelenaanleidinggeefttotgewichtsverlies.Ditmoethetgevolgzijn
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Fig, 14.Invloedvan de diepteligging van eenverdichte laag op dewortelontwikkelingvanhaver.Van linksnaar rechts;geheel losprofiel en
verdichte laag op 63,43en 23cmbenedenmaaiveld.
Fig. 14, Influenceof depth of a compacted layer on root development of
oats.From left toright:entirely loose profile and compacted at63,
43, and 23 cmbelow the surface.

45

vanuitlogenvanoplosbarebestanddelen.Bijtoenemendeouderdomvande
wortelswordtditverlieskleiner.Ditallesbetekentdataandebepaling
vanwortelmassa'suitgrondmonstersvrijwelsteedseenzekeresystematischefoutkleeft.
Eenanderefactor diedegroeivanhetwortelstelselbeheerst,isde
zuurstofvoorziening.Hetonderzoeknaardeinvloedvanzuurstoftekortop
groeienfunctievanwortelsisteneindeengrotendeelsalvastgelegd.
Erbleekeentoenemendebehoeftevoorgoedezuurstofvoorzieningtebestaanvanaardappeloverdetulpendeerwtnaardetomaat,Inhetkader
vaneenwerkgroep,waarinspecialistenvandiverseinstitutensamenwerken,
isbeslotendatwijonzeaandachtvooralzullenwijdenaanhetmetenvan
dezuurstofbehoeftevanhetwortelstelselindeverschillendestadiavan
degroei.Ditomeenmaattehebbenvoordezuurstoftoelevering.Opgrond
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Fig. 15.Zuurstofgehalte indroge (•) envochtigebodem (o);bij3
en5wielsporen.
Fig. 15.Oxygencontentofdry (•) andmoist (o)soil;wheeltracksat
site3and5.
hiervankandematevanzuurstofdoorlatendheid waaraandebodemminimaal
moetvoldoen,berekendworden,m.a.w.eenvereistestructuurtoestand,
DankzijdedoorE.H.Bruinsontwikkeldeverbeteringvaneenzuurstofelectrodeendesamenwerkingmeteenlokaleindustriebeschikkenwenu
overgoedeopstellingenomhetzuurstofverbruikvanafgesnedenofintacte
wortelstelselstemeten.Deeersteoriënterendemetingengavenwaarden,
dieingoedeovereenstemmingzijnmethetgeeneldersisgevonden.
Denieuwezuurstofelectrodenmaaktenhetonsookmogelijkeeneenvoudigemethodeuittewerkenomteveldedesamenstellingvandebodemluchtopelkediepteterplaatsetebepalen.Pertweedagenzijnnueen
60-100metingenmogelijk.Ookkanmennudevariatiesindeloopvande
tijdvolgen.

Transport en functie van mineralen in de plant
Hetonderzoekoverderedistributievanverschillendeelementeninde
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Fig. 16,Bepaling zuurstofgehalte indebodemlucht tevelde,met gelijktijdige temperatuurmeting inde grond,
Fig. 16.Field determination of oxygen content of soil air,with
simultaneous soil temperaturemeasurement.

plantlietzien,datdegeringematevanherverdelingvanbepaaldeelementenberustophunzeerlagegehalteninhetzeefvatensap.Zodoende
wordtlangsdezewegmaarzeerweiniggetransporteerd.Dezeerlagegehalteninhetfloëemhangensamenmethetfeit,datdeoplosbaarheidvan
dezeelementen-zoalsCaenMn-inhetfloëemsapzeerbeperktis.Eris
hiero,m.eensamenhangmetdehogepH,hoogfosfaatgehalteendeaanwezigheidvanorganischezuren.HetbleekdatCainhetsapalseenion
voorkomt,terwijlMngedeeltelijkineencomplex-vormaanwezigis.Er
zijnaanwijzingendathetcomplexeenmoleculairgewichtvan2000-5000
heeft.
Inproevenmet Ricinus opwatercultuur,waarbijzowelbladanalysen
uitgevoerdwerdenalsbepalingenaanhetzeefvatensap,konaangetoond
wordendathetCa-gehaltevanhetzeefvatensappositiefgecorreleerd
ismethetCa-gehalteinhetblad.
OpgrondvandezeerlageCa-gehaltenvanhetzeefvatensapreeshet
vermoedendatookindecelhetcytoplasmaweleensweinigcalciumzou
kunnenbevatten.Indeliteratuurkondenwelenkelegegevensgevonden
worden,diedezeopvattingondersteunen.Verrewegdegrootstehoeveelheidvanhetindeplantaanwezigecalciumzoudandusincelwandof
vacuolevoorkomen,ditingrotetegenstellingtotkalium.
Inhettoekomstigeonderzoeknaarhetgedragvandespoorelementen,
zalookhunvoorkomeninhetzeefvatensapwordennagegaan.Kennisvande
redistributievandezeelementenisvanbelangomdegehaltenvanvruchten,zadenenstengelknollentekunnenaangevent.o.v,gehalteninhet
loof.
Praktijkwaarnemingenlatenziendathetvoorkomenvanstipbijappels
toeneemtonderconditiesvandroogte.Zondermeerishetnietduidelijk
ofindrogegronddebeschikbaarheidvanCaafneemtofdatdoordegerem-

47

detranspiratiedeplantnietinstaatisvoldoendeCaoptenemen.Door
toevoegingvanpolyethyleenglycolaandevoedingsoplossingwashetmogelijkde waterabsorptiedoordeplantbehoorlijkteremmen,terwijlinde
oplossingdeCa-concentratie-dusdebeschikbaarheid-nietverandert.
Erkanaangetoondwordendat,conformdeverwachting,degeremdewateropneminginderdaaddesamenstellingvandeplant(tomaat) inongunstige
zinverschuift.Tevenszietmeneenstijginginhetpercentagedoorneusrotaangetastevruchten.Eenpublikatiehieroverisgereed.
Hetonderzoeknaarhetindringenvandedoorbespuitingopdeappels
aangebrachteCanadertzijnvoltooiing.Naasthetfeitdateenfrequente
bespuitingnodigisomvoldoendeeffecttehebben,blijktookdeindringingondieptezijn.
Hetonderzoeknaardemogelijkheidomdoorfractionneringvanhetcalciumindeplanteenfractietevinden,diehetfysiologisch.werkzame
deelbeterrepresenteert,kwamweinigverder.Ditwasvooralhetgevolg
vanhetontbrekenvaneensterkestipaantastingindegeoogsteappelmonstersvanhetbetreffendejaar.Hetmateriaalisnogtebeperktomeen
correlatieberekeningtoetelaten.Demethodevandecalciumfractionneringheeftwelverbeteringondergaan.
Totslotkanwordengemeld,datdeafdelinggastvrijheidheeftverleend
aandeheerTerHorst (landbouwscholier)gedurendeeenstagevan"2maanden
endatdeheerZanstra (studentbiologie)hiergedurendeeenhalfjaar
eenonderzoekophetgebiedvandeplantevoeding (metingNC>3-fluxaande
wortel)heeftverricht.
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Afdeling Biologie van de grond

dr.H.vanDijk,

afdelingshoofd

Ginghetinhetverledenbijdezeafdelingvooralomhetbeschrijven
enbegrijpenvandebetekenisvanhetbodemleveno.a.viade"humus"voor
debodemvruchtbaarheid,medemethetdoeldezeteoptimaliseren,thans
wordthetonderzoekmeergemotiveerddoordebeduchtheidvoorschadelijke
gevolgenvanhetbedrijvenvandemodernelandbouwmetzijntoepassing
vanchemischebestrijdingsmiddelen,maarookmetzijnmestoverschottenin
debioindustrieetc.Daarbijgaathetnietmeeralleenomdegevolgen
voordebodemvruchtbaarheidmaarismenalertopvrijwelhetgeheleleefmilieu.
Erkanechterwordengestelddat;hoeweldeconcreteprojectenwaaraan
thanswordtgewerkt,merendeelssterkverschillenvandievandezestiger
jaren,ertochvaneenduidelijkecontinuïteitinhetonderzoekgesproken
kanworden.Sterkernog:daterindeuitvoeringvandiverseprojecten
vrijsnelvaartisgekomenenresultatenzijngeboekt,komtdoordathet
meergingomeenvoortbouwenopreedsverworvenkennisdanom"nieuwbouw".
Eensprekendvoorbeeldhiervanvormthetonderzoeknaardebijdragevan
delandbouwtotdeeutrofiëringvanhetoppervlaktewaterdat,nadathieraannogmaarruimtweejaardriftigwasgewerkt,reedseeninternationale
faamhadgekregen.
Decommunicatiemetonderzoekersvanandereinstituten,zowelindividueelalsindiversecontact-enwerkgroepen,wasinhetalgemeenuitstekendenhetnuttigeffectnavenant.Ookmethetbedrijfslevenzijner
nuttigecontacten.
Watbetreftdelandelijkecoördinatievanhetonderzoekkan,vergeleken
metvroeger,vaneengrotevooruitgangwordengesproken.Nietalleende
efficiëntie,maarookdeflexibiliteitvanhetonderzoekapparaatishierdoorsterkbevorderd.Erisaanleidingvoorkritischebezinningopde
vraagoftenaanzienvandebinnenlandsecoördinatiehetoptimumthans
niethierendaardreigttewordenoverschreden.Uitcontactenmetbuitenlandseinstitutenenvergelijkingvanonderzoekprogramma'sinverschillendelandenblijktdatinternationaal,endanalleereerstbinnendeEEG,
eenbeterecommunicatieencoördinatiedringendgewenstis.

ïëveneffeaten van grond/ontsmettingsmiddelen op de microbenpopulatie en
zijn metabolische
activiteit
DD en metam-natrium
Invloed op de stikstofhuishouding.
Hetspeurwerknaardeoorzaak(of
oorzaken)vanhettrageherstelvandenitrificatienagrondontsmetting
metDDwerdonverminderdvoortgezet.Deproevenwijzenopdeaanwezigheidvaneenremmendagensvoordenitrificanten,ooknadatdeoorsponkelijketoxischestoffenuitDDverdwenenzijn,(OokverschillendenevencomponenteninDDenTelonebleken-zijhetinverschillendemate-de
nitrificatieteremmen.)Ofenzoja,inhoeverrec'iteenonu-ttingsproduktisvaneenofmeercomponentenuithetDD-mengseldanwelalleen
eenremstofontstaanuitdegedodec.q.gevormddoordeoverlevendebiomassa,isnognietduidelijk. (Naanderegrondontsmettingenzoalsmet
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metam-natriumofmetstoomisdenitrificatieni.eveneensgeruimetijd
onderdrukt.)De3-chloorallylalcoholen(CM)waarvaninhetvorigejaarverslagwerdgetoonddatzereedsineenconcentratievan10ppmdenitrificatieremmen,lijkenalszodanigbijnormaleDD-toepassingnietinaanmerkingtekomen.Zewordennl.zosnelverderomgezet (zieonder"cis-en
trans-1,3-dichloorpropeen")datzebijuitgaanvanDDnauwelijksaantoonbaarzijn.
Destikstofwinstinhetvoorjaaralsgevolgvangrondontsmetting
("flush"plusgeringereuitspoeling)wasdoordedrogeherfstenwinter
in1972en1973mindergrootdangemiddeld.EendubbeledosisDD (5001.
ha"1)leverdeeenextrastikstofbesparingvanongeveer10kg.ha"1(nagegaanbijzandgrond).
Pastusseneindmeienhalfjuniliepeninbraakgehoudenzandgrond,
ontsmetmetDD,deammoniakgehaltendoornitrificatieterugtotnormaal.
Bijontsmettingmetmetam-natrium (400l.ha"^)bleekdenitrificatiemindergeremd.Bijnattewintersisdaardestikstofwinstnaarschattingdan
ookslechtstweederdetotdehelftvandiemetDD.Opmerkelijkis,dat
metam-natriuminveldproeveneenveelgeringereremminggafdaninlaboratoriumexper
imenten.
Inverbandmethetookopdekleimeerenmeeringangvindenvangrondontsmettingwerdin1973nagegaaninhoeverrehetnormalestikstofbemestingsadviesookdaardienttewordengecorrigeerd.DehoeveelheidammoniumstikstofwasnaherfstontsmettingmetDDinhetvoorjaar10-20kg.
ha"1indelaag0-40cm,onafhankelijkvandezwaartevandegrond.Dit
isduidelijkminderdanbijzandgronden (ongeveerdehelft).Reedsvóör
dewinterwasdenitrificatiegedeeltelijkhersteld.Bijontsmettingmet
metam-natriumbleekinhetvoorjaarzelfshelemaalgeenNfy-stikstofmeer
indegrondaanwezigtezijn.Destikstofwinstwashierdanookslechts
0-10kg.ha-1.
Invloed op uortelknolletjesvorming.
Uiteenpotproefterbepalingvan
heteffectvanDDenmetam-natriumopdewortelknolletjesvormingdoor
Rkizobium trifolii
bijwitteklaverwerdgeconcludeerddateenkleine
verminderingvanhetaantalwortelknolletjesoptreedt (bijmetam-natrium
ietsgroterereductiedanbijDD).Nietteminwasdeopbrengst (versgewicht)aanbovengrondsedelensterkverhoogd.
Bijtoetsingopviereffectieve Rhizobiumstaimen inreincultuurbleek
eengrotetolerantietenopzichtevanDDeneengeringere (maarvoorde
praktijkinhetalgemeennogwelvoldoende)tolerantietenopzichtevan
metam-natrium.
MedeopgrondvanveldwaarnemingenlijktgrondontsmettingmetDDof
metam-natriumgeenverontrustendeverminderingvande
Rhizobiuntpopulatie
tengevolge 3hebben.

Invloed op de overige microflora,

in het bijzonder de

aellulolytische.

Kort~iaelkaarherhaaldegrondontsmettingmetDDenTelone,metdedrie
afzc.iderijkehoofdcomponentenhiervanenmetmetam-natriumleverdeduidelijkeverschillentenaanzienvanaantallenbacteriënenactinomyceten
(plaatverdunningsmethode).DDenTelonegaveneenverminderingvanbeide,
dieaancis-1,3-dichloorpropeenlijkttemoetenwordentoegeschreven,
terwijlmetmetam-natriumhetbacteriegetaltoenam.Daarentegengeeft
metam-natriumonderaërobeomstandighedeneen (nog)sterkereremmingvan
cellulolysedanDD,zoalso.a.bleekuithetaantastingsbeeldvanfiltreerpapier,hetgeenteverklarenisuitdesterkerefungicidewerking
vanmetam-natrium.Enkelesaillantedetailverschillenindeverschuivingen
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indemicrofloradoordediversemiddelenwordennognaderonderzocht,
Benomyl
Deresultatenverkregenbijeen(kas)zandgrondkunnenalsvolgt
wordensamengevat:Hetfungicidebenomylbeïnvloeddebijtoevoegingaan
grond (tot100ppm)ofaanagarmedia(50ppm)hetaantalactinomyceten
nietvanbetekenis.Hettotaleaantalbacteriënindegrondnamzelfs
toe (maarhetassortimentlijktietsgewijzigd),terwijlopagarmedia
metbenomylhetaantalbacteriekoloniesbijuitplatenvangrondgeringer
was,vooralindienvanonbehandeldegrondwerduitgegaan.
DetotaleC02-ontwikkelingwerdbijconcentratiestot200ppmbenomyl
nietsterkbeïnvloed.Deafbraakvanaandegrondtoegevoegdecellulose
enchitinetotCO2verliepnaeenaanvankelijkevertragingbijcellulose
verderooknagenoegnormaal.
Destikstofmineralisatielijktdoorbenomyltoevoegingaangrondzelfs
ietsbevorderd,waarbijdenitrificatienietwordtgeremd.Hetlaatste
treedtwelzeerduidelijkopindieneensynthetischmediummetnitrificantenwordtgenomen,waarbijdeoxidatievannitriettotnitraatsterker
wordtgeremddandievanammoniaktotnitriet.
Ditbeeldwerdopbepaaldepuntengeverifieerdaaneenlemige(tuin)zandgrond,waarvaneendeeltweemaalmetbenomylwasbehandeldtegen
Phomopeis solerotioides.
Behandeldeenonbehandeldegrondvertoondengeen
significanteverschillenin"totale"aantallenbacteriënenactinomyceten
(opagarplaten),evenminalsin"meestwaarschijnlijkeaantallen"en/of
activiteitenvanamylolytische,cellulolytischeennitrificerendemicroben(invloeibaremediavolgensPochonenTardieux).Ookdeammonificatie
vanureumverliepinbeidegrondengoed.
Deslotconclusiewasdatbenomyleenverschuivingindebacterieflora
vandegrondkanveroorzaken (waarvannietzondermeertezeggenisofdit
goedofslecht is),maardateenduidelijknegatieveinvloedopmetabolischeprocessenindegrondnietwerdgevonden.
Hetonderzoekwerdhiermeeafgesloten.
Apparatuur
Vergaandgeautomatiseerdeapparatuurwerdontwikkeld (fig.17),waarmeehetbiologischezuurstofverbruikvangrondenheteffecthieropvan
bestrijdingsmiddelen,continukanwordengeregistreerd.
Omzettingen

van milieuvreemde

stoffen

in de grond

Cis- en
trans-l,3-dichloorpropeen
HetonderzoeknaaraardensnelheidvandeomzettingenvandevoornaamstebestanddelenvanDDindegrondwerdintensiefvoortgezet.Voor
deeersteomzettingsstapeeneerste-ordereactieaannemend,werdenvoor
cis-entrans-1,3-dichloorpropeendesnelheidsconstantengrafischafgeleid,endaaruitdehalfwaardetijdenberekend.
Hierbijkomteenopmerkelijkgroottemperatuureffect (bijmetingenin
bufferoplossingen)naarvoren.Inzandgrondenverdwenendedichloorpropenen (vervluchtigingwasuitgesloten)bij15-20°Cmeteensnelheidvan
2tot3,5$perdag (eengemiddelde"halfwaardetijd"van24dagen).In
zavel-enkleigrondenwerdbij20°Cgemiddeldeenaanzienlijkgrotere
verdwijningssnelheidgemeten,evenwelmetgrotespreiding,n.l.8tot
241perdag.Dezespreidingkannietuitbepalingsfoutenwordenverklaard,
maarwasevenminduidelijkgecorreleerdmethetgehalteaanorganische
stofoflutum,ofmetdepHvandegrond.Hetgehalteaanorganischestof
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Sr
Fig. 17.Meetwagensvoor geautomatiseerde bepalingvanhetbiologisch
zuurstofverbruik,metbehulpvanvaste electroden,vanvaste stoffen
(inliggendebuizen:opdefoto zijn zesvande twaalfbuizen gevuld
enaangesloten)ofvanvloeistoffen en suspensies (indeflessen,afgebeeldmet de containermet roerders;links onder), (Ontwerp enuitvoering: Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid.)
Fig. 17.Measuring car forautomated determinationof thebiological
oxygendemand,bymeansofoxygen electrodes,of solidmaterials (inthe
glass tubes:thepicture shows sixof thetwelve tubes filledand
connected)orof liquidsor suspensions (inthebottles,shownwith the
containerwith stirrers;see lower part, left). (Designandmanufacture:
Institute for Soil Fertility.)
magdandeverdampingssnelheid beïnvloeden,zoalsaangetoond doorLeistra
-endaarmeedehoeveelheiddichloorpropeendie indegrondontleedt eendirecteinvloedopdeontledingssnelheidwerdnietgevonden.
Indesnelheidvanverdwijnenblekendebeide isomerennietbetrouwbaar teverschillen.
To',dusverwerd aangenomendatdeeerstetrapvandeomzettingvande
1,3-dichloorpropeneneenchemischehydrolyse istotcis-entrans-3chloorallylalcohol.Metingenvandeverdwijningssnelheid vandezealcoholen inzavel-enkleigronden,bij 15°C,leverdeaanzienlijkhogere
waardendangevonden (bij20°C)voordedichloorpropeneneneenduidelijk
hogeresnelheidvoorde trans-danvoordecis-alcohol (gemiddelde"halfwaardetijden"vannoggeendag,resp.tweedagen).Uitvoorafgeautoclaveerdegrondverdwenendealcoholenslechtsuiterst langzaam,hetgeener
opwijstdathetverdwijnenberustopmicrobiologische afbraak.
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Uitdeverkregengegevenswerdberekenddatineenafgeslotenvatmet
grond,bijdezetemperatuur,uiteendosisDDovereenkomendmet250l.ha"1
na3a5dageneenmaximumvan5à7ppmcis-3-chloorallylalcoholenna
1|à2jdageenmaximumvan2à4ppmtrans-3-chloorallyalcohol zouwordenbereikt.Hieruitisteverklarendatwijtotdusver (waarDDdeels
vervluchtigt)geenchloorallyalcoholenduidelijkkondenaantonen.
Tenslottewerdenookmetingenverrichtvandesnelheidwaarmeechloride-ionenbij20°CindegrondvrijkomenuitverschillendeDD-componentenenmogelijkeomzettingsproduktenhiervan.Hierbijwerdgevonden
dateraanvankelijkvrijsnelCl"-ionenvrijkomenenwelsnellerbijkleienzavelgronddanbijzandgrond,maaringeendergevallenzosnelalsde
organischechloorverbindingen (Fig.18).Na1à2wekendaaldedesnelheidvanvrijkomenvanCl"vrijabrupttoteenvooralleverbindingenmin
ofmeerconstantewaardevanca.31perweek.

%

100

v

dcp

y*

90

•/

Ti

eo

n
70

- \

60
50

A

40
30
20

^

^

I

IJ '

^o"

£

\lr

10 VI

r
0

i

1 2

i,

I

I

8

I

I

12

I

I

16

weken /weeks

Fig. 18.Snelheidvanverdwijnenvan 1,3-dichloorpropenen(dep,getrokken
lijnen)envanvrijkomenvanCl"(gebrokenlijnen),inzavel-enkleigronden (I)eninzandgronden (II)tijdensincubatiebij20°C.
Fig. 18.Ratesofdisappearanceof 1,3-dichloropropenes (dep,solidlines)
andofCI"release (dashed lines),inclaycontainingsoils(I)andin
sandysoils (II)duringincubationat20°C.
Ditleiddetotdehypothesedathetverdwijnenvandetoegevoegdeorganischechloorverbindingengebeurtlangstweewegen,éénwaarbij(UnionenvrijkomenenéénwaarbijzezonderCl-verliesdoorchemischereactie (b.v.doorpolymerisatie)ofanderszins (bijv.sorptie)ineen
toestandgerakenwaarinzenogslechtsaaneenlangzameafbraak (enCl*•
verlies)onderhevigzijn.
Inmiddelszijnerechternieuwefeitenaanhetlichtgekomen.Bij
analysevangrondmonstersvaneenveeljarigproefveldvandePDwaarmet
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driefrequentieseninvierhoeveelhedenDDistoegediend,werdeenduidelijkeaccumulatievantotaal-chloorvastgesteld,maartevensingrond
vanhetnul-objecteenverrassendhoogtotaal-chloorgehalte,nl,ca.300
ppm.Uitonderzoekvanandere,nietontsmettegrondenbleekdateendergelijkgehaltenietabnormaalis.Hetisdanookbepaaldnietuitte
sluitendatdebovenvermeldelangzamechloormineralisatiebijdebehandeldegrondeenalgemeenvoorkomendprocesisdatnietsofslechtsdeels
temakenheeftmetdeafbraakvandetoegevoegdeverbindingen.Hetgeheel
vraagtzekeromeennaderonderzoek,datdanookreedsgestartis.
Gewasafwijkingen
als biotoets op DD-aomponenten of
-romzettingsprodukten
Smaak" en reukafwijkingen
bij peen. Bijo.a.hetgewaspeenzijn
dikwijlsreuk-ensmaakafwijkingengemeldindieningezaaidkortnaontsmettingvandegrondmetDD.Voornaderonderzoekwerdin1972eenpotproefingezetmetkleigrondwaaraanondergunstigeomstandighedenvoor
verdampingnaastelkaarDD,Telone,cis-entrans-1,3-dichloorpropeenen
deovereenkomstigechloorallylalcoholen (CAA)inverschillendedoseringen
werdentoegediend.BijdehoogstedoseringCAA (160ppm)werdeengeringegroeivertragingwaargenomen.Beginjuliwerdenvanalleobjecten
monstersgenomen.De (nogjonge)wortelswerdengekooktengeproefd,In
geenderobjectenwerdstankofsmaakafwijkinggeconstateerd.Daaropwerd
metdehelftvandeoorspronkelijkedoseringdegrondmethetgewaserop
opnieuwontsmet.Na4wekenwerdgeoogst.Enkeleobjectenwarendoorde
fytotoxischewerkingvandemiddelenuitgevallen.Metuitzonderingvande
onbehandeldegavenalleobjectennanakokeneensmaakafwijking.Destillatienaaanzurenmetverdundzwavelzuurleverdevooralleobjectenafkomstigvanontsmettepotteneenkwalijkriekendextractop.Tussende
objectenblekenverschillentebestaan.Naderonderzoekhieromtrentzal
wordenverricht.
Aarmisvorming bij tarwe. Bijtarwe,gezaaidopontsmettekleigrond,is
meermalenwaargenomendatdearenveelkorterwarenenminderkorrelsbevatten.Daaromwerdin1972eenpotproefgenomen,gelijkmetengelijk
aandeindevorigeparagraafgenoemdepotproefmetpeen,zijhetdat
hierzomertarwevanhetras"Juffy"werdingezaaid.Behalvedatbijde
hoogsteCAA-trappengroeivertragingoptradwerdgeenenkeleafwijkinggeconstateerd.Ookinnaderhandgenomensoortgelijkepotproevenmethetin
ditopzichtveelgevoeligergeblekenwintertarweras"Manella",waarbij
degrondontsmettinghadplaatsgevondenonderomstandighedendietevelde
hetoptredenvanaarmisvormingbevorderen,werdgeenaarafwijkingwaargenomen.
In1973werdeenveldproefgenomenmet"Manella"-wintertarwe,waarbij
degrondontsmettingmetDDinhetvoorjaarwerduitgevoerdbijverschillendegroeistadiavanhetgewas (3tot8volgensdeschaalvanFeekes),
Indetarwewaarbijstadium3,4en5wasontsmet,tradaarmisvorming
openwelernstigernaarmateeengroteredosisDDindegrondwasgeïnjecteerd.Bijeendosisvan201DDperha (81vandenormaledosis)was
hetverschijnselreedswaarneembaar.Incidenteeliseendergelijkehoeveelheidnogweleensaangetroffenindegrondinhetvoorjaarvolgend
opeenherfstontsmetting.Indepotproevendaarentegenwasmaximaal10
wekennadeontsmettingreedsgeenDDmeerindegrondaantetonen.Dit
verklaartdaaromnognietwaaromteveldeookinhettweedejaarnaontsmettingnogwelaarmisvormingiswaargenomen.
Thanszijnvoorbereidingengetroffenvooreensoortgelijkeveldproef
metManella-tarwewaarinookheteffectvanafzonderlijkecomponentenen
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fractiesvanDDenomzettingsproduktenhiervanindeproefzijnbetrokken.
Kwik
Hetvrijkomenvan (toxische)vluchtigekwikverbindingenuitgronden
slib,tijdensaërobeincubatiebij29°Cgedurende4tot8wekeninrulvochtigetoestand,isnagegaanvoorslibmonstersuitdeDordtscheBiesboschenhetKetelmeerenvanwaterzuiveringsinstallaties inLeeuwarden
enMierlo.UitslibuitdeDordtscheBiesboschkwamtijdenshetdoorleidenvanluchtper400gdrogestof10tot25ygkwikvrijalsmethylkwik.Hetmaaktedaarbijweinigverschilofvantevorennogkwik (10ppm)
alsHgCl?offenylkwikacetaataanhetslibwastoegevoegd.Dehoeveelheid
methylkwikdieoorspronkelijkinhetslibaanwezigwas,namhierbijin
ongeveergelijkemateaf.Nieuwvormingvanmethylkwikwerddusonderdeze
omstandighedennietwaargenomen.Eriseenzwakkeaanwijzingdathetkwik
alsdimethylkwikisvrijgekomen.UitKetelmeerslib,rioolslibLeeuwarden
enrioolslibMierlo,metenzondertoevoegingvankwik (10ppm)alsHgCl2,
kwamonderdezeomstandighedengeenmethylkwikvrij.BewarenvandemonstersBiesboschslibnahetluchtdoorleiden,instopflessenen enbijkamertemperatuur,hadgeeninvloedophetmethylkwikgehaltevandemonsters.
Bijproevenmetgrondenslibinwaterigmilieu,ondertoevoegingvan
gemakkelijkaantastbareC-enN-bronnenvoordemicrobenen/ofkwikverbindingenbleekna8dagenincubatiebij29°Cwelmethylkwiktezijngevormd,zijhetdatminderdanH vanhettoegevoegdekwikwasgemethyleerd.
Vaneenaantalmonstersishetmethylkwikgehaltebepaaldvolgensde
methodevanWestöo ("+HgCl2/cysteïneacetaat").In10-gmonsterskanmomenteel0,1ygkwik (0,01ppm),aanwezigalsmethylkwik,noggaschromatografischwordenbepaald.Hetmethylkwikgehaltebleekinallegevallen
slechtseenzeerkleindeeluittemakenvanhettotaal-kwikindemonsters.
Totaal-kwikgehalteskondenwordenbepaaldviavlamlozeatoomabsorptiemetingen.Deovereenstemmingmetwaardendieviaactiveringsanalysezijn
bepaald,lijktredelijk.
ExtractievandemonstersmetoplossingenvanNaCl,welofnietaangezuurdmetzwavelzuurofmetNa2EDTAbrengtgeenofeenzeergeringehoeveelheidkwikinoplossing;aandemonsterstoegevoegdHgCl£werdnietof
slechtszeertendeleindezeextractenteruggevonden.Alleendoorkrachtigeoxidatiekanhetkwikuitdemonsterswordenvrijgemaakt.Hetziet
erdusnaaruitdathetkwiknietineengemakkelijkextraheerbarevorm
ingrondenslibaanwezigisofweldattijdensdeextractiehetkwik
wordtomgezetineenmoeilijkextraheerbarevorm (b.v.HgS).Geconcludeerd
werddatondernormalecultuuromstandighedeninlandbouwgrondengeenprobleemdoormethylkwikvormingisteverwachten.Watandersligthetindien
bijuiterwaarden,enbijrivier-enrioolslibbijrelatiefhogekwikgehaltendeomstandighedenzodanigzijndatvaneenminofmeeraquatischmilieugesprokenkanworden.

Rizosfeerdynamiek
Afgifte

van organische stoffen door

plantewortels

Depogingtarwesterieltothetafrijpentekweken,ismislukt.De
kweekvatenbleken6,resp.8wekennahetafzettentochnoggeïnfecteerd.
Debedoelingvandezeproefwashetcontrolerenvandebewering,datbij
hetafrijpenvaneenplanteengrootdeelvandeoplosbareorganische
stoffenuitdebovengrondsedelenviadewortelsindegrondraken.
Hetverkrijgenvaneenseriekweekvatenmetsterielehaverplantenis
evenmingelukt.Metantibiotica (cycloheximideenstreptomycine)iseen
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uitwendigesteriliteittebereiken,terwijldekiemkrachtvanhetzaad
betrekkelijkweinigwordtgeschaad.Inwendigecontaminatiesvanhethaverzaadblijkenechterlangsdezewegnietafdoendetebestrijden.Ook
dezeerbewerkelijkeexperimentenwaarbijeensterieleverdundevoedingsoplossingoverdewortelsvansterielgekweekteplantenvloeitende
exudatenwordenmeegevoerddoordeslechtstendeleverbruiktevoedingsoplossingleverdenaanexudatenterleurstellendweinig,aananalytische
problemendaarentegenergveelop.
Dezeproefnemingenzijngestaakt.
Specificiteit
van de rizosƒ'eermicroflora
bij enkele gewassen op lichte
zavel bij Lelystad in 1969
Uitderizosfeervanverschillendegewasseninenkelegroeistadiaen
daarnaastuitgronddienietindirectcontactwasmetplantewortels,
zijndebacteriënvoorzovermogelijkgeïsoleerdeninreincultuurgebracht.Zoalsreedseerdervermeldiseêngrootdeelhiervantengevolge
vanbrandverlorengegaan.Alleenmetdeseriesvantarweenéénserie
vanaardappelenwerdhetonderzoekvoortgezet (determinatietothetgeslacht).Enkelewaarnemingen:
Tentijdevandemonsternamebijdejongetarwewasdegrondgoed
vochtig.InderizosfeerwastoenhetmerendeelvandebacteriënGramnegatief,indegronddaarentegenGram-positiefenGram-variabel.Bijde
tweedebemonsteringwasdegrondzeerdroogendepopulatievertoontdan
eenheelanderbeeldwaarbijdeGram-negatievebacteriënverindeminderheidzijngekomeninderizosfeer,zowelbijtarwealsbijaardappel.
Het.numeriekrizosfeereffectbleefevenwelbestaan.
Veruitdegrootstegroep,zowelinderizosfeeralsdaarbuitenwordt
gevormddoorde"Coryneformen",waartoeo.a.behorendegenera Arthrobacter,
Corynebaaterivm,
Mycobacterium^ Üoéardia, Mycococaus e.a.
Langnietalleisolatenwareninstaatzetmeelaantetastenengeen
koncelluloseaantasten.Hetlaatstestemtovereenmeteerderewaarnemingendieuitwezendatcelluloseafbraakindezegrondprimaireenzaak
isvanschimmelsenstreptomyceten.
Hetvermogentotanaerobeafbraakvanglucoselijktmindervoortekomenbijisolatenuitderizosfeerdanuitdegronddaarbuiten.Hetzelfde
geldtvoordehydrolysevancaseïneengelatine.Tussenisolatenuit
rizosfeerengronddaarbuitenwasweinigverschiltenaanzienvanlipaseproduktieenhetvermogenomH2Stevormen.
Bijdeisolatenuitdedrogegrondwarenerrelatiefmeerdiehet
vermogenbezatenomorganischezurenaftebrekenenomH?Stevormen
danbijdieuitdevochtigegrond.
Ditonderzoek,datalsachtergrondhaddeinvloedvandevruchtwisselingopde"bodemgezondheid",zalwordenomgebogeninderichtingvan
eendirectestudievanpathogeen-antagonistrelaties indegrond.
Eutrofiëring
"VeIdonderzoek"
Indeperiodenovember1970t/mmaart1972werdinhet650hagrote
stroomgebiedvandeHupselseBeek (gelegentenoostenvandelijnGroenloEibergen)deafvoervanstikstof,fosfaat,kaliumennatriumgemeten.
Inditlandbouwgebiedkomengeenindustrie-enwoonkernenvoor,die
directofindirectlozenopdeHupselseBeek.Deinwonerdichtheidvande
plattelandsbevolking isca.0,3inwonersperhectare.
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Nacorrectievoordebewonersdichtheidwerddegemiddeldejaarlijkse
afvoeruitditgebiedberekendop:64kgN.ha"1,0,8kgP2Or.ha'"1,90kg
K20.ha-1,129kgNa20.ha"1 en196kgCl.ha,"1,bijeengemiddeldewatersafvoervan363mm.jaar"1.
Indepolder"DeLeyen",gelegentenNoordenvanDrachtenenca,660
hagroot,werdindeperiodenovember1971t/mdecember1973eveneensde
afvoervanplantevoedendestoffengemeten.Hetblijktdatbijeenzelfde
waterafvoer (ca.360mm.jaar-1)deafvoeraanfosfaat,chlorideennatriumongeveervandezelfdegrootteisalsindeHupselseBeek,Dievan
stikstofenkaliisechterveellager,nl.resp.0,32x64=20kgN.ha"1
jaar"1 en0,52x90=47kgK70.ha"1.jaar"1.
DezeverschilleninN-enK-afvoerzullenongetwijfeldmoetenworden
toegeschrevenaanhetverschilinaardenzwaartevandeveebezetting.
InhetHupselse-Beekgebied isernaastderundveebezettingnogeenvarkensstapel.Delaatsteontbreektechtergeheelinhetgebiedvan
"DeLeyen".
Erzijnaanwijzingendatdefosfaatverliezendooruitspoelingopveengrondaanmerkelijkhogerkunnenzijndanopmineralegronden.Daaromis
erinnovember1972eennieuwepolder,"DeHoogeWarren"nabijOudega
engroot460ha,inhetonderzoekbetrokken.Dezepolderheefteenveenprofiel(ca.13-16mdiep)waaropgedeeltelijkeenkleidekvan20-30cm
aanwezigis.
Hierdoetzichevenweldemoeilijkheidvoordaternogalwatkweloptreedt,terwijlereenzomerpoldervan30haaanwezigisdie onverwacht
kanonderlopen.
Vooruitlopendopdeplannenvoor1974werdreedseenbegingemaaktmet
hetbemonsterenvanregenwaterop16plaatsenverdeeldoverheelNederland.Metdecijfers,diedaaruitwordenverkregenzalwordengetracht
eenindruktekrijgenvanwateraanplantevoedendestoffenmetdeneerslagnaarbenedenkomt.
Hetin1971voordeOECDteParijssamengestelderapportoverdebijdragevanNenPdoordelandbouwaandeeutrofiëringvanhetoppervlaktewaterwerdindeloopvan1972enigemalenbesprokendoordedesbetreffendeOECD-werkgroepennaderhandvandegewenstgeachtewijzigingen
voorzien.Hiernaishetmedio1973alsOECD-uitgaveverschenen.
Erwerdin1973veeltijdbesteedaanhetmakenvaneenfosfaatbelans
voorNederland.DitwordtgedaaninnauwoverlegmethetCBSindenHaag,
tenbehoevevandewerkgroep"Fosfaten",ingestelddoordesectie"Milieuchemie"vandeKoninklijkeNederlandseChemischeVereniging.Eeneerste
voorlopigeindrukisdatdeP-balansvoordeNederlandselandbouwsterk
positiefis,hetgeenzalresulterenineengroteaccumulatievanfosfaat
inhetbouw-engrasland.
LysimeteTonderzoek.
Ineensetlysimeterswordtdeinvloedvandegrondwaterstand (35,60,
85,110onbenedenmaaiveld)opdeverliezenvanstikstofenenkeleandereplantevoedendestoffennagegaan.Terbeschikkingstaanthansderesultatenvandrievergelijkbareperioden.Figuur19toontdegemiddelde
waardevandeverdampingendedrainwaterproduktieoverdriezomers
(15/3/'71-15/9/'73)c.q.driewinters (15/9/'70-15/3/'73).Hieruitblijkt,
datzoweldeverdampingalsdedrainwaterproduktiehetgrootstisopde
lysimetersmetdehoogstegrondwaterstand.Ditresulteertineeninfiltratievan402mminhetzomerseizoenophetobjectmethogegrondwaterstand,terwijldezewaardeslechts76mmisvoorhetobjectmetgrondwaterstand110anTmv.
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Fig. 19.Drainwaterproduktieenverdampingbijlysimetersmetverschillende grondwaterstand.
—
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verdamping/evaporation
Fig. 19.Drainageandevaporation from lysimetersatdifferent groundwater levels.
Deverliezenaanstikstofnahetwinterhalfjaar zijnnogsteedsgering,
zelfsophetobject110cm,datreedsvan1958stamt,integenstelling
totdeoverigedrieobjecten,diein1969opnieuw ingevuldwerden.
Destikstofuitspoeling blijkttevariërenvan2tot12kgN.ha_1per
zomer-en/ofwinterhalfjaar,bijeenbemestingsniveauvan250kgN.ha"1.
jaar"1.
Figuur20toontdeuitspoelingvanchloride.Indezomer spoelt
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Fig. 20.UitspoelingvanCl"bijverschillende grondwaterstanden.
Fig. 20.Leaching ofCl"atdifferent ground-water levels.
eropdelysimetersmethoge grondwaterstand aanzienlijkmeer chloride
uitdanopdiemetlagegrondwaterstand.Hetverloop toont zeerveelovereenkomstmetdatvandedrainwaterproduktie indezomeruitfiguur19.
Opalleobjectenwordtviadebemestingendeneerslag evenveel chloor
gebracht.Figuur 20laat ziendathetchloride,datindezomerbijlage
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grondwaterstandennietuitspoelt,indewintermethetdrainwaterverdwijnt,zodatdesomvanzomer-enwinteruitspoelingvandeobjecten
60an,85cmen110cm-Hw.praktischgelijkis.Naarmateevenwelde
watervoorraad inhetprofielgroterisdoorhogeregrondwaterstanden,
zalhetuitspoelenvandechloridemeertijdvragen.Ditresulteert
voorlopignogineenlagereuitspoelingvanchlorideophetobject
35 cm TITIV.

Organisahe-stofafbraak

bic' mest en in grond

Microbiologische aspecten van de verwerking van mest en gier
Inlaboratoriumproevenwerdendiversemiddelengetoetstophunvermogen omstandontwikkeling-gevolgvananaëroberottingwaarbijo.a.
NHjenH2Svrijkomen-bijvarkensdrijfinestteverhinderen.Voornamelijkbetrofdithandelsproduktendievoorditdoelopdemarktworden
gebracht,chemischezowelalsbacteriepreparaten.Alleenformalineen
paraformhaddeneenenigszinspositiefresultaat (maartoepassingstuit
opanderebezwaren).Bijsommigemiddelenwasdestankwelanders,echter
nietminderonaangenaam.
Detoevoegingvankopersulfaataanvarkensvoergeefteenbelangrijke
reductieindehoeveelheid1USdiebijanaërobebewaringvrijkomt.Deze
hoeveelheidbleektekunnenoplopentot10mgperkgvarkensdrijfmest.
Ineenstalmeteenmestputonderderoostervloerkandaardoorbijafwezigheidofuitvallenvandemestbeluchtingsinstallatiespoedigdelethaleconcentratievan1,2mgH2Sperliterluchtwordenbereiktwanneer
indemestwordtgeroerd.
Uitdeliteratuurwerdopgemaaktdatdeanaërobeafbraakvanmestuit
hetoogpuntvanstankbestrijdinggeenperspectievenbiedt.Metdecombinatieaërobebehandelingvandemestgevolgddooranaërobeverwerking
vanhethierbijverkregenslib,kanhetstankprobleemweleffectiefbestredenworden,terwijldeuiteindelijkehoeveelheidsurplusslibminimaalis.Inhoeverredehuidigeenergiecrisisdebalansvanvoor-ennadelentengunstevandeanaërobeverwerkingvanmestzalbeïnvloeden
(methaangaswinning.'),isnognietgoedteoverzien.
Hetprocesanalytischlaboratoriumonderzoek,gerichtopdeoptimaliseringvandebiologische (aërobe)afbraakvandrij
finest
engier,kwam
opgang.Alsgevolgvandiverseaanloopperikelenzijndevolgendeconclusiesechteralsvoorlopigtebeschouwen:Bijdebeluchtingvangeconcentreerdekalverdrijfinestwerdminderorganischestof,Kjeldahl-en
ammoniakstikstofafgevoerddanbijdebeluchtingvanverdundedrijfinest.
Inheteerstegevalkwamvandeingevoerdestikstofeengroterdeelin
hetslibterecht.Zowelmethetoogopdeproduktievanmicrobieeleiwit
lijktdeverwerkingvangeconcentreerde-drijfinestdanookhetgeschikst.
Tijdensdebeluchtingkaneengoedenitrificatiewordenverkregen(mits
detemperatuurbeneden40°Cwordtgehouden),terwij1hetgevormdenitrieten/ofnitraatviadenitrificatievrijwelvolledigkanwordenverwijderd.
Gewerktwerdaandeontwikkelingvanmethodenvooreenmeeradequate
chemischeanalysevanfaecesenvan"surplusslib".
Figuur17toontookeen"appendage",waarmeehetbiologischzuurstofverbruik (BOD)vaneffluentenvanactief-slibinstallatiesvoormesten
giercontinukanwordengeregistreerd.Ditiseenprincipiëleverbetering
tenopzichtevandegebruikelijkeBOD-metingvanafvalwatervolgens
Winkler.
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Tnvloed van verschillende
halte van de grond

soorten organische bemesting op het humusge^

Opgrondvanliteratuurgegevensenresultatenverzamelduitonderzoek
aanonsinstituutwerdindeafgelopenjareneenpoginggedaaneenschattingtemakenvandeefficiëntievanverschillendesoortenorganische
stofinzakedeverhogingvanhethumusgehaltevandegrond.Ditwerkheeft
geresulteerdinhetberekenenvannormen,vermeldintabelIX.Daarin
geeftde humifiaatieaoëffiaient
(K.,)aanwelkdeelvandejaarlijkstoegevoegdehoeveelheidorganischestofna1jaarnogwordtteruggevonden.
De ophopingsfactor
S-\Q geeftaandestijgingvanhethumusgehaltena10
jaarbijeenjaarlijksetoedieningvaneenhoeveelheidorganischestof
gelijkaan M vanhetgewichtvandebouwvoor. Stalmestequivalent
isde
verhoudingvandewaardevanS-jQtotdievanstalmest.
TABELIX.Dewaarderingvanverschillendesoortenorganischestoften
aanzienvanhuninvloedophethumusgehalte

groene-massa
groenbemestersT
stro
wortels
stalmest
loofboomstrooisel
naaldboomstrooisel
zaagsel
turfmolm

Hum.coëff.
Kl
0,20
0,25
0,30
0,35
0,50
0,60
0,65
0,75
0,85

Ophopings'factor

s10(%)

Stalmestequiv.

0,8
1,2
1,5
1,8
3,0
4,2
4,8
6,1
7,5

0,25
0,40
0,50
0,60
1,00
1,40
1,60
2,00
2,50

'2delengroenemassa+ 1deelwortels.
afgerondop0,05.

TT

Uitdetabelblijktdatergroteverschilleninefficiëntiebestaan
endatvanuithetoogpuntvanorganische-stofgehaltedewaardebelangrijk
beterisnaarmatehetmateriaalmoeilijkerafbreekbaaris,welkelaatste
factortotuitdrukkingkomtinK-|.
Debetekenisvandezenormenis,datdepraktijkthanskannagaanin
hoeverreenopwelkewijzemenhetgehalteaanhumusindebouwvoorhet
bestekanhandhavenofverhogenenwelkekostenhieraanverbondenzijn.
Dealgemeneconclusieisdateenaanzienlijkeverhogingvanhethumusgehalteinrelatiefkortetijdinhetalgemeenalleenmogelijkzalzijn
metzeergrotehoeveelhedenvaneenmoeilijkaantastbareorganischemeststof,hetgeenindetuinbouwgemakkelijkerterealiserenzalzijndanin
delandbouw.
Devraaginhoeverrehierinhet"primingeffect"-eenversterkteafbraakvanhumusdoordetoevoegingvanvers,goedaantastbaarorganisch
materiaal-eenrolspeelt,kannognietkwantitatiefwordenbeantwoord.
Debetreffendemetingenwaarbijgebruikwordtgemaaktvanhumusgemerkt
met '4Ctoondenhet"primingeffect"kwalitatiefduidelijkaan.

Diversen
Onderzoek veenprodukten
Erwerdeenfoutenanalysesuitgevoerdvoordebepalingvandewatercapaciteitbijtuinturf.Eengrotebijdrageindetotalefoutbleekte
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ontstaanbijhetdelenvanhetverzamelmonstertot"verzendmonsters".Onderzoekvantwee"verzendmonsters"inenkelvoudverdientdanooksterkde
voorkeurbovenonderzoekvanéénmonsterinduplo.Erwerdengeenaanwijzingenverkregendatdewatercapaciteit-na-drogenbelangrijkveranderttijdensdeopslagvantuinturfingrotehopen.
Verderwerdactiefdeelgenomenaaninternationaalonderzoekenoverleginzakedestandaardisatievanveenprodukten (eenwerkgroepadhoc
vandeInternationalPeatSociety).

Stikstofbemesting

op basis van grondonderzoek

Dedrogeherfstenwinter1971-1972en1972-1973(weiniguitspoeling)
gavenvoorbeidejarenaanleidinginfebruariteadviserenomde"normale"stikstofbemestingbijgranenmet20â25kgperhateverminderen,
Stikstofbemestingsadviezenperperceelblekenslechtsmatigdoeltreffendtezijnalsdezewerdengebaseerdopdehoeveelheidmineralestiky
stofindegrond.Deresultatenmetwintertarwevan41N-hoeveelhedenproefveldenindejaren1967-1972steldeninstaateenvergelijkingtemaken
tussenopbrengstenverkregendoorwelenniettoepassenvangrondonderzoek.Deopbrengstenverkregenuit"optimale"N-giften,afgeleiduithet
minerale-N-gehaltevandegrondvandebetreffendeproefpercelen(in
maartbemonsterdtoteendieptevan1m ) ,warenweinigennietsignifia
canthoger (1,2q.ha~1)dandeopbrengstenbijdegemiddeldoptimaleNgiftvan90kg.ha"1DezeuitkomstwilnognietzeggendatdetoegepasteN-bepalingniet
vanwaardeis.Debetekenisvandezebepalingbleekintegendeelduidelijk
uitdesamenhangtussenmineraleNindegrondenderelatievezowelals
deabsolutetarweopbrengstenzonderkunstmest-N,
OmdezeredenkandehoeveelheidbeschikbareNindegrond,inhet
voorjaarbepaald-b,v.viastelselmatigebepalingenopstandaardplekken
-goedwordengebruiktbijdehuidigewijzevanadviesgeving,dieniet
opafzonderlijkepercelen,maarlandelijkofregionaalisgericht,
In1973werdhetonderzoekvoortgezetmetaardappelen.Afgaandeop
destandcijfersinjunienaugustusbleekhetbemestingsadviesnognauwkeurigertekunnenwordengegevenalsdeinjuniindelaag0-60cmbepaaldehoeveelheidNnoginrekeningwerdgebracht.Vooreenvrijwel
maximalegroei (951)wasin1973intotaalca.340kgN.ha"1(bodem-+
kunstmest-N)nodig.DeknolbleekminderzwareeisenaandeN-voeding
testellen:voor95%vandemaximaleknolopbrengstwasca.100kgN.ha""^
mindernodig (hl.ca. 250kgN.ha~1).
Tenbehoevevanberekeningeninzakemogelijkhedenvandebiologische
landbouwwerdendeuitkomstenvanmeerjarigeN-hoeveelhedenproefvelden
opbouwlandgebruiktomeenschattingtemakenvandehoeveelheidstikstofopgenomendoorhetgewaszondergebruikvankunstmest-N,Opkleigrondbedroegdeonttrekkinggemiddeldoverdriegewassen(aardappelen,
tarweenhaver)indeafgelopen17à19jaren62kgN.ha"1 (afzonderlijk
resp.60,70en55kgN.ha"^).Opzand-endalgrondwasdeonttrekking
lager:gemiddeld48kgN.ha'T(vooraardappelen,roggeenhaverresp.61,
38en38kgN.ha"1).

Afdeling Bemesting in de landbouw

dr.ir.K.W.Smilde,

afdelingshoofd

Hetindeafdelingverrichteonderzoekkanglobaalwordenonderscheidenin:
(1) Bodemonderzoek, methetaccentopdeveranderingeninchemische
toestandbijnormaleenovermatigebemestingen.
(2) Bemestingsonderzoek,
inhoudendedetoetsingvan (nieuwe)meststoffenendeontwikkelingvanbemestingsadviezen,vooro.a.maisentuinbonenoplandbouwgronden,tuinbouwgewassenopveensubstratenenvoor
sportvelden.
(3) Toepassing van afvalstoffen
:welkerolkandelandbouwspelenin
dezuivering,resp.nuttigeaanwending?
Bodemonderzoek
Fosfaat
Devraagstellingofbijlagefosfaattoestandvandegrondenhogebemestingeenzelfderesultaatvoordeakkerbouwgewassenkanwordenverkregenalsbijeenhogefosfaattoestand,isnogsteedsactueelenheeftgeleidtotnieuwonderzoek.
Inproevenmetlangdurigvoortgezette,jaarlijksebemestingmetfosfaat
werdgevondendatopdenduurvoorP-totaalvandebouwvooreenevenwichtswaardeontstaat.Dezeisafhankelijkvandegrondsoort,deoorspronkelijkefosfaattoestandendehoogtevandefosfaatgift.Nadateen
evenwichtstoestand isbereikt,draagtvoortgezettetoedieningvanfosfaat
nietbijtotverdereverhogingvandebodemvoorraad.Voorzoverhetfos^
faatnietdoorhetgewaswordtopgenomen,verdwijnthetuitdebouwvoor.
Deinvloedvanmineralefosfaatbemesting,gemetenaanP-totaal,ismeestaltot50à60cmbeperkt.Ditblijktookuitdefosfaatconcentratievan
hetbodemvocht, waarbijhetsteileverloopvandeconcentratiesinvertikalerichtingopvalt.Hetisnognietvastgesteldofdevertikaleverplaatsingvanfosfaatinhetbodemprofielmetdevochtstroom,danwel
viadeplantenwortelsgeschiedt.
Erzijnredenenomaantenemendatfosfaatuitvloeibareorganische
mestzichaanmerkelijksnellerinhetbodemprofielverplaatstdanfosfaatuitkunstmestofvasteorganischemest.Infiguur21isdeverrijking (t.o.v.onbehandeld)vanhetprofielvaneenleemhoudendezandgrond
metfosfaat,doortoedieningvan240(8x30)m3varkensdrijfmestperha,
weergegeven (bemonstering10maandennaeerstebemesting).
Kali
Evenalsvoorfosfaatwordtookvoorkalinagegaanofbijlagetoestand
vandegrondenhogebemestinghetopbrengstniveauvangrondenmethoge
kalitoestandkanwordenbereikt.
pH^KCl

Deveranderinginkalktoestand (ACaO)inkgper10cmbouwvoor(zandgrond)na k jaarkanwordenvastgestelddoordevolgendeformule (zieook
Jaarverslag 1971):
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Fig. 21.Verrijkingvanhetprofielvaneenleemhoudendezandgrondmet
fosfaat,door toedieningvan240m-^varkensdrijfmestperha,Bemonstering
10maandennaeerstebemesting,
onbewerktegrond/surface soilnotloosened
bewerktegrond/surface soil loosened
Fig, 21,Enrichmentofaloamy sandwithphosphate following application
of240(8x30)m^pigslurryperha. Sampling 10months after first
application,

*Ca01=0X28x( S S "Ig ^ j*(1-°>94^)(pHvr-pHev)
waarinhu=humusgehaltein%:•, pH v r = uitgangs-pH,p H e v =pH-evenwicht
(3,75).Uitgaandevandezekalkverliezen,deeconomische optimalepHvan
deverschillende gewassenenhetaandeelvandezeinhetbouwplan,isvoor
verschillendebouwplannendeeconomischeoptimalepHberekendeninhet
nieuwebekalkingsadviesverwerkt.
Organische stof
Deveeljarigeproefveldenenvakproevenwaarindeinvloedvanverschillendevormenvanorganischebemesting (stalmest,stro,groenbemestingsgewas)ophetverloopvanhethumusgehaltewordtnagegaan,werden
voortgezet.TabelXgeefteenindrukoverheteffectvanveeljarigeorganischebemestingopzavelgrondbijverschillendeniveau'sstikstofbemestingin1973.TabelXIgeeftvoordezelfdeproefveldeneenoverzicht
vandegemiddeldeopbrengstengedurendeeenlangeperiode.
TABELX.Aardappelknolopbrengsten inton.ha-1 opdeorganische-stofbedrijven (proefvelden)indeNoordoostpolder

Kunstmestakker
Klaverland
Wisselweide

0kgN.ha" 1
drieorg.- stofbedrijven

PrLov 6

250kgN.ha-1
drieorg.-stofbedrijven

PrLov6

31,0
38,0
56,0

35,0
50,0
61,0

52,0
56,0
64,0

60,0
64,0
68,0
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TABELXI.Gemiddelde opbrengstenvanaardappelenensuikerbietenopde
organische-stofbedrijven (proefvelden)indeNoordoostpolder gedurende
eenreeksvanjaren

PrLov 6 (1954-1971)
aard. ,knolopbr.
biet, suikeropbr.

Kunstmestakker

Klaverland

max.
opbr.

optim.
N.

max.
opbr.

optim.
optim. max.
N.
opbr. N

(ton/
ha)

(kg/
ha)

(ton/
ha)

(kg/
ha)

(ton/
ha)

(kg/
ha)

48,2
10,19

209
158

50,6
10,22

173
93

52,A
10,61

139
90,3

Drie organisohe-8tofbedrijven
aard. ,knolopbr.
('52- '71)
38,8
biet, suikeropbr.
('59- '71)
8,67

Wisselweide

41,1

39,1
8,93

9,27

Bemestingsonderzoek
Toetsing van
meststoffen
Deproevenmetureirni-ammoniumnitraatoplossingenwordenvoortgezet.Op
bouwlandwarendeverschillenmetdeconventionelemeststoffen,kalk-en
kalkammonsalpeter klein.Opgraslandwarendeverschillen,tenvoordele
vandeconventionelemeststoffen,groter,in1972bijv.0,8-1,3tondroge
stof.ha-1 opverschillende grondsoorten.Dewerkingvandezeoplossingen
waaraanherbiciden zijntoegevoegd,vormtnogeenonderwerpvanstudie.
Hetzelfde geldtvoorNP-oplossingen.
Bijvergelijkingvan"S-coated"ureummetkalkammonsalpeter (kas),ineensofintweemaal gegeven,inhetproefgewasfabrieksaardappelen (1973)
bleekdemaximaleopbrengstreedsbij150kgN.ha -1 tewordenbereikt,
hetgeenmogelijkeengevolgisvaneenzwarenachtvorst inaugustus.Gecoateureumenoverbemestingmetkashebben,althanstot200kgN.ha"^,
eenopbrengstverhoging gegeveninvergelijkingtotkas,ineens toegediend
(tabelXII).
TABELXII.Aardappelknolopbrengsten inton.ha bijtoepassingvanverschillende stikstofmeststoffen (opbrengstbij0N=36,5 ton.ha )
kgN. ha~l
Kalkammonsalpeter (ineens)
Kalkammonsalpeter (gedeeld)^
Gecoate ureum

100

150

200

250

300

41,2
41,5
39,6

43,0
45,7
44,6

41,2
43,4
42,9

43,6
41,8
41,4

42,1
40,9
41,2

^Overbemesting 50kg.ha-' eind juni.
Degunstigeresultatenvoor "gecoate"ureumwerdennietbevestigdin
eenproefmetconsumptieaardappelen indeNoordoostpolderoplichte zavelgrond.
Ineenpotproefmetgrasbleekdewerkingvaneenfrequenteoverbemestingmetammoniumnitraatvanalle ineenstoegediende langzaamwerkende
stikstofmeststoffen,zowelureumaldehydenals"gecoate"produkten,het
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besttewordenbenaderddoorosmocote (organischepolymeerals"coating").
Voortgezetonderzoekoverdewaardevanverschillendefosfaatmeststoffenopbouwlandheeftderesultatenvanpotproeven (zieJaarverslag
over1971)bevestigd.BijpH-KCl4,6enhogerbleefdewerkingvanhyperfosfaat(kali)achter.HeteffectvanThomaskalibleekafhankelijktezijn
vandekorrelgrootte.Eendiametervan2-3mmgafbetereresultatendan
grotereofkleinerekorrels,watwaarschijnlijkberustopminderfixatie
enerzijdseneenbetereverdelinganderzijds.
Eenliteratuurstudieovergecondenseerdefosfaten,teonderscheidenin
metafosfatentMen(Pn03n)]metkleineringstructuur,enpolyfosfaten
[Men+2(Pn03n+])],metrechteketenstructuur,kwamgereed.IndeV.S,zijn
bijzondergoederesultatenverkregenmetammoniumpolyfosfaten.

Bemesting van verschillende

gewassen

Aardappel. Hetonderzoekwasspeciaalgerichtopdeblauwgevoeligheid
vanconsumptieaardappeleninrelatietotdebemestingmetkali.Ditleiddetoteengewijzigdadviesvoordekalibemstingopzeeklei,waarbijaan
aardappeleneentoeslagwordtgegevenendebemestingvoordegewassen
naaardappeleninhetbouwplangewoonlijkachterwegegelaten.
Hetkaliumgehaltevanhetbladtijdenshetloofmaximumblijkteenindicatietezijnvoordegevoeligheidvandeknolvoorstootblauw: SI of
meerKindedrogestofgeeftweinig,41ofminderKveelkansopstootblauw.IntussenisuitonderzoekinsamenwerkingmethetIBVLopdeLovinkhoeve (Noordoostpolder)geblekendatnaastkaliumookstikstofdegevoeligheidvoorstootblauwvermindert.
Granen. Hetonderzoekt.a.v.verbeteringvandébakkwaliteitvantarwedooroverbemestingmetstikstofwerdin1972afgesloten.Hetzalalleenwordenhervatindiennieuwetarwerassenterbeschikkingkomen,waarvanzowelhetopbrengstniveaualsdebakkwaliteitveelbelovendzijn.
Degunstigeresultatenbijzomer-enwintertarweverkregendoortoepassingvangroeiregulatorenengewasbeschermingsmiddelen (zieJaarverslagover1971),werdenweerbevestigd.Benomyl,aldannietgemengd
metmanebisthansvrijgegevenvoorgebruikindepraktijk.Hetmiddel
blijkt meeldauwgoedteonderdrukken.
Eriseenbegingemaaktmethetonderzoekoverdeoptimalestikstofvoorzieningvaneenmaisvariëteitdiezowelvoordekorrel-alsvoorde
groenvoederproduktiekanwordengebruikt.
Tuiribouwgewassen op landbouwgronden. Indeproefveldenmetfosfaat-,
resp,kalibemestingoptuinbonenwerdenopbrengstreactiesvan6tot191
gemeten.Insommigegevallenleiddebemestingtoteenzwareloofontwikkelingterwijldeopbrengstaanbonenniet,ofnegatiefwerdbeïnvloed.
Deoptimalemeststofgiftenvarieerdenvan100-200kgP2O5,resp.120240kgK 2 0perha.
Hetverschijnsel"inwendigbruin"inknolselderijdatin1971opgrote
schaalindepraktijkvoorkwam,werdnaderbestudeerdineenpotproef
meteenlichtezavelgrond (B-water0,42dpm)eneenleemhoudendezandgrond (B-water0,25dpm).Hoeweldestijdsteveldeopdezavelgrond
(Wieringermeerpolder)ernstig"inwendigbruin"optrad,werddit>inde
potproefnietwaargenomen.Opdezandgrondkon": .oiiuib^ruin"worden
voorkomendoortoedieningvanboraxaandegrond iefig. .;).Hetonderzoekzalwordenvoortgezet.
Grasland. Hetonderzoekoverhetoptimaletijdstipvanstikstofbemes-

65

Fig.22."Inwendigbruin"bijknolselderij.Linkszonder,rechtsmet
borax.Zandgrond.
Fig.22.Brownheartinceleriac.Left:withoutborax;right:withborax,
Sandysoil.
tinginhetvoorjaarwerdvoortgezet.Voorhetweidestadium (2000kg
drogestof.ha"1)bleekdeperiodevan27februaritot12maart,waarinde
temperatuursomvanaf1januaristeegvan170tot220°C,hetgunstigstte
zijn.Eentevroegebemestingleidttotverliezendooruitspoeling,een
telatebemestingtotproduktieverliezen.Wanneerpasinhethooistadium
(4000kgdrogestof.ha-1)werdgemaaid,bleekeenlangereperiode (27februaritot5april)geschikttezijnvoorbemesting.
Tevenswordtonderzoekverrichtoverdeinvloedvanhetmaairegime,
variërendvanuitsluitendweidentotuitsluitendmaaien,opdesnelheid
vanhergroeiendestikstofreactievanhetgras.Deopbrengstbijcontinu
weiden,bepaaldbijhetinscharen,verschildenauwelijksvandiebijcon->
tinumaaien,hoewelinheteerstegeval23groeidagen"verloren"gingen
voorhetweiden.Inandereproevenwordtaandachtbesteedaandegroei
enstikstofreactievanhetgrasgedurendehetseizoen.
Erlijkenaanwijzingentezijndatdereactievangraslandopstikstof
doordepHwordtbeïnvloed.Omditteverifiëren,zijnopenkeleproefveldend.m.v.periodiekebemestingmetresp.kalksalpeter,kalkammonsalpeter,ureumenzwavelzureammoniakpH-KCltrappenaangebracht,variërend
van4,4tot5,3waaropheteffectvanstikstofbemestingzalwordenbestudeerd.

Teelt van gewassen op veensubstraten. Naastdestudieoveroptredende
tekortenaanspoorelementeninslaentomaatwerdookaandachtbesteed
aandetoxischewerkingvandezeelementenbijtehogedoseringen.Op
bolster-enzwartveen (pH-KCltraject3,9-5,6)blekenslaentomaatgiften
van80mgkopersulfaat,32mgnatriummolybdaaten60mgmangaansulfaat
perlitersubstraatzonderschadeteverdragen.Hoeveelhedenvan16mg
boraxen120mgzinksulfaatwarenschadelijk;60mgijzer-EDTAwasschadelijkvoorsla,maarnietvoortomaat.
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Inproevenmetpotchrysant (Neptune)opbolster-enzwartveen(pHKC1traject3,3-6,6)werdensymptomenvankopergebrek (necrotische
vlekkeninhetoudeblad,bloeiremming)waargenomenindebehandeling
zonderkoper.BloeiremmingtradvoortsopinallebehandelingenbijpHKC16,6.Toedieningvandeanderespoorelementenhadgeen(duidelijke)
invloedopdevegetatieveontwikkelingenbloei.
Despoorelementbehoeftevandesierboomgewassen Hypericum hookerianum

'Hidcote',Ribes alpinumen Chamaeayparis lawaorvianaoolumnaris opbolsterveenwerdinstudiegenomen.InhetpH-KCltraject3,2-5,6werdhet
effectvandeelementenB,.Cu,Mo,Mn,ZnenFeopdegroeibestudeerd.
Mo-gebrekwerdwaargenomenin Hypericum en Ribes bijpH3,2,Fe-gebrek
in Ribes en Chamaecyparis bijpH4,0,enB-gebrekin Ribes bijpH4,0
enhoger,indiendezeelementennietwarentoegediend.Fe-gebrekkonniet
wordenvoorkomenmetFeEDTA,welmetFe-EDEHA.

Bemestingsonderzoek ten behoeve van de bosbouw
Detweedebuizenproefmetgroveden(zieJaarverslagover1971),waarinheteffectvanstikstof-enfosfaatbemestingbijverschillendegrondwaterstandenwordtnagegaan,isthansbeëindigd.Deresultatenwijzenop
eenpositievewerkingvandemeststoffeneneennegatiefeffectvaneen
hogegrondwaterstand.Eenhogestikstofbemesting lijkthetongunstige
effectvaneenhogegrondwaterstandtendeleopteheffen.
DestudievandekoperhuishoudingvanDrentsebosgronden(strooisel
vanresp.groveden,larixenfijnspar;heidegrond)werdvoortgezet(zie
Jaarverslagover1971).Deindicatorgewassenzomertarwe,kanariezaad,
slaentomaatgroeidenzeerslechtopdeheidegrond,entoedieningvan
koperbrachthierinmaartendeleverbetering (telagegift?),Zomertarwevertoondebovendienkopergebrekopdestrooiselgrondvangroveden,
Indeverslagperiodewerddouglasalstoetsgewasgekozen.Ditgewasvertoondeduidelijkesymptomenvankopergebrek (slingerendescheuten)opde
heidegrond (ziefig.23).Allegewassen,ookdouglas,moestenfrequent
metijzer-EDTAennatriummolybdaatwordengespotenomchloroseteonderdrukken.Uitverderonderzoekbleekdatdechloroseindenaaldenvan
douglasafdoendekonwordenbestredendoorbespuitingmeteen0,5%oplossingvanFeEDTA,eensindetiendagen.Hetonderzoekgeschiedtin
samenwerkingmethetBosbouwproefstation.

Bemestingsonderzoek op sportvelden
Uitfosfaat-enkaliproevenopsportveldenvandegemeenteHarenblijkt
datdebehoefteaandezevoedingsstoffenlaagis,althanswanneerhet
gemaaidegrasblijftliggen.Hetverdientwelaanbevelingjaarlijkskleinegiftenfosfaatenkaliteverstrekkenomdechemischetoestandvande
grondoppeiltehouden.
Teoordelennaarkleurendichtheidvandezodebleekeengiftvan
240kgNperhaperjaaroptimaaltezijnvooreenpasingezaaidsportveldmengsel.InlaterejarendaaldedeoptimaleN-behoeftetot190kg.
Stikstofhadeensignificantnegatieveinvloedophetvoorkomenvanonkruiden.
Deinvloedvanstikstofbemestingindeherfstwerdnagegaanopgazon
ophetterreinvanhetinstituut.Eenlatebemestinghadtotinhetvoorjaareenduidelijkgunstigeinvloedopdekleure uedichtheidvande
zode.Opdenietmetstikstofbemesteveldjeswe hetgra :rnstigaangetastdoor"rooddraad",veroorzaaktdoordeschimmel Cortiaium
fuoiforme.
Eenlatebemestingverhoogtechterwelhetrisicovanuitw'nterenenaantastingdoordeschimmel Fusarium
nivale.
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Fig.23.Kopergebrekbijdouglasgroeiendopeenheidegrond.
Linkszonder,rechtsmetkopersulfaat.
Fig.23.CopperdeficiencyinDouglasfirgrowingonahighmoor.
Left:withoutcoppersulphate;right:withcoppersulphate.

Toepassing van
dierlijke

afvalstoffen

mest

DeproduktiesaanN,P2O5enK 2 0indierlijkemestbedroegenin1971
resp,192.000,105.000en185.000ton,ofgemiddeld90,47en87kg.ha"1
Nederlandsecultuurgrond.Groteverschillenkomenechtervoortussende
landbouwgebieden:9-247kgN,5-168kgP 2 0 5en8-213kgK20.ha"1.Vande
totalemestproduktiewas761,vandetotalehoeveelhedenN,P2O5enK 2 0
resp.65,50en77%afkomstigvanderundveestapel.
Vanaf1950hebbenhetgroeiendaanbodaandierlijkemest,hetconstant
geblevengebruikvankunstmestfosfaat,dedalingvanhetareaalcultuurgrondendeomzettingvanbouwlandingraslandertoegeleiddathet
totaleverbruikaanfosfaatveelhogerisdanovereenstemtmetdebehoeftevanhetgewas.Bijnadehelftvanonsareaalcultuurgrond(voornamelijkgrasland)ontvangtalleenindevormvandierlijkemestreeds
meerdan50kgP2O5perha,d.w.z.meerdandegewogengemiddeldebehoefte VCA hetgewasbedraagt.Beslotenishetpre-adviesvanhetConsulentschapinAlgemeneDienstvoorBodemaangelegenhedenindeLandbouween,
navollediggebruikvanderundveemesteventueelnogoptredendkalitekort
opzandgraslandopteheffenmetvarkens-ofmestkalverenmest,totnader
orderteaccepteren.Hieraanisdevoorwaardeverbondendatdefosfaatgiftdebehoeftevanhetgrasmetnietmeerdan50kgP2O5perhate
bovengaat.
Detotnutoegehanteerdeproduktienormenvan5,2kgP2O5en5,2kg
K2Opervarkensplaatsblijken,teoordelennaarhethuidigevoederge-
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bruikendemineralesamenstellingvandevoederstelaag zijn.Beide
normenzijnvoorlopigop8,2kggesteld.Voormestkalveren zalde^O-pro-?
duktieperplaatstot7,7kgmoetenwordenverhoogd.
Hetonderzoeknaardemineralesamenstellingvankrachtvoedersisgeïntensiveerd.Degemiddeldemineralesamenstellingvanenkelevoeders
wordtgetoondintabelXIII.
TABELXIII.Mineralesamenstellingvankrachtvoeders

rundveebrokA
kunstmelkpoeder
mestvarkenmeel
legkippenmeel
mestkuikenmeel

Aantal
monsters

d.s., Nr,
%
%

p2o5,

K~0,
%

CaO,
%

M g 0,

%

23
9
17
17
8

88
95,4
87,2
88,4
88,8

1,70
1,76
1,74
1,96
1,83

1,70
1,94
1,45
1,00
1,22

1,58
1,25
1,41
4,02
1,90

0,61
0,23
0,39
0,42
0,33

3,17
3,52
2,99
2,98
3,72

Cu,
ppm
_T216
26,1

Nietbepaald.

Deopbrengstenvanhetin1971ophetterreinvanhet instituutaangelegdeproefveldmetgrotehoeveelhedenvarkensdrijfmestzijnopgenomenin
tabelXIV.Opdezearmezandgrondwerdeninhetalgemeendebesteresultatenverkregenmetdehoogstegiftenvarkensdrijfmestinhetvoorjaar
toegediend.Hetdrainwateronderzoek leverdenoggeenverschillenop.De
drains liggenopongeveer1mdiepte.
Deinvloedvangrotehoeveelhedenstalmestopdestikstofbehoeftevan
grasland,dekwaliteitvandezode,endeindringingvanvoedingsstoffen
inhetprofielvaneenzeerdoorlatende zandgrondwerdinstudiegenomen.
Detotnutoeverkregenresultatenwijzenuitdatdeopbrengstenhoger
warenbijtoepassingvan stalmest (giftentot80ton,ha"0,ongeachtde
toegediendehoeveelheidkunstmeststikstof (tot80kgN,ha"1persnede).
Hetzelfdegeldtvoor snijmais,bijstalmestgiftentot200tonenkunstmeststikstofgiftentot 250kg.ha"''.
Zidveringes lib
Inhetonderzoeknaardegeschiktheidvanvijftienslibsoortenals
meststof,grondverbeteringsmiddelofstortmateriaalblekendegehaltenaan
Zn,Cu,Cd,NienMoindeproefgewassen (snijmoesenhaver)tenopzichte
vanhetonbehandeldeobjectduidelijkverhoogdtezijn.DePb-enCrgehaltenwerdennietduidelijkbeïnvloedenhetMn-gehaltewerdverlaagd,
Ineenproefoverdegeschiktheidvan zesslibsoortenalsgrondverbeteringsmiddelofcultuurgrondwerdindeperiodeapril 1972totapril
1973hetlekwateropgevangen,intotaal601perpotvan 1501.Dehoeveelhedenvandeverschillendemetaleninhetwater,inprocentenvande
hoeveelhedeninhetsubstraat,zijnvermeldintabelXV.Inhetalgemeen
blekendemetaleninzuiveringsslibencompostmobielertezijndaninde
gronden.
Er zijnmaatregeleninvoorbereidingdetoetedienenhoeveelheden zuiveringsslibtebindenaanmaxima,gebaseerdopdetoelaatbare stijgingin
zware«4netalengehaltevandegrondgedurendeeenperiodevanbijv,80jaar«
Bij"normale"gehalteninzuiveringsslib,nl. 2000ppmZn,500ppmCu,
10ppmCd,50ppmNi,10ppmHg,zouopbouwland (bouwvoor2,5x10 6kg)
2 tondrogestofperhaperjaarkunnenwordentoegepast,Opgraslandzou
maximaaldehelfthiervankunnenwordengegevenomdestijginginzwaremetalengehaltenindelaagvan0-5cmbinnenredelijkegrenzentehouden.
Daarbijmoetenmaatregelenwordengenomenomdekansopdirectebesmetting
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voorhetveezokleinmogelijktemaken.Bijhogeregehaltenaanzwaremetaleninhetslibmoetendegiftendienovereenkomstig lagerworden,waarbijwordtuitgegaanvanhetelementmethet(relatief)hoogstegehalte.
WatbetreftCr,AsenSbbestaatnogonvoldoende informatieoverdegiftigheidvoorplantendier,redenwaaromnoggeengrenswaardenzijntegeven.
Stadsvui loompost
Eenalsvakproefvoortgezetteserievan zesproefveldenwaaropsinds
1949omhetanderejaargiftentot40tonstadsvuilcompostperhaworden
toegediend,gafderesultatenvermeldintabelXVI.Opvallend zijndeopbrengstdepressiesopzand-endalgrondnajarenlangebemestingmetstadsvuilcompost.
TABEL XVI.Suikerbietopbrengsten nabehandeling met 12x40 tonstadsvuilcompost in %van debehandeling zonder compost
Zware zeekleiLichte zavel RivierkleiDalgrond Zandgrond Esgrond
loof
108
biet
109
suiker 104

103
105
110

93
121
122

92
55
46

96
86
80

103
121
116

OpverzoekvandeStichtingVerwijderingAfvalstoffenisookdeaccumulatievanzwaremetalenindegrondbepaald,enwelindeobjectenmet40
toncompostperhaeensindetweejaarsedert 1949 (tabel XVII).
TABEL XVII. Accumulatievan zwaremetalen indegrond,na 12x 40 tonstadsvuilcompost.ha - ' ;degehalten zijnuitgedrukt in%vanhet onbehandelde
object

Fe
Mn
Zn
Pb
Cu
Cr
Cd
Ni
Hg
As
Sb

Zeeklei

Zavel

Rivierklei

Dalgrond

Zandgrond

Esgrond

Gewogen gem.

106
96
288
346
48)
104
175
117
437
106

123
113
444
415
198
99
167
138
571
134

106
98
229
267
384
106
155
109
542
104

313
156
549
553
278
165
225
300
512
233

331
122
579
526
289
135
400
600
337
185

178
160
718
373
286
148
200
350
626
146
650

120
103
349
374
300
111
188
131
494
118

Hetblijktdatdegehalten,behalvevoorHgenCu,hetsterkst zijngestegen
opdelichtegronden.Inhetalgemeenis,bijeengelijketoevoer,detoenameuiteraardrelatiefgroternaarmatehetgehalteindeonbehandelde
grond lager is.Bijeenhooggehalteindeonbehandeldegrondkanbijeen
bepaaldetoevoer zelfseendalingoptreden(Mn).
Zirikovermaat
Dankzijdehulpvaneengastmedewerkerin1973konveelaandachtworden
besteedaanhetonderzoekoverdewerkingvanfosfaatenkalkopdegrond
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metovermaatzinkuitNeerpelt,België(zieJaarverslagover1971).In
potproevenwerdendereactiesvantomaat,mais,katoenenSoedangrasop
fosfaatenkalkbestudeerd.Evenalsstamslabonenreageerdenooktomaaten
katoenweinigofnietopfosfaatindiengeenkalkwerdtoegediend.DeZngehaltenvanhetgewasbereiktendaarbijwaardentot3000ppm.Maisen
Soedangrasreageerdendaarentegenwelopfosfaatinafwezigheidvankalk,
maaraccumuleerdenminderZn(tot1000ppm).ErisweinigredenteveronderstellendaterhiersprakeisvandoorovermaatZngeïnduceerdePfixatie.EenduidelijkedalingvanhetPw-getaltreedtpasopbijhoeveelhedenZndieaanmerkelijkhogerzijndandieindegrondvanNeerpelt.
WellijktdebehoeftevanhetgewasaanfosfaattoetenemenbijeenovermatigaanbodvanZn.
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Afdeling Bemesting in de tuinbouw

dr.ir.J.vanderBoon,

afdelingshoofd

Hetbemestingsonderzoektenbehoevevandetuinbouwstrektezichweeruit
overalleproduktietakken.Daarbijkreeghetonderzoekovermeststofbehoeftevande groenten onder glas invergelijkingmetvorigejarenrelatief
weinigaandacht.Dedesbetreffendeonderzoekerplaatstedebehoeftevan
paprikaophetprogramma,deeddaarnaastonderzoekoverdeeisendiede
aardbeiaanhetwachtbedstelt,maarconcentreerdezichvooralophetoptredenvanfluorovermaatinmeststoffen,grondengewasmetvoornamelijk
fresiaalsproefplant.
DeinAalsmeergestationeerdeonderzoekerkeerdeteruginhetmoederinstituut.Nieteminbesteeddehijzijnvollewerkkrachtaanhetonderzoek
overde groenteteelt
in volle grond. Datomvatteeenvoortzettingvande
aandachtvoordestikstofbemestingvanspruitkoolenverslaggevingover
onderzoekingennaarderoodverkleuringinzuurkool,bruinverkleuringin
knolselderij,hetverschijnselvandubbelebloemkool,destikstofbemesting
vanzaaiuienendenoodzaakvanschoffelennachemischeonkruidbestrijding.
EvenalsinNaaldwijkwerdookinAalsmeerveelaandachtbesteedaande
betekenisvanfluorvoorde bloemisterij,
DaarnaastwerdenproevenuitgevoerdoverdeN-enK-behoeftevanfresia's,chrysanten,gerbera's,
kasrozen,anthurium,poinsettia,overdekalktoestandseisènvanchrysanten
encyclamenenoverdevoorzieningvangerberaenanjermetkoperenborium.Diversesubstratenvooranthuriumenanjerwerdenophunwaardebeproefd.Inhetbloemisterij-,maarookinhetbloembollen-,fruitteelt-en
boomteeltonderzoekliepenproevenoverdewaardevanlangzaamwerkendemeststoffen,dieuiteenoogpuntvanarbeidsbesparingaantrekkelijkkunnen
zijn.Alsnieuwonderwerpwerddehoudbaarheidvancyclamenaangepakt.
Inde bloembollenteelt
werdhetstikstofopnamepatroonvandetulpbestudeerd,medeinafhankelijkheidvanhoeveelheidentijdstipvanstikstofbemesting.Nagegaanwerdofbijhettrekkenvantulpenookanderesubstratendanzandtegebruikenzijn,zoalszand/veenmengselsenschuimplastics.
Bij boomteeltgewassen inpottenwerddemeststofbehoeftenauwkeuriger
vastgelegdenwerdenlangzaamwerkendemeststoffenophunwaardebeproefd.
DebetekenisvandegrasstrokencultuurvoordeN-enK-behoeftevan
fruitteeltgewassen
kreegnogveelaandacht.Hetisduidelijkgewordenhoe
deteeltwijzehetoptredenvanstipbeïnvloedt.Desamenhangvandestipaantastingendemineralesamenstellingvanbladenvruchtwerdbestudeerd
incombinatiemetdedrachtvandeboomendevruchtgrootte.Onderzoek
naardepreventievandestipaantastingwerdvoortgezet.EenlangzaamwerkendemeststofvandierlijkeoorsprongenhetsynthetischeproduktGold
Nwerdenbeproefd.Alsnieuwonderwerpwerddebetekenisvandestikstofbemestingvoordeontwikkelingvanmijtenpopulatiesinonderzoekgenomen.

Groenteteelt
DoorvariatiesaantebrengenindeN-enK-voorzieningwerdgepoogdhet
optredenvanstipvlekkeninpaprikatebeïnvloeden.Ditlukteniet.Wel
werdmettoenemendemeststofgifteninhetbijzondermetK,deaantasting
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doorneusrotbevorderd.
Deproduktieaanaardbeienindekasbleekdooreenzwarekalibemesting
ophetwachtbedindevoorafgaandezomerverhoogdteworden.Fosfaatbemestinggafdaarentegenlaterindekaseennadeligeffecttezien,ookals
dezebemestingvergezeldwasvaneenspoorelementenmengsel.Bemestingvan
hetwachtbedmettripelsuperfosfaatlijktdusvooraardbeienongewenst,
ookbijeenmatigefosfaattoestand.
Uitenkeleveldproevenmetspruitkoolisgeblekendatdebetekenisvan
N-bemestingVoordeproduktieinhoofdzaakdoordetotaalgegevenhoeveelheidwordtbepaaldennauwelijksdoorhettijdstipvanoverbemesting.Het
percentageleverbaarproduktwerddoorhogerebemestingongunstigbeïnvloed,desorteringwerdgrover.ToepassingvandelangzaamwerkendemeststofFloranidPermanentalsbasisbemestingkanhetachterwegelatenvan
eeneersteoverbemestingwel,maardatvanlatereoverbemestingenniet
opvangenomdatdanteveelmoetwordengegeven,meteentezwarevegetatieveontwikkelingalsgevolg.Deproevenhebbenindicatiesopgeleverd
voordeoptimaleN-gehalteninbladsteelenbladschijf.
DeresultatenvaninNederlandgenomenproeventervoorkomingvanhet
optredenvan"dubbelebloemkool"eneveneensvanproeventerbestrijding
vanroodverkleuringbijdebereidingvanzuurkoolzijninoverzichten
vastgelegd.Hetoptredenvanbruinverkleuringinknolselderijwordtwaarschijnlijkveroorzaaktdooreenrelatiefboriumgebrek;enpotproefindeze
richtingsteundedezeveronderstelling.BijeenB-gehaltevandeknolbeneden25dpmisbruinkleuringteverwachten.
Bijzaaiuienwerdnagegaanofdestikstofbemestingineensofverdeeld
overbasis-enoverbemestingmoetwordengegeven.HetlaatsteblijktenigS"
zinsgunstigtezijn.Deoverbemestingmoetdanvroegwordengegevenof
bijzwaregiftenintweekeer.Doorstikstofbemestingrijptendeuien
slechtsweiniglateraf.Erwasgeenduidelijkeinvloedvanhoeveelheid
entijdstipvanbemestingopdebewaarkwaliteit,welwashetpercentage
kaleuiendoorzwarebemestingietsgestegen.
Volgensderesultatenvanzesproevenmetknolselderijenstamslabonen
isschoffelennaeengeslaagdechemischeonkruidbestrijdingnietnoodzakelijk.Extraveelschoffelenhadopopbrengstvanknolselderijgeeneffect,maarwerktebijstamslabonenongunstig.

Bloemisterij
Degevoeligheidvandeverschillendebloemisterijgewassenenvanvariëteitenbinnenééngewasvoorfluorovermaatlooptsterkuiteen.Vooralde
monocotylebol-enknolgewassenzoalsfresia,montbretia,ixiaentigridia,
zijngevoelig.Ookbijhyacinthen,tulpenennarcissenkunnenverschijnselenoptreden,bijv.bijhettrekkenvandezegewasseninkistjesvanmet
superwolmanzoutDgeïmpregneerdhout."Leafscorch"bijleliesbleekmet
hetfluorgehaltevanhetgewasgecorreleerdtezijn.Tussendecultivars
vanhetveelgebruikteproefgewasfresiakwamenduidelijkeverschillennaar
voren.Merkwaardig isdatcultivarsdiegevoeligblekenvoorfluorinhet
substraat,datinminderematewarenvoorHF-begassingenomgekeerd.Qnna
tegaanhoeschadelijkdefluorideringvanhetleidingwaterkanzijn,werdenproevengedaanmeteennormaledosisvan1dpmFinhetgietwateren
metdetienvoudigeconcentratie.Bijtoepassingvandenormaledosiswerdenovermaatverschijnselengeconstateerdbijenigefresiacultivars,bij
GuzmanniaenbijCymbidium.Bijdehogeconcentratietradschadeopin
Anthuriwn, Scherzerianum,
Croton, Saintpaulia enooknoginanderedande
eerderbedoeldefresiacultivars,maarnietineengrootaantalandereproef74

gewassen.Welsteeghetfluorgehalteindeplant;bijtoepassingvan1dpmF
wasdit alleenduidelijkhetgevalbijenkelegewassenals azalea,calceolaria,fresia "RoyalBleu"encyclamen.Dematevanaantastingvanhetblad
vanfresiaisvolgenseenonderzoekmet 102overNederlandverspreidgenomengrondmonstersookbetrouwbaargecorreleerdmethetinwateroplosbare
fluorgehalteindegrond.Bijhaverhangthetgewasgehaltemeerafvande
pHvandegrond.
Vanvelebloemisterijgewassenisslechtsdoorpraktijkervaringenbekend
watdebehoefteisaanmeststoffen.Doorsystematischebemestingsproeven,
o.a.inemmerswordtgetrachtdeleemteinkennisoptevullen.Erwerd
ondermeergevondendatfresianauwelijksreageertopgroteverschillenin
aanbodvanstikstofenkaliendatdaarentegengerberaenkasrozendankbaar
zijnvoorbeide.Gerberareageerdegunstigoptoedieningvankoper.Het
scheurenvanbloemkelkenvananjerskondoorbemestingmetbOriumnietwordenvoorkomen.VoorpotchrysantbleekdeoptimalepHteliggentussen4,4
en5,7,voorcyclamenomstreeks5,7.
Bijanthuriumenanjerwerddekwaliteitvanverschillende substraten
beproefd.VoorheteerstgenoemdegewasbleekgrofDuitsturfstrooiselte
verkiezenbovenFinsturfstrooiselennaaldenbosgrond.Bijmengingvan25vol.
%polymethaanvlokkenwasslechtsinééngevalgunstig.HetstandaardpotgrondmengselvanAalsmeergafbijanjerseenietshogereopbrengstdandrie
anderesubstraten.
Erblijftsterke interessebestaaninlangzaamwerkendemeststoffen,die
dekwekerdemogelijkheidkunnenbiedenvandelastigeoverbemestingafte
komen.BijtoevoegingvanNitroformaandebasisbemestingmetdebedoeling
hetoverbemestenteondervangen,werdeenbehoorlijkresultaatverkregen;
bijgebruikvanmagnesiumammoniumfosfaatwashetresultaatredelijk.De
mengmeststofOsmocote,waarvandekorrelsmetplastic zijnomhuld,gafin
enkeleproeveneenbevredigendresultaat,maarkoninanderedewenselijkheidvanoverbemestingniettenietdoen.
Dehoudbaarheidvancyclamenwerdnagegaanaanplantendietotaande
bloeiopgekweektwarenbijvier zoutconcentratiesvandebodemoplossing.In
tegenstellingtotdeverwachtingdatdehoudbaarheidzouwordenbevorderd
doorhogereconcentratiestijdensdegroei,washetomgekeerdehetgeval
bijplantendieopeenongunstige standplaatswerdengetoetst.Opeengunstigestandplaatswarenergeenverschillen.
Bloembollen
Gedurendedriejarenwerdenstikstofbemestingsproevenmettulpenuitgevoerd,
waarindehoeveelheidendeverdelingvandegiftoverwinter-envoorjaarsbemestingwarengevarieerdenwaarbijalofnietoverbemestinginmei
plaatsvond.Erwasperproefeengoedesamenhang tussenopbrengstenstikstofgehaltevanbladenbolenerzijdsendehoeveelheidbeschikbarestikstofindegrondinmidden-februari-beginmaart,vermeerderdmetdevoorjaarsgiftanderzijds.Cmdestikstofbehoeftevanhetgewastepeilenzaler
eenbemonsteringvandelaagvan0-40cm gemiddeldhetbestezijn.Deoptimalegiftenliepenvanproeftotproefnogaluiteen.Deproefresultaten
wijzenopeenefficiënterebenuttingvanvoorjaarsgiftendanvandewinterbemesting.
Nagegaanisoftulpenookopanderesubstratendanhetgebruikelijke
zandinbloeikunnenwordengetrokken.Indeeerstetreknamdebloemverdrogingafmetregelmatigewatervoorzieningofmetmeerveenindeonderzochtezand-veenmengsels.Bijdetweedeenderdetrekwarenveenrijkemeng-
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selsbeterdanzuiverzand,terwijlschuimplasticduidelijkachterbleef.
Hetvoldoetnietaandeeisenvaneengoedewaterhuishouding,diebijde
tweedeenderdetrekhogerlagendanbijdeeerste.Bijgebruikvaneen
mengselvantuinturfenturfstrooiseldientaandachttewordengegeven
aandepH.Eenonbekalktmengselvoldoetniet.
Boomteelt
Hetonderzaekmetboomteeltgewasseninpottenspitstezichtoeopdemogelijkheidvanvervangingvandeoverbemestingdoorgebruikvanlangzaamwerkendemeststoffen.Hoewel Cotoneaster aanheteindevanhetproefjaar
desterkstegroeivertoondenatoedieningvan ammoniumnitraatinvier
keer,warenderesultatenmetsommigeandereproduktenbemoedigend.Ineen
proefmet Chamaeoyparis toondendelangzaamwerkendemeststoffen,toegediendbijdeaanvangvandeteelt,zichgelijkwaardigaanhetsnelwerkendeproductinmeerkerengegeven.Overbemestenmetfosfaatenkaliisbij
dezegewassenweinigzinvolindieneenruimebasisgiftistoegediend.Een
vrijlagepHvanhetpotgrondmengselwasaloptimaal.Vantoedieningvan
gipswerdnietzulkeengunstigresultaatgezienalsopbasisvanliteratuurgegevenswasverwacht.Dewenselijkheidvanhetopnieuwtoevoegenvan
spoorelementeninhettweedegroeijaarkonnietwordenaangetoond.

Fruitteelt
Hetgrasstrokensysteemscheptproblementenaanzienvandestikstofbemestingvandevruchtboom.Hetmilieuindezwartgehoudenstrookonderdebomenisvochtigenstikstofrijk,hetwortelmilieuonderhetgrasdroogen
stikstofarm.Debetekenisvanbemestingopdeboom-resp.degrasstrook
wordtondermeeronderzochtineenproefmetDoyennéduCommiceenConference.DeopbrengstenvandeafgelopenjarenlatenziendatbijheteerstgenoemdebreedwortelendegewasdestikstofbemestingWeluitsluitendviade
grasbaankanwordengegeven,maardatbijdeminderbreedwortelendeConferencehetweglatenvanbemestingopdezwartstrooknietkanwordengecompenseerddoorzwaregiftenopdegrasstrook.Tochgingerookbijzware
bemestingvandeboomstrookmeestalnogeenietsgunstigeinvloeduitvan
stikstoftoegediendophetgras,mogelijksamenhangendmeteensnellere
verteringvandebemestemulch.In1973iseenproefbegonnenmetin'1972
geplanterodeSchonevanBoskoop,waarindestikstofhoeveelheid,debreedtevandezwartgehoudenstrookendeplantdichthedenwordengevarieerd.Er
warenduidelijkeverschilleninbladkleurnaarstikstofgiftbreedtevande
boomstrookenintensiteitvandesnoei,aangepastaandeplantdichtheid.
Doordestrokencultuurwordtdekalivoorzieningvandevruchtboomgewijzigd,watvaninvloedkanzijnophetoptredenvanstip.Doorhetniet
bewerkenendoorhetvrijkomenvankaliuitdeopdeboomstrookgebrachte
mulchisdeboomstrookdoorgaanskalirijk,vooralindebovenstelagen.
IneenproefmetCoxOrangePippinwerdgedurendedrieproefjarendeboomstrookopverschillendedieptenbewerkt.Ditginggepaardmeteenbelangrijkeopbrengstdepressiealsgevolgvanvernietigingvanoppervlakkig
groeiendeboomwortels,maarookmeteendalingvanhetkaligehaltevanhet
bladeneenverminderinginhetoptredenvanstip.Hetlijkterop,datde
inonslandenelderswaargenomentoenamevandestipaantastingeengevolg
isvanhethuidigegrasstrokensysteem:chemischeonkruidbestrijdingzonder
grondbewerkingenmulchenvandeboomstrook.
Gedurendedriejarenwerdenwaarnemingenverrichtin28boomgaarden,
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verspreidoverhetgeheleland,omnategaanmetwelke factorenhetoptredenvanstipsamengaat.Opbasisvandebeoordelingvandedrachtinaugustusincombinatiemetbladanalysecijfersofvruchtanalysesbijde
oogstisvolgensdeverzameldegegevenseenredelijkvoorspellingmogelijk
vandestipaantasting,dielater inhetkoelhuis isteverwachten.Het
bleekmogelijk 59%vandevariantie indeaantastingteverklarendoor
middelvaneenmultipeleregressieberekeningmetdefactorendracht,regelmaatvandrachtenen (K+Mg)/Ca-verhouding indevrucht.Dekritieke
grenswaardenwaarbijgeenstipisteverwachten,zijnvoorgenoemdeverhoudingindejaren 1969,1970en1971resp. 12,5,11,4en12,3(op
equivalentenbasis)eninhetblad 0,55,0,33 en0,41.Ineenproefte
Oosthuizenbleekdeaantastingvandeappelsduidelijksamentehangenmet
deK/Ca-verhouding indevrucht.Wasdezelagerdan25dantradgeenstip
op.Dedrachtbeïnvloeddedeminerale samenstellingvanbladenvrucht.
Inenkeleproevenop zandgrondwordtgetrachthetoptredenvanstipterug tedringendoortoedieningvankalkengips.Beideproduktengaveneen
enigszinsgunstigeffect,waarvangipsnoghetbeste.Bespuitingmetkalksalpeterwasevenwelnogteprefereren.IneenproefmetCox'sOrangePippin,waarinmeermalenmetkalksalpeterwerdgespoten,konpasvanafbegin
augustuseentoenamevandecalciumhoeveelheid indevruchtenwordenvastgesteld.Ditbevestigteerdereervaringen,datbespuitingenvóóraugustus
weinig zinvollijken.
Als langzaamwerkendemeststoffenwerd ineenproefmetappelopzeeklei
eenproduktvandierlijkeoorsprongenineenpotproefeldershetsynthetischeGold-Nbeproefd.Heteerstgenoemdeproduktgelijkt inzijnwerking
zosterkopdegebruikelijkekunstmest,dathetnauwelijks langzaamwerkend
magwordengenoemd;hettweedewasdatduidelijkwel.
IneenbespuitingsproefmetureumoplossingbijdepeerBeurréHardy
werdnagegaanofdeboomopdezewijzevoldoendevanstikstof istevoorzien.Hoeweldezebespuitingeneenduidelijkgunstigeinvloedhadden op
deontwikkelingvandeboom,warenzijniet instaatheteffectvandebemestingteevenaren,ooknietbijfrequenteherhaling.Eenbelangrijke
ervaringindezeproefwasdetolerantievoorhogeureumconcentraties.
OmdeoorzakenvanCox's-ziekte indenieuweIJsselmeerpoldersopte
sporen,werdenkelejarengeledeneenonderzoek ingesteldnaardebodemfysischeopbouwvanhetprofielopeenaantalpercelenmet ziekeengezondebomen.Degeconstateerde lageluchtgehaltengeveneenaanwijzing
voordeoorzaakvanhetafstervenvandediepergaandewortels,watbij
dezeziekteoptreedt.Eengunstigereactievandeaangetastebomenopextrafosfaat-enmagnesiumtoedieningbleefuit.
Terbestuderingvande invloedvandestikstoftoestandvandeboomop
deontwikkelingvaneenmijtenpopulatiewerd ineenpotproefhettijdstip
vanbemestinggevarieerd.Dithadduidelijkegevolgen.Zobleekderelatievetoenamevaneierenenmijtenindezomerveel sterker tezijnals
stikstofinmiddenjuniinplaatsvaneindfebruariwasgegeven,hetgeen
opeengrotereeiproduktievandewijfjeswijstbij sterkerestikstofopnamedoordeboom.
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Afdeling Bodemvruchtbaarheidsmodellen
en statistische verwerking
dr.ir.Th.J.Ferrari,

afdelingshoofd

Veeltijdwerdbesteedaanhetadviserenbijdeopzetvanexperimentenen
bijdebewerkingvanresultaten.Specialeaandachtkregendetoetsingvan
verschillen,metbehulpvandezgn.parametervrijemethodenendetheorie
vandemultivariatetechnieken.
Uitgewerktwerdendegegevensuiteenvroegeruitgevoerdonderzoekover
debetekenisvanurine-enmestplekken,dieweidendveeophetlandachterlaat,voordekalivoorzieningvangrasland.Aangetoondwerd,datdeop
dezeplekkengedeponeerdekalivoorhetgraslandalsgeheelslechtseen
geringebemestendewaardeheeft.Verderbleek,datdefinanciëleconsequentiesvanhetverwaarlozenvandemest-enurineplekkenbijhetvaststellenvandeoptimalekalibemestinggeringzijn(ca.ƒ0,07perha)en
buitenbeschouwinggelatenkunnenworden.
OpverzoekvandeRijkslanbouwconsulentvoorBodem-,WaterbeheersingsenBernestingsvraagstukkenwerdeenonderzoekuitgevoerdoverdevraagof
deblauwgevoeligheidsindex,gebaseerdophetschuddenvanaardappelenop
eenschudzeef,geschiktisvoordepraktijk.Hetbleekdatdemethode
perspectievenbiedt,maarnognietvoldoendeuitgewerktis.
Hetmodelomdeuitspoelingvanniet-geadsorbeerdeionenzoalschloride
ennitraatmetdecomputerteberekenenenhetgedragtesimuleren,is
uitgebreid;hetkannuookgebruiktwordenomdeverzoutingvandegrond
vanuithetgrondwateronderinvloedvandeverdampingteberekenenente
bestuderen.Hetmodelbeschrijfteveneensdeveranderingenindevochtgehaltenindegrond.Inverbandhiermeekanhetookgebruiktwordenbijhet
zoekennaarcriteriavoorgrondbewerkingenvoorbespeelbaarheidvan
sportvelden.
Bijdeopbouwishetaccentgelegdopdemogelijkheidhetmodelvoor
praktischetoepassingentegebruiken.Hierbijwerdineersteinstantiegedachtaannitraatuitspoeling indewinterperiode.Debestuderingvanhet
gedragvanchloorafkomstigvanhetzoutt.b.v.desneeuwbestrijding,is
eenanderemogelijkheidvantoepassing.Alsgegevensoveraardvanhet
profiel,begingegevensoverzout-enwatergehalten engrondwaterstandbekendzijn,kandeuitspoelingvannitraatenchloorovereenlangeperiode,
b.v.125dagen,onderinvloedvaneengegevenregenvalberekendworden.
Inditverbandishetbelangrijktevermelden,dathetwerkvandeafdelingwerdbelemmerddoorhetwegensdepersoneelsstopnietkunnenvervullenvandereeds 2\ jaarbestaandevacature (middelbarekrachtbijhet
simulatie-onderzoek).Hetgevolgwaso.a.dattoepassingvanhetuitspoelingsmodeloppraktischeproblementeweinigvandegrondkonkomen.
InsamenwerkingmethetproefstationvoordeGroenten-enFruitteelt
onderGlasteNaaldwijk,iseenbegingemaaktmethetgeschiktmakenvan
hetsimulatiemodelvandeuitspoelingvananionenvoordeberekeningvan
degewenstehoeveelheidspoelwaterintuinbouwkassen.Deopzetisommet
behulpvanmodelberekeningentekomentothetformulerenvanenigevuistregelsvolgenswelkededoorspoelingvanmetchlorideverontreinigdekasgrondendienttegeschieden.
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Hetuitdragenvankennis over systeemdynamica,over toepassing hiervan
opconcreteproblemen,enoverhetgebruikvande simulatietechniek bij
destudievanprocessenkreegveelaandacht.Driecursussenover systeemdynamica,elkvan12-20uur,werdengegevenaanstudenten doctoraal
economievandeRijksuniversiteit teGroningen,aanmedewerkersvanhet
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid enaandeelnemers aandecursusQnderzoektechniekvanhetMinisterievanLandbouwenVisserij.Eenbeginis
gemaaktmetmedewerking aandeinterfacultaire cursusMilieukunde voor
studentenvandeUniversiteitvanAmsterdamdoorhetgevenvan colleges
over systeemdynamica.
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Algemeen

Bestuurs-

en

beheerszaken

Op6december1972namhetbestuurinzijn 82e vergaderingafscheid
vandevoorzitter,prof.dr.M.H.vanRaalte.Indiensplaatswerdmetingangvan1januari1973ir.J.Prinsbenoemd.Hetbestuurvergaderdein
1972op1februari,13junien6december;in1973op6februari,1mei
en11december.
DeCommissievanBeheervoordeIB-bedrijvenindeNoordoostpolderbelegdein1972zesvergaderingen:op7januari,10maart,15mei,6oktoberen24november,enin1973vier:op9maart,2mei,24septemberen
26november.
Algemene

zaken

Metingangvan1september1973werden,wegenshetvertrekvanhethoofd
vandeafdelingPersoneelszaken,deheerK.Mulder,deafdelingPersoneelszakenendeafdelingFinanciëleenMateriëleZakensamengevoegdtot
deafdelingAlgemeneZaken,onderleidingvandeheerJ.J.Eekhof.
Personeetszaken
1972
Formatiepersoneel.
Inverbandmetdeinkrimpingvanhetpersoneelsbestandinhetkadervandedoorderegeringdoorgevoerdebezuinigingen
ontvingenverschillendeonderdeDirectieLanbouwkundigOnderzoekvanhet
MinisterievanLandbouwenVisserijressorterendeinstitutenopdrachttot
verminderingvandepersoneelsformatie 1972.VoorhetIBbetekendedit
eeninkrimpingmet11plaatsen,waardoordeformatiemoestwordenteruggebrachttot177A-plaatsenen16X-plaatsen(tenlastevanderden),totaal193plaatsen.
Indeloopvan1971warenreeds9vacaturesgeblokkeerd.Daarvanmocht
1wordenvervuld (machtigingvoorboekhouder),terwij1opgrondvande
aardderfunctie1medewerkervandehuishoudelijkedienstnaardeformatiemoestwordenovergebracht (voorheentenlastevanhetmateriëlekrediet).Debezettingper1januari1972wasaldus1 9 5 + 1 + 1 vacatureis
197,zodatdeeersteviernieuwontstanevacaturesmoestenwordengeblokkeerd.
Geletopanderejarenwashetpersoneelsverloopopvallendgering,
waaruitwellichtnogietsvandegeringerewerkmogelijknedeninhetnoorddenvaltoptemerken.In1972ontstonden11nieuwevacatures,waarvan
2doorvertrekmetouderdomspensioenvandeherenA.deGroot (1mei)en
H.Homan(1oktober)en2dooroverlijdenvandeherenD.J.vanUiterten
J.vanDijk (27mei).Hoewelmetdeze4vacaturesdelimietwasbereikt
van193,moesteninverbandmeteenvoorgenomennieuweinkrimpingvande
totalepersoneelsbezettingvandeDirectieLandbouwkundigOnderzoekover
dejaren1973en1974ookdeverderein1972ontstanevacaturesalvast
wordengeblokkeerd.Wegenshuwelijkofaanvaardenvaneenanderebetrekkingvertrokkenslechts4personeelsleden,namelijkmevrouwM.SchuringaLeFèvre,mejuffrouwH.Hoeksema,mejuffrouwP.C.J.Noormanenmevrouw
J.Postma-Bakker.Naastdezeinkrimpingdoornatuurlijkeafvloeiingwerd
demogelijkheidgeopendomaanpersoneelsledenindeleeftijdvan60jaar
enouderophunverzoekmetingangvan1oktober Êrvoiontslagmettoekenningvanwachtgeldteverlenen.Hiervanhebber -iemeat rkersgebruikgemaakt,namelijkdeherenD.G.Groenendal, o. JansenenA.J.
Meyer.
Voorlopigmoestdeactiviteitvoorwervingvannieuwpersoneelworden
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opgeschort,afgezienvanseizoenkrachten.Slechtsdeenevacaturevan
boekhouderwerdop1julivervulddoordeaanstellingvandeheerJ.van
Wolde.
Depersoneelsbezettingop31december1972bestonduit186personen.
Overig personeel. Tenbehoevevandeextrawerkzaamhedeninhetseizoen,o.a.deverzorgingvanproefveldenenproeveninkassen,werdenop
arbeidsovereenkomsttewerkgesteld:dedamesL.Slager,M.F.S.Andelaen
E.Zandstra-Bosma,deherenT.Harms,Hs.Hartlief,F.Klinkhamer,J.
Tienkamp,H.Veld,D.Westerhoek.
Op31december1972warenbovendeformatiewerkzaam:4personenbij
dehuishoudelijkedienst (waarvan1voorhalvedagen),1wegensvervangingvaneenlangdurigzieke,1inonvolledigdienstverband,3losse
krachten (seizoenwerk),4stagiaires,2doorhetLandbouwkundigBureau
derNederlandseStikstofmeststoffenindustriegedetacheerdeonderzoekers,
1analistvanhetWaterloopkundigLaboratoriumen1doorhetConsulentschapvoorBodem-,Waterbeheersings-enBemestingsvraagstukkengestationeerdeonderzoeker (dezewerdinmeiovergeplaatstnaarWageningen).
Arribts- en dienstjubilea.
Vijfentwintigjaarinoverheids-ofTNOdienstwaren:mej.H.Draaijerop1juli (tevensIB),deherendr.L.K.
Wiersumop1november1969;ir.J.T.N.Venekampop25januari;dr.J.J.
Schuurmanop20januari (bijIB);A.J.Meyerop16april,J.Harmannyop
27mei (tevensIB),H.Lukkenop1juni (tevensIB),ir.L.C.N,dela
LandeCremerop1september (tevensIB),dr.ir.Th.J.Ferrari(bij IB),
J.Florisop10oktober (tevens IB),A.deHaanop7november.
Koninklijke
onderscheiding.
DeheerK.Mulder (hoofdafdelingPersoneelszaken)werdop30aprilbenoemdtotRidderindeOrdevanOranje
Nassau.
Stagiaires. Voordevervullingvaneenpraktijktijdt.b.v.hunstudie
warenenigetijdoparbeidsovereenkomstwerkzaam:dedamesE.H.M.PentermanenE.H.M.PondsendeherenH.J.BrinkemaenD.A.Masselink(als
stagiairesvandeGroningerAnalistenschool,totjuni1973);T.Breimer,
J.P.Lindenbergh,D.J.Mulder,J.G.BokhorstenJ.Oosterwegel (LH,Wageningen);H.LeendersenW.Santman(Chr.HLS,Dronten);W.A.terHorst
(HLS,Groningen),G.Veenstra (M.Tb.S,Frederiksoord).Verderalsgasten
nogP.E.Zanstra (R.U.Groningen)enmejuffrouwH.M.Ubels(BibliotheekenDokumentatie-AkademieGroningen).
1973
Formatiepersoneel.
DeDirectieLandbouwkundigOnderzoekontvingdeopdrachtomoverdejaren1973-1974hetpersoneelsbestandmetongeveer10%
intekrimpen,hetgeenvoorhetIBeenvoortzettingvaneenlangereeks
inkrimpingenmetzichmeebrengt.DedirectievanhetIBsteldemededaarom
eenreorganis:.tieschemaopmetalsbasisdeprioriteitenvandeonderzoekterreinenendedaarvoorgewenstepersoneelsbezetting.Leidraadvoordeze
herstructureringwashetrapportvandeinstellingenvoorlandbouwkundig
onderzoek"Bijdragetoteenmeerjarenplanvoorhetlandbouwkundigonderzoek1972-1976".
Deministerheeftindeloopvanhetjaarzijngoedkeuringgegevenaan
deinditrapportneergelegdeherstructureringsvoorstellen.Daarbijwerd
deIB-formatievoordezejarenalsvolgtvastgesteld:A-formatie:159
plaatsen,X-formatie:16plaatsen,totaal:175plaatsen.
Op1januariwaren184formatieplaatsenbezet (dedamesA.Meteren
D.E.Tuinhaddenm.i.v.dezedatumontslaggenomen).Indeloopvan1973
vertrokken12personen:J.M.vanKeulen (1augustus)enC.Krijgh (1sep-
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tember)metouderdomspensioen;J.J.H,deBoer (1mei),K.Mulder (1september),ing.J.Nijhof (1oktober)enL.Knot (1november)opwachtgeld;
mej«?J.A.G.Mulder (25januari), mej.J.T.Horlings (5maart),mej.R.
Mannes (1juni),mej.S.vanDijk (1september),mevr.H.F.vanderBoomDrayerening.F.G.H.Furnée(1oktober)wegenshuwelijkofhetaanvaardenvaneenanderebetrekking.DeheerW.J.Kuizengavertrokop1februarimetinvaliditeitspensioen,daardoorkondeheerA.Warnersdefinitief
wordenaangesteld.
Erwerdenditjaargeenpersonenindeformatieaangesteld.Depersoneelsformatiebestonddaardoorop31december1973uit172personen.In
deloopvanhetjaariserbijhetministerieopgewezendathetonvervuldblijvenvansommigevacaturesstagnatieinhetwerkveroorzaakt.
Zevenplaatsenwerdenals"harde"vacaturesbijhet ministerieaangemeld.
Overig personeel. Tenbehoevevanextrawerkzaamhedeninhetseizoen,
o.a.verzorgingvanveldproevenenproeveninkassen,waren15personen
gedurendeeenaantalmaandenbijonswerkzaam.Op31decemberwarenboven
deformatieindienst:3personent.b.v.dehuishoudelijkedienst(mevr.
0.Rutgers-Koning,dieinonvolledigdienstverbandwerkzaamwas,namop
18novemberontslag),3alsvervangingvanlangdurigzieken(H.G.Dieperinkvoormej.A.J.A.Tap,mej. A.A.M.SmitvoorC.W.F.OlthuisenJ.
TienkampvoorJ.Honebeek),1(mevrouwJ.Klinkert-Meyer)voorJ.M.
Kooistra,dieinmilitairedienstis,1inonvolledigdienstverband(J.P.
Riedel).Verderwarenopdezedatumwerkzaam5stagiaires,2doorhet
LandbouwkundigBureauderNederlandseStikstofmeststoffen-Industriegedetacheerdeonderzoekersen1analistvanhetWaterloopkundigLaboratorium.
Ambts- en dienst jubilea. Vijfentwintigjaarinoverheidsdienstwaren
ir.J.A.Grootenhuisop1maart,J.vandenBosop5april (tevens25
jaarindienstvanhetIB),R.J.Bathoornop6juli,J.G.Bolhuisop15
juli(tevens25jaarindienstvanhetIB),dr.ir.P.Delverop18novemberenH.K.Stoklaop26november.
Stagiaires.
Voordevervullingvanpraktijktijdt.b.v.hunstudiewarenenigetijdoparbeidovereenkomstwerkzaam:L.J.BrandenM.L.van
Beusichem (LH),mej.T.G.J.Treffers (M.Tb.S),H.J.Brinkema,mej,G.
Jager,D.A.Masselink,H.F.Pelupessy,mej.H.T.M.Penterman,mej.E.M.H.
Ponds,mej.A.E.A.vanSluys,mej.J.Vedder (volontair)enM.R.Veninga
(GroningerAnalistenschool).W.J.Romersenmej.L.Hartman(BibliotheekenDokumentatie-AkademieGroningen)vervuldenhunstageperiodebijdebibliotheekalsgasten.

Financiële zaken
1972. Per1januariwerdhetuniformerekeningschemavoorinstellingen
voorlandbouwkundigonderzoekressorterendeonderdeDirectieLandbouwkundigOnderzoekaandeinstituteningevoerd.IndecembervondeenvergaderingplaatsOverautomatiseringvandeprojectenadministratie.
Indevacaturevooreenboekhouderkonop1juliwordenvoorzien.
Ruimachtmaandenwasdezeplaatsnietbezet,hetgeenvooreengrote
achterstandindewerkzaamhedenheeftgezorgd.
Deoorspronkelijkvoor1972toegezegdemateriëlesubsidiewerdinde
loopvanhetjaarverhoogdmetƒ100000, nl.ƒ20000vooronderzoek
overdegevolgenvanzwaremestdoseringen,ƒ20000voordeaanschafvan
fermentatie-apparatuurvoorhetmest-gier-stankonderzoekenƒ60000voor
grond-engewasonderzoek.
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Vandeditjaaraangeschafte apparatuurvermeldenwij een"Nautamix"snelmengermetaan-enafvoerbanden eneenultrasonereinigingsbak.Voor
tweeteleprints,tweemodemseneenkaartlezerwerd gereserveerd.
1973. Degrootboekadministratie werdper 1januaridoormiddelvande
computervanIWIS-TNObijgehouden.Verderoverlegoverde automatisering
vandeprojectenadministratie hadplaats.
Eendeelvandeachterstand inhetafsluitenderjarenenhetopmaken
vandefinanciëleverslagenkonworden ingelopen,ondanks langdurige
ziektevaneenmedewerker.
Gedurendeditjaärwerdeno.a.aangeschaft:fermentor-laboratoriumeenheid,auto-analyzer,atoomabsorptiespectrofotometer, maaidorser.
Huisvesting

1972. Debouwvandemiddenwand indegrondtrog,defunderingenvoor
hetaandrijfmechanismevoordesleep-meetwagen,alsmededewagen zelf
kwamengereed.Ditwasinhetvoorjaar eveneenshetgevalmetdeverbouwingvanhetwoongedeeltevandeproefboerderijteHaren.Deschade,veroorzaaktdoorde stormvan 13november,bestondvoornamelijkuithetomvallenvanhetmuurtjedatterafschermingvandeventilatoropdelaboratoriumvleugel isgeplaatstenuit glasbreuk.
1973. Per1novemberkwamhettweedeperceelgrond (ca.9ha)vande
proefboerderijinHarenteonzerbeschikking.Opdracht tot gedeeltelijke
drainage enegalisatieisgegeven.
Desindsjuni 1970slependekwestievande zonweringuitde gebouwen
kwamvoorhetwerkplaatsgebouw,medealsproef,toteenoplossing.De
overigegebouwenwachten,vooral omfinanciëleredenen,nogopvoorzieningen.
DeDr.H.J. Lovinkhoeve teMarknessewerdaangesloten ophet aardgasnet
envoorzienvaneencentrale-verwarmingsinstallatie.
Buitenlandse

bezoekers

1972

Hetaantal individuele buitenlandse bezoekersin1972bedroeg 82. Ze
warenafkomstiguitdevolgende landen:Australië (6), België (3),CanarischeEilanden (1), Denemarken (4),B.R.Duitsland (6),Egypte (1), Finland (1),Groot-Brittannië (24), Ierland (2),'India(2),Indonesië(1),
Israël (4),Joegoslavië (3), Nieuw-Zeeland (2),Oostenrijk (1),Pakistan
(1),Polen (1), Roemenië (2),Singapore (1), Tsjechoslowakije (1)>USA
(9),ZuidAfrika (1),Zweden (2),Zwitserland(3).
Bovendienwerdenop 12juni5Iersetuinbouwkundigeno.l.v.Mr.Browne
ontvangenenop 28juni43medewerkersvandeOsterreichischeDUngerberatungsstelle.Op19september brachten6Australische jongeren,winnaars
vandeP&0CanberraAward,eenbezoekaanhet instituut.
1973

Indit jaarwashetaantal individuelebuitenlandsebezoekers 65. Ze
warenafkomstiguitdevolgende landen:Australië (4), België (7),Canada
(1),CostaRica (1), Denemarken (1),B.R. Duitsland (13),Frankrijk(1),
Griekenland (1), Groot-Brittannië (8),Ierland (3),Israël (3),Italië(1),
Japan (2),Kenya (1), Nieuw-Zeeland (1),Noorwegen (2), Oostenrijk(1),
Pakistan (1), Peru (1),Polen (4), USA (6),Zweden (2).Vanhenverbleefvoor langere tijdaanhet IB:P.KoukoulakisuitLarisa,Griekenland (7maart-eind augustus).
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Erwerdenop22maart5personenuitde USSR ontvangen,o.a.deministervanlandbouwvandeOeSSRendelandbouwattaché,H.C.Kontsjaruk).
Van26maarttot13aprilnamen7deelnemers aandeInternational Course
onSoilScience (IAC)deelaaneendoorhetIBgegevencursusinHaren.Op
7 juniwashetIBexcursiedoelvan13fruittelersuitFrankrijk. Ir.Redlichbezochtop18junihetinstituutmet10ingenieursuitFrankrijk.Op
11 septemberkreeghetIBweerbezoekvan6AustralischeP&0CanberraAwardwinnaars,enop29septembervaneengroepdeelnemersaaneenIACcursus.
Buitenlandse

reizen,

congressen,

symposia

1972

Dr.ir.P.F.J.vanBurgwoondeop12-14januari,16-18februarien22-23
junidevergaderingenvandeFertilizerSocietyinLondenbij.Van16-18
februariwasdr.ir.K.W.Smildeopdezevergaderingaanwezig,o.a.omer
eenlezingtehouden.Op25-28januariwoondeir.G.J.Kolenbrander,als
afgevaardigdevanOECDteParijs,eenvergaderingvanhetExpertPanelvan
deFAOinRomebij.Hijwasop6februari-4maart,25april-13meien
30mei-10.juniaanwezigopdevergaderingenvandeWorkingGrouponFertilizersandAnimalWasteinParijs.
Van27tot28februaribrachtdr.H.vanDijkeenbezoekaanShellResearchWoodstockinSittingbourne,inzakeomzettingenvanDDindegrond.
Ir.Kolenbranderwasop8-10maartinParijsenhieldeenvoordracht
voordeISMA.Dr.ir.Th.J.Ferrariwoondevan14tot17maartdebijeenkomstvande'InternationaleWerkgroepvoorBodemvruchtbaarheid bij, in
Rauisch-Holzhausen (BRD).Dr.ir.H.A.Sissinghhieldeenvoordrachtover
deontwikkelingvandePw-methodevooreenbijeenkomstop15-16maartvan
ledenvandeVDLUFA,afd.bodemonderzoek,teBonn.Ir.R.Reuderink
woondeop23maartdevergaderingvandeFertilizerSocietyinLonden bij.
Dr,W.vanDrielnamdeelaanhetsymposiumvandeIAEAop9-15aprilin
Bied (Joegoslavië)enir.P.Boekeiop17-19aprilaandevergadering
"TheFundamentalsofSoilConditioning"teGent.
Dr.C.H.E.Werkhovenwasvan2tot5meiinEngelandomkennistemaken
metEngels onderzoekophetgebiedvanbewegingvanionenindebodemen
opnemingdoordeplant.Ir.S.deHaanbezochtop7-9juniRothamstedExperimentalStationinHarpenden (Engeland).
Van 12-16junibrachtir.C.vanOuwerkerkeenbezoekaanverschillende
plaatseninWest-DuitslandenOostenrijk,voornadereoriëntatieophet
gebiedvanbouweninrichtingvangrondtroggenenhetverkrijgenvaneen
overzichtvanhetDuitseonderzoek overminimalegrondbewerking.Drs.G.
Jagernamop19-24junideelaanhetsymposiumModernMethodsintheStudy
ofMicrobialEcology,georganiseerddoordeZweedse IBP-commissieinUppsala.Op26-30juniwoondedr.ir.VanBurghetSecond Congressof
ChemistryinBratislava (CSSR)bij.Dr.VanDijkwasop26-30juniinHelsinkiomhetvierde International PeatCongressbijtewonen,dr.ir.
Smildeheeftvoorditcongreseenlezinggehouden.Dr.ir.VanBurgbracht
op4-5julieenbezoekaanhetproefstationvandeOostenrijkse stikstofindustrieinSteyr.Dr.Werkhovenwoondeop10-14julihetcolloquiumvan
het International Potash InstitutebijinLandshut (BRD).De20een21e
wasdr.K.Dilzopproefveldbezoekbijdr.SommeraandeUniversiteitvan
Bonn.
Van2-11septemberwoondedr.ir.J.vanderBooninBudapesthetderde
ColloqueEuropéenetMéditerranéensurleContrôledel'Alimentationdes
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Plantescultivéesbij.Ing.F.RiemVisnamvan11tot15septemberkennis
vantechnische,organisatorischeenlandbouwkundigeaspectenvanverregeningvanafvalwatervanaardappelmeelfabriekeninGmünd (Oostenrijk)en
Schrobenhausen (BRD).Op17-21septemberbrachtdr.B.J.vanGooreenbezoekaanlandbouwkundigeinstituteninGroot-BrittanniëenIerland.Dr.
P.K.Peerlkampwoondevan18tot22septemberinWenendevergaderingvan
deWest-EuropeanWorkingGrouponSoilStructurebij.Indezelfdeperiode
woondeir.C.M.J.SluijsmansdevergaderingvanhetVerbandLandwirtschaftlicheUntersuchungs-undForschungsanstalteninMainzbij.Op17-21septembernamdr.ir.R.ArnoldBikinDuitslanddeelaanhetsymposium
WaterSupplyunderGlassandPlastic.
Ir.Kolenbranderwasvan11tot14oktoberbijdeOECDteParijs.Op
4-5en19-20oktoberbezochtdr.VanBurgdebestuursvergaderingvande
FertiliserSocietyinLonden.Vande9etotde13emaaktehijeenANWBstudiereislangsnationalelandschapsparkeninGroot-Brittannië.Op16,17,
18en19oktobermaaktedr.L.K.Wiersumeenstudiereisnaarinstituten
inKielenHannover.Ir.Sluijsmansening.G.H.Arnoldwarenop19en20
oktoberaanwezigbijdevergaderingvandeDuits-NederlandseCommissie
voorlandbouwkundigonderzoekinGeisenheim (BRD).Van23-25oktoberbracht
dr.ir.SissingheenbezoekaandeLandwirtschaftlicheForschungsanstalt
BüntehofinHannoverenhieldaldaareenvoordracht.Ir.G.Lebbinkbracht
van31oktobertot3novembereenbezoekaanhetInstitutfürBiologiein
Braunschweig (BRD),i.v.m.zijneigenonderzoek.
Van8tot10novemberhieldir.KolenbranderinGenteenvoordrachtin
hetkadervanhet25-jarigbestaanvanhetBelgisch-NederlandsCultureel
AcGOordenvan15-19novemberbezochthijinIerlandhetlandbouwproefstationteWexfordenhieldhijeenvoordrachtinDublin.Dr.VanDijkwoonde
op9-10novemberdeZwischenahnerTorftageinBadZwischenahn(BRD) bij.
Dr.Werkhovenenir.P.deWilligenhaddenop21-22novembereenbespreking
inHannoveroverparametersvooreencomputersimulatiemodel.Dr.DeGroot
hieldde22enovembereenlezingvoorhetSymposiumoverhetScheldeestuariuminAntwerpen.
1973
Dr.Dilzening.Arnoldwoondenop6-9februarideGetreidetagungin
Detmoldbij.Dr.ir.Sissinghbrachtindeperiode19-24februaribezoeken
aaninstituteninIpswich,LittlehamptonenOxford,tevenshieldhijeen
voordrachtvoordeSCI-meetinginLonden.
Van21tot23maartbrachtendr.VanDriel,ir.Sluijsmansenir.DeHaan
bezoekenaanenkeleDuitseinstitutenenhaddeneenbesprekingovereen
Duits-Nederlandsesamenwerkingophetgebiedvanhetlandbouwkundiggebruik
vanafvalstoffenvandemenselijkesamenlevingvoorali.v.m.hungehalten
aanzwaremetalen.Dr.VanDrielenir.DeHaanbrachtenmethetzelfdedoel
nogmaalsbezoekenaanDuitseinstitutenvan4tot8juni.
Ir.J.P.N.L.RoordavanEysingamaaktevan8tot11aprileenstudiereis
naarEngelandennamdeelaanhetcongresvandeInternationalSocietyfor
FluorideResearchinOxford.Ir.Reuderinkvergaderdede9eaprilinBrusselmetdeBenelux-WerkgroepKunstmeststoffen.Dr.VanDijkwoondevan10
tot13aprildevergaderingvandeWorkingGrouponStandardizationof
PeatProductsoftheInternationalPeatSocietyinEbeltoft (Denemarken)
bij.
Dr.Wiersumnamop7-11meideelaanhetThirdInternationalCongress
onSoillessCultureinSassari(Sardinië)enhieldereenvoordracht.Van
19tot21meibrachtdr.DeGrooteenbezoekaandeuniversiteitteKiel,

waarhijeenlezinghield.Dr.ir.Ferraribezochttussen27meien3juni
eenaantalproefveldeninHongarije,OostenrijkenJoegoslaviëenwoonde
eenvergaderingvandeInternationaleArbeitsgemeinschaftfürBodenfruchtbarkeitinHongarijebij.
Van4tot8junibrachtenir.VanOuwerkerkening.RiemViseenbezoek
aanonderzoekinstitutendiezichbezighoudenmetdeaanlegenhetonderhoudvangrassportvelden,inGiessen,BonnenBetzdorf.Dr.Werkhovenen
ir.DeWilligenbrachtenop7en8junieenbezoekaanhetSoilScienceLaboratoryvandeUniversityofOxfordvoorgesprekkenovereensimulatiemodelvoordebewegingvanCaenKnaardewortel.
Dr.DeGrootnamop3-5julideelaanhetEuropeseColloquiumoverde
besmettingvandemensenzijnmilieumetkwikencadmiumteLuxemburgen
9-14juliaanhetsymposiumoversedimentatieinkustmilieusteBordeaux.
Op4-6augustusnamdr.ir.ArnoldBikkennisvandenieuwsteregelprincipesvoorhetautomatischwatergevenindeglastuinbouwinKopenhagenen
Odense.
Dr.ir.K.W.Smildeenir.C.M.J.Sluijsmanswoonden3-7septembereen
studieweekbijover"Soletfertilisation"inGembloux (België).Van5tot
8septembernaming.RiemVisdeelaanhetzesdeInternationalesRasenkolloquiuminGiessen.Dr.ir.VanderBoonendr.ir.ArnoldBiknamenvan
10tot13septemberdeelaanhetsymposiumArtificialMediainHorticulture
inGent.Dr.VanDijkwoondeop24-28septemberhetinternationalesymposium
overgrondontsmettingbijmetir.Lebbink,diedaareenvoordrachthield.
Op25septemberbrachtir.VanGooreenbezoekaandr.R.Heysservanhet
ForstbotanischesInstitutinGöttingen.Ir.P.Boekeiwoondeop17-21septemberdeLUFA-TagunginRegensburgbij.
Van1tot5oktobernamir-L.C.N,delaLandeCremerkennisvanhet
onderzoekophetgebiedvan"FarmWasteManagement"inEngelandenSchotland.Op19en20oktobernamdr.VanBurgdeelaandevergaderingvanhet
bestuurvandeFertiliserSocietyinLonden.
Van4tot7decembernamdr.DeGrootdeelaandeConferenceonHeavy
MetalsintheAquaticEnvironmentteNashville (Term.).Op10december
brachthijeenbezoekaanKaweek-BerylcoIndustriesteNewYork (N.Y.).
Centraal

laboratorium

Hetaantalbinnengekomenmonstersbedroegin1972ca.14000enin1973
ruim15500.Hetaantalelementendaterinteronderzoekwerdgevraagd
isnogtoegenomen.NaastN,P,K,CaenMgneemtvooraldebelangstelling
naarhetgehalteaanzwaremetalentoe,waartoeo.m.terekenenvallen
Cd,Ni,Cr,Pb,Co,Fe.VoortsvielenonderhetonderzoekooknogdeelementenMn,Mo,BenZn.Debelangstellingvoorhetgehalteaanminerale
stikstofingrondextractenwordtgroternuderesultatenookalsinformatiegebruiktgaanwordenvoordebemestingsadviezen.Hetdeelnemenaanhet
onderzoekvandeinternationaleuitwisselmonsterswerdookin1972-1973
weervoortgezet.Daarnaastvondweerregelmatigdeuitwisselingvande
standaardgrondmonstersplaatstussenIB,BLenKampen.Hetcijfermateriaalwerdoverenweerregelmatigvergeleken.
DeaandachtvanhetCentraalLaboratoriumrichttezichverdernogop
debepalingvandeverschillendefosfaatvormenindrainwatermonsters,ter
onderscheidingvantotaal-fosfaatvanorganischgebondenPenorthofosfaat.
Enigebinnen-enbuitenlandsebezoekerstoondenbijhunbezoekaanhetlaboratoriumbelangstellingvoordehiergebruikteanalysemethoden.
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Statistische

techniek

Doordetoenamevanhetcomputergebruikwerdhetfeitdatweeenpro^
grammaslechtseenmaalperdagbijdeRijksuniversiteitteGroningenvoor
verwerkingopdeTR4(Telefunken)kondenaanbieden,steedsmeeralseen
bezwaargevoeld.Hetontwikkelenvaneenprogrammaduurdehierdoorvaakte
lang.Ditwasaanleidingomvoor1972eenminicomputer,indemeesteenvoudigeconfiguratievoorverwerkingvaninFortranenBasicgeschreven
programma's,opdeaanschaffingenlijstteplaatsen.Opadviesvande
Rijkskantoormachinecentrale enhetBureauvoorOrganisatieenEfficiency
vanhetMinisterievanLandbouwenVisserijwerdbesloteneerstnogenige
ervaringoptedoenopeenteletypeterminalverbondenmetdeCDOcomputer
vandeRU.
Medio1973werdofficieeltoestemmingontvangenvooraansluitingvaneen
Teleprint390opdeCYBER74-16vandeRU,waarnatweeTeleprints390werdenbesteld.Hetisdebedoelingdatéénvandezealsponsbandponserzal
wordengebruikt.EnigedagenvoorkerstmisontvingenwedeTeleprints.

Ontwikkeling universeel

variantie-analyseprogx'amma

Devariantie-analyseisaanhetIBeenveelgebruiktestatistischeanalysemethode.Helaasheeftmenbijhetgebruikvaneencomputervoornagenoegelkproefmodeleenapartprogrammanodig,enaangezienmenbijhet
opstellenvaneenproefnietvaneenbeperktaantalmodellenuitgaat,zittenwemetdenoodzaakdatsteedsweervariantie-analyseprogramma'smoeten
wordengeschreven.Hierkomtnogbij,datdehoeveelheidteverwerkengegevensperproefmodelinderegeldemoeitevanhetprogrammerennietloont
endekansvrijklein(20-30°s)is,datzo'nprogrammaindeeerstvolgende
jarenweergebruiktzalworden.
HetbovenstaandenoodzaaktehethoofdvandeRekenkamer,deheerD.K.
vanMullem,naaranderemogelijkhedentezoeken.Uitvakliteratuurenprogrammabibliothekenvanandereinstellingenkongeenaanwijzinggevonden
wordenvoorhetbestaanvanwatmeeruniverselevariantie-analyseprogramma's.Eenanalysevanvariantie-analyseberekeningenleiddetotdeontwikkelingvanprogrammaVARI,datnatweemaandenwerdgevolgddoorVARII,
eengeavanceerdevormvanVARImetmeermogelijkheden.
Hetvariantie-analyseprogrammaVARIIwerktmettwee-soortengegevens:
(1)gedetailleerdegegevensvanhetproefmodel,waarmeehetprogrammabestuurdwordt,en(2)deteverwerkengegevens.Metditprogrammakonca.
95%vandevariantie-analyses in1973wordenuitgevoerd.Opeenwatlangeretermijnzalditpercentagewellichtgemiddeldongeveer80zijn.Inaanmerkingnemendedaternogmogelijkhedenzijnhetprogrammaverderteoptimaliseren,stemthetbereikteresultaattottevredenheid.

Bibliotheek
Hetaantaluitleningenbedroegin1972:2235,waarvan30aaninstellingenenpersonenbuitenhetIBenin1973:2203,waarvan32buitenhetIB.
Hetaantalaanvragenaananderebibliothekenwasin1972:609,waarvan
497positiefwerdenbeantwoord,in1973:595,waarvan505positiefbeantwoord.
Vandenieuweaanwinsten (totaal1159,exclusieftijdschriftenenvervolgwerken)werdenerindezetweejaar789opgenomenalsseparaat,328
alsboek,39alsrapport,2alsmicroficheserieen1alsmicrofilm.Erwer-

90

den19nieuwetijdschriftabonnementenaangegaan,waarvan3gratis;2abonnementenwerdenopgezegd.
Hetbibliotheekbezitomvatthans3918boeken,29.495separaten,152microfilms,21seriesmicrofiches,2911rapporten,584tijdschriftabonnementen,70vervolgwerkenseries (groepen)eneengrootaantaltopografische,
bodemkundigeengeologischekaarten.
Hettotaleaantalbezoekersaandeleeszaalwasca.700,hetaantal
dienstverleningenaanpersonen (zonderuitlening)ca.5000.
Debibliotheekverleende-gastvrijheidaandriestagiairesvandeBibliotheek-enDokumentatie-AkademieteGroningen,elkgedurendeeenperiode
van6weken.
Overdrukkenarchief.
Erwerden48overdrukkeningeschreven,gerouleerd
enverzonden,en49rapportenontvangen.Erkwamenca.2350verzoekenom
overdrukkenbinnen.

Tekenkamer en

fotoatelier

Deuitrustingwerdaangevuldmetdevolgendeapparatuur:eenOcé1400
electrofotokopieerapparaat,eenOcé20vacuümprintervoorhetmakenvan
papierenenmetalenoffsetplaten,eenverrijdbaarstatiefvoorhetmaken
vanverticaleopnamenvangrotereoppervlakken (zoalswortelbeelden)een
uitbreidingvandeLinhofftechnischecamera ( 9 x 1 2cm)totvergrotingsapparaat,een3M;overheadprojector.
Behalvehetnormaletekenwerkwerdenvervaardigd:
1972:
lichtdrukken
fotokopieën
afdrukken op transparante
negatieven:zwart-wit
kleur
diapositieven: zwart-wit
kleur
fotoafdrukken

film

11 972
21 123
113
1 425
376
604
276
4254

1973:
12 445
44 633
135
868
530
190
174
1891

Werkplaats
Behalvereparatiesenrevisiesvanlaboratoriumapparatuur, landbouwmachinesengereedschappenenonderhoudswerkzaamhedenaandegebouwenen
kassen,werdenallerleihulpmiddelenenapparatenontworpenenvervaardigd.
Wenoemenhierslechts:eenringpermameter (waterdoorlatendheid),filterkolomvoorionenwisselaar,verwarmingsapparaatmetverplaatsbarekoelers,eengrondrugmeter,gewassproeiïnstallatie,stofvangkastenmet
sproeiïnstallatieenfilters,apparaatvoorbepalenvanfosfaatdesorptie
uitslibmetafschermkap,segmentbietenkopper,kunststofafzuigkastvoorlaboratoriumtaf
el,meetwagenmetrecorderentoebehoren,2transportwagens
(144droogbakkenperwagen)voordroogstoven,schakelkastmet2recorders
voortemperatuurmetingenindeklimaatkassen

Proeven
VeIdproeven
1972. Doordezachteendrogewinterkonreedsvroegmetdevoorjaars-
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werkzaamhedenwordenbegonnen.Hettweedekwartaalwasechterkoudennat,
waardoornogaleensstagnatieindewerkzaamhedenoptrad.Ookdegroeivan
degewassenwerdvertraagd,zodatveeltijdaanonkruidbestrijdingmoest
wordenbesteed.
Eindaprilwerdbegonnenmetdegrasoogst,dietoteindseptemberduurde.Injunienjuliwerdenveelproefoogstenuitgevoerd.Degraanoogstverliep,ondanksdeoogstvan40proefveldenvoordePD,ergvlotdankzij
redelijkweerendebereidheidtothetmakenvanveeloveruren.
Deeindoogstvandeaardappel-enbietenproevenhadeveneenseensnel
verloopdoorhetmooieherfstweer.Deopbrengstvandebietenwasditjaar
verbenedennormaal.Deaardappelopbrengstwasdaarentegenongekendhoog,
vooralopdezand-endalgronden.OpeenproefveldteBorgercompagnie
werdenopbrengstengewogenvanmeerdan60000kg/ha.
DesamenwerkingtussendeveldproevendienstHedelenhetBGDwasuitstekend.
Doordeveldproevendienstwerdenintotaal189proefveldenverzorgd.
Dezeproefveldenwarenonderverdeeldin6626veldjesmeteentotaleoppervlaktevanca.34,5ha.Deverdelingvandeproefveldennaarverzorgingsdienst,gewasenaantalveldjesisintabelXVIIIweergegeven.
TABELXVIII.IB-proefveldenin1972-1973
Gewas

Aantal proefveldenverzorgdvanuit
Haren

graan
aardappelen
gras
bieten
mals
sportveld
appels
aardbeien
tuinbonen
spruitkool
conservenerwten
totaal

Aantal veldjes

Hedel

1972

1973

1972

1973

1972

1973

48
23
26
11
1
9
1
0
10
3
0
132

28
23
30
9
1
9
4
0
10
0
2
116

15
7
10
3
0
0
7
3
10
2
0
57

12
8
4
4
1
0
12
3
10
0
0
54

1930
1427
1875
444
12
327
135
85
300
91
0
6626

1424
1298
2417
641
44
327
58
75
300
0
30
6614

OpdeproefboerderijvanhetIBteHarenwerdverbouwd:3,6hazomergerst,
1,8hasuikerbieten,1,65haaardappelen,0,25hastamslabonenen0,2ha
korrelmais.
1973. Dedrogeenzachtewinterenhetdrogevoorjaarwerktenmeeaan
eenvlotverloopvandevoorjaarswerkzaamheden.Beginaprilwaserwel
tegenslagdoorhetweer.Eindaprilwerdreedsheteerstegraslandproefveldgemaaid.Dedroogteinjunienjuliremdedegroeivandegewassen
vrijsterk.
Degraanoogstverliepuitstekend,dankzijgoedweerenoverwerk.Ook
nuwerden40proevenvoordePDgeoogst.Deaardappel-enbietenoogstverliepditnajaarmindervlot.Doorhetzachteweerblevendeaardappelenlang
doorgroeien,zodatpaslaatmetdeoogstkonwordenbegonnen.Dezewerd
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weervertraagd doorslechtweer,waardoorde laatsteaardappelproef eerst
indetweedeweekvandecember geoogstwerd.
Desamenwerking tussendeveldproevendienstHedelenhetBGDwasintensieverdanin1972.DegehelegraanoogstwerddoorhetBGD gecombined.
IB-personeeluitHedelwerkteopproevenvanhetIBS,hetIBVLendeLHin
opdrachtvanhetBGD.
Intotaalwerdendoordeveldproevendienst 170proevenaangelegd enverzorgd.Dezeproevenwarenonderverdeeld in6614veldjesmeteentotale
oppervlaktevancâ. 33ha.Deverdelingvandeproevennaargewas,verzorgingsdienst enaantalveldjesper gewas isweergegeven intabelXVIII.
OpdeproefboerderijteHarenwerdverbouwd: 4,8 haaardappelen,1,5 ha
zomerbieten,o,6hawintertarwe,0,2hasuikerbieten, 0,2hamais en 0,2
hastamslabonen.
Pot- en vakproeven

1972. Erwerden 53proevenmetgrondcultures genomenmettotaal5971
proefpotten.Hetaantalwatercultureswas 21met 914proefpotten.Hiervan
werden9proevenmetradioactieve isotopenverricht.Hetaantalvakproeven
was 24met 1431 proefvakken.
1973. Erwerden62potproeven genomenmetintotaal 6330proefpotten.
Hetaantalvakproevenbedroeg 20,met 1214vakken.
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Kennisoverdracht

In1972en1973versehenen195publikatiesmetIB-medewerkersalsauteurs
ofmede-auteurs.Vandezepublikatiesverschenener36ininternationale
wetenschappelijke tijdschriften,boekenencongresverslagen,19indeakker-entuinbouwvakpers,en47inrapportvorm.Indeloopvan 1973werden
alsnieuw,inprincipe interncommunicatiemiddeldeNota'svanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid geïntroduceerd.Indatjaarverschenen
ervijf.
In1972kreegderedactiecommissie46manuscripterterbeoordelingaangeboden,in1973warenditer35.
MedewerkersvanhetIBhieldenin1972en1973intotaal 249voordrachten,waarvan25inhetbuitenland.
Publikaties
Anoniem (J.Ris). Verwachting stikstofbehoeftein1972.Geefgranenminder
stikstofdannormaal.Verschillende landbouwbladen,februari 1972.
Anoniem (J.Ris).Verwachting stikstofbehoeftein1973.Geefgraneneen
lichterestikstofbemesting.Verschillende landbouwbladen,februari1973.
G.H.Arnold,E.K.MeppelinkenK.Dilz.Stikstofbemestingvangranen. 23.
Produktievankwaliteitstarwedoormiddelvaneenstikstofoverbemesting;
begeleidingvanpraktijkproevenmet zomer-enwintertarwedoormiddelvan
proefvelden,1971.Stikstof6(1972)no.70,424-438.
Evenals invoorafgaande jarenwerdenpraktijkproeven in Noord-Groningen
weerbegeleid met proefvelden. Intotaalwaren ernu 40proefvelden op
representatieve wintertarwe- en zomertarwepercélen.Alle percelen waren
met chloormequat behandeld, ca. 2 litervoorwintertarwe en ca. 1liter
voor zomertarwe. Bijhetuitkomenvanhet laatsteblad werd 50kg N
gegeven.Opbrengst,eiwitgehalte enbakkwaliteit vanhet graanvan de
wel enniet overbemesteveldjes werdenmet elkaar vergeleken. Bij de
wintertarwes (ManellaenCaribo)was deopbrengstverhoging groter dan
bij de zomertarwes (Toto,Kolibri enKleiber). Bij zomertarwes steeg
het eiwitgehalte echtermeer danbij dewintertarwes. Indit opzicht
lijkenKolibri enKleiber zomertarwe gunstige perspectieven tebieden.

G.H.Arnold,E.K.MeppelinkenK.Dilz.Verslagvanhetprojekt "Verbouw
vankwaliteitstarwe".ProefnemingeninGroningen 1969,1970en1971.StichtingNederlandsGraancentrum,Wageningen,1972,71pp.
De praktijk- en instituutsproeven over deverbouwvan tarwemet eenverbeterde bakkwaliteit,genomen indrie achtereenvolgende jarenworden
hierinbeschrevenmet uitvoerig cijfermateriaal.Erwerden opbrengstverhogingen enkwaliteitsverbeteringen verkregen.Voor die verbetering
vankwaliteit iswel gebleken,datmen steedsvan goed-bakkende tarwes
moet uitgaan.Aangezien hetvoorlopig maar zeldenmogelijk zal zijn
voor de zgn.kwaliteitstarwe eenhogere prijs temaken,dient de stik"
stofbemesting ervooral op gericht teworden zohoogmogelijke opbrengsten tebehalen.Een optimale stikstofbemesting leidt op zichzelf al
tothogere eiwitgehalten en totverbetering van debakkwaliteit.Landelijk gezien zal eenverbetering van debakwaardevan de inlandse tarwe
het prijsniveau tengoedekomen,omdat daardoor ue cot.'irrentiepositie
t.o.v.Franse tarwe sterker wordt.Demaalindu iekrij dan stellig
meer belangstelling voor de tarwe uit eigen land,hetgeen uiteindelijk
de geheleNederlandse akkerbouw ten goedekomt.
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R.ArnoldBik.Effectsofnitrogenandpotassiumnutritiononfloweryield
andqualityofthe glasshouseroseCarol.Potassium Inst.,Colloq.Proc.
no.2(1972)89-98.
Ineenpotproef werd de invloedvanN enKopde rooscultivar "Carol"
onderzocht. Stikstof had een gunstige invloed op debloemproduktie en
het bloemgewicht,echter eennadelige invloed op de intensiteit van de
bloemkleur.Kalium had een gunstige invloed ophetbloemgewicht. Het
optimale stikstofgehaltevanhet blad was 3,2-3,5%,het optimale kaliumgehaltevanhetblad was 2,05-2,30%. EenduidelijkeN x K-interactie
trad opbij hetbloemgewicht,waaruit denoodzaakvan eengoed evenwicht
tussenhetN- enK-aanbod kanwordengeconcludeerd. EenN:K-verhouding
bijdebemesting van 1:1 wordt voorgesteld.

R.ArnoldBik.Influenceofnitrogenphosphorusandpotassiumratesonthe
mineralcompositionoftheleavesofthe azaleavarietyAmbrosius.
Potassium Inst.,Colloq.Proc.no.2(1972)99-102.
Eenonderzoek werd ingesteld naar het effectvan gevarieerde N-,P- en
K-giften opde chemische samenstelling vandebladerenvan decv.
"Ambrosius".Deplantenwerden inbedden opgekweekt.Het optimale gehalteinhet blad voor N-totaalwas 2,19%,voor P0,18% envoor K0,70%.
Geconcludeerd wordt,dat de N-,P- enK-gehalten inhetblad een goede
indicatievormenvoor deN-,P- enK-toestand vanhetgewas.

R.ArnoldBik.Defysischeenchemischetoestandvaneenpotgrond.Groei
Bloei (1972)febr.,18-19.
•Eenuiteenzetting wordt gegevenvandefysische enchemischevoorwaardenwaaraan eenpotgrondmoetvoldoen.Voorts wordt aangegeven hoemen
eenpotgrond kanbereiden,die aande gesteldevoorwaardenvoldoet.

R.ArnoldBik.Welkeinvloedhebbenstikstofenkaliopdebloemopbrengst
enkwaliteitvanRosa"Carol"?Vakbl. Bloemisterij27(1972)no.15, 8-9.
Uit de resultaten van een tweejarige bemestingsproef met "Carol"in
emmers blijkt hetvolgende. Stikstofbemesting heeft bij "Carol"een
gunstige invloed opdebloemproduktieenbloemsteellengte,echter een
ongunstige invloed op debloemkleurintensiteit. Kalibemesting heeft een
gunstige invloed opde steellengtevan debloemen,maar geen invloed op
debloemproduktie.Voorhetproducerenvanrozenmet eenbehoorlijkesteellengtewordtbij debemesting eenN:K-verhoudingvan 1:1 aangeraden.

R.ArnoldBik.Proevenmet langzaamwerkendemeststoffenNitroformen
MagAmpbijpotplanten (1).Vakbl. Bloemisterij27(1972)no.50, 21.
Als inleiding tot eenaantal artikelen over proevenmet Nitroform en
MagAmp bij potplantenworden enkele algemene opmerkingen gemaakt over
de eigenschappen vandezemeststoffen. Zoheeft Nitroform het nadeel
alleenN tebevatten,zodat tochmet P enKmoetwordenbijgemest.
MagAmpvalt opdoor zijn ongebruikelijke samenstelling: relatief veel
P enMg tegenoverweinig N enK. Opbasisvan de analysedjfers van
potgrondenmetgevarieerdeMagAmp-giftenkanworden gezegd,datwat N
enMg betreftMagAmp als een langzaamwerkende meststof kanwordenaangemerkt,wat P enKbetreft echter als een snelwerkende meststof.
R.Arnold Bik.Substratenproefmet Anthurium
terijNed.,Jaarversl. 1971 (1972)45.
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andreanum.

Proefstn.Bloemis-

R.ArnoldBik.Substraatproefmet Anthurivan andreanum (I,II).Proefstn.
BloemisterijNed.,Jaarvers!. 1972(1973)40-41.
R.ArnoldBik.Onderzoeknaardeschadelijkheid vanfluorinhetgietwater.Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarvers!. 1972(1973)113-115.
R.ArnoldBik.Somethoughtsonthephysicalpropertiesofsubstrates
withspecialreferencetoaeration.In:Symp.Potplants,Aalsmeer,1971 ActaHortic.no.31(1973)149-160.
De pF-curve iseenonmisbaar hulpmiddel bij debeoordeling vande fysische geschiktheid van substraten. Bekendheid methetminimum-luchtgehalte isdaarbij echter wel noodzakelijk.Uit literatuurgegevens omtrent de gasdiffusie ingronden in samenhangmet dewortelgroei kan
worden afgeleid dat eenminimumluchtgehaltevoor potgrond van 20volumeprocent aannemelijk is,althansvoor het zomerseizoen.Voor hetwinterseizoenwordtwegens de sterkverminderde transpiratiesnelheid van
deplanten eenhogerewaardewaarschijnlijk geacht (tussen 20en 30
volumeprocent).Aandehandvanmeetgegevens wordt aangetoond dathogere luchtgehalten inhet lagerepF-traject kunnenworden verkregen
door bijmenging met polymethaanvlokken.

R.ArnoldBik.Osmocote 14+14+14bijgloxiniaenpoinsettia.Tuinderij13
(1973)no.21,24-25.
Dewerkzaamheid vande langzaamwerkendemeststof Osmocote 14+14+14
(werkingsduur 3-4 maanden)werd bijde potplantengloxinia (11-cm plastic pot)enpoinsettia (9-cmplastic pot)getoetst.DeOsmocotewerd in
6 verschillende giftendoor eenveenrijke potgrond gewerkt,waaraan
reeds eenmeststofgiftvoldoendevoor circa 4-6 wekenwas toegevoegd.
DeOsmocotetrappenreeks kwamvoor in tweevariaties:met en zonder
overbemesting met eenmeststofoplossing,waarmee 4wekennahet oppottenwerd begonnen. Inbeide proeven oefende Osmocote eenduidelijke,
gunstige invloed uit op de groei.Bij gloxinia zowel alsbijpoinsettiableek het optimum bij dehoogste gift (resp.5 en 10gOsmocote per
liter)nogniet te zijnbereikt;hetwordt op 6-7 resp. 12 gper liter
geschat.Alsmiddel omhet bijmesten bij potplanten teondervangen,
biedt Osmocote dus goede perspectieven.

R.Arnold Bik.EenproefmetNitroformenMagampbijgloxinia.Vakbl.
Bloemisterij28(1973)no. 28,9.
Ineenproefmet gloxiniawerd hetvermogen vande langzaamwerkende
meststoffen Nitroform enMagAmpomhet bijmesten vandit gewas overbodig temaken,getoetst. Indeproef werdenbeidemeststoffen tegelijkertijd met devoorraadbemesting met normalemeststoffen,die voldoende
wasvoor ca.6weken, toegediend. Nitroformbleek ineenhoeveelheid
van 2-3 gper liter potgrond behoorlijk tevoldoen.Ditkonniet geheel
vanMagAmpworden gezegd,voornamelijk vanwege de te lichte bladkleur.
Wanneer echter aandepotgrond ca. 50mg Chel 138Fe per liter wordt
toegevoegd,kanwordenverwacht datMagAmp bij een giftvan 4-6 gper
literpotgrond ook eenredelijk resultaat zal opleveren.

R.ArnoldBikenW.Belgraver.Substraatbemestingsproefmetanjers,
Proefstn.Bloemisterij Ned.,Jaarversl. 1971(1:-1) 42.
R.ArnoldBikenW.Belgraver.Substraatbemestingsproef metanjers.
Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl. 1972(1973) 31.
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R.ArnoldBikenW.Belgraver.Boriumproefmetanjersinemmers.Proefstn.
BloemisterijNed.,JaarversU 1972(1973)31-32.
R.ArnoldBikenS.Oosterloo.ProefmetSporumixPGbijpotchrysant.
Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarvers!. 1971(1972) 54.
R.ArnoldBikenS.Oosterloo.Mangaanbemestingvangloxinia.Proefstn.
BloemisterijNed.,Jaarversl. 1971(1972) 73.
R.ArnoldBikenS.Oosterloo.Deinvloedvansubstraat,vochttoestandvan
degrondendebemestingopdehoudbaarheidvancyclamen.Proefstn.
BloemisterijNed.,Jaarversl.1972(1973)53-54.
R.ArnoldBikenS.Oosterloo.pHenkoolzure-kalkgehalteinpotgrond.
Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl. 1972(1973)116-117.
R.ArnoldBikenN.A.Straver.Bemestingvangerbera.Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl. 1971(1972) 72.
R.ArnoldBikenN.A.Straver.Koperbemestingbijgerbera.Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl- 1971(1972) 72.
R.ArnoldBikenN.A.Straver.Proefmetgedroogdehoendermestbijgloxinia.
Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl* 1971(1972)72-73.
R..ArnoldBikenN.A.Straver.Eenproefmetlangzaamwerkendemeststoffen
bijgloxinia.Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl. 1971(1972)73-75.
R.ArnoldBikenN.A.Straver.Proefmetkoolzurekalkenijzerchelaatbij
primula.Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl.. 1971(1972)98-99.
R.ArnoldBikenN.A.Straver.Bemestingvangerbera.Proefstn.Bloemisterij
Ned.,Jaarversl. 1972(1973)69-71.
R.ArnoldBikenN.A.Straver.Kopertrappenproefinemmers (gerbera).Proef<•
stn.BloemisterijNed.,Jaarversl. 1972(1973)71-72.
R.ArnoldBikenN.A.Straver.Bemestingvankasrozen.Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl. 1972(1973)109-110.
R.ArnoldBikenN.A.Straver.Proevenmet langzaamwerkendemeststoffen.
Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl. 1972(1973)117-120.
IJ.Bakker.Gewijzigdkali-adviesvoorbouwlandopzand-endalgrond.Bedrijfsontwikkeling3(1972)47-49.
Eenkortemotiveringvandewijzigingen inhetkali-advies voor bouwland
op zand-endalgrond,diemet ingangvan september 1971 doorhet Bedrijfslaboratoriumvoor Grond- enGewasonderzoek zijn ingevoerd.

IJ.Bakker.Stikstofonderzoekindegrond.Buffer18(1972)41-42.
IJ.Bakker.HoeveelchloorkanernaDD-ontsmettingindebouwvoorachterblijven?Buffer18(1972)61-63.
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IJ.BakkerenH.W. Lammers.Organische-stofnormen.Bedrijfsontwikkeling3
(1972)1043-1045.
Eenherziening vande inhetHandboekjevoor deLandbouwvoorlichters,3e
druk, 1967,vermelde normenvoor dehoeveelheid organische stof die inof
op debouwvoor achterblijft.Ditwasnodig inVerbandmet de gewijzigde
oogstmethoden,waardoor veelmeer oogstresten achterblijven. Ook zijnde
normenvoor de indebouwvoor achterblijvende wortelmassaverhoogd. De
nieuwenormenwordenvoor deverschillende gewassen in tabellenweergegeven.

IJ.BakkerenH. Loman.Bemestingsbeleid voorkalkenmagnesiumopbouwland
opzand-endalgrond. Bedrijfsontwikkeling 4(1973)923-925.
Opbasisvandenieuwegegevens overdekalkverliezen endereactie van
degewassen op depHwerdennieuwe richtlijnenvoor debekalking van
bouwland op zandgrond opgesteld. Hierbijwerd bijdeberekening van de
economisch optimalepHvoorverschillende bouwplannenrekening gehouden
met depH-dalingdie jaarlijks optreedt tussendebeide tijdstippenwaarop
deonderhoudsbekalking wordt uitgevoerd. Dit isdevoornaamste oorzaak van
het feit datvolgens denieuwe richtlijnen tot eenwathogere pHkanworden
bekalkt danvoorheen.Tevenswordt hetbemestingsbeleid voormagnesium op
bouwland besproken.

P.Boekei.Grondontsmettingenbodemstructuur. Bedrijfsontwikkeling4(1973)
687-693.
Bijgrondontsmetting met chemischemiddelenwerden,vooral op kleihoudendegronden,problemenverwachtdievoor eenbelangrijk deelophet terrein
vandebodemstructuur liggen.Terverkrijging van eengoed ontsmettingsresultaatworden eisenaandebewerking enopbouwvande grond gesteld, die
daarnawel eensvan ongunstige invloed op enkeleandere aspectenvande
bodemstructuur zoudenkunnen zijn.Daaromwerd gedurende enkele jaren een
onderzoek ingesteld naar dewerkwijze bij grondontsmetting ende invloed
daarvanophet ontsmettingsresultaat enopverschillende aspectenvan de
bodemstructuur, zoalsverslempen,bewerkbaarheid inhetvoorjaar ende
actuele structuur inde zomer.Daarbij is in ieder geval geen nadelige
invloed van eeneenmalige grondontsmetting op degenoemde structuuraspectennaarvorengekomen.

P.Boekei.Verbeteringvandestructuurvandebouwvoor. In:Bodemkunde 1970,
cursusvooropleidingvan landbouwkundigpersoneelvanhetMinisterievan
LandbouwenVisserij.Theoretische Bodemkunde..Onderafdeling ScholingMin.
Landb.Visserij/RijkslandbouwconsulentschapvoorBodem-enBemestingsvraagstukken,Wageningen,3(z.j.)677-712.
Inditoverzichtworden inde eersteplaats devoornaamste aspectenvan
debodemstructuur endebetekenis daarvanvoor depraktijk besproken.
Daarbijwordt aangegeven aanwelke eisendie aspecten terverkrijging van
goedebedrijfsresultatenmoetenvoldoen.
Inde tweede plaatsworden defactoren,dievan invloed zijnopde structuuraspecten,genoemd.Hetgaat daarbijvooral omdegehalten aanafslibbare delen,organische stof enkoolzurekalk,de fijnzandigheid ende
ontwateringstoestand. Daarbij isgetracht de invloedvan degenoemde factorenkwantitatief zogoedmogelijk teduiden,enaan tegevenaanwelke
eisendie factorenmoetenvoldoen omvan eengoede structuurtoestand verzekerd tezijn.Tenslotte isaangegevenwelkemaatregelen inde praktijk
zullenmoetenwordengetroffenomde structuurtoestand van degrond op
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eenvoldoendeniveau tehouden of tebrengen.
J.J.H,deBoer enJ.J. Schuurman.Dewortelgroeivan Poa annua L.Groen 29
(1973)300-304.
In een oriënterende proef isnagegaan,hoedebeworteling van Poa annua
zichontwikkelt ondervrij gunstige omstandigheden inmono-cultuur.Er
werd gevonden,dat er inhet eerstejaar na de inzaai eenmooi gelijkmatig gewas gevormd werdmet eengoed ontwikkeld wortelstelsel,dat onder
degegevenomstandighedenmassaal tot eendieptevan 60cm ging. Inhet
tweede jaarblevende spruit-enwortelgroeivan spontaan ontwikkelde
plantenbelangrijk achter bijhet eerste jaar.Hierdoor ging de grasmat
openplekkenvertonen.Er wordt eenaantalmogelijke oorzakenvoor dit
verschijnsel genoemd.

J.vanderBoon.Tijdstipvanstikstofopname doordetulp.Stikstof6(1972)
no. 71,459-465.
In tweepotproevenmet tulp op zand werd het tijdstipvan stikstoftoediening indevormvan calciumnitraatgevarieerd. De stikstofwerd ineen
deelvande potten na tweewekenweer uitgespoeld omdeperiodevan effectieve stikstofopname scherper tekunnenvaststellen. Inde eerste periode
nahet plantenwerd door de tulp geen stikstof opgenomen,ookalwas er
al eenwortelstelsel aanwezig.De stikstofopnameuit eenkortdurend stikstofaanbod nam toe,als laterwerd bemest.Werd degegeven stikstof niet
uitgespoeld,danwerd demeeste stikstof opgenomen als tamelijkvroeg in
het jaar,nl. eind januari ofmidden februari,wasbemest.

J.vander Boon. InfluenceofK/Caratioanddroughtonphysiological disordersintomato.Neth.J.Agric.Sei.21(1973)56-67.
Het effectvan tweeK/Ca-verhoudingen envier kortedroogteperioden op de
kwaliteit van tomatevruchtenwerd onderzocht.Neusrot trad alleenopbij
dehogereK/Ca-verhouding enwerd daar doordroogte ietsverergerd. Het
effectvandedroogtekon geheelwordenverklaard door deverlaging van
het calciumgehaltevandevrucht.Wankleurigheid tradminder opbijdehogeK/Ca-verhouding enna eendroogteperiode.Debehandelingen hadden geen
effect opde groenkraag.

J.vanderBoon.Development ofsoil testingintheNetherlands. Symp.Nutr.
Fertil.Vegetables,Warsaw, 1971-ActaHortic.no.29(1973)105-124.
Bij akkerbouwgewassen zijn inNederland voor verschillende voedingselementengrondanalysemethodenontwikkeld doormiddelvan eenjarige enmeerjarigeveldproeven enpotproeven.Dewerking vananderebodemfactoren op
dereactievande plant op een zekervoedingselement ishierbij zonauwkeurigmogelijkvastgesteld.Voor tuinbouwgewassen zijndeze grondanalysemethodenminder systematisch beproefd.Deresultatenvande proeven in
de tuinbouw,gecombineerd met praktijkervaring, zijnverwerkt inhetbemestingsadvies opbasisvangrondanalysecijfers.De laatste tijd wordt
ookdemeststofbehoeftevangroentegewassen, opakkerbouwbedrijvengeteeldvoor de conservenindustrie,onderzocht.
R.Boxma.Bicarbonate asthemost important soilfactor inlime-induced
chlorosis inthe Netherlands.Plant Soil 37 (1972)233-243.
Aandehandvan pot-enveldproevenwerd aangetoond, dat eenhooghydrocarbonaatgehalte indegrond devoornaamste oorzaak isvanhet optreden
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van"lime-inducedchlorosis".Onderinvloedvaneenhoogvochtgehaltein
degrondeneenhoogCO-gehalteindebodemluchtwordtcalciumcarbonaat
omgezetincalciumhydrocarbonaat.Opplaatsenmetwateroverlastkunnen
hierdoorhogehydrocarbonaatgehalten indegrondontstaan.Ineenboomgaardmoetdaaromaandewaterhuishoudingveelzorgwordenbesteed.Onvoldoendedrainage,maarookeenslechtestructuur,eenongelijkniveau
vanhetgrondoppervlakofeenondoorlatendelaagindeondergrond,kunnen
deontwateringbemoeilijkenendaardoorhogehydrocarbonaatgehalteninde
handwerken.
P.F.J.vanBurgenG.J.G.Rauw.Stikstofwerkingvanureumopgrasland.Stikstof6(1972)no.71,466-475.
Van1954tot1971isureumvergelekenmetkalkammonsalpeter (23%)als
stikstofmeststofopgrasland.Beidemeststoffenhebbennadelen:bijureum
kanammoniakvervluchtiging optredenonderdrogeomstandigheden,bijkas
kannitraatuitspoelingoptredenbijveelneerslag.Daardoorzijnderesultatenvandeintotaal15proevennogalwisselvallig.Opkleienzand
werktekasin60%vandegevallenbeterdanureumenin12%slechter.Op
veenwarendezegetallenbeide30%.Bijmeerdan5mmregenindeeerste
tweedagennadebemesting isureumbeter.Tenopzichtevankas(23%)heeft
ureumeenverzurendewerkingvan-0,8kgzbbperkgstikstof.
P.F.J.vanBurgenJ.H.Schepers.Ammoniakinjectiealsmethodevanstikstofbemesting.10.Resultatenvanproefveldenmetfabrieksaardappelen;1964-1970.
Stikstof6(1972)no.70,416-418.
Van1964tbt1970werden22proevengenomenomammoniaktevergelijkenmet
kalkammonsalpeteralsstikstofmeststofvoorfabrieksaardappelen.Inbijna
allegevallenwerkteammoniakbeterdankas,somstengevolgevandemindereuitspoeling,somsmogelijkdoordebetereplaatsingvandezemeststof
indegrond.
H.E.vanCaemenA.A.vanOosten.Watergevenbijaardbeienonderglas:Een
probleem?GroentenFruit27(1972)1465.
Uitproevenisgeblekendataarbeienveelwatervragen.Infebruari-maart
moest1â2mm,inapril-mei3à5mmwaterperdagwordengegeven.
A.Das.Maatregelentegenhetoptredenvanstip.Fruitteeltblad 16(1972)
191-194.
Opbasisvanbladanalyse-engewasgegevensiseengoedevoorspellingte
gevenoverhetteverwachtenoptredenvanstipnabewaringbijhetras
"Cox'sOrangePippin".Maatregelendiedefruitkwekerkannemen,zijn:
(1)Zorgenvooreengoedecalciumvoorzieningvandegrondenalleenmet
kaliumenmagnesiumbemestenwanneernagrondonderzoekblijktdatditnodigis.(2)Regelmatigebespuitingenmetkalksalpeteruitvoerenop stipgevoeligepercelentottwaalfmaalperjaar,vanafhalfjunitotaande
pluk.(3)Niettevroegplukken.(4)Voorsorteringtoepassen:relatief
komendemeesteappelenmetstipvoorindevruchtmaatgroterdan75mm.
A.Das.Stikstofbepalingingrondmonsters.Fruitteelt62(1972)214.
Kritischereactieopeenin"DeFruitteelt"gedaanvoorstelomingrondmonstersookstikstoftelatenbepalen.Uiteengezetwordthoemenwel
toteenverantwoordestikstofbemestingkankomen.
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P. Delver.Bewerkingsdieptenenopbrengst.Fruitteelt62(1972) 233.
In tweeproeven iseenbelangrijke dalingvanhetK-gehalte inhet blad en
van hetpercentage stippige Cox'sOrangePippinappelennabewaring vastgesteld, alsdegrond indebovenstrook werd bewerkt.Dezewijzevanonkruidbestrijding isthans geheelverlaten envervangen door chemischeonkruidbestrijding zonder grondbewerking. Indezevoorlopigemededeling over
ditonderzoekwordt gewaarschuwd tegenmogelijke opbrengstderving,welke
hetgevolg kan zijnvanhetweer invoerenvan grondbewerking ter voorkoming
van stip.
P. Delver.Hetbodemvruchtbaarheidsonderzoek.Proefstn. Fruitteelt,Jaarversl. 1971 (1972)91-108.
Een samenvatting van deonderzoekresultaten inhetverslagjaar betreft de
volgende onderwerpen.
Veer :stikstofbemestingbijgrasstroken,rijenbemesting, invloed vanonbegroeidegrond rond de stam op concurrentie door gras,ureumbespuitingen.
Appel :invloedvangrondbewerking op deboomstroken op deminerale voeding
enop stip,tijdstipvanbasis-enoverbemesting met stikstof, langzaamwerkende stikstofmeststoffen,bemestingmet fosfaat.
Aardbei onder glas:Waterbehoefte enwaterverbruik inde praktijk.
Het onkruidbestrï-jd-ingsonderzoek
werd als taak aan deafdeling toegewezen.
Door personeelstekortmoest het onderzoek naar de invloed vanberegening op
vruchtverruwing enmedewerking aandewerkgroep "Waterhuishouding inde
fruitteelt"worden beëindigd.
Doorhet laboratorium werd weer op grote schaal grond-,gewas-enwateron•derzoekgedaan.

P. Delver.Bodemvruchtbaarheidsonderzoek: 4projecten.Proefstn.Fruitteelt,
Jaarversl. 1972(1973)41-45.
Inde fruitteelt ismen opgrote schaal overgegaan tothet toepassenvan
grasstroken opde rijbaan envan onbegroeide,niet-bewerkte stroken langs
deboomrijen.Dit systeemheeft,vergelekenmet hetvroeger geheel ingras
leggen ofmechanisch zwarthouden,eengroteverandering indekaliverdeling indegrond,vertikaal enhorizontaal,teweeggebracht,wat sterkerekaliopname engrotere gevoeligheid voor stip totgevolg had.Het onderzoek
inhet afgelopen jaarwasgericht op dekalihuishouding enopde opname
doorhetgewas,terwijl ookhetmineralentransportnaar blad envruchtwerd
bestudeerd.
Inandereproevenwerd het effectvan stikstofbemesting opboom en/of
grasstrook onderzocht,benevens denitraathuishouding inboomstroken onder
invloedvanmulchen. In enkele afgesloten proevenwerd bewortelingsonderzoekuitgevoerd. Hetbetrof het effectvandiepegrondbewerking envan
gedeeltelijke begroeiing met gras.
Verderwerd aandacht besteed aan langzame stikstofbronnen,overbemesting,
latebemesting enureumbespuitingen.
In eencoördinatieproject (afdelingenacarologie,fysiologie en bodemkunde)
werden proevenvoorbereid over het effectvan langzame engedeelde stikstofbronnenopde stikstoftoestand vanhetgewas enopde ontwikkeling van
Panonyahus ulmi (Koch),het fruitspint.

P.Delver.Stikstofvoeding,bodembehandelingenstikstofbemesting bijvruchtbomen (appel,peer).Versl. Landbouwkd.Qnderz.790(1973)187pp. Ook:
Proefschrift,Landbouwhogeschool,Wageningen (1973)187pp.
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Het stikstofverbruik indeNederlandse fruitteeltnam in 1958 tot 1965 toe
van 90à 120 tot 170ä 270kgN perha, terwijl somsnog aanzienlijk meer
werd gegeven.Dezeverhoging stond inverbandmet hetbekend wordenvan
gunstigeresultatenvanbemestingsproeven ingrasboomgaarden endegeleidelijkç,omschakeling op appelsopmeer stikstofvragende,zwakke onderstammen. Ookgoede fruitprijzen indie jarenhebbendeze toename indehand
gewerkt.Degiftenverschilden echter sterk, soms enkelehonderdenkg N/
ha, alsgevolgvanuiteenlopendemotivatie.Deze studie iseenpoging een
beter fundament onder dezemotivatie te leggendoor defactoren inen
buitenhet gewasaan tegeven,diede stikstofbehoeftemedebepalen.
In enkelepot-enveldproeven isde invloed van stikstof op hetgewasbestudeerd.Afhankelijk van deperiodevanaanbod enopname- indepraktijkmedebeïnvloed doorbemestingstijdstip enhetweer -ontstaat een
verschillende invloed op degewaskenmerken diede oogstbepalen:scheutgroei,bloemaanleg,vruchtzetting,rui envruchtgroei.Daarbij speelt de
reservetoestand aanhetbeginvanhet seizoen (beïnvloed door opname in
hetvoorgaande jaar)eenbelangrijkerol.
Onder veldomstandigheden hangthet stikstofaanbod vooral afvandeeventueleondergroeimet gras,volvelds,ofgedeeltelijk zoalsbijde strokenteelt.Hetverschijnsel concurrentie werd intensiefbestudeerd.De stikstofbehoeftebijdegrasstrokenteelt werd theoretischbenaderd met behulp
vandedoor DeWit (1953)voor rijenbemestinguitgevoerde compensatietheorie. De stikstofbehoeftevanfruitop zwakke onderstam (appel)bedraagt
bij geheel zwartgehouden grond 50-100kgN perha;bijvolvelds gras
200-350kg N per ha.Bij grasstroken (50%vande oppervlakte ingras)
ligt dezebehoefte,volgens de theorie,dichter bijdievan zwart danvan
volvelds gras. Bemestingsproeven gavendehoogste opbrengst bij gemiddeld
122kgNper ha,hetgeen eenbevestiging vormtvandetheorie.

P.DelverenW.J.vanRooyen.Moetenwedeboomstrookweerbewerken?Fruitteelt62(1972)412-415.
In eenbodembehandelingsproef teOosthuizen (N.H.)werdhetnietbewerken
enmetherbiciden onbegroeid houdenvanboomstroken in een appelaanplant
vergelekenmethetvroeger gebruikelijke schoonhoudendoormiddel van
frezen.Bijdezegrondbewerking wordt doorworteling endus opnamevan
voedingsstoffen indebovenste 6-7 cm onmogelijk gemaakt. Inde proef was
tevens eenvergelijking opgenomenvan tweemaaimethoden:het op de rijbaan
gemaaidegrasbleef ter plaatse liggen (messenkooi)ofwerd opdeboomstrook gebracht(cirkelmaaier).
Debehandelingen werdenvanaf het plantjaar toegepast. Inhet zesdegroeijaar, 1971,werdendriebewaarproevenuitgevoerd met appelsvanhet ras
Cox'sOtangePippin opM IX.Hierin ontwikkelde zichdebewaarziekte stip.
Hetbleekdathetvóórkomenhiervanbijdecombinatie "frezen engras op
degrasbaanhouden"slechts éénderdebedroegvandatbijniet bewerken
vandegrond enopdeboomstrook brengenvanhet gras.
Uitbladanalyse bleekdat stip sterk samenhingmet eenhoog kaligehalte in
hetblad. Bijde eerstgenoemde combinatiewas ditveel lager danbij de
tweede.De opnamevankaliwordt sterkbevorderd doorhetmulchenvan het
kalirijkegras op deboomstrook endoorworteling vandebovenste grondlaaghiervan.Hierinhoopt zichveel gemakkelijk opneembare kaliop.
Devraag isnu of de indepraktijk sederthetnietmeer bewerkenvan de
boomstrook toegenomenbewaarverliezendoor stip opwegen tegendehogere
kostenvanmechanische onkruidbestrijding ende (geringe)hierbijgeconstateerde opbrengstderving.
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K.Dilz.Hogeopbrengstenenbeterebakkwaliteitdoorgerichtestikstofbemestingbijtarwe.Boerderij56(1957)no.19,20AK-21AK.
Inditartikelwordenrichtlijnenvoorteeltmaatregelengegevenvoorhet
bereikenvanzohoogmogelijketarwe-opbrengstenmeteenbeterebakkwaliteit.Besprokenwordenheteffectvandelingvandestikstofgift,eenlate
overbemestingmetstikstof,hetgebruikvanchloormequatopopbrengsten
eiwitgehaltevantarwe.
K.Dilz.Voorstikstofbemestingvangrasgroenbemestersgeldt:overdaad
schaadt.Boerderij56(1972)no.43,35.
Doorhetonderploegenvaneengrasgroenbemesterwordtdeslempgevoeligheid
vandegeploegdegrondverminderd.Hoegroterhetzgn.grondvasthoudend
vermogenvanhetwortelstelselvandegrasgroenbemester,destegeringer
isdeverslemping.Doorproevenkonwordenaangetoonddatdedoorworteling
vandegrondbeterisofwelhetgrondvasthoudendvermogenvandegrond
groterisbijeenmatigestikstofgiftvan45-60kgNdanbijzeerhoge
stikstofgiften.
K.Dilz.Stikstofvoorraadnoodttot-voorzichtig -CCC-gebruik.Boerderij
57(1973)no.28,12AK-13AK.
Erwordtgewezenopdeslechteresultatenindetarweteeltin1972.Oorzaakhiervanwarendezwareaantastingdoorziektenendetehogestikstofgiften.Voor 1973wordtaanbevolenzichaanhetdoorhetIBuitgebrachte
adviesvoordestikstofbemesting tehouden,eventueeldestikstofgiftte
delenenzonodigCCCtegebruiken. Alleenopzand-endalgrondwordteen
algemeengebruikvanCCContraden.
K.DilzenG.H.Arnold.Deinvloedvanteeltmethodenopopbrengstenkwaliteitvantarwe.Bedrijfsontwikkeling3 (1972)581-586.
DitartikeliseenenigszinsverkorteweergavevanhetteeltkundiggedeeltevandepublikatievandeStichtingNederlandsGraancentrum:Verslag
vanhetproject"Verbouwvankwaliteitstarwe".ProefnemingeninGroningen
1969,1970en1971,doorG.H.Arnold,E.K.MeppelinkenK.Dilz(1972).
K.Dilz,G.H.ArnoldenE.K.Meppelink.Deinvloedvanoverbemestingmetstikstofopdeverwerkingswaardevantarwe.Bedrijfsontwikkeling3 (1972)586592.
Zievoorsamenvatting:G.H.Arnoldetal.,Verslagvanhetproject"Verbouw
vankwaliteitstarwe".ProefnemingeninGroningen1969,1970en1971.(1972).
K.DilzenJ.H.Schepers.Heteffectvanstikstofhoeveelhedenenfungiciden
opdeopbrengstvanzomertarwe.Ver.ExploitatieProefboerderijenVeenkol.,
Jaarversl. 1971 (1972)34-38.
Indezebijdragewordtdeproefbesprokendiein1971opdeProefboerderij
teBorgercompagnieisgenomenmetopklimmendestikstofgiftenenfungiciden
opKasparzomertarwe.Zonderfungicidenwerddehoogsteopbrengstverkregenbij80kgNmet5530kg(d.s.)perha, met fungicidenbij 120kgNmet
5800kg(d.s.)perha.Meteeneenmaligebespuitingnaar|kgbenomylwerd
eenvrijwelevengoedresultaatverkregenalsmeteen \ kgtijdenshetin
aarkomen+5kgnadebloei.Eenbespuitingmeteen \ kgbenomylnade
bloeigafnauwelijkseenbeterresultaatdanhetonbehandeldeobject.
K.DilzenJ.H.Schepers.Stikstofbemestingvangranen.24.Effectvanziektebestrijdingopdestikstofreactievanwinter-enzomertarweenhavermeten
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zondertoepassingvanchloormequat.Stikstof6(1972)no.71,452-458.
Door bestrijding vanafrijpingsziektenmetverschillende fungicidenwerden
in 1970bij zomertarwe opbrengstverhogingen van 100-250kgkorrel per ha
gevonden.Debesteresultaten werdenmet het systemisch fungicide benomyl
verkregen. In 1971 werdende proevenvoortgezetmetbenomyl.Op drie
proefveldenmetwintertarwe en éénmet zomertarwewerden opbrengstverhogingenvan 400-600kgkorrel (d.s.)perhaverkregen door tweemaal 0,5 kg
benomyl te spuiten,namelijkvlakbijhet inaar komen envlakna de
bloei. Op éénder proevenmet zomertarwewerd met eeneenmalige bespuiting
bijhet inaarkomeneenvrijwel evengoed effectverkregen alsmet een
tweemaligebespuiting.Metbenomyl wordtmeeldauw enigszins teruggedrongen.
Hetgewashoudt tijdensdeafrijping een lichterekleur,doordat erminder
schimmelsopvoorkomen.Deopbrengstverhoging doorbenomyl wordt inhoofdzaakveroorzaakt door eenverhoging vanhet 1000-korrelgewicht.Het N"
gehaltevandekorrelblijft gelijk ofwordt soms ietsverhoogd.Door de
hogere opbrengstwordt de stikstofopbrengst indekorrel inkg per haverhoogd.Dat het effectvande ziektebestrijding in 1970geringer wasdan in
dejaren 1969 en 1971moetworden toegeschrevenaandeuitzonderlijk gunstigeweersomstandigheden tijdensdeafrijping indat jaar.
Deresultatenwettigen eenverder onderzoeknaar demogelijkheid vanbestrijding vanafrijpingsziekten ingranen.Voordat dezemiddelen inde
praktijk kunnenworden toegepast zalmeer onderzoek naar eventuele schadelijkenevenwerkingen nodig zijn.Totdusver (mei 1972)zijnnog geen
fungiciden terbestrijding vanafrijpingsziekten intarwe toegelaten.

K.DilzenJ.H.Schepers.Effectvanstikstof,chloormequatenbenomylopde
korrelopbrengstvantarwe.Gewasbescherming4(1973) 5-6.
Samenvatting vande opde "Planteziektendagen 1973"gehoudenvoordracht.

K.Dilz,J.H.SchepersenP.F.JvanBurg.Detoepassingvanstikstofoplossing.
3.Proevenopbouwland 1969-1972.Stikstof7(1973)no.74, 4-13.
Tot enmet 1972 zijn eenvrijgroot aantal proevengenomenwaarindemeststofurean (ca.30gew.%N)vergelekenwerdmet demeststoffenkas en/ofks.
Dezeproeven zijnuitgevoerd op diversegrondsoortenmetmeerdere gewassen.
Het resultaatvanal deze proevenwas,datmen opkalkarme kleigronden,
zand- enveenkoloniale grondende stikstofwerking vanurean,met enigvoorbehoud voor aardappelen,enkalkammonsalpeter aan elkaar gelijk kan stellen. Opkalkhoudende kleimoetmen rekenenmet eenwerkingsfactor vanca.
0,90 t.o.v.kalkammonsalpeter enop jongekalkhoudende gronden (b.v.
IJsselmeerpolders) zoumet eenwerkingsfactor van 0,75 à 0,80 t.o.v.kalksalpeter gerekend moetenworden.

H.vanDijk.DerAussagewertderverschiedenenAnalysenmethodenfür"potentiellpflanzenverfügbarenStickstoff"inAckerböden.Sonderh.Z.Landwirt.
Forsch.27/11 (1972)138-195.
Vele onderzoekers hebbengespeurd naar een snellemethode omde potentiële
mineralisatievan stikstof uit de organische stof indegrond tebepalen.
Alleen binnen een zeerhomogenegroepvangrondenbleek dit per perceel
met redelijkenauwkeurigheid uitvoerbaar. Omdewerkelijke mineralisatie
tekunnenvoorspellenmoetenwe echter allereersthetweer op langere termijnkunnenvoorspellen.Bepleit wordt om,zolang het laatstenietmogelijk is,de stikstofdynamiek inhetbodemprofiel opdevoet tevolgen,
zodat eentekrappebemesting inhetvroegevoorjaar naderhand nogaangevuld kanworden.
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H.vanDijk.Afbraakenomzettingenvanbestrijdingsmiddelenindegrond.In:
Bestrijdingsmiddelenenbodem(leven)-LandbouwPlantenziekten,Spec,fijmmer
(1972)45-62.
Dewegwaarlangs ende snelheid waarmeebestrijdingsmiddelen inde grond
worden afgebroken, ismeestalderesultantevan eenzeer ingewikkeld samenspel tussendediverse agentia en organismen onderling,met een sterkeinvloed van externe omstandigheden als aëratie,humus-envochtgehalte,temperatuur,pH,e.d.Veelal geldt:hoe rijker hetbodemleven (b.v. inde
rizosfeer)des te sneller de afbraak.De interactievan organismen,maar
ookvanbestrijdingsmiddelen kanzowel positief alsnegatief zijnbij de
afbraakvandemiddelen. De omzettingssnelheid isdoorgaans evenredig met
deconcentratievanhetmiddel:exponentieel verloopvande afbraakcurven,
evenwel dikwijlsmet kortere of langere aanloop ("lag"-fase). Dehoogte
vandeaccumulatievan omzettingsprodukten isafhankelijk vandeverhouding
vande snelhedenwaarmeede diverse stappenvanhet afbraakproces verlopen.
Enkele typenvanafbraakreacties enhungevolgenvoor deactiviteit van
hetbestrijdingsmiddel wordenbesproken.Ten aanzienvan devoorspelbaarheid vande afbraaksnelheid op grond vandechemische structuurvandebestrijdingsmiddelen blijkennietmeer danglobale richtlijnen tekunnenwordengegeven.Allemiddelenmoeten individueel,behalve opwerking ennevenwerkingen,ook ophunafbraak onderverschillende omstandighedenwordengetoetst.

H.vanDijk.Uitgangspuntenvanhet IB-onderzoekomtrentdebiologischeverwerkingvanmestengier.Progr.Contactbijeenkomst Onderz. MestGierStankprobl.,Wageningen,1973,pp.4(1)-4(3).
H.G.vanFaassen.Effectofthefungicidebenomylonsomemetabolicprocesses
onnumbersofbacteriaandactinomycetesinthesoil.ActaBot.Neerl.22
(1973) 169.
Samenvatting van een inleiding gehouden op eenbijeenkomst, georganiseerd
doordeCommissievoor Fytopathologie vandeKoninklijke Nederlandse BotanischeVereniging.

H.G.vanFaassen.Effectsofmercurycompoundsonsoilmicrobes.PlantSoil
38 (1973)485-487.
Toevoegingenvangeringehoeveelheden kwikverbindingen (0,4-9mg Hg/l)aan
agarmediagaven eengrote afname tezienvanhet aantalbodemmicroben dat
opdezemedia konwordengeïsoleerd. Toevoegingenvankwikverbindingenaan
de grond (3-75mg Hg/kg)remdende CO -ontwikkeling,dedehydrogenaseactiviteit endenitrificatie. Daarentegen namhet aantalmicroben in een
kleigrond wat toena behandeling met HgCl 2 (75mg Hg/kg). Fenylkwikacetaat
gaf een sterkere remming danH g C ^ . In zandgrond werdendemicrobiële
processen sterker geremd dan inkleigrond. Kwikverbindingen aanwezig inde
grond of toegevoegd inlage concentratie (0,1 mg Hg/kg)zullenwaarschijnlijkgeenverstoringen gevenvande afbraakvan organische stof,de stikstofmineralisatieenvande aantallen bodemmicroben.

H.G.vanFaassen.Hettoetsenvanaandemesttoetevoegenreagentiavoorde
bestrijdingvanstank.Buffer19(1973)95-98.
Stankbestrijdingsmiddelen voormest zijn inhet laboratorium eenvoudig en
vrij objectief te toetsen ophunwerking.Dit kandoor waarnemingvan:
gasontwikkeling,vrijkomen vanNH.enH„S, pH-enredoxpotentiaalverander
ring.Demicrobiologisch-chemische achtergrondenvan stankontwikkeling
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wordenbesproken.Een stankbestrijdingsmiddel voormest datbetaalbaar is,
goedwerkt engeen neveneffectenvertoont, isnogniet gevonden.

H.G.vanFaassen.Hettoetsenvanaandemesttoetevoegenreagentiavoor
debestrijdingvanstank.Progr.ContactbijeenkomstOnderz.MestGierStankprobl.,Wageningen,1973,pp.34(1)-34(3).
Th.J.Ferrari.Multi-dimensionalanalysisofsoilfertility.Rep.Meet.Panel
ExpertsLandProductivityEvaluation,Sofia,1971-FAOPubl.AGL.DP/72/16
(1972)95-106.
Uitgangspunt isdebodemvruchtbaarheid als eencomplexvan op elkaar inwerkende factoren.Nagegaanwordt opwelkewijzemendoor weglating van
eenaantal aspectendit complex heeft trachten teonderzoeken;gebruikvan
modellenmet één totvele factoren envanmodellenmet eenvoudige tot ingewikkelde structuren.Door decomputer ende simulatietechniek ishet pas
de laatste jarenmogelijk het dynamische karaktervandebodemvruchtbaarheid tebestuderen.

Th.J.FerrariandJ.L.Cuperus.Dynamicsimulationofverticalnon-adsorbed
aniontransport.PlantSoil38(1973)425-438.
Erwordt eenbeschrijving van eenbodemfysisch model voor de simulatie van
deuitspoeling vanniet-geadsorbeerde anionen indegrond door regenvalgegeven.Hetmodelkan ookvoor deberekening vandeverzouting door verdamping gebruikt worden.Het accent isgelegd opgebruikvoor praktische omstandigheden. Inverband hiermee isaangenomen datvoor deverplaatsing van
de ionenalleende zgn.mass flow endehydrodynamische dispersievanbelang zijn.Gegevens over bodemeigenschappen enopbouwvanhet profiel,en
overbegintoestandenvanwatergehalten, zoutgehalten en grondwaterstand
moetenbekend zijn.Voor eengegevenregenval ofverdamping kunnendan uitspoeling resp.verzouting over een langeperiodevanbijv. 125dagenmet
decomputer uitgerekend worden. Inhetartikelworden deuitkomstenvan een
aantal berekeningenmet theoretischeverwachtingen enempirische gegevens
vergeleken, tussenwelke eengoede overeenstemmingbleek tebestaan.

B.J.vanGoor.Penetrationofsurface-applied Caintoapplefruit.J.Hortic.
Sei.48(1973)261-270.
Deopnamevan*-*Caindevruchtvande appelwerd onderzocht inverband
metdebestrijding van stipvia Ca-bespuitingen.De snelheid vanpenetratievan 45c a vanuit eendruppel ophetvruchtoppervlak was hogerbij een
relatievevochtigheid inde luchtvan 50-80%van inmetwaterdampverzadigde lucht.Deverdamping vandedruppels beïnvloeddekennelijkdeopname indevrucht sterk.De schilbleek eenmoeilijk tenemenbarrière te
zijnvoor Ca inoplossing.De penetratiewas snellerbijCoxdanbij
JamesGrieve.Het opgenomen Cableef inde schil of onmiddellijk daaronder
enpenetreerde slechts zeer langzaam dieper indeappel.Indienmeer dan
eenmaalmet ^->Caw e r d behandeld,warende laterebehandelingenvooralondervochtige omstandighedenminder effectief.Voor debespuitingen inde
praktijkmet Ca-zouten inoplossingen isde conclusie,datmenhet best
kan spuitenalsderelatievevochtigheid laag is.

A.J.deGroot.Occurrenceandbehaviourofheavymetalsinriverdeltas,with
specialreferencetotheRhineandEmsrivers.In:E.D.Goldberg (Ed.),
NorthSeaScience.MITPress,Cambridge (Mass.),1973,pp.308-325.
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Sedimenten die door derivierenwordenafgevoerd kunnen,behalvehunnatuurlijke gehaltenaan zwaremetalen,doorvervuiling grote hoeveelheden
vandeze elementenbevatten.Deverdeling vandeze elementen over hetgesuspendeerdemateriaal enhet omringendewaterwijst,stroomopwaarts van
het estuarium, op eenpreferentebinding van deze elementenaandevaste
fase.De samenstelling vanhet fijnkorreligemateriaal uit deRijn,dat
verontreinigd ismet grotehoeveelheden As,Cd,Cr,Cu,Hg,Pb enZn,
wordtvergelekenmet de samenstelling vanhet fijnemateriaal uitde niet
vervuilde Eems.De sedimenten kunnen ophunweg naar zee veranderingen
ondergaan inhunmetaalsamenstelling doormobilisering vandeze elementen
als oplosbaremetaal-organische complexen.Dematevanmobilisering is
afhankelijk vande aard vanhet element ende ontleedbaarheid vandeaanwezige organische stof.Dezeprocessen leiden totminder gecontamineerde
sedimenten indebenedenstroomse gedeeltenvandedelta.
A.J.deGroot.Voorkomen engedragvan zwaremetalen indeNederlandsedelta.
Contactbl. Oecologen 9 (1973)101.
Samenvatting van eenvoordrachtvoor deNederlandseDierkundige Vereniging
endeOecologische Kring op 28 september 1973.

A.J.deGroot.Dr.J.Th.L.B.RameauaanhetIBvan1943-1951.Boor21(1973)
no.4,10-12.
A.J.deGroot,E.Allersma,M.deBruinandJ.P.W.Houtman.Useofactivable
tracers.In:Tracertechniquesinsedimenttransport-Int.At.EnergyAgency,
Tech.Rep.Ser.145(1973)151-166.
Het transportmechanisme van de sedimenten is een zeer complexgeheel,waarbij de turbulentebeweging vanhetwater ende eigenschappenvanhet sediment eenbelangrijke rol spelen.Voor debestudering van ditprobleemwerd
eenmethode ontwikkeld waarbij het sedimentmet eenniet-radioactieve tracergemerkt wordt.Dekeuzevanhet als tracer tegebruiken element isgedaanopbasisvan demogelijkheden vandeactiveringsanalyse,dekosten van
het element endenatuurlijke gehaltenvanhet element inde sedimenten.Van
degeselecteerde elementen Co enTawordenhet fixatieproces,de eigenschappenvanhetmet deze elementengemerkte slib enhet gedrag hiervan temidden
vannatuurlijk slib bestudeerd. Om zowel de fijne als grovebestanddelen van
een sediment inéénproef tekunnen simuleren,werd tevens Ta geadsorbeerd
aan een zeer fijn sedimentwaarna dit gesinterd engemalenwerd.Het gedrag
van ditgesinterde engemalen slib temiddenvannatuurlijk slibwerd eveneensbestudeerd. Tenslotte werd eenvergelijking gemaakt tussendebenodigdehoeveelheden ineen tracerproefmet wel enniet radio-actieve tracers.

A.J.deGroot,E.AllersmaenW.vanDriel.Zwaremetaleninfluviatieleen
marieneecosystemen.Symp.Waterloopkd.DienstInd.Milieu,Delft,1973
(1973),27pp.
Eenaantal rivierenvoert grotehoeveelheden zwaremetalenafnaar dezee.
Voor deNederlandse delta geldtdit inhetbijzonder voorde Rijn ende
Maas. Stroomopwaarts vande rivier zijnvelemetalen overwegend aanhet in
hetwater gesuspendeerde slib gebonden. Zeewaarts gaandemetalenvoor een
groot deel inoplossing inhet omringendewater. Indit overzichtwordt het
voorkomen enhet gedragvan eennegental zwaremetalen ineenaantalrivieren, inhet bijzonder dievandeNederlandsedelta,besproken, evenals
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debetekenis hiervanvoor het onder invloed vanderivieren staandekustwater.Verderwordt aandacht besteed aandewijzewaarop deaanleg van
grotecivieltechnische werken (afsluitdammenenhavens)het gedrag ende
verspreiding van zwaremetalenkunnenbeïnvloeden. Inhet overzicht wordt
tevens ingegaanopde invloed vande zwaremetalen opde fluviatiele en
mariene ecosystemen.Afgezienvanhet accumulerenvankwik indevoedselketenzijn,ondanks de sterkebelasting vanhetmilieumet demetalen,
nog geenverontrustende feitenbekend.Naastdeaquatische ecosystemen
wordt ook eendeelvandeagrarischebiosfeer,ni. de uiterwaardenmet het
hierop grazende vee,door de zwaremetalenvanderivierenbedreigd. Dit
laatstewordt tevensuitvoerig besproken.

A.J.deGrootenA.W.Fonds.VoorkomenengedragvanzwaremetalenindeNederlandsedelta.Ingenieur84(1973)no.11,G19-G23,G27-G28.
Behalvehun natuurlijke gehaltenaan zwaremetalen kunnen sedimentendie
doorrivierenworden getransporteerd alsgevolgvande verontreiniging
grotehoeveelhedenvandeze elementenbevatten.Deverdelingvan deze
elementen overhet gesuspendeerdemateriaal enhet omringendewatervertoont inhetbovenstroomse gedeeltevanderivier eenpreferente binding
vande elementenaandevaste fase.De samenstelling vanhet fijnemateriaaluit deRijn,dieverontreinigd ismet grotehoeveelhedenAs,Cr,Cu,
Hg, Pb enZn,wordt inditverband vergelekenmetdeEems, eenrivier die
nietaancontaminatie isblootgesteld.De sedimentenkunnen ophunweg
naar zeeveranderingen inhun zware-metaalsamenstelling ondergaan tengevolgevandemobilisering vandeze elementenalsmetaal-organische complexen.Dematevanmobilisering isafhankelijk vanhet soort element en
de ontleedbaarheid vandeaanwezige organische stof.Dezeprocessen leiden
totminder sterkgecontamineerde sedimenten inhetbenedenstroomse gedeeltevandedelta.Geziendebetekenisvande sedimentendiedoor derivieren ende zeestromingen wordengetransporteerd voor denieuwvorming van
landmet een landbouwkundige bestemmingwordt het lotvande zwaremetalen
behandeld inrelatie totdeplantegroei endedierlijkevoeding.Hetbelangvandeze studies overdevervuiling voor de toestand vanhetmilieu
wordt eveneensbenadrukt.

A.J.deGrootenK.H.Zschuppe.KoperindeNederlandsedelta.TNO-nieuws27
(1972)437-441.
DeRijn transporteert ondernormale omstandigheden slibdat grotehoeveelheden koper bevat.OokdeMaassedimentenzijnrijk aankoper,hoewel de
gehalten lager zijndandievanhet Rijnslib. Inde laatste 10jaren isde
koperbelasting vanbeide rivieren nog toegenomen.DeEemsbevat invergelijkingmet deRijn endeMaasweinig koper.Ook indedoorde Schelde
afgevoerde sedimenten zijnde gehalten niet hoog.Hier isde toenemende
industrialisatie nietvan invloed ophetkoperniveau. Bijgrotewaterafvoerenvanderivierenbestaat hetmeegevoerde slibvoor eengroot deel
uit geërodeerd materiaal.Dit erosieslib,dat opdeoverstroomde uiterwaarden totafzetting kankomen,bevatminder koper danhet onder normaleomstandigheden afgevoerde slib.Vanaf het zoetwatergetijdengebied wordt
eengroot gedeeltevanhetkoper tengevolgevande optredendemobiliseringsprocessen vanhet slib losgekoppeld. HetRijnslib bevatbijhetbereikenvandeWaddenzee nog slechts 10%vande oorspronkelijk aanwezige hoeveelheid koper.Men zou inditverband kunnen sprekenvan eenzelfreinigendewerking vande rivier.Door hetwegvallenvandegetijdenbeweging kan
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door het achterwege blijvenvandemobiliseringsprocessen inhetHaringvlietbekken slib tot afzetting komendatnog volledig inhetbezit isvan
zijngrotekoperrijkdom. Inhet IJsselmeer,waar al sinds 1932 sprake is
van een toestand zoals dienu inhetHaringvlietbekken isontstaan,wordt
slib aabgetroffenwaarvan hetkopergehalte overeenkomtmet datvanoorspronkelijk Rijnslib.De kopergehalten vandebuitendijkse cultuurgronden
en jongebedijkingen zijneenafspiegeling vandegehalten inhet slib ter
plaatse.Degehalten indeonderzochte gras- en tarwemonsters zijnop hun
beurtweer eenafspiegeling van dekopergehalten indebodem.

J.A. Grootenhuis.Organische-stofvoorzieningvanzavelgrond;veranderingenin
dehumus-enstikstofgehaltenvanzavelgrond indeNoordoostpolder onderinvloedvanverschillenindeorganische-stofvoorziening. Bedrijfsontwikkeling
3 (1972)481-483.
Door toepassing van intensieve stoppelgroenbemesting (grassen,klavers en
bietenkoppen plusblad) indeakkerbouwgedurende 20jaar (1951 t/m 1970)
op zwarekalkrijke zavelgrond (30%afslibbaredelenkleiner dan 16ym)
blijkt hetnietmogelijk indebouwvoor eenhumusgehaltevan 2,5% tehandhavenbij eenbouwplanmet 50%rooivruchten (aardappelen en suikerbieten),
33j%granen (wintertarwe en zomergerst)en 16y%vlas. Dit is zowel
gebleken op dedrie organische-stofbedrijven bijNagele als op het permanente proefveld PrLov 6op deproefboerderij "Dr.H.J. Lovinkhoeve"bij
Marknesse,beide indeNoordoostpolder. Het geregeld indevruchtwisseling inschakelenvan \{ jaar oudekunstweiden (éénkeer indevier jaar),
waarbij tevensbemesting met stalmestwordt toegepast (gemiddeld ruim11
tonper ha per jaar)heeft eenaanzienlijke grotere positieve invloed ophet
humusgehalte van debouwvoor dande toegepaste intensieve stoppelgroenbemesting endoet tevens een stikstofrijker humus ontstaan.Bijdit systeemvanorganischebemesting kon 2,5%humus gemakkelijk worden gehandhaafd.Het lijkt erop,dat de toegepastebemestingenmet stalmest een
groter positieve invloed uitoefent ophethumusgehalte danhet inde
vruchtwisseling inschakelen van 15jaar oudekunstweiden.
Het inde loop der jarengeleidelijk dieper gaanploegen (een handelwijze
die indepraktijk op zware zavelgronden indeNoordoostpolder veelvoorkomt)kan invrij korte tijd eenaanzienlijke dalingvanhet humusgehalte
indebouwvoor totgevolg hebben (verdunning doorvermengingmet humusarmere ondergrond). Zodaaldehet gemiddelde humusgehalte van debouwvoor
ophetproefbedrijf "HetKlaverland" in twintig jaar tijdsvan 3,2% tot
2,35%bij eengeleidelijk dieper gaan ploegenvan 20 tot 28cmdiepte.
J.A. Grootenhuis.Resultatenvaneenmeerjarig onderzoekbetreffende grasgroenbemestingvan consumptie-aardappelenop zwarekalkrijke zavelgrond. Stikstof
7 (1973)no. 73,546-551.
Grasgroenbemesting toegepast vóór Bintje consumptie-aardappelen op zware
kalkrijke zavelgrond,heeft gemiddeld over 9proefjarendemaximale knolopbrengst (bijoptimaleN-bemesting)verhoogd met 2,5 tonknollenper ha,
ofwelmet 5%.Gemiddeld heeft grasgroenbemesting demaximale drogestofopbrengst nietbeïnvloed. Degemiddelde optimalemineraleN-bemesting bedroeg
nagroenbemesting 220kg N/ha,en zonder organischebemesting 250kg N/ha.
Na grasgroenbemesting kon dusgemideld 30kgN/haminder wordengegeven.
Zowel groenbemesting als stikstofbemestingverlagen gemiddeld hetdrogestofgehaltevan deknollen.De opnamevangegevenminerale stikstof door
deknollen looptvan jaar totjaarvrij aanzienlijk uit.Het lijkt erop
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datveelminerale stikstof onbeschikbaar wordtvoor de aardappelwortels
injarenwaarinna eenvrij langedrogeperiode zeer zwarebuien vallen
(1969 en 1970). Indiegevallen zou een stikstofbijbemesting wellicht
nuttig kunnen zijn.Groenbemesting heeftgemiddeld geen invloed op de
matevan schürftaantastingvan deknollen.Kunstmeststikstof heeft in8
vande9proefjarende schürftaantasting inmeerdere ofminderematebevorderd opbeide objecten.

F.A.M,deHaan,G.J.HoogeveenandF.Riem Vis.Aspectsofagriculturaluse
ofpotato starchwastewater.Neth.J.Agric.Sei.21(1973)85-94.
Industrieën inhetnoordenvanNederland die landbouwproduktenverwerken,
met alsbelangrijkste deaardappelmeelindustrie,produceren eenzeer grote
hoeveelheid afvalwater.Erwordt onderzoek gedaannaarmogelijke oplossingenvan demilieuproblemen,die ontstaanbij de lozingvandit afvalwater
indekanalen.Eenvandemogelijkheden ishet afvalwater overhet land
verspreiden.Aangezienhet afvalwater uitsluitend denatuurlijke bestanddelenvan deaardappel bevat,kanhetbeschouwd wordenals een ongevaarlijk
soort industrieel afvalwater. Bovendien zijndebelangrijkste bestanddelen
tevensdehoofdvoedingselementenvoor de plant,zodat demogelijkheid aanwezig isomdezeopnieuw tebenutten.
Bijhetgebruikvan afvalwater op landbouwgrond moetendevolgende punten
inbeschouwing wordengenomen: (a)de zuivering vanhet afvalwater door de
bodem, (b)dewerking alsmeststof voor de landbouwgewassen, (c)de invloed op debedrijfsuitkomstenvandeboer,die zijn land beschikbaar
steltvoor dezewijzevan afvalverwerkingen en (d)de toedieningskosten.
Dit artikel behandelt de drie eerstgenoemde punten.De uitkomstenvan
proeven enmodelberekeningenwijzen uit,datbij jaarlijkse giftenvan
gemiddeld 50 tot 100mm aandegestelde eisenkanwordenvoldaan,waarbij
eenfinanciëlemeeropbrengst vanca.ƒ 100 per hâ-wordt behaald.
S.deHaan.Ergebnisse ausVersuchenmitMüllkompost.Sonderh. Z.Landwirt.
Forsch. 27/1 (1972) 86-92.
Indit artikel wordengegevensverstrekt overde chemische samenstelling
van stadsvuilcompost. Bij telkensherhaalde toediening van stadsvuilcompostkunnenmet name op lichtegronden storingen inde zware-metalenhuishouding vanhetgewas optreden,gepaard gaandemet opbrengstderving. Ook
bijhet gebruik van zuivere stadsvuilcompost alscultuurgrond treden deze
storingen op.Eendiepergaand onderzoek naar deoorzaakvan deze storingen
isaandegang.
S.deHaan.Ergebnisse ausVersuchenmitAbwasserklärschlamm. Sonder.Z.
Landwirt.Forsch. 27/Ï (1972)102-108.
Gegevenswordenvermeld overde chemische samenstelling van zuiveringsslib.
Deresultatenvan een langlopendeveldproef met zuiveringsslib worden
meegedeeld en erwordt een nieuwe proefopzet behandeld,waarbij de grond
voorresp.0, 1,2,5, 10,20,50en 100volumeprocent wordt vervangen
door zuiveringsslib,waardoor hetmogelijk is inéénproef dewaardevan
zuiveringsslib alsmeststof (laagste percentages), grondverbeteringsmiddel
(middelste percentages) of alscultuurgrond als zodanig (hoogstepercentage)te toetsen.De eerste resultatenvan 18encV •wijze onderzochte
slibsoortenwordenmeegedeeld. Van deze slibsoi _i_nw*.^enookdegehaltenaan zwaremetalenvermeld en erwordt gewe
opmo^ ijkenadelige
effectenvan tehogegehalten aan zwaremetaleu voor het gewis enhet
milieu.
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S.deHaan.Landbouwkundigeenmilieuhygiënische consequentiesvanhetgebruikvan zuiveringsslib alsmeststof,grondverbeteringsmiddelofstortmateriaal.H,05(1972)198-203.
De inhoudvandit artikel komtvrijwel overeenmet dievan bovengenoemd
artikel in Sonderh.Z.Landwirt.Forsch. 27/1, 102-108.Er zijn enkeleaanvullende gegevens inopgenomen.

S.deHaan.Dewaardevanzuiveringsslib alsmeststofofgrondverbeteringsmiddel.Bedrijfsontwikkeling3(1972)1037-1041.
Uiteengezet wordenderesultatenvanhet onderzoeknaar de landbouwkundigewaardevan zuiveringsslib totjuli 1972.Hetblijktwenselijk dat de
gehaltenaan zwaremetalen inzuiveringsslib bij landbouwkundig gebruik
niethoger zijndan in slib afkomstig vannormaalhuishoudelijk afvalwater (max.2000ppm Zn inde droge stof,500ppmCu,500ppmPb ende
overige zwaremetalen,behalveFe,praktisch afwezig).

S.deHaan.Waardevanzuiveringsslibalsmeststof,grondverbeteringsmiddel,
ofcultuurgrond.Spons,no.18(1972) 6-12.
De tekstvan eenvoordracht,dieop 22maart 1972teAsten (N.B.)voor
specialistenbodem enbemesting inde tuinbouwwerd gehouden.De inhoud
komtvrijwel overeenmet dievanhetbovengenoemde artikel.Erworden ook
gegevensverstrekt over de invloed van zuiveringsslib opde chemische
samenstelling enmet name ophet gehalte aan zwaremetalenvanhetgewas.

S.deHaan.Dewaardevanzuiveringsslib alsmeststofofgrondverbeteringsmiddel.VAMMeded.27(1972)no.3, 4-7.
Dit artikel is,met enkele correcties,gelijk aanhetbovengenoemde artikel in"DeSpons".

S.deHaan.Pr.800.Invloedvangeregeldebemestingmetstalmestophetproduktieniveauvandegrondenopdeoptimalekunstmeststikstofgift.Ver. ExploitatieProefboerderijenVeenkol.,Jaarversl. 1971(1972)60-68.
Door geregeldebemestingmet stalmestwordtbij suikerbietenhet opbrengstniveau duidelijkverhoogd (met ca. 20%per 20 ton stalmest per haper 2
jaar),bij aardappelen enroggeniet of nauwelijks.Er isgeen duidelijke
invloed op deoptimale stikstofgift. Invergelijking met kunstmest isbij
bemestingmet stalmest bij eenzelfdebietenopbrengstde opbrengst aan loof
+ kop lager,het tarrapercentage lager enhet suikerpercentage_hoger. Bij
aardappelen ishet onderwatergewicht lager.
S.deHaan,R. Karper,H.M.J. Scheltinga,J.vanSelm,T.Teeuwen enJ.Verhaagen.Methodenvan slibverwerking.H 2 06 (1973)356-367.
Dit artikel geeft de inhoudweer van inleidingen,diedoor ledenvan de
SubcommissievandeNederlandse Vereniging voorAfvalwaterzuivering zijn
gehouden op denajaarsvergaderingvandieVereniging op 19oktober 1972
teAmsterdam. Bij de zuivering vanafvalwater blijft slib achter,dat eerst
aëroob of anaëroob "gestabiliseerd"wordt,d.w.z.ontdaanvan zijnmakkelijk afbreekbare stoffen,waardoor het nietmeer stinkt,resp.door toevoeging van lucht (aëroob)of gisting (anaëroob). Het slibwordt geproduceerdmet een drogestofgehalte variërendevan 1tot 10%.Somskanhet in
natte toestand naarde landbouwworden afgevoerd. Dit isde goedkoopste
vormvan slibafzet. Isdit nietmogelijk,danmoet het slib eerstgedroogd worden,waarbijmen kan onderscheiden tussennatuurlijkedroging op
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droogvelden,waarbij afhankelijk vandeweersomstandigheden drogestofgehaltenbereiktwordenvariërendevan 10tot30%,enkunstmatige droging.
Afhankelijk vandegebruikte apparatuur bereiktmen daarbij drogestofgehaltenvariërendevan 20 (centrifuges,bandfilters ofbandpersen) tot
50% (filterpersenofvacuümfilters).Verder kanmenhet slib ooknog thermisch drogen (tot eendrogestofgehaltevan ca.90%)ofverbranden.Men
probeert het ontwateringsproces zo snelmogelijk tedoenverlopen,door
het slibvooraf te "conditioneren".Ditgebeurt door toevoeging vanchemicaliën (poly-electrolieten, ijzer-enaluminiumzouten) of een thermische
behandeling. Bij afvoer vanhet slibnaar de landbouwkanvooralhetgehalteaanzwaremetalen eenbeperkende factor zijn.Het isgewenstdat in
dit geval eenvolledige analysevanhet produktwordt uitgevoerd, inclusiefdegehaltenaanzwaremetalen.Dekostenvan slibverwerkingvariëren
van ca.ƒ 1 (bijnatteafvoer naar de landbouw) totca. ƒ 10 (vooral
afhankelijkvandegroottevande installatie)per inwoner-equivalent per
jaar.

Ch.H.HenkensenJ. Prummel.Kalibemestingsbeleidineenbouwplanmetconsumptie-aardappelenopkleigronden.Bedrijfsontwikkeling4(1973)926-927.
Hetkalibemestingsadvies voor eenbouwplanmet aardappelen op kleigronden
wordtbesproken.Omhet risicovan een tekort endegevoeligheid voor
blauwkleuring teverminderen,wordendeaardappelen extraruimmet kalibemest tenkostevan debemesting aanminder duregewassen.

InstituutvoorBodemvruchtbaarheid, Jaarverslag 1971/AnnualReport 1971.
Haren-Gr.,1972,117blz.
L.Knot.Hetverbandtussengrondwatertrappenendezaaimethodevanhaver
inNoord-Drenthe.Bedrijfsontwikkeling4(1973)1035-1036.
De invloedvanvochtigheid van zandgrond op de inde praktijk toegepaste
zaaimethodevanhaver werd op eenaantal proefplekkenmet verschillende
bodemtypen inNoord-Drenthenagegaan.Vanhet grondmonster op 50-60 cm-5mv.werd devochtigheid tijdenshetbloeistadium aanhet gewas geschat
doorhet gevenvanvochtcijfers 1t/m 5 (Vc).Devochtigheid vandegrond
werd aangegevenmet grondwatertrappen IIIt/m VII (Gt).De zaaimethode
werd onderscheiden inbreedwerpig enmet demachine op rijen gezaaide
haver.Uitderesultatenbleek dathetpercentageplekkenmet rijenteelt
opvochtige grond groter wasdanopdroge,zoals die door Gt enookdoor
Vcgekarakteriseerd worden.Het blijkt dat indepraktijk,vooralop zandgrondmet grondwatertrappen III t/mV/VIofvochtcijfer 2,7 t/m 5,0 de
gevolgenvan een extrabewerking doorde zaaimachine op de verkruimeling
vandegrond geaccepteerd wordt.

D.J.C.Knottnerus.Winterrogge alsbodembescherming tegenwinderosie. Bedrijfsontwikkeling4(1973)1023-1031.
De tussencultuurvanwinterrogge alsbodembedekking tegenwinderosie
heeft facettendieafwijkenvandegewonecultuurvan ditgewas.Uitgaandevanhet specialedoelvandeze teeltwordendie facetten daarom
nog eensbelicht.
Door onderzoek indewindtunnel aangewasmodel en (tweehoogten,drieafstandenvanplant totplant)konwordennagega wat J" 'talgemeenverwachtmag wordenvanverschillende natuurlijke -ondbea ingenvan
breedwerpig gezaaide rogge.Bij eengewashoogte van8 à8J cmbleek de
afstand van plant tot plantniet groter temogen zijnd?n6cmom het
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grondoppervlak tekunnenbeschermenbijwindsnelheden tot 21 à 22m/s
(storm tot zware storm). Verder bleek dathier dehoogtevanhet gewas
belangrijker isdandematevangrondbedekking diehet geeft loodrecht
vanbovengezien.Berekeningenwerden gemaaktvandeminimaal vereiste
hoeveelheid zaaizaad envandekansen ophet optredenvan erosievewinden inNoordwest-enZuidwest-Nederland. Erwordt nog een teverifiëren
mogelijkheid geopperd omhet teverwachten ongunstig effectvanbreedwerpig zaaienvan dewinterrogge opdebestrijding van aardappelopslag
doorbevriezen tegen tegaandoor eenandere zaaiwijze.

D.J.C. KnottnerusenP.K.Peerlkamp.Hetstuivenvangrond;watertegente
doen?Bedrijfsontwikkeling3(1972)175-179.
Verstuivingen op zand- endalgronden, ingebruik voor akkerbouw enkoudegrondstuinbouw,komen inons land geregeld voor.Aard enomvang van de
daardoor ontstane economische schade,milieuverslechtering enhinderwordenbesproken,evenalshetmechanisme vanhet stuiven.Aan dehand van
de factorendieophet stuivenvan invloed zijn,wordtduidelijk gemaakt
welkemethoden enmiddelenkunnenworden aangewend omhet euvel tebestrijden.Op enkelevandezemethoden zal in eenvolgend artikeluitvoerigerworden ingegaan.
G.J. Kolenbrander. Does leaching offertilizers affect thequality of
groundwater atthewaterworks? Stikstof,DutchNitrogenous Fert.Rev.,No.
15 (1972) 8-15.
Engelsevertaling vande reeds eerderverschenenpublikatie:G.J. Kolen.brander,Heeft deuitspoeling vankunstmest invloed op dekwaliteit van
hetgrondwater derwaterleidingsbedrijven? Stikstof 6 (1970)no.64,141149; enWater 55 (1971) 117-122.Een samenvatting isopgenomen in
Inst.Bodemvruchtbaarheid, Jaarversl. 1970 (1971)109-110.

G.J. Kolenbrander.The eutrophicationofsurfacewaterby agricultureand
urbanpopulation.Stikstof ,DutchNitrogenous Fert.Rev.,No.15(1972)
56-67.
Erwerd eenvergelijking gemaakt tussendebijdragenvia degrond endie
via deriolering aandeverrijking vanhet oppervlaktewater met piantevoedende stoffen die stikstof enfosforbevatten.Debijdragevia de
grond werdbenaderd viadriewegen,namelijkvia de stikstof-enfosforbalans ineenprofiel,via lysimeteronderzoek enviabeekwaterafvoeren. De
gemiddelde uitspoeling per ha cultuurland per jaarbedraagt voor degezamenlijke klei- enzandgronden ca.32kgN en0,6 kg P.,0,..Debijdrage via
de riolering aanhet fosfaat inhet oppervlaktewater komtvoor 50%voort
uit het fosfaatvanwasmiddelen.De totalebijdrage aanfosfaat (alsPoO,-)
vandeburgerijviahet rioolwater isca.33.10;!kg/jaar,dievan deboer
bedraagt,bij eenareaal cultuurland van 2,2.10 ha,ca.3,5.10&kg/jaar,
waarvan 1,3miljoen kguit degrond afkomstig is.Voor stikstof isde
bijdragevandeburgerij 48.10°kg/jaar,dievandeboer 70.10 kg/jaar.
Deze laatste ispraktisch geheel afkomstig vandegrond.De conclusie is
dat eenvandebelangrijkste oorzakenvande toenemende eutrofiëring,
voor zoverhet fosfaatbetreft,gezochtmoet worden in een zwaardere Pbelasting vanhet oppervlaktewater tengevolgevanhet lozenvanafvalwatervande sterkgestegenbevolking (aanwas 50%sinds 1930),de aanleg
enuitbreiding vanrioleringsstelsels enhet sterkgestegen gebruikvan
polyfosfaten indewasmiddelen. Zo er al enige sprake isvan eenbijdrage
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vande landbouw inde toenemende eutrofiëring,wordt dezegevormd door
eentoegenomen stikstofuitspoeling.Dezekomtvooral op rekening vanhet
feitdat eenbelangrijk deelvan de sterk gestegenhoeveelheid organische
mest noodgedwongen indewintermoet wordenuitgebracht endan gedeeltelijk
aanuitspoeling onderhevig is.

G.J.Kolenbrander.Deeutrofiëringvanoppervlaktewaterdoordelandbouwen
destedelijkebevolking.Milieubeheer2(1972)no.3,3-13.
Dit artikelverscheen eerder in Stikstof 6 (1971)no.69,384-395,waarvan
een samenvatting isopgenomen in Inst.Bodemvruchtbaarheid, Jaarversl1971 (1972) 90.

G.J. Kolenbrander.Eutrophicationfromagriculture,withspecialreference
tofertilizersandanimalwastes.In:Effectsofintensivefertilizeruse
onhumanenvironment.FAOSoilsBull. No.16(1972)305-307.
G.J. Kolenbrander.Impactoffertilizersandagriculturalwasteproductson
thequalityofwater.Organ.Econ.Co-op.Dev.,Paris,1973,72pp.
Samenvatting van eendoordeOECDWaterManagement Sector Group on
Eutrophication of SurfaceWaters and its Control ingesteld onderzoek naar
debijdragenvan de landbouwaandeverrijking vanhet oppervlaktewater
met N enP. Behandeld worden:het kunstmestgebruik ende teverwachten
stijging daarvan; eenoverzicht vandeN- enP-verliezen (lysimetersen
stroomgebieden);mogelijkheden vanrecycling;degevolgenvanhogenitraatgehaltenvoor devolksgezondheid; dewettelijkemaatregelen terbestrijding Vandeverontreiniging. Tenslotte is eenpoging gedaanom tot
eenevaluatievande optredendeverliezen te komenmetbehulp vande
normendieVollenweider in 1968 ineenOECD-rapport opstelde.Het blijkt
dat debelastingvan ondiepewateren al snelkritiekwordt,wanneerbehalvedebijdragevande landbouw dooruitspoeling (diffusebron)andere
emissies optreden,bijvoorbeeld vanbevolking en industrie(puntlozingen).

J.K. KouwenhovenenC.vanCuwerkerk.Grotererijenafstandenvooraardappelen.
Landbouwmechanisatie24(1973)319-324.
Daar teverwachten isdat ook inNederland steedsmeer trekkers enoogstwagensmet een spoorbreedtevan 1,80m en eenbandbreedtevanca.40cm in
gebruik zullenkomen,is er een toenemendebelangstelling voor grotere
rijenafstanden,met name inde aardappelteelt. Bij eenzelfde diktevan het
pootbed,eenzelfde rugvorm, eenzelfde pootdiepte t.o.v.hetmaaiveld en
eenzelfde aantal plantenperha,kanvergroting vande gebruikelijke rijenafstand van 75 tot 90cm resulteren in eenrelatief geringe toename van
degroottevande rug en eenrelatief grote toenamevandebreedtevan de
geul.Bij de proeven (met rijenafstanden67,75,90 en 105cm)werd het
tegenovergestelde waargenomen,hetgeengedeeltelijk tewijtenwas aan de
aanaarders,dienu aande te stellen eisen zijnaangepast.Eenvergroting
vande rijenafstand tot 90 cm istechnisch en zonder gevaarvoor deopbrengst,zeergoed realiseerbaar; eendefinitief oordeel kan evenwel pas
in een later stadiumwordengegeven.
L.C.N,de laLandeCremer. Gebruikdedrijfmest,maarmisbruikhemniet!
Bedrijfsontwikkeling 3 (1972)523-526.
Bij overproduktie van organischemest zaldeverleiding groot zijnde
grond overmatig tebemesten omhet overschot kwijt terakenof op bepaalde
percelende landbouwkundige bestemming ondergeschikt temakenaandever-
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werkingvandemest.Beidevormenvanmestverwerking houden gevarenin
voordekwaliteitvandegewassen,degezondheidvanhetveeendekwaliteitvanhetgrondwater.Inhetbijzonder geldtditvoordevloeibare
organischemeststoffen eneffluentenvanzuiveringsinstallaties. Hoewel
de informatiehierovernogbeperkt ismanendebeschikbare gegevenstot
eenvoorzichtig beleidbijhetbepalenvandetoelaatbarebelastingvan
de grondmetvloeibare organischemeststoffen enafvalstoffen.
L.C.N,delaLande Cremer.Asofhumusuitstro?Niet zondermeer stroverbranden. Fries Landbouwbl.69 (1972) 1113.
Wanneerdeverkoopvanstronauwelijksdemoeite enkostenvanhetverzamelenwaard is,kanhetwordenverbrand ofondergeploegd.Bijverbranding-opzichzelf niet schadelijkvoordegrond -verspeeltmendemogelijkheid omorganische stof,waaruit humus ontstaat,aandegrond toete
voegen.Eenopbrengstvan5tonstroen2,2tonwortel-enstoppelresten
perhakomt inhumusvormendewaarde overeenmetongeveer 20tonstalmest.
Het regelmatig onderwerkenvanstroverhoogthetproduktieniveauvande
grondenverbetertdestructuur.
L..C.N.delaLandeCremer.Degevolgenvanhogemestgiften.Progr.ContactbijeenkomstCnderz.MestGierStankprobl.,Wageningen,1973,p. 12(1).
L.C.N,delaLandeCremer.Opslagvanmestingrondkuilen.Progr.ContactbijeenkomstOnderz.MestGierStankprobl.,Wageningen,1973,p. 26(1).
L.C.N,delaLandeCremer.Hetdrogenvanmestmetongeblustekalk.Progr.
ContactbijeenkomstCnderz.MestGierStankprobl.,Wageningen,1973,pp.
28(1)-28(4).
G.Lebbink.Deinvloedvanbestrijdingsmiddelenopdefunctievanhetbodemleven.In:Bestrijdingsmiddelenenbodem(leven)-LandbouwPlantenziekten,
Spec.Nummer (1972)63-81.
Erwordt eenglobaal overzicht gegevenvandefunctiesvandemicroorganismen indebodem. Onderscheid wordt gemaakt tussen specifiekemicrobiëleactiviteit,waarbij eenbepaalde groep organismenisbetrokken,en
algemenemicrobiële activiteit,waarbij vele groepen organismen zijnbetrokken.Ookwordt aangegevenopwelkewijzehetaandeelvandehoofdgroepenmicro-organismen (bacteriën,schimmels enactinomyceten)ineen
algemenemicrobiële activiteitkanwordenbepaald.Eenalgemeenoverzichtwordt gegevenvandewerkingvanherbiciden, insecticiden,fungicidenengrondontsmettingsmiddelenopdemicrobiële activiteit.Deze
werking varieertvangeringbijdemeeste herbiciden totzeer drastisch
bij fungicidenengrondontsmettingsmiddelen waarbij insecticideneen
tussenpositie innemen.
Eenmiddelmeteenbreed werkingsspectrum ishetgrondontsmettingsmiddel
DD.Aandachtwordt besteed aandeinvloedvanditmiddelopdestikstofhuishcuding indegrond.Dekwalitatieveenkwantitatieve veranderingin
de stikstofhuishoudingnoopttotaanpassingvandestikstofbemesting.
H.Loman.Kalkverliezenopzandbouwland.Bedrijfsontwikkeling 4(1973)11211122.
Degrotebetekenisvandekalktoestand alsbodemvruchtbaarheidsfactor
maaktdevraag naar groottevandekalkverliezen indetijdvanbelang.
Debelangrijkste resultatenvanhetonderzoek zijn: (1)Dedalingvande
pHisafhankelijkvandeuitgangs-pH (pH )enbedraagt na k jaar
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(1-0,9457)(pH -pH ) .DewaardepH isdeevenwichts-pH,diena
vr
ev
ev
•
langetijdontstaatbijweglatenvanbekalkingendievoorhetgebruikte
proefmateriaaloppH-KCl3,75kanwordengesteld.(2)Degroottevande
onderhoudsbekalkingna k jaarisafhankelijkvandeuitgangs-pH,van k,
vanhethumusgehalteenvandebouwvoordikte.

•

H.LomanenIJ.Bakker.Debetekenisvandekalktoestandvanzandgrondenvoor
deopbrengstvangewassen.Bedrijfsontwikkeling4(1973)919-920.
BijdeovergangvanpH-H20naarpH-KCl,in1952,werdendepH-H-O-curven
vanCastenmiller,metbehulpvanhetgemiddeldeverband,omgerekendin
pH-KCl-curven.Opdezeomgerekendecurvenwashetadviesgebaseerd.Sindsdienzijnvoorbieten,stoppelknollenenbladkoolcurvenberekenddiegebaseerdwarenopgemetenpH-KCl-waarden.Thanszijnvoordeherziening
vanhetpH-adviesvooraardappelen,gerst,tarweenmaisnieuwepH-KClcurven berekend.HetbleeknudatdeaardappeleenpH-optimumheeftvan
4,7endatdeopbrengstdalingbijhogerepHduidelijkgeringerisdande
oudecurveaangeeft.TarweengerstvrageneenenigszinshogerepHdan
volgensdeoudecurve.Korrel-ensnijmaisvertoneneenzelfdepH-reactie,
dieovereenkomtmetdievantarwe.

B.vanLuit.Despoorelementenvoorzieningvanslaentomaatopoligotroof
veen.Bedrijfsontwikkeling3(1972)607-609.
Ineenuitgebreidonderzoekin1,2-literpolyethyleenpottenisdereactie
nagegaanvantomaatenslabijwisselendehoeveelhedenkalkenspoorelementen.Alsgroeimediawerdentweesoortenoligotroofveengebruikt,nl.
bolsterveen (turfstrooisel)endoorgevrorenzwartveen (tuinturf).Heteffectvanelkelementwerdafzonderlijkbestudeerdbijoptimaalgeachteniveau'svandeandere(spoor)elementen.Debelangrijksteeffectenwerden
gevondennatoedieningvankoper,molybdeen,boriumenkalk.Dereactiesop
koperenboriumwarengroterendieopmolybdeenkleiner naarmatemeer
kalkwerdtoegediend.Maximaleopbrengstenbijslawerdenverkregenna
toediening (per1,2-literpot)van3mgkopersulfaat,1,2mgboraxen2,4
mgnatriummolybdaatbijeenpH-H„0van5,0-5,1.Debesteresultatenvoor
tomaatwerdenbereiktbijhoeveelhedenvan6mgkopersulfaat0,6mgborax
(bolsterveen)en2,4mgborax (zwartveen).2,4mgnatriummolybdaaten
evengrotehoeveelhedenkalkalsvoorsla.

B.vanLuit.Dewaardevaneensamengesteldespoorelementmeststof (frit,FTE)
opveensubstraten.Bedrijfsontwikkeling3(1972)859-862.
Dewaardevaneensamengesteldespoorelementfrit (FTE)werdbijenkelegewassen (tomaat,slaenchrysant)getoetstopveensubstraten (hoofdzakelijk
doorgevrorenzwartveen).Uitderesultaten (tomaatensla)blijktdatde
werkingvankoperenmolybdeeninFTE27inelkgevalgelijkwaardig isaan
dieindeenkelvoudigezouten.VoorhetijzerbevattendeFTE32(lagereconcentratiesaanspoorelementen)konditwordenaangetoondvoorkoper,molybdeenenborium (chrysant).Deeffectenvandeoverigebestanddeleninde
frittenkondennietwordenvastgesteld,omdathetgewasnietreageerdeop
toevoegingvandezeelementen.Optuinturf (pH-H.O4,0)was 14mgFTE27per
per1,2-literpotoptimaalvoordetomaat,integenstelling totslawaar
bijhogeredoseringennogbetrouwbareopbrengstverhogingenwerdenverkregen(totaandehoogstegiftvan42mg).Voorchrysantwaseenhoeveelheidvanongeveer78mgFTE32per1,2literpotoptimaal(pH-H„04,len5,1).
Voorturfstrooiselzijndegegevenstesummieromeenduidelijkeuitspraak
tedoen.Slechtsineenvandeproeven(sla)werdhetalssubstraatopgeno-
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men.Een zeerkleinehoeveelheid van3,5 mg FTE 27bleek reeds voldoende
omdemaximale opbrengst tebereiken.
L.M. LumkesenC.vanOuwerkerk.Toepassingvannieuwe grondbewerkingssystemeninenkeleEuropese landen.Bedrijfsontwikkeling 4 (1973)709.
De studievan systemenmet eenbeperking ofmethet geheelweglatenvan de
grondbewerking,gepaard gaandemet eendaaraanaangepaste teelttechniek,
staat ook inde ons omringende landen indebelangstelling. Dit isgeblekenbijbezoeken die in 1972aanFrankrijk,Engeland ende BRD zijngebracht.Met name ingraanrijke rotaties lijken erperspectieven tebestaan
voor toepassing indepraktijk. Veronkruiding blijkt inhet algemeen het
kernprobleem bij extremebeperking vandegrondbewerking: het onkruid
wordt"eerder limiterend dande structuur vandegrond.Beperking vande intensiteit vande traditionele grondbewerking kan invelegevallenverantwoord zijn; ditdient echterwelmet denodigevoorzichtigheid tegeschieden.
P.J. Muller andJ. vander Boon."Hollownoses"inhyacinth,adisorder caused
by theherbicide chlorpropham.Neth.J. Plant Pathol.78 (1972)198-203.
Eenonbekende afwijking indehyacint: inde neus eengrotere of kleinere
holte (holleneuzen), eenniet rondebolmet afwijkend gekleurd weefsel in
derokken en inernstigegevallen eenkransvanklisters,bleekveroorzaakt
te zijndoor het onkruidbestrijdingsmiddel chloorprofam.De schadewerd
vooral geconstateerd op zeerhumusarme duinzandgronden enooknamachinaal
planten,waarbij debollen ondiep enonregelmatig warengeplant.
F.vanderPaauw.Quantification oftheeffects ofweather conditions prior
tothegrowing season oncrop yields.PlantSoil 37 (1972)375-388.
Het tussenneerslagsommen inaandegroeivanhetgewasvoorafgaande perioden (vroegvoorjaar,winter,zomervorig jaar)enopbrengsten waargenomen
negatieveverband werd nader gekwantificeerd doormiddelvanmultipele
regressieanalyses.De invloeden zijnhet sterkst als niet ofmatig met
stikstof werd bemest;zijkonden zowel inde opbrengstenvan proefvelden
als inpraktijkopbrengsten (ontleend aande landbouwstatistiek) worden
vastgesteld. Eenvrijbelangrijk deelvan opbrengstverschillen tussenjaren kan
kanaandevoorfagaandeweersomstandighedenworden toegeschreven.Degrond
bemiddelt tussenweer enplant,waarbij stikstof eenbelangrijke rolvervult.
D. Peters enG. Lebbink.The effectof oil ontransmission ofpea enation
mosaicvirusduring short inoculationprobes. Entomol.Exp.Appl. 16(1973)
185-190.
J.H. Pieters enJ.L. Koert.Stikstofbemestingbij zaai-uien.Publ. Stichting
Ned.Uien-Fed. (1973)31pp.
Uit een inde jaren 1967-1969 uitgevoerd onderzoekmet betrekking totde
invloedvanhoeveelheid entijdstipvande stikstofbemesting op produktie
enkwaliteit van zaai-uienkwam naarvoren,dat het overhet algemeen
voor de opbrengst zinvol isde totale stikstofbemesting op tevoeren tot
120kg stikstof per ha.Het isenigszins gunstig dehelftvan de totale
stikstofafgift alsvroege overbemesting tegeven.Zware stikstofbemesting
geeft slechts geringeverlating vandeafrijping enbeïnvloedt de standdichtheid niet.Hoeveelheid stikstof noch tijdstipvan toediening beïnvloedendebewaarkwaliteit.Het percentage kaleuienwordt beïnvloed door
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de toegediende stikstofhoeveelheid.Per 10kgmeer stikstof per hamoet
wordengerekend op eenverhoging vanhet aantal kaleuienvanminstens
0,1%vandebrutoproduktie.

J. Prummel.ProefnemingenmetHyperfosfaatenRhenaniafosfaat.Buffer 18
(1972)21-34.
Opveldproeven en ineenpotproef werd een onderzoek ingesteld naar de
waardevanHyperfosfaat,Hyperfoskali enRhenaniafosfaat invergelijking
met superfosfaat,thomasslakkenmeel enthomaskali.Dewerking van
Rhenaniafosfaatkwam praktisch overeenmet superfosfaat.Hyperfosfaatvertoonde eenduidelijke achterstand inhet eerstejaarvan toediening. In
de loopvanhet groeiseizoenwerd op zuregrondmet dezemeststof een
beter resultaatverkregen.Volgens dit onderzoek komtHyperfosfaat in
aanmerkingvoor gebruik opzuregronden (pH-KClca.4,5 of lager).

J. Prummel.Kalibemestingenblauwgevoeligneidvanaardappelen.Bedrijfsontwikkeling4(1973)595-599.
Invele proevenwerd de invloed nagegaanvandekalibemesting envande
kalitoestand vandegrond opdeblauwgevoeligheid vanaardappelen,ras
Bintje.Hogekaligiften en eenruime kalitoestand vandegrond verlagen
beidedeblauwgevoeligheid, hetgeen samengaatmet eenverhoging van het
kaligehaltevanhet gewas eneenverlaging vanhet drogestofgehalte. Om
blauwgevoeligheid tevoorkomen zoudebemesting voor aardappelenhoger
moeten zijndanhethuidige advies.Hetkaligehaltevanhet loof geeft
eenaanwijzing over deblauwgevoeligheid. De kans opblauwkleuring is
grootbeneden 0,4%K inhetversemateriaal,enkleinboven 0,5%.

J. Prummel.Fosfaat-enkalibemestingvanconservenerwtenoplandbouwgronden.
Bedrijfsontwikkeling 4(1973)928-930.
Op landbouwgronden werd eenonderzoekverricht naar degewenste fosfaatenkalibemesting van conservenerwten inafhankelijkheid vandebemestingstoestand van degrond.Het Pw-getal gaf eenbruikbare aanwijzing voor het
bemestingsadvies;tussende economisch optimale kaligift enhet K-getal
werd geen samenhang gevonden.Fosfaat- enkalibemesting hadden gemiddeld
over alleproeven geenduidelijke invloed ophet TM-getal,de sortering
enhet rendement.
F. RiemVis.Bemestingskundige aspecten. In:F.A.M,deHaan (red.),Landbouwkundig gebruikvanafvalwateruitdeaardappelmeelindustrie. Werkgroep
TNOvoor Oiderzoek Irrigatiemet Afvalwater Aardappelmeelfabrieken,Wageningen, 1972,21-26.
Opbasisvandegemiddelde samenstelling van fabricagewater vanaardappelmeelfabrieken worden schema's gegevendie latenzienhoedekunstmestbemesting kanworden aangepast oppercelendiemet afvalwater zijn
behandeld. Derisico'svanoverdosering wordenbesproken.Tevenswordt
eenoverzicht gegevenvande invloed van eenmalige enherhaalde afvalwatergiften opdebemestingstoestand vande grond.
Dithoofdstukwerd door de redacteur dr. ir.F.A.M,deHaanaangevuld met
enkele resultatenvangrondonderzoek opmet rioolwater bevloeide percelen.

F.RiemVis.Anwendungsmöglichkeiten der"Point-Quadrat"-Methodefür
Bestandsaufnahmen beiRasen.RasenTurfGazon4(1973)85-87.
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Voorhetbepalenvandebotanische samenstelling vande zodebij gazons
en sportvelden wordt depoint-quadrat methode aanbevolen.Hetbijhet onderzoek gebruikte apparaat bevat op onderlinge afstandenvan 10cm tien
dunnenaalden,die invertikale richting kunnenverschuiven.Deplantesoortendiebijhet loodrecht neerlaten vandenaaldenwordengeraakt,
wordengenoteerd.Menkrijgt zo een schatting vanhet deelvan het grondoppervlak dat door grassen enkruiden inbeslag wordt genomen,of dat niet
bedekt is.De resultaten diewerdenverkregen bijveldproevenmetverschillende stikstofgiften, ingezaaid met een sportveldgrasmengsel,worden
besproken.Een goede schattingvanhet aandeelvan relatief weinigvoorkomende soortenkrijgtmen alleen,wanneer bij elkenaald alle geraakte
soortengenoteerd worden. Indienmen alleendominante soorten inhetonderzoekwenst tebetrekken,kanmet het noterenvande eerstgeraakte soort
bij elkenaald wordenvolstaan.De,invergelijkingmet andere schattingsmethoden,objectievemethodevraagt betrekkelijk veel tijd.
J. Ris.De optimale fosfaatbemesting aanaardappelen;debetekenisvande
prijs/kostenverhoudingvoorde optimale fosfaatbemesting aanaardappelen.
Bedrijfsontwikkeling 3 (1972)473-474.
Het huidige fosfaatbemestingsadviesschemavoor bouwland isgebaseerd op
deuitkomstenmet de Pw-getalmethode,eenmethodevan grondonderzoek
diebetrekkelijknieuw is.Gebleken is-uitde resultatenvan eenomvangrijk proefveldenonderzoek met aardappelen -dat ookdeverhouding tussen
dekg-prijsvandeP-meststof endievandeaardappelen ineen belangrijke
matebepalend isvoor de optimale aanaardappelen toetedienenhoeveelheid fosfaat.Deze invloed vande factor prijsverhouding konvoorverschillende fosfaattoestandenvandegrond kwantitatief wordenvastgesteld. Voor
hetverkrijgenvan een infinancieel opzicht zogunstigmogelijk resultaat
ishetvanbelang bijhetvaststellenvande fosfaatgift aan aardappelen
niet alleenrekening tehoudenmet de fosfaattoestand vandegrond,maar
ook-door een schatting temaken -metdeverwachte telersprijsvande
aardappelen.

J.Ris.Fosfaatbemestingmetdegrootstewinst.Boerderij56(1972)no.52
16AK-17AK.
Uitgebreid proefveldenonderzoek met aardappelen (172 eenjarige P-hoeveelhedenproefvelden,uitgevoerd in6verschillende jaren)heeft het mogelijk
gemaakt eenverband te leggen tussende fosfaattoestand vandegrond,gemetenmet de Pw-getalmethode endevoor dit gewas economisch optimale
fosfaatbemesting. Deze relatieheeft geleid tothethuidig adviesschema,
datvoor eennormale prijsverhouding geldt (prijsverhouding =5,namelijk
1kg B 9 0 . à ƒ0,70 en 1kg aardappelen à ƒ0,14). Debetekenisvandevariable prijsverhouding konwordenvastgesteld. Bijhet bepalenvan een
infinancieel opzicht zogunstig mogelijkehoeveelheid kunstmest-P aan
aardappelen kannu,naast het Pw-getalvande grond,ook eenafwijkende
prijsverhouding inrekening wordengebracht.

J.RisandB.vanLuit.Theestablishmentoffertilizerrecommendationson
thebasisofsoiltests.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Haren-Gr.,1973,52pp.
Devaststelling vanhet fosfaatbemestingsadviesschema opbasisvande
Pw-getalmethodewordtbeschreven. Hierbijwordtuitgegaanvandeeconomisch optimale bemestingshoeveelheden.Dezewordenberekend aandehand
vandeuitkomstenvan 196eenjarige fosfaathoeveelhedenproefveldenmet
aardappelen,aangelegd opverschillende grondsoorten indejaren 1958-1960
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en1968-1970.
Omtevoorzien ineenbehoefte om studenten inte lichtenoverdewijze
waaropdoorhet IBadviesschema'sopbasisvangrondonderzoekwordenopgesteld,wordtdevaststelling vanbovengenoemd fosfaatbemestingsadviesschemaalsvoorbeeld gebruikt.Om ervaring indewerkwijze op tedoen,
werden 22werkstukken toegevoegd. Opdezewijzewerd een syllabusverkregendieo.m.gebruiktwordtvoor dedoorhet IACgeorganiseerdeMSc-cursus.
J.P.N.L. RoordavanEysinga.Fertilizationofglasshouse foodcropswith
nitrogen,phosphorus andpotassium. Potassium Inst.,Coloq.Proc.No. 2 (1972)
27-35.
Eensamenvattend overzichtvanmeest eerder,afzonderlijk gepubliceerde
resultatenvanreeksenbemestingsproeven bij sla,tomaat enkomkommer.
J.P.N.L.RoordavanEysinga.Hetgebruikvanafvalstoffen indeglastuinbouw.
Bedrijfsontwikkeling 3 (1972)203-204;Milieubeheer 2 (1972)no.9, 11-17.
Ditartikelverscheen eerder inInst.Bodemvruchtbaarheid,Jaarvers!,
1970 (1971)54-60.Een samenvattingverscheen inInst.Bodemvruchtbaarheid,Jaarversl. 1971 (1972)94.
J.P.N.L. RoordavanEysinga.Waarderingvananalysecijfersverkregenbij
chemischgrondonderzoek. Proefstn.BloemisterijNed.,Jaarversl. 1971 (1972)
66-67.
J.P.N.L. RoordavanEysingaenP.A. denDekker.Fluoropneming.Proefstn.
Bloemisterij Ned.,Jaarversl, 1972 (1973)115-116.
J.P.N.L. RoordavanEysingaenM.Mostert.Debemesting,inhetbijzonderdie
met stikstof,vankoolrabionderglas.Bedrijfsontwikkeling3 (1972)391-393.
Vier stikstofbemestingsproeven en literatuurgegevens vormendebasisvoor
koolrabigeteeld onderglas.
J.P.N.L. RoordavanEysinga,R.Rodenburg enL.G.vanUffelen.Stip,eennieuw
kwaliteitsprobleembijrodepaprikavruchten.Bedrijfsontwikkeling4 (1973)
733-735.
Paprikavruchtenmet groeneplekken (stip)blekenmeer calcium tebevatten
danegaalrode.Mogelijk kaneenhoogkaligehaltevandegrondhet euvel
helpenbestrijden.
J.P.N.L. RoordavanEysingaenJ.A.B. Stolze.Kippemesten stikstoftrappen
bij slaop lichteduinzandgrond. GroentenFruit 27 (1972)1285.
Toepassingvanoudekippemolmmest geeftbij sla ineenkas op lichtegrond
eenproductieverhogingvanongeveer 10%.Deafzetvankippemest inhet
Westland isvoorverbeteringvatbaar.
J.J. Schuurman.Dewortelontwikkelingvan land-entuinbouwgewassen. In:Bodemkunde 1970. Cursusvooropleidingvan landbouwkundigpersoneelvanhet
MinisterievanLandbouwenVisserij.Theoretischebodemkunde. Onderafdeling
ScholingMin.Landb.Visserij/RijkslandbouwconsulentschapvoorBodem-enBemestingsvraagstukken,Wageningen,3 (z.j.)641-675.
Behandelde onderwerpen:
(1)Deprincipiële opbouwvanhetwortelstelselvanverschillendeplantesoorten.
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(2)Debetekenis vanhetwortelstelsel voor deplant.Hierbij stond vooral
deopnamevanwater enmineralen op devoorgrond.
(3)Mogelijkheden tot regeling van de opname door deplant. Indit hoofdstukworden demorfologische en fysiologische mogelijkheden besproken.
(4)Belangrijkemorfologische eigenschappen vanhetwortelstelsel. Hierin
wordt uiteengezetwelke eigenschappen deze zijn enwaarom dezevan belang
zijnvoor deopname.
(5)De factoren die invloed hebben op demorfologievan dewortel.De
groeivanhetwortelstelsel wordt beïnvloed doorverschillende inde grond
werkzame factoren,zoalsvocht,lucht,dichtheid, temperatuur,bemesting
e.a. Dezeworden indit hoofdstuk besproken.
(6)Hetverband tussenwortelgroei enbovengrondse groei. Indit hoofdstuk
wordt vooral denadruk gelegd op de gewichtsverhoudingen tussenbovengrondse delen enwortels,de zgn. spruit-wortelverhouding. De invloed van
hiervoor genoemde factoren op dezeverhouding wordt besproken.
(7)Methoden van onderzoek. Doorwortelstelsels enwortels toegankelijk te
makenvoor onderzoekmoeten ze zichtbaar zijn. Inhet bewortelingsonderaoek zijnverschillende methoden ontwikkeld omde grondwaarin dewortels
groeien,teverwijderen endewortels tebestuderen.
H.A. Sissingh.An attempt toevaluateplant available soilphosphate on a
rationalbasis.J. Sei. FoodAgric. 24 (1973)99/1
Samenvatting van eenlezing tijdenshet Symposium onSoil Phosphorus and
Crop Growth.

C.M.J.Sluysmans.Hogekunstmestbemestingenbodemvruchtbaarheid. Landbouwkd.Tijdschr.84(1972)312-318.
Eenbeschouwing over debetekenis vanhogekunstmestgiften,inhetbijzonder van stikstof,voor de fysische,microbiologische en chemische toestand
vande grond.Vanhoge stikstofgiftenwordt inhet algemeen geen nadelig
effect op de structuur van de grond verwacht,zijhet dat op grasland een
verlies aandraagkracht kan optreden.Demicrobiologische activiteit van
de grondwordt eerder gestimuleerd dan geremd.
Voor voortgezette toepassing vanhoge giften indevormvankunstmest wordt
het stikstofniveauvande grond uiteraardwel tijdelijk,maarnietpermanentverhoogd. Stijgend stikstofgebruik als gevolgvan omzetting van
bouwland in grasland leidt niet rechtstreeks tot eengrotere uitspoeling,
maarmogelijkwel indirect door ontijdige aanwending van demeer geproduceerde dierlijkemest.
L.A.H,deSmet,J.J. Schuurman enP. Boekei.Debewortelbaarheidvan Dollardkleivoor tarwe.Boor Spade 18 (1972)163-176.
In 1956werd op 15percelen indeDollardpolders eenonderzoek verricht,
waarbij enerzijds de eigenschappen van debodemwerden onderzocht enanderzijds enkele bewortelingskarakteristieken van zomertarwewerden bepaald.
Debewortelingsintensiteit van debouwvoor bleek af tenemenbij toenemend
lutumgehalte. Een invloed van het koolzure-kalkgehalte van debouwvoor op
debeworteling konnietwordenvastgesteld. Dedieptevan de beworteling
vertoonde een samenhang met de aard van het bodemprofiel enmet de grondwaterstand inde zomer:bij homogeen zwareprofielen ging de beworteling
steeds tot aanof zelfs tot inhet grondwater;bij profielenmet een
duidelijk aflopend karakter ofmetveen inde ondergrond bleef debeworteling duidelijk boven het grondwater.Dat blijkt samen tehangenmet de
hoeveelheid lucht enbeschikbaar vocht vanhet profiel.Dekalkrijkdomvan
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hetbodemprofiel,die algemeen alsbepalend voor de structuurwordtbeschouwd,bleeknietvan invloed te zijn op debewortelingsdiepte. De intensiteit van debeworteling onder debouwvoor vertoonde eveneens een
samenhang met het grondwaterniveau. De grootste intensiteit werd aangetroffen 60à 80cmbovenhet laagste grondwaterniveau. Direct onder de
bouwvoor werd als gevolgvan een grotere dichtheid (ploegzool)invele
gevallen een geringere bewortelingsintensiteit gevonden danverder naar
dediepte.

K.W.Smilde.Theinfluenceofthechangingpatterninagricultureonfertilizeruse.Proc.Fert.Soc.126(1972)52pp.
Hetkunstmestverbruik inWest-Europa endewerking van kunstmeststoffen
wordenbesproken tegen de achtergrond van demoderne landbouw, getypeerd
door arbeidsschaarste endalendewinsten.Vaak ishet gebruikvanmeststoffen (enkalk)de goedkoopstemanier omde opbrengst teverhogen en
daarmeedeproduktiekosten teverminderen.Vanaf 1955verdubbelde ofverdrievoudigde het stikstofverbruik indemeeste West-Europese landen,maar
voor fosfaat enkaliwas de stijging (veel)minder spectaculair. De fabricage is gericht opProdukten die gemakkelijk kunnenworden gehanteerd en
opgeslagen,diebovendien gemakkelijk zijn toe tedienen en teverdelen
en liefst nietuitspoelen.De produktie van enkelvoudige en samengestelde
meststoffenmet eenhoog gehalte aanwerkzame bestanddelen stijgt.Meststofoplossingen zonder druk zullen aanbelangrijkheid winnen. Stikstofmeststoffenwaarvan een enkele gift debehoefte vanhet gewas over een
lange periode dekt,worden interessant wanneer ze tegen concurrerende
prijzenkunnenworden geleverd.
De invloed van stijgende gewasopbrengsten (nieuwevariëteiten,ziektebestrijding,beregening)anderemethoden van grondbewerking enkwaliteitsaspecten ophet kunstmestverbruik wordenbeschreven.
Een stijgende rundveebezetting zalhet verbruik vankunstmeststikstof op
grasland verhogen.Daarentegen zalhet verbruik van fosfaat-enkalimeststoffenweinig ofniet stijgen daar de opgenomenvoedingsstoffen via de
mest recirculeren. De aankoop van (geïmporteerd)krachtvoer veroorzaakt
eenverdere daling indebehoefte aan fosfaat-enkalimeststoffen. Vooral
deuitbreiding indevarkens-enpluimveesector (niet aan grond gebonden
produktie)levert een surplus aanmest op,die rijk isaandezevoedingsstoffen.Het toekomstige verbruik van fosfaat enkalikunstmest zal afhangenvan demogelijkheden tot recirculatie vandezevoedingsstoffen aanwezig indierlijkemest en inveelminderemate inhuishoudelijke afvalstoffen.

K.W.Smilde.Tracenutrientrequirementsofsomeplantspeciesonpeat
substrates.Proc.4thInt.PeatCongr.,Otaniemi,1972,3:239-257.
De reactie op elk spoorelement werd inpotproeven nagegaanbij "optimale"
niveaus van alle andere spoorelementen en eenbasisbemesting van dehoofdelementen,inhet pH-H„0-trajectvan ongeveer 3,3-6,3. De hoofdeffecten
waren pH,koper,borium enmolybdeen, terwijl tevens positieve (pHx koper,pH xborium)ennegatieve (pHxmolybdeen) interactieswerdengevonden. Zowel opbolster- als op doorgevroren zwartveenwerdenbij sla
gemiddeld debeste resultaten bereikt bij toediening (per 1,2-literpot)
van 3mg kopersulfaat, 1,2 mg borax,2,4 mgnatriummolybdaat enpH-H 0
5,0-5,1 (resp. 5en 10gcalciumcarbonaat opbolster-en zwartveen).
Voor tomaat waren deoptimale giften:6mg kopersulfaat,0,6 mg borax
(bolsterveen)en 2,4mg borax (zwartveen),2,4 mg natriummolybdaat en
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pH-H„0 5,0-5,3.
De spoorelementenfritFTE 32 (1,89% Cu,0,16% B, 1,26%Mo, 1,0%Mn, 1,86%
Zn)bleek eenminstens zo effectievebronvan koper,borium enmolybdeen
voor chrysant op doorgevroren zwartveen tezijn alsde resp. enkelvoudige
meststoffen (optimum 78mg per 1,2-literpot). Dewerking van de andere
componenten vanFTE 32konnietworden aangetoond wegens het ontbreken
van reacties op deze voedingsstoffen.

K.W.Smilde.Phosphorusandmicronutrientmetaluptakebysometreespecies
asaffectedbyphosphateandlimeappliedtoanacidsandysoil.PlantSoil
39 (1973)131-148.
Dewerking van fosfaat enkalk op zaailingen van douglas en grove den,en
stekkenvan populier enwilg inpottenmet eenpodzolgrond (pH-KCl 3,8,
90ppm totaal-P)werd nagegaan. Coniferen reageerden het sterkst op fosfaat indien geenkalkwerd toegediend,de loofhoutsoorten daarentegen
bij bekalking tot pH-KCl 4,3. Fosfaat enkalk (loofhoutsoorten)bevorderden de groei enverhoogden daardoor de totalehoeveelheden opgenomen fosfaat enmetalen (Zn,Mn,Cu,Fe)in alle plantedelen (stengel,blad (naald)
wortel), terwijl de concentraties van demetalenwerdenverlaagd. Deresultaten dedenvermoeden dat fosfaat het transport van Cu,Fe,enAl
(Alalleenbepaald ingrove den)vanwortel naar stengel belemmert,maar
het transport van Zn enMn niet beïnvloedt. Erwerden aanwijzingenverkregendat de tolerantievan deplant (verhoogd door P)eenbelangrijker rol
speelt bij deneutralisatie van toxische zinkconcentraties inde grond dan
bodemchemischeprocessen.Dewaarden voor inwater oplosbaar fosfaat van
de grond (Pw)kunnenverkeerd worden geïnterpreteerd indien anderebeperkendebodemfactoren (pH,Cu-toestand)niet zijn geëlimineerd.

H.C.VierreijzerenS.deHaan.Bepalingvandegehaltenaanvoorhetgewas
beschikbareenuitspoelbarezwaremetaleninzuiveringsslib.H_06(1973)
L
546-549.
Dit artikel geeft eenbeschrijving van debij het IB in gebruik zijnde
methoden terbepaling vande gehalten aan zwaremetalen ingrond engewas. Zuiveringsslib wordt als grond behandeld. Voor demetalenFe,Mn,Zn,
Cu,Cr,Cd,Ni enPb in 17slibsoorten ishetverband nagegaan tussenhet
totaalgehalte en (a)het in 2\% azijnzuur en inwater oplosbare gehalte
aan zwaremetalen, (b)het gehalte aan dezemetalen in zuiveringsslib of
slib/grondmengsels ende onttrekking doorhet gewas, (c)de uitspoelbaarheid vandezemetalen.
Het in 2\% azijnzuur enwater oplosbare deelwisselde sterkvanmetaal tot
metaal enpermetaal ooknog per slibsoort.Het inwater oplosbare gedeeltewasvan eenzelfde ordevan grootte alshet door twee op elkaar volgende
gewassen onttrokken gedeelte,zonderdat er evenwel een duidelijk verband
was tussenhet inwater oplosbare en door de gewassen onttrokken gedeelte
aan zwaremetalen.Het totaalgehalte aan zwaremetalen inhet slib gaf nog
hetbeste verband met het door het gewas opgenomen gedeelte.Dit gedeelte
bedroeg per gewas voor ijzer,koper,chroom en loodminder dan 0,1%,voor
zink enmangaan ca. 1%.Het voor het gewas opneembare deel isookongeveei
gelijk aanhet uitspoelbare deel.

A.VömelundF.vanderPaauw.ZurMethodikderWasserversorgunginGefässversuchen.PlantSoil37(1972)497-550.
Dit onderzoek isvrucht van een internationale samenwerking. Bij de uitvoering van potproeven door eenwerkgroep onder auspiciënvan Commissie
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IVvande Internationale BodemkundigeVerenigingwas gebleken datverschillen inuitkomstenvan opverschillende plaatsen genomen potproeven
voor een deelvermoedelijk aan niet gelijkewatervoorziening van de potten
tewijtenwas.Naar debetekenis van deze factor isop drie plaatsen
(Haren,Oldenburg,Giessen)een onderzoek ingesteld. Om eenmaximale en
vergelijkbare reactie opbemestingsmaatregelen tewaarborgen,moet opdagenmet grootwatergebruik viermaalworden gegoten.De opbrengsten van
grond met ongunstige fysische eigenschappen kunnendoorverdunning met
zandwordenverhoogd. Dit ging nietmet eenwijziging inde stikstofopname
gepaard.
Werkroepmest enuitspoeling.Veehouderij enwaterverontreiniging. In:Mens
enmilieu.3.Kringlopenvanmaterie;recirculatie,terugwinning enhergebruik. Publ. StichtingToekomstbeeld Tech.No. 18 (1973)41-56.
Studieverslag van éénvan denaar aanleiding vanhetMilieucongres 1971
vanhet KIVI ingesteldewerkgroepenvoormilieuzorg. Werkgroep 7bestudeerde deemissies vanverontreinigingen inhet oppervlaktewater door de
veehouderij. Achtereenvolgens wordenbehandeld: de economische betekenis
van deveehouderij;kwanfcificeringvan demestoverschotten; de landbouw
enveehouderij ende eutrofiëring vanhet oppervlaktewater; technologische
oplossingen voor de verwerking vanmestoverschotten; de economische en
bestuurlijke aspectenvoorhet bereikenvan eenverantwoorde verwerking
enhergebruik vanmest.

L.K.Wiersum.Someexperimentsonthesupplyofionstotheabsorbingroot
surface.Neth.J.Agric.Sei.21 (1973)263-268.
De absorptie van enkele ionen endeverdampingwerden bepaald inproeven
op goed geroerde voedingsoplossing en in zandcultuur,waar dezelfde oplossing door capillaire opstijgingwerd toegevoerd. Deverkregen gegevens
laten duidelijk zienonderwelke omstandigheden vanbepaalde ionende
aanvoer door toestroming metwater (mass-flow)tekort schiet en eenaanvullende toelevering doordiffusie wordt geïnduceerd. Zowel lageconcentraties en/of geremde verdamping leiden inzandcultuur indeze opzet tot
onvoldoendemineraaltoelevering,hetgeen door analysevanhet substraat
bevestigd werd.

L.K.Wiersum.Supplyofnutrientionstotherootsurfaceinartificialsubstrates.ThirdInt.Congr.SoillessCulture,Sassari,1973,Proc.(1973)
119-128.
Demeeste grondvervangende substraten zijn in sterkemate inert enbezittendus geenbufferend ofnaleverend vermogen.Deplant isdus geheel
aangewezen opde toegediende voedingsoplossing, doch deze isniet zodanig
samen te stellen datwater en alle ionen equivalent aanhet aanbod opgenomenworden. Toediening via capillaire opstijging geeft tekorten ofovermaat, alnaar het element.Percolatie ishetmeest aantrekkelijke systeem.
De doorworteling der substraten isveelal goed. Inveel schuimplastics is
demobiliteit van het "hangwater" zeerbeperkt.
L.K. Wiersum,B.J.vanGoor enD. Wiersma. Ca-transport inzeefvaten.Jaarb.
K.Ned. Bot.Ver. 1972 (1973)30-31.
Samenvatting van een lezing.
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J.Prummel.Factorenvaninvloedophetcalcium-enfosforgehaltevangras.
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.3-1973,26pp.(Withasummary:Factors
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J.Prummel.Resultatenfosfaatvormenproeven.Oogstjaar1972.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.7-1973,28pp.
J.P.N.L.RoordavanEysinga.Deopnemingdoorplantenvanfluoruitdegrond.
Eenliteratuurstudie.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.3-1972,51pp.
J.J.Schuurman.Dereactievanvlasopovergangenvaneenbovengrondvan
zavelnaareenondergrondvanzand.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.91973,14pp.
J.J.Schuurman.Overzichtvanderesultatenvanhetbewortelingsonderzoekbij
grassenenopgraslandaanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Rapp.10-1973,39pp.
K.W.SmildeenB.vanLuit.Despoorelementenbehoeftevanslaentomaatop
veensubstraten.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.5-1972,62pp.(Witha
summary:Traceelementrequirementsofplantsonpeatsubstrates.)
K.W.Smilde,J.H.Pieters,J.vanBakelenA.A.Franken.Invloedvanborium,
calciumenmagnesiumopdegroeivanasperge,medemetbetrekkingtothet
optredenvan"topverwelking".Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.1-1972,
23pp.
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M.Mosterd,W.A.C.NederpelenJ.P.N.L.RoordavanEysinga.Verslagvaneen
proefterbestuderingvandeinvloedvandekwaliteitvanhetwaterophet
vaaslevenvanchrysant.Proefstn.GroentenFruiitecitGlas,Naaldwijk,No.
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Glas,Naaldwijk,No.496/72(1972)9pp.
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C.vanOuwerkerk.Grondbewerkingsproblemenindepraktijk. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota5(1973)15pp.
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Voordrachten
R>ArnoldBik
Resultaten vanbemestingsproeven bij bloemisterijgewassen in 1971 (Contactgroepbemesting glasteelten,Wageningen, 11januari 1972.)
Devochtvoorziening bij bloemisterijgewassen. (Contactvergadering IB-IBS,
Wageningen, 18januari 1972.)
Fysische en chemische aspecten van potgronden indebloemisterij. (Bemestingscursus glasteelt,Naaldwijk, 17februari 1972.)
Bemesting van anjers. (Bemestingscursus glasteelt,Naaldwijk, 18februari
1972.)
Bemestingsonderzoek in 1971. (Vergadering bodemkundige afdeling van het
proefstationNaaldwijk,Aalsmeer, 11 april 1972.)
Scope andwork of the Research Station forFloriculture atAalsmeer. (Welkomstwoord gericht tot een excursie van eenEngelsebodemkundige vereniging,
Aalsmeer, 14april 1972.)
Resultaten bemestingsproeven 1971. (Vergadering afdeling Bemesting inde
tuinbouw, lB,Haren,20april 1972.)
Deproeftechniekbij bemestingsproeven met bloemisterijgewassen (Cursus
proeftechniek,Aalsmeer,26 april 1972.)
Substraten bij Anthurium
andreanum. (Voorlichtingsmiddag voor studiegroep
Anthuriumkwekers uit het Westland,Aalsmeer,1juni 1972.)
Moisture supply and fertilization ofpot plants. (Symposium Water Supply
under Glass and Plastic,Geisenheim, 18-20 september 1972.)
Resultaten substraatbemestingsproef met anjers. (Anjervoorlichtingsdag,
Aalsmeer, 11oktober 1972.)
Watervoorziening van potplanten,mede inverband met de zwaarte vanbemesting. (Stafvergadering IB,Haren, 16september 1972.)
De fysische achtergrond vanbloemisterijsubstraten. (Lesvoor opleiding
akteL 5,Aalsmeer, 17november 1972.)
Bemesting van anjers. (Afdeling bloemenkwekers vande Belgische boerenbond,
Aalsmeer,9januari 1973.)
Kalibemesting bij cyclamen. (Cyclamenmiddag,Aalsmeer, 18januari 1973.)
Substratenproef bij Anthurium
andreanum. (Anthuriummiddag,Aalsmeer, 8
februari 1973.)
Bloemisterijpotgronden.(Studieclub bloemistenApeldoorn e.O.,Aalsmeer,
12februari 1973.)
Handelspotgronden (Applicatiecursus akteL 5,Aalsmeer, 7maart 1973.)
Langzaamwerkendemeststoffen. (Vergadering bodemkundige specialisten,
Aalsmeer, 19juni 1973.)
Substraatproef Anthurium
andreanum. (Werkgroep Anthurium,Aalsmeer,23
augustus 1973.)
Substraten bij Anthurium. (Anthuriummiddag,Aal meer,25oktober 1973.)
Potgrond enbemesting bij potplanten. (Kon.Mi voor Tu ..oouwenPlantkunde, afdeling Tiel e.o.,Aalsmeer, 12november 1973.)
Bemesting van potplanten. (Regionale groepvan potplanteivoorlichters, 28
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november 1973.)
Langzaamwerkendemeststoffen bij azalea. (Vergadering Azaleavereniging,
Aalsmeer, 13december 1973.)
P. Boekei
Grondontsmetting enbodemstructuur. (Werkgroep praktijktoepassingen,Haren,
16februari 1972.)
Grondontsmetting enbodemstructuur. (Stafvergadering, IB,Haren,20april
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Haren,28juni 1972.)
Structuur indebouwvoor. (Cursus bodemkumde 1972-1973,Wageningen,23augustus 1972.)
Soil structure. (Second International Course onVegetable Growing,Wageningen, 26/28 september 1972.)
Grondontsmetting enbodemstructuur. (Landelijke assistentenvergadering van
het Consulentschap inalgemene dienstvoor debloembollenteelt,Lisse,3oktober 1972.)
Betekenis vande ontwateringstoestand voor de structuur en bewerkbaarheid
van degrond. (LandbouwverenigingGarmerwolde,Garmerwolde,30november
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Debetekenis vande ontwatering voordemoderne akkerbouw op zavel-en
lichtekleigronden. (Stafvergadering, IB,Haren, 15februari 1973.)
Humusgehalt und Bodenstruktur. (Fachgruppe zurFörderung der Bodenfruchtbarkeit,LUFA-Tagung,Regensburg, 21 september 1973.)
Soil structure. (Third international Course OnVegetable Growing,Wageningen, 1oktober 1973.)
J.vander Boon
Enkele proefresultaten in 1971. (Afdeling Bemesting inde tuinbouw,IB,
Haren, 17februari en 16maart 1972.)
Ontwikkeling vanhet stiponderzoek aanhet instituut. (Bestuursvergadering
IB,Haren, 13juni 1972.)
La prediction de l'apparition dubitter pit des pommes,destinées à l'entreposage. (IlleColloque européen etméditerranéen sur leContrôle de
l'AlimentationdesPlantes cultivées,Budapest,7september 1972.)
Fertilization ofvegetable crops. (Second International Course on
Vegetable Growing,Wageningen, 26 september 1972.)
Panel discussion. (Second International Course onVegetable Growing,Wageningen,28september 1972.)
Onderzoek aan tuinbouwkundige onderwerpen;het werkvande gestationeerde
onderzoekers. (Vergaderingvan tuinbouwconsulenten,Haren,29november
1?'..)
Reisindrukken:het symposium over de controlevan deplantevoeding ende
plantanalyse in Budapest. (Vergadering afdeling Bemesting op de tuinbouw,
IB,Haren, 14februari 1973.)
Stikstofbemestingsproeven bij tulp,toelichting van rapport 1-1973. (Contactcommissie Bemesting indebloembollenteelt,Lisse, 10mei 1973.)
Resultaten van onderzoek in 1973. (Vergadering afdeling Bemesting inde
tuinbouw, IB,Haren, 15november 1973.)
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Fertilization invegetable growing. (Second International Course onVegetable
Growing,Wageningen,2-3 oktober 1973.)
P.F.J,van Burg
Stikstofbemesting vanakkerbouwgewassen. (Vereniging voor bedrijfsvoorlichting,Hardenberg, 11 februari 1972.)
Kunstmest,voedselproduktie enmilieu. (Kon.Mij. voor Tuinbouw enPlantenteelt,afdeling Zuidlaren,Zuidlaren,27maart 1972.)
Ureum opgrasland. (Ureumdag,Vaassen, 19april 1972.)

P.Delver
Actuelebemestingsvraagstukken. (Fruitteeltspecialisten bij deConsulentschappenvoor deTuinbouw teGoes enBarendrecht,Goes, 21 februari 1972.)
Actuelebemestingsvraagstukken. (Fruitteeltspecialisten en anderenvanhet
Consulentschap voor de Tuinbouw teRoermond,Horst, 12juni 1972.)
Orchard soilmanagement. (Second International Course onVegetable
Growing,Wagèningen,22september 1972.)
Kwaliteit door evenwichtige bemesting. (LedenBelgische Boerenbond,St.
Truiden,8december 1972.)
Nieuws uit het bodemvruchtbaarheidsonderzo,ek.(Voordracht en excursie voor
vergadering bedrijfstakdeskundigen,Wilhelminadorp, 7juni 1973.)
Ontwikkelingen indebodembehandeling. (Voordracht en excursie voor deelnemers Kunstmestcolloquium, 19juni 1973.)
Fertility problems inorchard soils. (International Course on Soil Science,
Wilhelminadorp, 18mei 1973.)

K..Dilz
Stikstofbemesting van akkerbouwgewassen. (Landbouwvereniging "Stedum",
Stedum, 10maart 1972.)
Verbouwvankwaliteitstarwe.(Mede namens G.H. Arnold; Graandag,Haren,25
februari 1972.)
Ureum opbouwland. (Ureumdag,Vaassen, 19april 1972.)
Enige aspectenvan de stikstofbemesting inNederland. (Oostenrijkse landbouwdeskundigen, 28juni 1972.)
Stikstof en ziektebestrijding bij granen. (Afdeling Blijhamvan de Groninger
Maatschappij van Landbouw, Blijham, 14november 1972.)
Gedeelde stikstofbemesting op aardappelen. (Contactbijeenkomst IB-IBS,
Haren,23november 1972.)
Interactie stikstofbemesting, gebruik chloormequat en fungiciden bij tarwe.
(Specialisten planteziekten RLVD,Wageningen, 8december 1972.)
Proevenmet stikstofbemesting en ziektebestrijding bij tarwe. (Personeel
van deProvinciale Directies voor de Bedrijfsontwikkeling inGroningen en
Friesland,Groningen, 18december 1972.)
Stikstofbemesting en ziektebestrijding bij tarwe. (Spuitdag,Groningen,11
januari 1973.)
Stikstofbemesting inhet algemeen en op granen inhet bijzonder, inverband
met ziektebestrijding. (Spuitclub Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen,Axel,en
Spuitclub WesfZeeuwsch-Vlaanderen,Oostburg, 12februari 1973.)
Stikstofbemesting, toepassing van chloormequat en ziektebestrijding bij
tarwe. (Planteziektendagen,Wageningen, 14februari 1973.)
Actuele problemen bij de stikstofbemesting van granen. (Studentenvan de
afdeling Landbouwplantenteelt,Landbouwhogeschool,Wageningen, 19april
1973.)
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Perspectievenvan de toepassing vanbenomyl indegraanteelt. (Stafvergadering,IB,Haren,3mei 1973.)
Perspectievenvoor benomyl inde tarweteelt. (Noordelijke afdeling van de
GroningerMaatschappij vanLandbouw,Usquert,2november 1973.)

W.vanDriel
Zwaremetalen op deuiterwaarden. (Stafvergadering IB,Haren, 16maart
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DieAkkumulation von Schwermetallen inPflanzen auf hochkontaminierten
Flussablagerungen. (Stafledenvanhet kaliproefstationBüntehof,Haren,
26 juni 1972.)
Voorkomen en gedrag van zwaremetalen indeNederlandse delta. (Symposium
van deNederlandse Vereniging voorAfvalwaterzuivering, Arnhem, 22november 1972.)
Inleiding indeveiligheidsleer. (Middelbaar analytisch personeel,IB,
Haren,25januari 1973.)
Gevarenvan de chemicaliën en radio-actieve stoffen. (Middelbaar analytisch
personeel,IB,Haren,8februari 1973.)
Laboratorium enmilieu. (Middelbaar analytischpersoneel,IB,Haren,1
maart 1973.)
Heavymetal pollution in theNetherlands. (GroepAustralischebezoekers,
Haren, 11 september 1973.)
Zware-metaalcontaminatievan gras door rivier-enrioolslib.
(CommissieMineraleVoeding TNO,Wageningen, 1november 1973.)
Heavymetals ingrass asaffected byhighly polluted river and sewage
sludge. (IBS enbezoekers Grassland Research Institute Hurley,Wageningen,
7november 1973.)
Zwaremetalen inriviersedimenten. (Symposium NatuurlijkeMobiliteit van
enkele "ongure"elementen enverhoging daarvandoormenselijk ingrijpen,
Geochemische kring KNGMG, sectievoormileuchemieKNCV,Utrecht,23november 1973.)
Zware-metaaleffecten indeagrarischebiosfeer. (Medewerkers Deltadienst
Rijkswaterstaat endirecteur Waterloopkundig Laboratorium,Haren,17
december 1973.)
Zware-metaalcontaminatievangrasdoor zuiveringsslib. (Stafvergadering
IB, Haren,20december 1973.)

H.vanDijk
Afbraak enomzettingen vanbestrijdingsmiddelen inde grond. (Specialisten
planteziekten van de land- en tuinbouwvoorlichtingsdienst, Wageningen, 18
februari 1972.)
Afbraak enomzettingenvanbestrijdingsmiddelen inde grond.(Contactcommissie Biologische Bodemverbetering, Haren,7april 1972.)
Bestrijdingsmiddelen enbodemleven. (Groep chemische studentenvan de
Rijksuniversiteit Groningen, 18april 1972.)
Omzettingen vanDD inde grond (Stafvergadering, IB,Haren,20april 1972.)
Mengcomposten vanveen en stadsvuil. (Contactcommissie bodembiologie,
Hoogeveen,8september 1972.)
Uitgangspunten vanhet IB-onderzoekomtrent debiologische verwerking van
mest en gier. (ContactbijeenkomstMegista,Wageningen,28februari-1 maart
1973.)
Bestrijdingsmiddelen enbodemleven. (Excursisten van deGroninger analystenschool,Haren,22maart 1973.)
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Degradation of 1,3-dichloropropenenes in the soil. (International Symposium on Soil Disinfestation,Leuven,28september 1973.)

H.G.vanFaassen
Kwikverbindingen enmicroben indegrond. (Contactcommissie Biologische
Bodemverbetering,Haren,7april 1972.)
De invloed vanbenomyl opmetabolische processen indegrond enop debacteriën- enactinomycetenpopulaties. (Commissievoor deFytopathologie,
Kon. Ned. BotanischeVereniging,Baarn, 16november 1972.)
Het toetsenvan aandemest toe tevoegenreagentia voor de bestrijding
van stank. (ContactbijeenkomstMegista,Wageningen, 1maart 1973.)
Enkele toetsenvanhet effectvanbenomyl ophet bodemleven. (Stafvergadering, IB,Haren,3april 1973.)
Veiligheid ophet laboratorium. (5inleidingen voor laboratoriumpersoneel,
IB, Haren,januari en februari 1973.)

Th.J.Ferrari
Simulatie vannitraatuitspoeling.(Bijeenkomst IB-IBS,Wageningen, 18januari 1972.)
Hetwereldmodel vanForrester. (Stafvergadering, IB,Haren,20 januari
1972.)
Systeemdynamica (cursus). (5 inleidingenvoor studenten economie,RU Groningen,februari-april 1972.)
Systeemdynamica (cursus).(6 Inleidingen voormedewerkers,IB,Haren,februari-april 1972.)
Eigenschappen en toetsing van enkelemodellen, toegepast inhet landbouwkundig onderzoek. (Cursus onderzoektechniek,Wâgeningen, 22maart 1972.)
Iets over systeemdynamica. (Lerarenvan HLS,Groningen, 11mei 1972.)
Simulatie vannitraatuitspoeling. (Werkgroep Transport enAccumulatie,
Wageningen, 15mei 1972.)
Systeemdynamica. (6Voordrachten voor de cursus onderzoektechniek, Wâgeningen,november-december 1972.)
Systeemdynamica. (3Voordrachten voor de cursus onderzoektechniek,Wageningen,januari-april 1973.)
Systeemdynamica (cursus). (4Voordrachten voor studenten economie,RU Groningen.)
Toepassing van simulatiemodellen met alsvoorbeeld deuitspoeling van anionen. (Specialisten bodem enbemesting,Wageningen,8 februari 1973.)
Waarom systeemdynamica in eencursus overmilieukunde? (Interfacultaire
cursusMilieukunde,GUAmsterdam, 15maart 1973.)
Multidimensional analysis of soil fertility. (International Course on
Soil Science and WaterManagement,Haren, 11april 1973.)
Die Nitratauswaschung imBoden als Beispiel des Simulationsverfahren.
(Arbeitsgemeinschaft Internationale Ökologische Dauerversuche,Keszthely,
Hongarije,29mei 1973.)
Systeemdynamica;waarom enhoe? (Interfacultaire cursusMilieukunde,RU
Amsterdam, 4december 1973.)
Systeemdynamica. (Studentenbouwkunde,TH,Delft, 15oktober 1973.)

B.J.vanGoor
Enkeleproeven over de invloed van polyethyleenglycol op groei,opname en
het optredenvanneusrot bij de tomaat.(Tuinbouwvergadering, IB,Haren,
20januari 1972.)
Enige resultaten van proeven over de chemische oorzaken voor deverschil-
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lenin gehaltevanK,Mg,Ca en enkele andereelementen inhet floëemsap
van Yuaoa flaaaida.
(Stafvergadering, IB,Haren, 17februari 1972.)
Ca—penetratie in appelvrucht enhet gedrag van enige elementen inhet
floëem. (Bestuur, IB,Haren, 13juni 1972.)
DasVerhalten desKalziums imPhloemsaft. (Medewerkers van deLandwirtschaftliche Forschungsanstalt Büntehof,Haren,26juni 1972.)
Enzymatische bepalingen inplantweefsels alsmaatstaf voor deminerale
voeding.(Tuinbouwvergadering, IB,Haren,3mei 1973.)
Transport van enige elementen inde zeefvaten.(Kon. Ned. BotanischeVereniging,7 september 1973.)

A.J.deGroot
Geochemischonderzoek over zwaremetalen indeNederlandse delta. (Stafvergadering, IB,Haren, 16maart 1972.)
Geochemisch onderzoek indeNederlandse delta. (Geochemische Kringvan de
KNCV,Utrecht, 14april 1972.)
Geochemisch onderzoek indedeltagebieden. (Waterloopkundig Laboratorium,
TH, Delft,27 september 1972.)
Zwaremetalen indeNederlandse delta. (Debating Clubvan deKUGroningen,
20oktober 1972.)
Vóórkomen en gedragvan zwaremetalen indeNederlandse delta. (Symposium
overhet Schelde-estuarium, georganiseerd doorde Belgische Geologische
Vereniging,Antwerpen, 22november 1972.)
Vóórkomen en gedrag van zwaremetalen indeNederlandse kustwateren. (Consulentenvoor de tuinbouw,Groningen, 29november 1972.)
Vorkommen undVerhalten von Schwermetallen inDeltagebieten. (Institut für
Bodenkunde,Universiteit van Kiel, 14december 1972.)
Zwaremetalen in fluviatiele enmariene ecosystemen. (Symposium Waterloopkunde indienst van industrie enmilieu,Delft,24mei 1973.)
Vóórkomen engedragvan zwaremetalen indeNederlandse delta.(Stafmedewerkers vanhetWaterloopkundig Laboratorium,Vollenhove, 18juni 1973.)
Vorkommen undVerhalten von Schwermetallen inDeltagebieten. (Colloquium
Umweltforschung,Kiel, 20 juni 1973.)
Zwaremetalen indeNederlandse delta. (Nederlandse Dierkundige Vereniging
enOecologische Kring,Wageningen,28september 1973.)
Geochemisch onderzoek over zwaremetalen. (Geochemische Kring van deKNCV,
Utrecht,9november 1973.)
Field observations on the transport ofheavymetals in sediments. (Conference onheavymetals in the aquatic environment,Nashville,Tenn.,5december 1973.)

J.A. Grootenhuis
Resultaten vanhet onderzoek betreffende de invloed van groenbemesting en
gescheurde kunstweide opde opbrengstresultaten van Bintje consumptieaardappelen. (Stafvergadering, IB,Haren, 17februari 1972.)
Schürftaantastingbij Bintje consumptieaardappelen indejaren 1959 t/m
1971 opde objecten Ien IIvan Pr Lov 6. (Schürftcommissie,Zwolle,17
maart 1972.)
Debetekenis van groenbemesting bij zeer intensieve bouwplannen opzavel—
grond. (Vergadering van de landbouwstandsorganisaties,Creil,24oktober
1972.)
Debetekenis van groenbemesting voor de akkerbouw. (Cursus voor oudleer—
lingenMLS,Emmen, 21december 1972.)
Resultaten vanveeljarig onderzoek,verkregenbij intensieve tarweteelt.
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(Federatie vanVerenigingen voor Bedrijfsvoorlichting op deZeeuwseEilanden, Goes, 2februari 1973.)

S.deHaan
Resultaten verkregenmet organische bemesting opPrLov 2. (Commissie van
Beheer van de IB-bedrijven indeNoordoostpolder, Zwolle, 10maart 1972.)
Zwaremetalen in zuiveringsslib en stadsvuilcompost enhun invloed op grond
engewas. (Stafvergadering, IB,Haren, 16maart 1972.)
Waardevan zuiveringsslib alsmeststof,grondverbeteringsmiddel of cultuurgrond. (Specialisten bodem enbemesting inde tuinbouw,Asten,22maart
1972.)
Het organische-stofbeleid. (B-cursus bodemkunde,Wageningen,27 april
1972.)
Aan zuiveringsslib te stellen eisenbij landbouwkundig gebruik. (NederlandseVereniging voor Afvalwaterzuivering,Amsterdam, 19oktober 1972.)
Dewerking van de stikstof in langzaamwerkende,synthetische organische
stikstofmeststoffen. (Vergadering afd. Bemesting inde tuinbouw, IB,Haren,
21december 1972.)
Gebruikvan afvalstoffen inde landbouw i.v.m.dedaarinvoorkomende gehalten aan zwaremetalen. (Studentenvan deLH,Haren, 19april 1973.)
Waarheenmet het slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties? (SectieNoord
van deNederlandse Vereniging voor Afvalwaterzuivering, 18december 1973.)
Landbouwkundig gebruikvan afvalstoffen enmetnamevan zuiveringsslib van
demenselijke samenleving, inverband met dedaarinvoorkomende gehalten
aan zwaremetalen. (Stafvergadering, IB,Haren,20december 1973.)

G.Jager
General soilbiology; soildesinfestation; compostmaking (International
Course onVegetable Growing,Wageningen,27 september 1972.)
Soil biology. (Second International Course onVegetable Growing,Wageningen, 3September 1973.)

G.J. Kolenbrander
Debijdrage van de landbouw aan devervuiling vanhet oppervlakte-enhet
grondwater. (Commissie Bio-industrie enVasteAfvalstoffen,Amersfoort,5
januari 1972;Vereniging voorVoeder-enWeidebouw,Wageningen, 1februari
1972; Kunstmestcolloquium,Wageningen,22maart 1972.)
Agriculture andwater pollution. (FAOExpert Panel,Rome,25-28januari
1972; ISMA,Paris,9maart 1972.)
Debijdrage van N enPdoor de landbouw aandeverrijking vanhet grond-en
oppervlaktewater. (T.g.v. 25jarig bestaanvan het Belgisch-Nederlands
Cultureel Akkoord,Gent, 10november 1972;medewerkers directieAkker-en
Tuinbouw en tuinbouwconsulentschappen, Haren,29november 1972;Stafvergadering, IB,Haren,21december 1972.)
Fertilizers,farming practice andwater quality. (TheFertiliserAssociationof Ireland,Dublin, 17november 1972;TheFertiliser Society, Loosdrecht, 12april 1973.)
Debijdrage van de landbouw aande eutrofiëring vanhet oppervlaktewater.
(Afd.Usquert vandeGroningerMaatschappij vanLandbouw,Usquert,19
januari 1973;assistenten-specialisten vanvoorlichtingsdiensten,Wageningen,8februari 1973;groep studentenvan deRUGroningen,Haren, 19
april 1973;groep leraren aanhet landbouwonderwijs,Haren 27 april 1973.)
The decomposition of organic matter in the soil and its consequences for
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thepollution ofnatural waters. (Gastenvanhet PyeResearch Centre,Haren, 2februari 1973.)
Eutrofiëring door de landbouw. (CursusVeehouderij enmilieu,Wageningen,
12september 1973.)
Nitrogenmovement insoils. (Medewerkers vanhet Grassland Research
Station Hurley,Wageningen,6november 1973.)

L.C.N,delaLandeCremer
Aspectenvan demeststoffenbalans. (Studiekring voor Ecologie vanhet
Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschappen,Wageningen, 14februari
1972; vergadering LOBB,Haren,8juni 1972.)
Debiologisch-dynamische landbouwmethode. (Afdeling Wieringermeer van de
HollandseMaatschappij van Landbouw,Middenmeer, 25februari 1972.)
Gedroogde organischemeststoffen. (Staf en genodigden van het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Tuinaanleg en Onderhoud,Arnhem, 24maart 1972.)
Het drogenvanvloeibare organischemestmetbehulp van ongebluste kalk.
(Megista-symposium, Wageningen, 1maart 1973.)
De gevolgenvanhogemestgiften. (Megista-symposium, Wageningen, 1maart
1973.)
Opslagvanmest in grondkuilen. (Megista-symposium,Wageningen, 1maart
1973.)
P-inspoelinguit organischemest. (Stafvergadering, IB,Haren, 15november 1973.)

G. Lebbink
Invloed vanbestrijdingsmiddelen opde functievan het bodemleven. (Specialisten planteziekten van de regionale land-en tuinbouwconsulentschap—
pen,Wageningen, 17februari 1972.)
Invloed vanbestrijdingsmiddelen op de functievan debodemmicroflora.
(Contactcommissie voor Bodembiologie,Haren,7april 1972.)
Invloed van DD opdebodemmicroflora. (Stafvergadering,IB,Haren,2Q april
1972.)
Quantitative aspects of fumigationwith dichloropropene mixtures and with
metham sodium in the soil nitrogen status. (Internationaal symposium over
grondontsmetting,Leuven,26 september 1973.)

P.vanLune
Ca-fractionering in appelweefsel inrelatie tot stip. (Afd. Plantevoeding,
IB, Haren,22 februari 1973.)
C.vanOuwerkerk
Rationele grondbewerking opklei-en zavelgronden. (B-leergang. De bodemkunde indemoderne land-en tuinbouw,Wageningen, 28april 1972.)
Het permanente grondbewerkingsproefveld Pr Lov 7 (Specialisten enbedrijfsvoorlichters van het Consulentschap voor deAkkerbouw ende Rundveehouderij,Emmeloord, 19juni 1973.)
Grondbewerkingsproblemen inde praktijk. (Stafvergadering,IB,Haren,25
oktober 1973.)
P.K.Peerlkamp
Het rapport van deAdviescommissie Wetenschappelijke Informatieverzorging,
(Stafvergadering, IB,Haren, 15november 1973.)
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J.H. Pieters
Geschiktheid van de grond voor vollegronds groenteteelt.(Cursus groenteteeltvoor deverwerkende industrie vanhet Rijkstuinbouwconsulentschap
voor deGroenteteelt indeVollegrond,Alkmaar,3februari 1972.)
Denoodzaakvan schoffelen na chemische onkruidbestrijding. (Vergadering
afdeling Bemesting inde tuinbouw,IB,Haren,25oktober 1973.)
Roodverkleuring van zuurkool. (Vergadering afdeling Bemesting inde
tuinbouw, IB,Haren, 15november 1973.)

J.Prujimel
Bemestingsbeleid enbouwplan. (B-leergang Bodemkunde,Wageningen,27 april
1972.)
Entwicklung des Kalizustandes des Bodens unter Einfluss der Düngung.
(Medewerkers LandwirtschaftlicheForschungsanstalt BÜntehof,Haren,26
juni 1972.)
Invloed van dekaliumbemesting op deblauwgevoeligheid van aardappelen.
(Contactbijeenkomst IB-IBS,Haren,23november 1972.)
Fertilizer use and crop production. (International Course on Soil Science,
Haren, 3april 1973.)

F.RiemVis
Invloed van grotehoeveelheden kunstmest op landbouwgewassen. (Stafvergadering, IB,Haren,20januari 1972.)
Mogelijkheden enproblemen rind het gebruik vanafvalwater vandeaardappelmeelfabricage op landbouwgrond.(Stafvergadering, IB,Haren, 19oktober
1972.)

J.Ris
Het opstellen van eenbemestingsadviesschemaopbasisvan grondonderzoek.
(GroepOostenrijkers,Haren,28juni 1972.)
Bepaling van dehoeveelheid beschikbare stikstof inde grond. (Afdeling
teeltonderzoek, PA,Wageningen, 12maart 1973.)
Bemestingsonderzoek. (Cursusvoor studentenLH,Wageningen, 11 december
1973.)
De landbouwkundige betekenis van eenN-bepaling inde grond. (ProjectgroepN-bemesting, IB,Haren, 19december 1973.)

J.P.N.L. RoordavanEysinga
Uitkomsten bemestingsproevenmet komkommer. (Cursus Bemesting en grondonderzoek inde glastuinbouw,Naaldwijk, 7januari 1972.)
Verwerking van Zeeuwse gegevens over doorspoelen vankasgronden. (Contactgroep Bemesting inde glastuinbouw,Naaldwijk, 11januari 1972.)
Fluoropnemingdoor gewassen. (Vergadering assistenten vanhet Consulentschap Voor deTuinbouw,Naaldwijk, 31 januari 1972.)
Gebreksziekten, (Cursus Bemesting en grondonderzoek inde glastuinbouw,
Naaldwijk, 4februari 1972.)
Problemen met ijzerhoudend gietwater. (Cursus Bemesting en grondonderzoek inde glastuinbouw,Naaldwijk, 4februari 1972.)
Uitspoelen vankasgronden. (Cursus Bemesting engrondonderzoek inde glastuinbouw,Naaldwijk 18februari 1972.)
Bemesting van glasaardbeien. (Cursus Bemesting en grondonderzoek inde
glastuinbouw,Naaldwijk, 18februari 1972.)
Fluor. (KunstmestcolloquiunijWageningen,23februari 1972.)
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Fluoridering vanwater. (Forum "bestrijding tandbederf",DenHaag 19
april 1972.)
Fluoropneming door gewassen. (Onderzoekstaf Proefstation,Naaldwijk, 19
april 1972.)
Bemestingsproeven inde groenteteelt. (Cursus Proeftechniek,Wageningen,
30en 31 juni 1972.)
Bemesting inde groenteteelt. (International Course onVegetable Growing,
Wageningen, 27 september 1972.)
Fluoronderzoek. (Bodemkundige afdeling,Proefstation,Naaldwijk,3oktober 1972.)
Fertilization ofvegetable crops. (Third International Course onVegetable
Growing,Wageningen, 2oktober 1972.)
Demonstration: Ingredients for ideal soilmixtures andvarious containers
fo» seedling production. (Third International Course onVegetable Growing,
Wageningen,2oktober 1973.)
Gebreksverschijnselen bij chrysant. (Albatros NV,chrysantenstekbedrijf,
TerAar, 8november 1973.)
J.J. Schuurman
Invloed van deduurvan eenhoge grondwaterstand op de wortelontwikkeling
van haver. (Afdeling Plantevoeding, IB,Haren,25januari 1972.)
Bodemdichtheid alsbeperkende factorvoor dewortelontwikkeling ende
ontsluiting van degrond. (Contactcommissie voor Biologische Bodemverbe—
tering,Haren,7april 1972.)
Wortelgroei en gewasopbrengst. (Cursus bodemkunde vanhet Rijkslandbouw—
consulentschap voor Bodem-en Bemestingsvraagstukken,Wageningen,24
augustus 1972.)
Methoden vanwortelonderzoek. (GroepAustralische jongeren,Haren,19
september 1972.)
Het bewortelingsonderzoek. (Leerlingen van deGroninger Analistenschool,
Haren,22maart 1973.)
Hetmorfologisch-ecologisch wortelonderzoek aanhet IB. (GroepAustralische jongeren, 11 september 1973.)
Overzicht vanhet aanhet IB tussen de jaren 1959 en 1973verrichte onderzoek over de invloed vandichtheid van zandgrond opwortel-en
spruitgroei van haver en enkele andere gewassen. (Werkgroep Grondbewerking enGewasreacties,Wageningen,20november 1973.)
H.A. Sissingh
Entwicklung derPw-Methode. (Abt.Bodenuntersuchung van het Verband
Deutscher LandtwirtschaftlicherUntersuchungs-und Forschungsanstalten,
Bonn, 15maart 1972.)
Motiviering derAnwendung vonWasser zur Bestimmung des für Pflanzen
verfügbaren Bodenphosphats. (LandwirtschaftlicheForschungsanstalt BÜntehof,Hannover, 24oktober 1972.)
An attempt toevaluate plant-available soil phosphate on arational
basis. (Symposium Soil Phosphorus and Crop Growth,Society of Chemical
Industry,Londen,20februari 1973.)
Voorkomen enverplaatsen van fosfaat inbodemprofielen. (Stafvergadering, IB,Haren, 15november 1973.)
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C.M.J. Sluijsmans
Nieuwjaarstoespraak. (Nieuwjaarsbijeenkomstpersoneel IB,Groningen,3
januari 1972.)
Hogekunstmestgiftenenbodemvruchtbaarheid. (Koninklijk Genootschap voor
Landbouwwetenschap enNederlands Instituut voor Landbouwkundige Ingenieurs,Wageningen,3mei 1972.)
Het "milieuonderzoek" aanhet IB.(Lerarenvan deHogereLandbouwschool,
Groningen, 10mei 1972.)
Ontwikkeling vanhet onderzoek aanhet IB. (Ledenvan devereniging LOBB,
Haren,8juni 1972.)
Möglichkeiten und Probleme derMüllkompostanwendung inder Landwirtschaft.
(Duits-Nederlandse commissie voor landbouwkundig onderzoek, Geisenheim,
19oktober 1972.)
Nieuwjaarstoespraak. (Nieuwjaarsbijeenkomst personeel IB,Groningen,
2 januari 1973.)
Hetonderzoekvanhet IB inrelatie tothetmilieu. (Provinciale Raad
voor Bedrijfsontwikkeling,Groningen,27april 1973.)
Hetwerk vanhet Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem-,WaterbeheersingsenBemestingsvraagstukken,bekekenvanuit de onderzoekswereld. (Jubileumbijeenkomst vanhet Rijkslandbouwconsulentschap voor Bodem-,Waterbeheersings-en Bemestingsvraagstukken,Wageningen, 18mei 1973.)
Taakenwerkwijzevan het IB. (Deelnemers internationaleM.Sc.-cursus,IB,
Haren,29augustus 1973.)

K.W.Smilde
Kunstmestverbruik ineenveranderende landbouw. (Bedrijfslaboratoriumvoor
Grond- enGewasonderzoek,Oosterbeek,21 januari 1972.)
Kunstmestverbruik ineenveranderende landbouw. (Personeel TechnischeDiensten, IB,Haren, 28januari 1972.)
The influence of thechanging pattern inagriculture onfertiliser use.
(Fertiliser Society,Londen, 17februari 1972.)
The influence of thechanging pattern inagriculture onfertilizer use.
(Britsebodemkundigevereniging,Wageningen, 13april 1972.)
Kunstmestverbruik ineenveranderende landbouw. (Vergadering LOBB,Haren,
8 juni 1972.)
Trace element requirements of someplant speciesonpeat substrates.
(International Peat Congress,Helsinki,29juni 1972.)
The changing agriculture and fertiliser use. (GroepAustralische jongeren,
Haren, 19september 1972.)
Onderzoek aanhet IB. (PAengedetacheerden inde regio,Haren,2februari 1973.)
The changing pattern inagriculture and its influence on fertiliser use.
(GroepAustralische jongeren,Haren, 11 september 1973.)

J.T.N.Venekamp
Dekalihuishouding van grasland onder invloedvanmest-en gierplekken.
(Stafvergadering, IB,Haren,20:januari 1972.)
H.C.Vierveijzer
Toelichting opde onderzoekingsmogelijkhedenvanhet Centraal Laboratorium.
(Afdeling Bemesting inde landbouw, IB,Haren,27april 1973.)

C.H.E.Werkhoven
Enige aspectenvan debeschikbaarheid van kali indebodem. (Stafvergade-
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ring,IB,Haren, 17februari 1972.)
Water extraction ofK from the soil and theK content of plants.Medewerkers Forschungsanstalt "Büntehof" teHannover,Haren,26juni 1972.)
Voorlopige resultatenmet deK-watermethode. (Stafvergadering,IB,Haren,
15maart 1972.)

D.Wiersma
Bepaling envoorkomen van Ca enMn inhet floëem. (Afd. Plantevoeding,
IB, Haren,22 februari 1973.)

L.K.Wiersum
Ca-transport inde zeefvaten.(Mede namens B.J. van Goor enD. Wiersma.
Vergadering Kon.Ned. Botanische Vereniging,Nijmegen, 7januari 1972.)
Wortelgroei en-functie inrelatie tot zuurstof inde grond. (Contactcommissie Biologische Bodemverbetering,Haren,7april 1972;afdeling Bemesting inde tuinbouw,IB,Haren,20april 1972.)
Enkele aspectenvan de geschiktheidsbeoordeling van inerte substraten voor
de teeltvanplanten. (Stafvergadering, IB,Haren, 16november 1972.)
Benutting vanwater enmineralen indebodem; een oecologische benadering.
(Symposium "DePlantenwortel",KoninklijkeNederlandse BotanischeVereniging,Utrecht, 17maart 1972.)
Supply ofnutrient ions to the root in artificial substrates. (Third
International Congress on Soilless Culture,Sassari,9mei 1973.)
Does thevariability of conditions in the filled layer influence oxygen
content in the subsoil? (Sixth International Conference on Soil Tillage,
Wageningen,27 september 1973.)
Variaties inde zuurstoftoestandvan de grond. (Stafvergadering,IB,Haren,
25oktober 1973.)
Groei en functievanhetwortelstelsel bij hogebodemweerstand. (Werkgroep Grondbewerking enGewasreacties,Wageningen, 20november 1973.)

P.deWilligen
Kalkverliezen op zandbouwland. (Vergadering LOBB,8juni 1972.)
Toestroming van K en Canaar eenplantewortel. (Vergadering afdeling Bemesting inde tuinbouw,IB,Haren, 15maart 1973.)
Uitspoeling van Cl inkassen. (Afdeling Bodemkunde,Proefstationvoor de
Groenten-enFruitteelt onder Glas,Naaldwijk,4december 1973.)
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Research in 1972-1973

Department of Soil Physios and Soil

Tillage

Theresearchincluded studyofthenatureofoptimumsoilstructureforuse
inagricultureandrecreationandthe questionhowthisstructure shouldbe
obtainedandmaintained.Emphasiswasplacedwherethepysicalproblemscount
most,viz.,onclayandsandyclaysoils.Wheresandyandreclaimedpeat soils
areconcerned,attentionwasfocused almostsolelyonthesensitivityofthese
soilstowinderosion.
Intherecreational sector,problemswerestudiesrelatingtothe intensiveuseofathleticfields.
Togetagood ideaoftherathervariable influenceofsoilstructureupon
thegrowthofcrops,long-termresearchisnecessary.Intheperiodunder
review,investigationsweremade intotheinfluenceofstructureonpeas,
lettuceandleek.Ofallthesoilfactorsaffecting soilstructure,thegroundwater levelwasfoundtobeoneofthemost important.Areportwascompleted
aboutthedamagedonetocropyieldswhen,onlightclayandsandyclaysoil,
thegroundwater levelistoohigh.Thedataabouttheinfluenceofanother
importantfactor,thelimestatus,wereanalyzed.Newdataonthe effectsof
organicmanuring,cropselectionandsoildisinfection,wereaddedtothe
existingones.
Since1961thestructureofanumberoffieldsinGroningenandFriesland
hasbeenexaminedannualy.Inthiswayagoodideahasbeenobtainedofthe
greatannualvariationsandofthevariabilitybetweenfieldswithinthesame
year.Intheperiodunderreviewattentionwaspaidtotheexistenceofplough
solesinthenorthernclayandsandyclaysoilsandtotheconsequencesofthis
forwaterpermeability.
Oneofthepossibilitiestoinfluencethe structuralconditionofthesoil
issoiltillage.Differentploughingmethodswerecompared,varyingfromdeep
topsoilploughingtoshallowcultivation.Ontwoexperimental fieldsthe
possibilitieswereexaminedastowhether soiltillagecouldbeomitted
entirely.Investigationsweremade intothe optimumploughingperiodforsandy
claysoils,subjecttoslaking.Withtheintroductionofsimplifiedcrop
rotations,more interestwaspaid tothe controlofvolunteerpotatogrowth
bymeansofsoiltillage.Theincreasingrowspacinginpotato cultivation
createdinteresting soil-tillageproblems,especiallywithregardtothe
preparationofridgesofanadequatephysicalconstruction.Asimilarproblem
aroseintulipcultivation.
Toaidtheresearchonridgeconstruction,aprofilemeterwasdevelopedto
replacethelaboriousreliefmeter.Theusefulnessofchemicallabelingfor
soiltillageresearchwastested.Thepossibilitiestocharacterizethephysical
conditionwereextendedbydeterminingdiffusiveoxygentransport.
Fieldsforrecreationalpurposesweremainly investigatedinHarenand
Groningen,whereaseriesoffootballandhockeyfieldswasexamined, and
testedwithrespecttofirmnessandpoolformationasimportantaspectsofthe
playingqualityofthefields.
Theresearchonwind erosionemphasized thedei, 1stobi metbyaryecrop
asatemporarycovertocontrolsoilblowings.Themeritsofafewotherantiblowingpreparationsweretested.
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Some conolueions
Inthetwoyearsunderreviewintensiveorganicmanuringofclaysoils
tendedtodelayspringactivities.
Onlightclayandsandyclaysoil,anincreaseinpHfrom5to6.5hardly
influencessoilstructure;limingtoalittleover7givesaconsiderable
improvementhowever.
ForaperfectlygoodstructureonlightsandyclaysoilatKloosterburen,it
wasfoundthat,inautumnandinwinter,thegroundwaterlevel shouldnotbe
higherthan1nubelowthesurface.
Thedamagedoneasaresultoftoohighagroundwaterlevelonsandyclay
withlessthan151 siltamountsto,asanaverageovermanyyears,about
Dfl.1,100 (30cmbelowthesurface),Dfl.320(60cmbelowthesurface),and
Dfl.40(90cmbelowthesurface),andinlightclaysoilaboutDfl.720,
Dfl.240andDfl.30.
Noindicationswereobtainedthatsoildisinfectionmeasuresfavourslaking,
butinspringthelandwasreadyforcultivationalittlelater.
Duringthelast13years,thepercentageofarablefieldsinGroningenand
Frieslandwithanunsatisfactorysoilstructurehasfluctuatedbetween12and
78.
Thestagnatingeffectofploughsolesonthewaterpermeabilityofthesoil
isnotalarming.
Sandyclaysoilssubjecttoslakingshouldbeploughedbeforethemiddleof
November.Ploughingshouldnotbedelayeduntilspring.
Inviewofthepossibilityofslaking,cultivatingbeforeautumn-sown
cerealstocontrolvolunteerpotatogrowthismoreriskythanploughing.
•Theresponsibleresearchworkerdoesnotseegreatpossibilitiesinzerotillageandprefersminimumsoiltillagecomprisingfull-widthrotovating
combinedwithsowinginrowsorprecisionsowing.
Alargerrowspacinginpotatoesofupto90cmcan,technically,fromthe
pointofviewofridgebuilding,easilyberealisedwithoutanydangerfor
yield.
Thechemicallabelingofsoilswithelementswhichcanbedeterminedby
activation-analysis,isusefulinsoiltillageresearchprovidedthesampling
pointslieclosetogether.Highcostsareinvolved,however.
Poolformationonnormallyusedsportsfieldsonclaysoilisprobablydue
moretoanimperfectdrainagesystemthantoaninsufficientpermeabilityof
thesoil.
Theinfluenceofheightofthecovercropryeforwinderosioncontrolis
greaterthanthatofcropdensity.Assumingthatacropheightof8cmis
required,anapplicationofatleast125kgofseedisrecommended.
ItwasfoundthatsprayingwithamixtureofVAMcompostandwater,if
desiredmixedwithgrassseedandfertilizers,gaveexcellentresultsagainst
winderosiononroadbanksetc.
Department of Soil

Chemistry

Theresearchonheavymetalswascontinuedvigorously.Mostattentionwas
giventothepresenceandbehaviourofthesemetalsinDutchsurfacewaters.
Besides,theagriculturalsignificancewasstudiedofcontaminationofcultivatedland.Researchintothephosphateequilibriainsedimentsystemswasset
inmotion.Agreatdealofinterest,bothinsideandoutsidetheInstitute,in
themovementofphosphateinthesoilledtofurtherresearchinthisfield.
Theexistinginformationaboutheavymetalpollutionofourriverswas
supplementedwithdataaboutnickel,antimonyandcadmium.Recentmeasurements
werecomparedwiththoseoftenyearsago.Ashadalreadybeendonewiththe
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othermetals,theirmobilizationwasstudiedontheirwayfromtheriver,via
thetidalarea,totheWaddenSea.Itwasfoundthatanincreaseordecreaseof
the loadonsuspendedmaterialintheRhineisreflectedonlytoavery limited
extentbytheWaddensediment.The additionalmetalsareapparentlymobilized
soeasilythatafairlyconstant situationisreachedintheWaddenSea.
Themechanismofthemobilizationprocesshasnotyetbeenexamined
sufficiently,butithasbeenmade acceptablethatthismobilizationcanbe
simulatedsatisfactorilyinthelaboratorybyamildanaerobicextractionof
theriversediment.
Civilengineeringworksmaygreatlyinfluencethesedimentationandbehaviour
oftheboundmetals.IncooperationwiththeDepartmentofHighwaysandWaterworksattentionwasthereforegiventothecontaminationofthesedimentofthe
Haringvliet,closedin1970,tothe closedGrevelingenbasinandtotheZeeland
Lake.LakeIJsselcanstandasanexampleofwhatcanbeexpectedincaseof
closure.InconsultationwiththeRotterdamMunicipality,thecontaminationof
themunicipalharbourswas investigated.
AsaresultoftheRhine'sgreaterpollution,thefloodplainsofthisriver
aremoreheavilypollutedwithheavymetalsthanthoseoftheriverEms.The
consequencesofthisforthe contentingrassandforthehealthsituationof
thecattlegrazingthere,were investigated.Thecomparableproblemofthe
consequencesoftheapplicationofsewagesludgetograsslandwas alsoallocated
tothisdepartment.Theequilibriumbetweenthephosphateonthesedimentand
inthesurroundingwaterisgreatlyinfluencedbythemineralcompositionofthe
water.Insoilsamples fromterminated,long-termfieldexperimentswithphosphate,themovementofphosphateinthesoilprofilewas investigated,whichis
consideredofgreat importanceforconclusions aboutsoilandwaterpollution.
Theefficiencyofsomesoilcultivationmachinerywastestedwithatracer,
atechnique introducedafewyearsagotolabelsediment.
Some conclusions
Intheperiodbetween1960and1970,theCdcontentoftheriverRhine
doubledandhasreachedthelevelpresentintheMeuse.TheNicontentinthe
riverRhinegreatlyincreasedincontrastwiththatoftheotherrivers. The
Sbinthe riverRhineremainedatthesame,highlevel.
Inthefresh-watertidalareaCdismorestrongly-mobilizedthanNisothat,
comparedwiththeoriginalRhinesediment,themuddepositintheWaddenarea
isricherinNithaninCd.
Thereareindicationsthatsedimentiscurrentlybeingdepositedatthe
bottomoftheNewMerwedethatisricherinCdthantheRhinesedimentwasin
1970.
Theheavymetal-contentofthesedimentoftheKetel lakedeposited during
thelastdecades,resemblestheRhinesedimentofthe 1960-1970period.There
hasnotbeenanymobilizationinthispartoftheIJsselLakeatleastnot
afterclosure.Hithertosuchaconsequenceofclosurecouldnotbedemonstrated
intheHaringvliet.
InthesaltGrevelingenbasinthereisnolongeranyquestionofasediment
supplyfromtheriverRhine.ThepossibilitiesofsupplytotheZeelandLakes
arealsosmall.Accordingly,nohighcontentsofheavymetalsare foundin
theseareas.
ThesedimentoftheRotterdamharboursbecomescleanerdownstreamduetothe
increasing interactionwiththesea.
Thegrassofthefloodplainsalong theriverRl.,ehasaaigherheavy-metal
contentthanthatalongthecleanerriverEms.Forasyetunknownreasonsit
reachesamaximuminwinterandislowestinspring.
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Analysesofthebodilyorgansandthemilkofcattle,grazingintheflood
plainshave,hitherto,notrevealed thatelementssuchasHg,SbandAs
accumulateinthemilkorthebody.
Applicationduringthegrowingseasonofsewagesludgetograsslandmustbe
advisedagainstbecauseofheavy-metalcontaminationandotherhygienicproblems.
Thetransitionfromriversedimenttotheseaandtheattendantincreaseof
theratioofNatoCaionscausesmobilizationofthephosphate.
Accordingtoafewexperimentalfielddata,prolongedmanuringwithhigh
dressingsofsuperphosphategaveaphosphatepenetrationofnomorethan5060cm.
Department of Plant

Nutrition

Besidesmorphologicalandphysiologicalrootresearch,muchattentionhas
duringthelastfewyearsbeenpaidtotheprocessesofmovementofionsinthe
soiltotheroots,andtotheprimaryandsecondarydistributionintheplant.
Inthelastyearunderreview,shiftsinprioritiesoftheprogrammeoftheInstitute,coupledwithaplannedreorganizationclearlyinfluencedthe courseof
affairsinthedepartment.Partlyasaresultofthis,-andofthefactthatthe
responsibleresearchworkerwillsoongointoretirement,the experimentalpart
oftherootmorphologyresearchwasreducedandtheemphasis laiduponreporting.
Theresearchintothebackgroundofphysiologicaldiseasesalsodiminishedto
makeroomforactivitiesconcerningtheimportanceofheavymetalsforthe
plant.Theextentoftheresearchintothesupplyandabsorptionprocesseswas
alsoscaleddown.
Theviewsabouttheprocessesjustmentioned,canbeutilizedintwo
directions.Ontheonehandtheycanbeusedtosetupasimulationmodelfor
absorption,andontheotherhand,theymayservetotesttowhatextenta
waterextractionfromthesoilcansupplybetterinformationaboutthe
availabilityofespeciallyKandCa.Tocharacterizetheneedoftheplant,use
wasmadeinthesupplystudiesoftheabsorptionspeedoftheionsperunitof
activerootsurface.Thisfluxvaluecan,insoilphysicalparameters,be
translatedasmassflowanddiffusion.Thefirstphaseofthisworkwascompleted.Theinsightsobtainedallowedconclusionsabouttheusefulnessofall
kindsofsubstrates forplantgrowth.
Duringtheresearchintofactorscontrollinggrowthandfunctionofthe
rootsystem,manysubjectsofstudywerecompleted.Inco-operationwith
Stiboka (SoilSurvey Institute),differentmethodswerecomparedforthe
quantitativedescriptionofrootdevelopmentsinthesoilprofile.Datawere
obtainedinexperimentsaboutthesignificanceofvariationsintheoxygen
supplytothe rootsofanumberofcrops.Attentionwasthendirected towards
measuringthe oxygenneedoftherootsystematdifferentstagesofgrowth. The
intentionofthisistogetameasureofthenecessaryoxygensupplyrateand
henceofthestructuralconditionofthesoil.Forthispurpose,equipment
wasdevelopedinthelaboratoryofthe Institutewhichcouldalsobeusedto
measuretheoxygencontentofsoil/air.
Theincidenceofphysiologicaldiseases,suchasbitter-pitinapplesand
blossom-endrotintomatoes,isconnectedwithaninsufficienttransportof
calciumtothefruits.The researchwasconcentratedonanexplanationfor
thelowcontentinthesupplychannels,i.e.thesievetubes.Theknowledge
obtainedandthetechniqueemployedcanbeausefulaidtotheresearchon
heavymetals.
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Some conclusions
Itwascalculatedatwhatconcentrationsofnutrient solutions-undergiven
conditionsofair,temperatureandhumidity-theplantabsorbedasmuchCa,K,
N andPaswassuppliedbythewatertransported.Atthisconcentrationthere
willneitherbeadecreaseinconcentrationofthesolution,noranaccumulationofionsatthe rootsurface.
Basedontheinsightsobtained intothesupplyofionstothe rootsand
theiruptake,itcanbestatedthatthe growingofcropsoninertsubstrates,
suchassoilandfoamplastics,isonlypossibleunderconditionsoffrequent
irrigationorcontinuouspercolationwithanutrientsolution.
TheuptakeofKbycropsisinfluencedonlytoalimitedextentbyahigh
supplyofCaandMg,providedthatthesupplyofKtothe rootsurfacedoesnot
fallshortoftheneedoftheplant.
Wheninvestigatingthemeritsofwaterextractionitbecameclearthat
secondaryeffectsoffertilization,suchastheincreaseoftheCaandMgcontentsinthewaterextract afterheavyKmanuring,neednotbereflectedbythe
compositionofthecrop.
A restrictionoftherootsystemofaplantbysoilcompactionortoolittle
aerationdecreasestheuptakeofwaterandminerals,whiletherootscontinue
tofunctionnormallyperunitofarea.Thesupplybydiffusion (e.g.ofP)will
inthatcasebereducedmorethanthesupplybymass flow (e.g.ofCa).
Whenchoosingamongthreeprevailingmethodsforquantitativedescriptionof
therootdevelopmentinthesoilprofile,preferencecanbegiventotheleast
laboriousone.
Theneedofaerationofcropsisrathervariedandincreasedinthesequence
potato-tulip-pea-tomato.
Verylowcontentsofcertainelementsinthesievetubesapareconnected
withtheirlowdegreeofsolubilityinthissap.Arelationwasfoundtoexist
betweensolubility (Ca,Mn)andpH,phosphatecontentandpresenceoforganic
acidsinthephloem.
Bysimulating droughtbyaddingpolyethyleneglycoltothenutrient solution
whileleavingthe concentrationofnutrientsunchanged,itwasconfirmed that
thedecreaseduptakeofCaunderconditionsofdroughtistheresultofade*creaseofthetranspirationflowandthereforenotonlyofaloweravailability
ofCa.
Department of Soil Biology
ThemotivationforthepresentworkingprogrammeoftheDepartmentwas
mainlytheresultoffearoftheharmfulconsequencesofmodernfarmingwith,
amongotherthings, theliberalapplicationofbiocidesandfertilizersand
intensivelivestock farming.The objectivesoftheprojectsthereforegreatly
differfromthoseofthesixties.Thereisneverthelessaclearcontinuityin
theexecutionoftheprojectsbecausemanyphasesoftheworkarebuilton
knowledgeacquired earlier.TheDepartmentisawareofahighly increased
coordinationinitsfieldofworknationally,butofaninsuffienceinternationally.
Intheperiodunderreviewaninvestigationwasmadeofthesideeffects
ofsoildisinfectantsuponthemicrobialpopulationanditsmetabolicactivity.
The influencewas investigatedoftheproductsDDandMethamuponthenitrogen
statusofthesoil,upontheformationofnodules inleguminousplants,and
uponthecelluloticmicroflora.Theinfluencewasstudiedofthefungicide
benomyluponthepopulationdensityofgroupsoforganismsanduponthetotal
metabolicactivityofthesoil.
149

Inadditiontosideeffects,thetransformationsthatcertainsoildisinfectantsundergowere investigated.Forthis,chemicalanalyseswereperformed,whileaberrantplantbehaviourwasusedasabiologicaltest.The
behaviourofmercury,afactorinenvironmentalpollution,wasstudiedin
viewofthepossible formationoftoxicmethylmercury.Mercuryisfound,for
instance,onsuspendedmaterialinriversandinsewagesludge,andmayfind
itswaytofarmland.
Intherhizosphereresearch,theeffortstodeterminerootexudatesquantitativelywerestoppedbecauseoftechnicaldifficulties.Thestudyofthe
specificityoftherhizospheremicrofloraincropsturnedouttobetoobroad
a subject-alsoinviewofthe importanceofcroprotation-forthelimited
manpoweravailable.Itisnowbeingconsideredtodirecttheresearchtowards
therelationbetweenaspecificpathogenanditsantagonistsinthesoil.
PartofthemanpoweroftheDepartmentwasassignedtoworkonmanuresurplusproblemsresultingfrom intensivelivestockfarmingpractisedincertainregions.Thecapacitywastestedofanumberofcommercialproductsto
preventstenchdevelopmentduring storageofhog slurry.Process-analysisresearchinthelaboratory,directedtowardsoptimalizationofthebiological
decompositionofliquidmanureandslurrywasstarted.Automatedequipment
wasdevelopedwithwhichthebiologicaloxygendemandof,forinstance,effluentsofpurificationplantsandofsoilcanberegistered^continuously.
Theresearchontheefficiencyofdifferentkindsoforganicmaterials
toinfluencethehumuscontentofthesoilwascompleted.Itisnowpossible
toindicatehow,andtowhatextent,thehumuscontentofthetopsoilcanbe
increased.
Theconsequencesoftheuseoffertilizersforthemineralcontentofgroundandsurfacewatershavebynowbeenstudiedextensively.Attherequestof
OESO,areportwasdrawnupaboutthecontributionofagriculturetotheeutrophicationofsurfacewaters.Theworkbecame internationallyknownthrough
thereport,whichledtoinvitationstogivelecturesabroad.
Oneoftheinvestigationsstillinprogressatthismomentconcernstheinfluenceoftheground-water levelupontheleachingofmineralsanduponthe
phosphatebalancesheetofDutchagriculture.
Thesignificanceofthemineral-nitrogencontentofthesoilinthepastalmostalwaysconsideredtobeoflittlepredictivevaluewhenmaking fertilizer
recommendations,received attentiononcemore.
Some oonolusions
SoildisinfectionwithMethamchecksthenitrifyingqualitiesofthe soil
toalesserextentthanDD.Consequentlyitisgenerallypossibletoeconomize
moreonnitrogendressingsafterusingDDthanafterapplicationofMetham.
SoildisinfectionwithDDandMethamdoesnotappeartodecreasethe
Ehizobium populationtoanalarmingextent.However,thesechemicalscausea
shiftinthenumberofbacteriaand Actinomycetes.
The decompositionofcelluloseischeckedmorebyMethamthanbyDD.
Benomylmaycauseashiftinthebacterialfloraofthesoil,butaclearlynegative influenceuponthemetabolicprocessesinthesoilhasnotbeen
found.
Itwasestablished thatdichloropropenedisappearsfromsandyclaysoils
muchmorerapidlythanfromsandyandreclaimedpeatsoils.Partofitis
hydrolized intochloroallylalcoholswhichundergofurther transformations
rapidly.Anotherpartofthedichloropropenesisconverted intoamore
resistantcondition.
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Undernormalculturalconditionsnoformationoftoxicmethylmercuryin
farmlandistobeexpected.Itissomewhatdifferentifinfloodplains,in
riverorsewagesludge,conditionsaresuchthatwecanspeakofanaquatic
environment.
Withtheexceptionofformalinandparaform,theproductshithertotested
andsaidtopreventstenchdevelopmentduring slurrystorage,didnotgive
favourableresults.
Foroptimalbiologicaldecompositionorprocessingofslurry,theconcentratedformappearstobeabetterstartingproductthanthedilutedone.
To increasethehumuscontentofthesoilbyagivenamount,aquantity
oforganicmatterisneededintheformofgreenmanurecrops,straworpeat
mossamountingto2.5,2and0.4asmuch,respectively,asiscontainedin
farmyardmanure.Aconsiderable increaseinashorttimecanonlybe
achievedwithvery largequantitiesofdifficultlydecomposableorganic
material.
Knowledgeoftheavailablequantitiesofmineralnitrogeninthesoilin
spring,ishelpfulinthecurrentsystemofmakingfertilizerrecommendation
onaregionalornationalbasis,butappearstobeonlymoderatelyeffective
insettinguprecommendationsforindividualfields.
Department of Fertilization

of Field Crops and Grassland

Theactivitiesintheperiodunderreviewcanberoughlydistinguished into
investigationsonsoilfertilitystatus,oncropfertilizationandfertilizer
materials,andontheutilizationoftownrefuseandsewagesludge.
Investigationonsoilfertilitystatusincludeactivitiesconcernedwith
changesinthechemicalconditionofthesoil,asinfluencedbynormaland
excessivefertilization. Thephosphatestatusreceivedmostattention. The
fearseemsjustified thatthepresentgreatsupplyof,especiallyorganic,
phosphatetoarablelandwhich,insomeareas,greatlvexceedstheneedof
crops,willleadtoanundesirableenrichmentofground-andsurfacewaters
withphosphate.Aninvestigation intothechangesinthe limestatusofarable
landonsandysoilwascompleted.Theresultswereincorporatedintheadvisoryschemeforliming.
Attentionwasdividedbetweenthetestingofnewfertilizers-ormaterials
thatsofarhavebeen lesscommonintheNetherlands-andthedevelopmentof
fertilizerrecommendations.Thetestedfertilizersweresolutionsofnitrogenousproducts,slow-releasefertilizersandafewphosphates.Thework involved
notonlyarablecropsandgrassland,butalsothefertilizerrequirementofa
fewhorticulturalcropsonarableland,ofhorticulturalcropsandornamental
shrubsonpeatsubstrates,ofathleticturfsandafewspecificproblemsin
timberspecies.Consideredagainwerethefertilizerrequirementofpotatoes
forthepurposeofloweringthesensitivitytoblackspot,thenitrogenrequirementofcerealsinconnectionwiththecontrolofdiseasesduringripening,
thenitrogenrequirementofgrasslandasinfluencedbythefrequencyof
mowing,thePandKrequirementofhorticultural cropsonarable landandthe
significanceoftheadditionoftraceelementstopeatsubstratesforlettuce,
tomatoes,potchrysanthemums,andafewornamentalshrubs.TheNandP
requirementofScotspineinrelationtotheground-water levelwasinvestigated,aswellasthe coppersituationofforest landinDrenthe.
TheexperimentsontheN,PandKrequirementofathleticturfs,whichwere
startedafewyearsago,begantogiveresults.Thepossibilitiesandthedifficultiesoftheuseofanimalmanure,sewagesludgeandtownrefusecompost
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onfarmlandwereinvestigated.TheproductionofanimalmanureintheNetherlandsissohighatthismomentthatnearlyhalftheareaundercultivation
(mainlygrassland)receivesmorephosphatesolelyintheformofanimalmanure
thanthecropneeds.Thequestionwasconsideredwhatlevelofexcessisacceptable.Theinfluenceoflargequantitiesofhogslurryuponthegrowthof
cropsandthepenetrationofmineralsintothesoilwasinvestigated.Theresearchintotheuseofsewagesludgewasconcentratedonthepresenceofa
numberofheavymetals.Measuresarebeingpreparedtosetamaximumallowable
limittotheuseofsludge.Alsotheconsequencesofaprolongeduseoftown
refusecompostwerestudiedfromthepointofviewofaccumulationofheavy
metals.

Some conclusions
ProlongeduseofPfertilizersleadstoanequilibriumvalueforthetotalPcontentofthesurfacesoil.Inthatsituation, Pwillbemovedinto
thedeeperlayersofthesoilwhendressingsareappliedwhichexceedcrop
removal.
Movementofphosphate,giveninaninorganicform,toadepthofmorethan
50-60cm appearstooccurrarely.Whenliquidmanureisusedthephosphate
maybewashedintothesoilmorerapidly.
Onarablelandthefertilizersolutionstestedarepracticallyasgoodas
theconventionalsolidproducts.Ongrassland,theyareinferiortothem.
Inexperimentswithslow-releaseNfertilizers,theproductOsmocote,the
grainsofwhicharecoatedwithanorganicpolymer,gaverelativelyfavourable
results.
AtpH4.6andhigher,theeffectivenessofhyperphosphate (rockphosphate)
remainsbehindtheusualP-fertilizers.
Todecreasethesensitivitytoblackspotpotatoesgrownonmarineclay
shouldbegivenadditionalpotassiumwhichcanbedeductedfromtheamount
appliedtotheothercropsintherotation.
Theofficialreleasetothemarketofbenomyltocontrolripeningdiseases
incerealsisentirelyinagreementwiththeresultsofourresearch.
OptimalPandKdressingsforbroadbeanswerefoundtoliebetween100
and200kgP,0Sand120and240kg K20/ha,respectively.
GrassintendedforhayproductionInspring will,fromthepointofview
ofkgproduction,toleratealaterapplicationofNfertilizersthangrass
usedforgrazing.
Tosupplypeatsubstrateswiththecorrectamountsofthetraceelements
Cu,Mo,Mn,B,ZnandFe,rulescannowbegivenforlettuce,tomatoand
chrysanthemum.
ForathleticturfsanannualNdressingofabout200kgisoptimal.The
PandKrequirementislow.
Thecurrentlyusedproductionstandardsofabout5kgP 2 0 5and5kgK20
per"pigstand""!"aretoolowandshouldbeputat7.5and6.4kg,respectively.Onanexperimentalfieldonsandysoil,highdressingsofhogslurryhad
positiveeffectsuponthegrowthofpotatoes,beetsandpoplars.
Theapplicationofsewagesludgeincreasedtheheavy-metalcontentof
crops.Inpuresludge,heavymetalsaremoremobilethaninthesoil.
Prolongedapplicationoftownrefusecompostindressingsaveraging20
tonsperyearcanleadtoyielddepressiononsandysoilsandreclaimedpeat
soils.
t=2.2hogsof110kgliveweightperyear.
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Horticulture

Thefertilizer researchforhorticulture againcoveredallbranchesof
production.Comparedwithpreviousyears,theresearchonthe fertilizer
requirementof vegetables
grown under glass, wasgivenrelatively little
attention.Theresearchworkerinquestionplacedtherequirementsof
reapersontheprogramme,alsoexamined therequirementsofstrawberrieson
temporary transplantingbeds,butspecially concentratedupontheincidence
ofexcessoffluorineinfertilizers,soilsandcrops,withmainly freesia
asthe testcrop.
TheresearchworkerstationedatAlkmaarreturnedtothemother institute.
Henevertheless spent allhisenergyontheresearchinto vegetable
growing
in the open. Thiscomprised continued attentiontonitrogen fertilizationof
Brussels sprouts.Thepreparationofareportoninvestigationson"red
discolouration"ofsauerkraut,internalbrowningofceleriac,thesymptomof
"double' cauliflower"thenitrogen fertilizationofseedonionsandthe
necessityofhoeing afterchemicalweedcontrol.
JustasinNaaldwijk,muchattentionwasalsogiveninAalsmeertotheimportanceoffluorinefor floriculture.
Besides,experimentswerecarriedout
ontheNandKrequirementoffreesias,chrysanthemums,gerberas,glasshouse
roses,anthurium,poinsettia,thelimerequirementsofchrysanthemumsand
cyclamen,andthe copperandboronneedsofgerberaandcarnations. The
valueofdifferent substratesforanthuriumandcarnationwas tested.
Infloricultureaswellasinflowerbulb,fruitgrowingandarboricultural
researchexperimentswerecarriedoutonthevalueofslow-release fertilizers
whichmaybeattractive fromthepointofviewoflaboureconomy.Anewsubjectofresearchwas thekeepingqualityofcyclamen.
In flower bulb cultivation
thenitrogenuptakepatternofthetulipwas
studied,partlyasdependentonthequantityandtimeofapplicationofnitrogenfertilizers.Investigationsweremadeastowhether substrates other than
sandcanbeusedtoforcetulips,suchassand/peatmixturesandfoamplastics.
In arboricultural
crops in,potsthefertilizer requirementwasmoreaccuratelydetermined,andthevalueofslow-release fertilizerswastested.Much
attentionwasalsogiventothesignificanceofgrassstripculturefortheN
andKrequirementoftree crops.Ithasbecomeclearhowtheculturalmethod
influencestheincidenceofbitterpit.Therelationbetweenbitterpitand
themineralcompositionofleafandfruitwas studiedincombinationwiththe
fruit loadofthetreeandthefruitsize.Theresearch intotheprevention
ofbitterpitwascontinued.Aslow-release fertilizerofanimaloriginand
thesyntheticproduct GoldNwere tested.Anewsubjectofresearchwasthe
importanceofnitrogen fertilizersforthedevelopmentofmitepopulations.
Some conclusions
Fertilizationoftemporarytransplanting bedsofstrawberrieswithtriple
superphosphate seemsundesirable,evenifthephosphate statusisonly
moderately good.
ThelevelofnitrogendressingstoBrusselssproutsisofconsiderably
greaterimportance thanthewayinwhichthetotalquantityisdivided into
basaldressingandtopdressing.
Invegetablegrowinginthe open,thebenefitofhoeingafter successful
chemicalweedcontrolcouldnotbedemonstrated.
Somefloricultural 'cropsmayalreadyshowsymptomsofexcess fluorine
whenfluoridated tapwaterisused.
Thedegreeofinjuryoffreesiasduetoexcessoffluorineisrelatedto
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thefluorinecontentofthesoil.
Freesiahardlyrespondstodifferentlevelsofphosphateandpotash,but
gerberaandglasshouserosegiveastrongresponse.
Afewslow-releasefertilizers,attractivefromthepointofviewoflabour
economy,offerfavourableprospectsforfloricultureandarboriculture.
Thekeepingqualityofcyclamen,keptunderunfavourablegrowingconditions,
isinfluencednegativelybyhighsaltconcentrationsofthesoilsolutionduring
earlygrowth.
Thefoamplastichithertoexamined,isnotsatisfactoryasasubstrateto
forcetulips,but,accordingtootherinvestigationsattheinstitute,other
typesdonotgivegoodprospectseither.
Inanorchardwithgrassstrips,themethodofnitrogenapplicationshould
beadaptedtotheextentoftherootsystemofthetree.
Thegrowingincidenceofbitterpitinapplesseemstobetheresultof
changesinsoiltreatmentduringthelastfewyears.Omissionofsoiltillage
inthetreestripandtheapplicationofa high-potassiummulchtothisstrip
encouragethedisease.
Applicationoflimeandgypsummaydecreasetheincidenceofbitterpiton
sandysoil,butsprayingwithcalciumnitrateismoreeffective.
Theeffectofapplicationofnitrogenfertilizerstofruittreescannotbe
equalledbysprayingwithurea.
Thetimeofnitrogenapplicationaffectsthedevelopmentofmitepopulationsthroughitsinfluenceuponthenitrogenstatusofthetree.
Department of Mathematical

Models and Statistical

Analysis

Inconformitywithitstask,theDepartmentspentmuchtimeinanadvisory
capacityconcerningthedesignofexperiments^ndanalysisoftheresults.
Specialattentionwaspaidtothetestingofdifferenceswiththeaidofsocalledparameter-freemethods-andtothetheoryofmultivariatetechniques.
Whenamodelwasdevisedearliertocalculatetheleachingofnon-adsorbed
ionssuchasnitrateandchloride,bymeansofacomputer,emphasiswasthen
alreadyplaceduponthepossibilityofpracticalapplication.Itisnowpossible,
startingfromdataaboutthenatureoftheprofile,theinitialwaterandsalt
contentsandtheground-waterlevel,tocalculatetheleachingoftheseions
overalongperiodoflime,forinstance,fourmonths,asinfluencedbyagiven
amountofrainfall.Suchcalculationsmayproduceusefuldata,forinstance,for
nitrogenfertilizerrecommendation,theuseofsaltinsnowclearanceandthe
desiredquantityofleachinginhorticulturalglasshouses.Themodelhasbeen
extendedduringtheperiodunderreview.Inadditiontoleaching,itcannow
alsobeusedtostudysalinizationofthetoplayerupwardsfromthegroundwater,andchangesinthemoisturecontentofthesoil,whichinpartdetermine
suchqualitiesastheworkabilityofarablelandandthesuitabilityofsports
fieldsforplay.Becauseofpersonnelcurtailment,thesepossibilitiescould
notbeworkedoutadequately.
TheheadoftheDepartmentspentmuchtimeonimpartingknowledgeonsystemdynamicsandtheuseofsimulationtechniques.
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