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Onderzoek

Afdeling Bodemfysica en grondbewerking

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

Ing.D.J.C. Knottnerus
Ir.A.E.R.Mes

Drs.M.van Noordwijk*

Ir. C.van Ouwerkerk

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

h o o f d ; systeem-dynamica.
bodemstructuur:niet-mechanische
beïnvloeding, effect opplantegroei enbruikbaarheid van grassportvelden.
bestrijding winderosie,beheer
windtunnel.
bewerkingsproeven ingrondtrog,
meting bespeelbaarheid grassportvelden.
morfologisch enfunctioneelwortelonderzoek gericht op simulatiemodellen.
grondbewerking: effect opbodemstructuur engewas,reologisch
grondonderzoek.
mechanicavandegrond; transport
vanwater enopgeloste stoffen,
simulatiebodemfysische enbodemchemische processen.

*Tijdelijk Ir.A.de Jager

De toepassing endeverbetering vannieuwe enbestaande bodemfysische
meetmethodenvanwatergehalte,tensiometerdruk,vochtkarakteristiek,
lucht- enwaterdoorlatendheden,elektrischegeleidbaarheid, enz.vragen
intoenemendematedeaandacht.Hetblijktdat toepassingvan nieuwe
(handels)-apparatuur enhetverwerkenvanverkregenmeetresultaten niet
zonderproblemenplaatsvinden.Het oplossenvandezeproblemenvraagt
denkkracht en inventiviteit niet alleenvande onderzoekersmaarvooral ookvanmedewerkers inde afdeling en indewerkplaats.
De studievanderelaties tussenverdeling vande fasenvande grond
enerzijds ende tensiometerdruk ende externedruk anderzijdswerd
voortgezetvolgensde lijnenaangegeven inhetJaarverslag 1978.Het
isnodignietalleenkrachtenbalansenvoor iedervande fasenvande
grondmaar ookvoor degrensvlakken tussende fasen intevoeren ten
einde eenmacroscopische representatievandemicroscopische oppervlaktespanningen teverkrijgen.Metde allereenvoudigste aannamesbetreffendedeaardvandematerialenresulterendandewetvanDarcyvoor
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gasvormigeenvloeibarefaseneneennieuwevormvandekrachtenbalans
voordevastefase.Dezemechanistischebenaderingvertoontsterke
overeenkomstmetrecenteabstractebenaderingenvandemechanicavan
mengsels.
Devariabelendiedeverdelingvandevaste,devloeibareendegasvormigefasenvangrondenbeschrijvenzijnmeestalnormaalverdeeld.De
groottevanaggregatenenverschillendevariabelendiebetrekkinghebbenoptransportvanwater,gassenenopgelostestoffenzijnmeestal
lognormaalverdeeld.Hetisgeblekendatverklaringenvoordergelijke
lognormaleverdelingenvangevaltotgevalverschillen:
(a)exponentiëleafhankelijkheidvaneenvariabelediezelflognormaalverdeeldis.Zokandelognormaleverdelingvandedoorlatendheid
bijeenbepaaldetensiometerdrukverklaardwordenopbasisvaneen
combinatievaneenexponentieelverbandtussendedoorlatendheidenhet
watergehalteeneennormaleverdelingvandewatergehaltes.
(b)generatiedooreenproceswaarindeveranderingvandestochastischevariabelebijiedertijdstipvanhetproceseenstochastische
fractieisvandevorigewaardevandevariabele.Dewaargenomenlognormaleverdelingenvandeconcentratievanzoutenindewortelzone
kunnenopdezewijzeverklaardworden.
(c)multiplicatieveeigenschapvanlognormaleverdelingen.Dezeeigenschapkangebruiktwordenomaantetonendatonderbepaaldeomstandighedendedrainagefluxlognormaalverdeeldis.
Deinvloedvanhetwatergehalteopdecohesievaneenzandgrondisde
sleutelbijhetvoorspellenvanwinderosieopeenbepaaldeplaatsen
tijd.Hetisbekend,datopdroge,zonnigeenwinderigedagenhetwatergehaltevlakbijhetgrondoppervlakgroteschommelingenvertoont.
Enigemetingenoverhetverloopvanhetwatergehalteentemperatuurin
degrondinhetvrijeveldwerdenverricht.Hetisgewenstditonderzoekuittevoerenindewindtunnel,waartoedezeplaatselijkzalmoeten
wordenaangepast.
Naasthetverzamelenvanempirischegegevenswordtveelaandacht
besteedaanhetopstellenvanfysisch-mathematischemodellendieanalytischen/ofnumeriekopgelostworden.Destikstofhuishoudingvande
grond,deopnamevanionendoordewortelenhettransportvanopgelostestoffenkunnenalsvoorbeeldgenomenworden.
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Hetonderzoeknaardemogelijkhedenomdestikstofuitspoelinggedurendedewinterteberekenenwerdvoortgezet.Erisgewerktmetdegegevensvanvijfproefveldenoverdewinterperiode 1976/1977en1977/1978
vanaf1novembertot1maart.Deveranderingeninhetnitraatgehalte
toteendieptevan1meterinmaartt.o.v.detoestandinnovemberzijn
gemiddeldovertweeproefveldenvoordewinterperiode 1976/1977voorde
bemonstering+8%enbijdeberekening+12%.Overdewinterperiode
1977/1978zijndezeveranderingeningehaltegemiddeldoverdrieproefveldenrespectievelijk-221en-281.Uitdevergelijkingtussendeze
werkelijkeenberekendegegevenskanmenconcluderendathetvoorhet
voorjaarberekendenitraatgehalte,uitgaandevaneennajaarsbemonstering,gemiddeld61ofminderverschiltmetdebemonsterdewaarden.De
verschillentussendeafzonderlijkepercelenzijnechterveelgroter,
waardoorhetmoeilijkwordtstikstofbemestingsadviezenvoorhetvoorjaartebaserenopeenberekeninguitgaandevanhetnitraatgehaltein
november.
Onderzoekwerdverrichtoverderolvandeadsorptiecapaciteitbij
hetvergelijkenvansnelhedenvanwater,opgelostestoffen,iso-concentratievlakkenenschokgolvenvandeconcentratie.Meteenaannamevan
eenlineaireadsorptie-isothermeneeneerste-ordeafbraakvandebetreffendeorganischestofwerdendedempingenfase-verschuivingvande
fluctuatiesvandeconcentratievanafvalwatergeanalyseerdvoortransportvanuithetgrondoppervlaknaardrainsofsloten.Periodiekefluctuatiesindeinputleidentotperiodiekefluctuatiesindeoutput.In
deafgeleidevergelijkingisvooreenrelatiefkortetijdeenexponentieelafnemendetermvanbelang,diedeovergangvandebegintoestand
naardeuiteindelijkgemiddeldetoestandbeschrijft.Deamplitudovan
determiseenfunctievandeverhoudingvandegemiddeldeverblijftijdvandeopgelostestofinhetsysteemendeperiodevandefluctuaties.Eenvoorbeeldiseenonderzoekoverhetgedragvanafvalwater,dat
opdegrondgebrachtis.Figuur1toonthetverloopvanderelatieve
concentratievanb.v.nitraatindeinputenindeoutputvooreenbepaaldesituatiemetperiodiekebevloeiingvanstrokenlandenopvang
vandrainwatermetbehulpvanreeksenputtenevenwijdigaandeze
stroken.
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Fig. 1.Input.Driehoekvormigenitraatpieken inhet infiltrerendewater.
Output. Het resulterende concentratieverloop vanhet gezuiverde water
inverzamelputten.
Fig. 1.Input. Triangular nitrate peaks in the infiltratingwater.
Output. The resulting concentration as a function of time of the
purified water in collectionwells.

Hetmodel van deuitspoeling vananorganisch fosfaatbijhoge giften
varkensdrijfmestwerdverderuitgewerkt. Inhetmodelwordt verondersteld dat anorganisch fosfaat indebodemwordt vastgelegd door een
snel (=adsorptie)en dooreen traagverlopend (=immobilisatie)pro-
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ces.Hetlaatsteprocesverloopt inprincipevolgenseeneerste-orde
reactiediedustekarakteriserenisdooreenhalfwaardetijd.Detijdconstante hangt echter afvandematewaarindebeschikbarehoeveelheid bindendmateriaal bezetismetfosfaat. Figuur 2geefteenaantal
berekeningsresultaten.
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Fig. 2.Gehalte immobiel fosfaatnajaarlijkse toedieningvan140kg
P/ha gedurende 20jaar,bijverschillende halfwaardetijden.
Fig. 2.Contentofimmobile phosphate after annual applications of140
kgP/haduring 20years,atdifferent half-lifeperiods.

Weergegevenishetverloopvanhetvastgelegde fosfaat inhetprofiel
voor verschillende halfwaardetijden nadat gedurende twintig jaareen
jaarlijkse hoeveelheid fosfaatvan140kgPperhawastoegediend.
Duidelijk isdatnaarmatedehalfwaardetijd hoger wordt,hetconcentratiefront onscherper wordtenhetfosfaat dieper doordringt.Naast deze
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berekeningen,waarincontinuetoedieningvanfosfaatisverondersteld,
zijnooksituatiesdoorgerekendwaarindefosfaattoevoeraandeoppervlaktewordtstopgezetzodraop50cmdieptedeconcentratievanPin
debodemoplossingeenzekeregrensconcentratieoverschrijdt.Bovendienzijnberekeningengemaaktwaarbijrekeningisgehoudenmetde
verdelingvanderegenvalenverdampingoverhetjaarenwaarbijde
invloedvantoedieningstijdwerdonderzocht.
Opverschillendewijzenwerdgetrachtdeinteractiestussenbodemen
wortelmodelmatigtebeschrijven.Aandachtisbesteedaanbeschrijvingenvanzuurstofdiffusie,wateropname,waterbewegingvlakbijdewortelenionenopname.Aangetoondkonwordendattengevolgevandecontactweerstandophetgrensvlaktussenwortelengrondvooreengegeven
absoluutverschiltussendedrukkenvanhetwaterinhetxyleemenin
degronddeopnamevanwaterindewortelaltijdgroterisdandeafgifteaandegrond.
Indienmetirrigatiewaterveelzoutaangevoerdwordt,kandeverdeling
vandeopnamevanhetwaterinhetprofielafgeleidwordenuitdeverdelingvanhetdoordeplanteninhetprofielachtergelatenzout.Alsdestrominguniformindetijdisendeeffectenvandispersieenprecipitatie
verwaarloosdkunnenworden,danisopnamevanwaterpereenheidvolume
enpereenheidtijdgelijkaanhetproduktvandezouttoevoerophet
oppervlakendenegatievevandehellingvanhetverdunningsprofiel
(verdunning=reciprokevandeconcentratie).Deinvloedvandispersie
opdergelijkeverdelingenisklein,behalvewanneerdeafvoerfractie
(=leachingfraction)kleinerisdanongeveer0,1.
In1979washetmetdestructuurvandegrondweerietsminderdanin
1978.Ditbetekentdatdeachteruitgangvanhetgemiddeldstructuurniveau,aangevangenin1976,nogsteedsdoorgaat.Nietgezegdkanworden
dathetstructuurniveauzichsinds1961heeftgewijzigd,ondanksde
toenemendemechanisatieendebouwplanvernauwing(geringereorganischestofvoorziening).Betereontwateringenmeerbekalkinghebbendezaak
mogelijkinevenwichtgehouden(Fig. 3).
Analysevanreedsvroegerverkregengegevensleert,datdebewerkbaarheidinhetvoorjaarbeterisnaarmatedegrondlichter,degrondwaterstanddieperendebouwvoordikkeris.Deverslempingisvooral
hetgeringstopdezwaarderegrondenmeteenweinigduidelijkeinvloed
vanpHengrondwaterstand.Deactuelestructuurwordtgunstigerbij
minderlutum,hogerepH,dieperebouwvoorenbetereontwatering.
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Fig. 3.Gemiddeld verloop van de actuele structuur inde jaren 19601979 bijverschillende kalktoestanden.
Fig. 3.Average actual soil structure from 1960-1979 at different
pH-levels.
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Fig. 4.Het afstellenvan een7-schaarstoppelploeg opdeDr.H.J.LovinkhoeveteMarknesse(Noordoostpolder).
Fig. 4.Adjusting a7-bottom stubbleplough on theDr.H.J. LovinkhoeveExperimentalHusbandry Farm atMarknesse(Noordoostpolder).

Uit eenonderzoek optweeproefveldennaar eeneventuelenadelige
invloedvandegrondontsmettingopverschillende structuuraspecten is
totnu toegeenenkel ongunstig effectgebleken.
Watde invloedvanafzonderlijkefactorenopde structuur betreft
blijktdehoeveelheid Ca-ionen indebodemoplossing endebezettingvan

hetadsorptiecomplexvangrotebetekenistezijn.Geblekenisdatbij
pH-waardenbeneden7vrijwelgeenCa-ionenindebodemoplossingaanwezigzijnendatdandekansbestaatdatzichandereionenalsNa,K
enMgaanhetcomplexbinden;destructuurvandegrondzoudaardoor
ongunstigbeïnvloedworden.HandhavingvaneenpH-KClbovende7op
klei-enzavelgrondenlijktdaaromgewenst (Fig.3)medegezienhet
feitdatduidelijkhogereeisenaandeconditievandegrondworden
gestelddoorde moderneontwikkelingenindelandbouw(toenemendemechanisatie,veranderingeninbouwplan,nieuweteeltmethoden,dubbelteelten,kunstmatigeberegening).Inverbandmetdezefeitenlijktherzieningvanhetbekalkingsadviesnoodzakelijk.
Interessantzijndewaarnemingenoverdeplasticiteitvandegrondop
hetorganische-stofproefveldindeWieringermeerzoalsweergegevenin
TabelI.

TABELI.Invloedvandeaardvandebemestingopdeplasticiteitvande
grondophetorganische-stofproefveldindeWieringermeer.
TABLEI.Influenceofnatureoffertilizationontheplasticityofthe
soilontheorganicmanuringtrialsiteintheWieringermeer.

aard bemesting

geen org. bemesting
stalmest
groenbemesting
compost
stro
wisselweide

humusgehalte

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

plasticiteit ind

e jaren

1975

1976

1977

1978

1979

gemiddeld

48
43
44
53
47
37

117
84
114
102
110
80

52
47
48
55
59
35

80
58
55
70
53
42

59
62
61
65
65
62

75
59
64
69
67
51

Hoelagerdewaarde,desteplastischerdegrondendesteslechter
debewerkbaarheid.Allevormenvanorganische-stoftoevoerverlagende
plasticiteitswaarde,wisselweideenstalmesthetmeest.Groenbemestingkomthiernietalsgunstignaarvoren.
HetonderzoeknaarheteffectvanprikrollenopdezodevandeproefveldenvandeNSFteEnterleverdegeenverschillentussenintensiefen
minderintensiefmetdeprikrolbehandeldeobjectenop.Cmtotmeer
algemeengeldendeuitsprakentekunnenkomenzalhetonderzoekvoortge-
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zetwordenopdriesportcomplexeninhetwestenvanhetland.
Eenkritischliteratuuronderzoekwerdopgesteldoverdeeisen
waaraanzandvoorgebruikopgrassportveldenmoetvoldoen,waarbijrekeningwordtgehoudenmetdeverschillendevoordekwaliteitvansportveldenbelangrijkeaspecten.Inditoverzichtwerdveelaandachtbesteedaandekarakteriseringvanhetzand.
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Afdeling Scheikunde van de grond

Dr. A.J. de Groot

Dr. W.vanDriel

Dr. B.J.van Goor

Ir. H.N.Kerdijk (vestiging Haren
vanhetWaterloopkundig Laboratorium)
Drs. J.W.M.Koeken

Dr. W. Salomons (vestiging Haren
vanhetWaterloopkundig Laboratorium)
Dr.ir.H.A. Sissingh

h o o f d ; bodemchemisch onderzoek;
zwaremetalen inhet aquatisch
milieu.
chemievan deplantevoeding,inhet
bijzonder spoorelementen,effecten
van zware-metaalcontaminatie;analysemethodiek zwaremetalen,
transport enverdeling van kalium,
calcium,magnesium en spoorelementen in gewassen; zwaremetalen in
demenselijkevoeding in relatie
tot grond en gewas,
chemie en simulatie van aquatische
systemen
ontwikkeling van analysemethoden
t.b.v.het aquatisch milieu-onderzoek.
geochemisch onderzoek inhet aquatischmilieu.
chemischbodemvruchtbaarheidsonderzoek, inhetbijzonder fosfor;
fosforverplaatsing inbodemprofielen.

Onderzoekover zwaremetalen,zowelaquatisch alsinrelatietotde
landbouw,overweegtnogsteedsbinnendeze afdeling.Daarnaastwerd
onderzoekverricht overfosfaat,deanalysevandechelaatsamenstelling
vanijzermeststoffenennogenigafsluitendonderzoekoverdebestrijdingvanfysiologische ziektenintuinbouwgewassen.
(1) Zwaremetalen in de aquatische

biosfeer

Hetaquatisch onderzoek over zwaremetalenwordtinsamenwerkingmet
hetWaterloopkundig Laboratoriumentendeleookmethet Centraal
LaboratoriumTNOuitgevoerd.Inhet afgelopenjaarwerdinhet bijzonderonderzoekverrichtoverdemilieuconsequenties vanhet storten
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vanhavenslib ophetland (Broekpolder)enindiepeplassen(OostvoornseMeer).Daarnaastwerdaandachtbesteedaandezware-metalenproblematiekvanhetEems-Dollard-estuariumenaandestandaardisatie
vandezware-metalenanalyseinaquatischeafzettingen.Inanalytischchemischopzichtwerdvooralgewerktaandeontwikkelingvandevoltammetrievoordebepalingvanzwaremetaleninwater.

(a) Onderzoek poriënwater loswallen Broekpolder
EenaantalloswallenindeBroekpoldernabijVlaardingenistussen
1959en1976opgespotenmetbaggerslibuitdehavensvanRotterdam.
Ditslibisgecontamineerdmetzwaremetalenenpesticiden.HetporiënwaterinhetopgebrachteslibbevatmeervandezeschadelijkebestanddelendanporiënwateringrondbuitendeBroekpolder.Nalevering
vandezestoffenvanuithetslibaanhetporiënwaterzalervoorzorgendatditnoglangzoblijft.Hetgecontamineerdeporiënwaterkan
doorverdringingdoorneerslagwaterindeslotenafstromenen/ofin
hetgrondwaterterechtkomen.
Uitgeohydrologischemetingenenberekeningenisafgeleiddattijdensennadeopspuitingeenconsolidatieprocesopgangisgebracht
engehoudendoordedrukvanhetopgebrachteslibopdeoorspronkelijkegrond.Hierbijtreedtklinkvandeondergrondopmetalsgevolgeenopwaartsewaterbeweging.Hierdoorisertotongeveerhetjaar
2020eenbarrièretegenneerwaartselek.
Hetisgeblekendatdoorde genoemdezijwaartseafstromingnaarde
slotenindeBroekpolderhetwaterindezeslotenzware-metaalgehaltenheeftindegrootte-ordevandievandeRijnendatdegehalten
aanpesticidenzelfsbelangrijkhogerzijn.Nahetjaar2020zaleen
lekoptredenvanporiënwaternaarhetgrondwater,waardoorditwater
inderichtingvandegrondwaterstroomwordtmeegevoerdenkanopkwelleninpolderstennoordoostenvandeBroekpolder.Berekendwerd
dattussendejaren2200en2500 (afhankelijkvandeadsorptieconstantevanhetrelevantemetaalaangrond)poriënwatermethogemetaalgehaltenindezepolderskanopkwellen.Depesticidenzullennietof
pasnaduizendenjareneldersopkwellen,alsgevolgvaneensterkere
adsorptievandezeverbindingenaandegronddeeltjes.
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(b) Storting

van havenslib

in het Oostvoornse

Meer

HetOostvoornseMeer (voormaligeBrielseGat)heefteengemiddeldedieptevan+30m.Inverbandmetderecreatievebestemmingvanditmeeris
verondiepinggewenst.In1978en1979isonderzoekgedaannaardemogelijkheiddezeverondiepingtebereikendoorhetstortenvanbaggerslib
uitdeMaasmond,deBotlek-endeWaalhaven.
Nahetstortenzaldeslibsuspensieinverdundevormopdebodemliggendoorbijmengingvantransportwaterenwateruithetmeer.Daarna
gaathetslibconsoliderenenwordtwateruithetslibgeperst,dat
zichvermengtmetwateruithetmeer.
Proefstortingenvandedrieslibsoortenwerdenuitgevoerdindiepe
putteninde8 Petroleumhaven (Europoortgebied).Hierbijbleekdatin
hetbeginnahetstortenveelwaterwordtuitgeperstmetlagegehalten
aannutriëntenenzwaremetalen,naverloopvantijdechterweinig
watermethogegehaltenaandezebestanddelen.Delagegehaltenzijn
echteraltijdnoghogerdandieinhethuidigewatervanhetOostvoornseMeer.Dehogegehaltenbetreffenvooralfosfaat,ammoniumen
organischestoffen.Naarverwachtingzullendezwaremetalenenpesticidennaopvullingvanhetmeerbenedendevoorlopigvastgesteldenormen
vooroppervlaktewaterblijven.In1980zalnogmetbehulpvanmodelberekeningenwordennagegaaninhoeverrezuurstofgebrekenovermaataan
ammoniumkunnenoptreden.

(o) Zware metalen in het Eems-Dollard

estuarium

Eerstthanswordenhierderesultatenvermeldvaneenaanheteindvan
1975aangevangenonderzoeknaarzwaremetalen,inhetbijzonderHg,in
hetEems-Dollardestuarium.
NaaraanleidingvandoorhetRijksinstituutvoorZuiveringvanAfvalwaterwaargenomensterkverhoogdekwikgehalteninhetwaterenhet
zichdaarinbevindendezwevendeslibinhetEems-Dollardestuariumwerd
eenonderzoekingesteldnaarhetvoorkomenvankwikindeafgezettesedimenteninditestuarium.Verhoogdegehalteninhetwaterwarenvooral
geconstateerdnabijdeuitmondingenvandepersleidingenvanGroningen,
AppingedamenDelfzijlvlaktennoordenvanDelfzijl.Devraagstelling
voorhetonderzoekvandeafgezettesedimentenluidde:inhoeverreheeft
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delozingvan(ongezuiverd)industrieelenhuishoudelijkafvalwatervia
depersleidingeneenverhoogdkwikniveauvandesedimentenindeomgevingvandezepijpuitmondingentotgevolggehad.Indienhieropeenbevestigendantwoordmoetwordengegevendientmenzichaftevragenin
hoeverredekwikgehalteninhetgeheleEems-Dollardestuariumzich
onderinvloedvandelozingenopeenverhoogdniveaubevinden.
Bijdeopzetvanhetonderzoekwerdvandegedachteuitgegaandatin
principedriehoofdbronnenhunstempelkunnendrukkenopdekwikbelastingvandesedimenteninhetestuarium:dereedsgenoemdelozingspuntenbijDelfzijl,hetvanuitdeWaddenzeeendeNoordzeeinhetestuariumbinnendringendeslibenhetmetderivierdeEemsmeegevoerde
slib.

Persleidingen
(sewage
outfall)

0.62

J

0,61 0.67

QJL

0.87 0,81 0.78

n nn

Fig.5.HetEems-Dollard estuarium.Kwikgehaltenbij50%< 16limvande
bovenstesliblagen.
Fig.5.The Ems-Dollardestuary.Mercurycontentsatagranular
compositionof50%< 16p oftheuppermudlayers.
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Dekwikniveausvandeopdeverschillendelocatiesverzameldebovenlagenvanhetslibvertonenduidelijkeverschillen (Fig.5).Nadat
hetkwikniveauinhetslibuitdeEemshavennogvolledigvergelijkbaar
wasmetdatvanhetsliblangsdeGroningerWaddenkust,begintzich
reedsindeEGD-haveneengeringeverhogingaftetekenen.Terhoogte
vanHoogwatumbeginnendegehaltenduidelijkverderoptelopen,resulterendineengehalteophetmeestzuidelijkemonsterpuntinde
BochtvanWatumdatruimvierkeerzohoogisalsdatlangsdeGroningerWaddenkust.

Fig.6.HetnemenvanslibmonstersinhetEems-Dollardestuarium.
Fig.6.Takingmudsamplesinthe Ems-Dollardestuary.
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VlakvoordepersleidingenwordenkwikgehaltenaangetroffendiegemiddeldhetdubbelebedragenvanuitdeRijnafkomstigslibin1975.
Vervolgenwedekustlijnverderinzuidoostelijkerichtingdanzien
wereedsbijDelfzijlweereenafnamevandegehalten.Alhoewellangs
dekustinderichtingvandePuntvanReidedekwikbelastingvande
sedimentenverderafneemtisbijTermunterzij1deverhogendeinvloed
vandepersleidingennoggoedmerkbaar.Dezeinvloedstrektzichuit
totindeDollard,waarbijinhetnoordwestelijkegedeeltevandekom
dehoogstegehaltenvoorkomen.InderichtingvanhetDuitsegedeelte
vanhetgebiednemendekwikgehaltenaftoteenniveaudatovereenkomtmetdatvanslibuitdemondingvandeEemsbijPetkum.Samenvattendkanwordengestelddatdebovenlagenvanhetafgezetteslib
bijdepersleidingenabnormaalhogekwikgehaltenbevatten.Dezehoge
gehaltennemenweliswaaropenigeafstandvandepersleidingenvrij
snelaf,maardeinvloedvandeperleidingenblijfttotindeDollard
merkbaar.
NaastHgwerdeenaantalanderemetaleninhetEems-Dollardestuariumonderzocht.Deindeonmiddellijkenabijheidvandepersleidingen
verzameldesedimentenvertonenbijenkelemetaleneenbeelddatafwijktvandesituatieinderestvanhetestuarium.DeZn-enCu-gehaltenzijnbijdepersleidingenduidelijkverhoogd,hetgeenzichook
enigszinsmanifesteertindegehaltenvandesedimentenuitdeBocht
vanWatum.OokdePb-gehaltenzijnbijdeperleidingenietsverhoogd.
DeelementenCd,CrenNigevendaarentegennauwelijksverhogingen
tezien.
(d) Analytisch

ehemisch,

onderzoek

Devoltammetrischeapparatuurwerdoperationeelgemaaktvoordeanalyse
vanzwaremetalen(Cd,Cu,PbenZn)innatuurlijkewatermonsters.
Daarnaastwerdaangevangenmetonderzoeknaarde 'speciation'van
zwaremetaleninwater.Hierbijwordtgebruikgemaaktvaneenschema
waarbijdetoenamevanmeetbaarmetaalinhetwater (d.w.z.deionvorm)doorpH-verlagingtotpH=6 (metC0 2 ),resp.totpH=2(met
HN03)wordtbepaald,alsmededemetaalbepalingen naUV-bestraling
(vrijmakingvanaandeorganischestofgebondenmetalen)ennatotaaldestructiewordenuitgevoerd.MetdeBiologischeAfdelingvanhetCen-
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traalLaboratoriumTNOwordenplannenopgesteldvoorhetuitvoerenvan
metaalspeciationexperimentenincombinatiemetonderzoeknaardeopnamevanzwaremetalendooraquatischeorganismen.
InsamenwerkingmethetProefstationvoorTuinbouwonderGlaste
Naaldwijkwerdonderzoekuitgevoerdnaardemogelijkeaccumulatievan
CduitberegeningswaterindegrondvanWestlandsekassen.Ditwater
isgrotendeelsafkomstigvandeRijn.
Geanalyseerdwerdenwatermonstersuitdeaanvoerwaterentussende
RijnendeWestlandsepoldersenuiteenaantalrepresentatiefgeachte
polders.HetbleekdathetzwevendrivierslibmethogeCd-gehaltenniet
tothetWestlandseoppervlaktewaterdoordringt.OokhetinwateropgelosteCdneemtsterkafinderichtingvanhetWestland.Berekendwerd
dateenberegeningmet1000mmwaterperjaarinhetongunstigstegeval
innieteerderdan300jaareenCd-verhogingindegrondyan1mg/kgkan
veroorzaken.

(e) Standaardisatie

van de analyses van zware metalen in sedimenten

DoordeJointMonitoringGroupvandeConventiesvanOsloenParijs,in
NederlandvertegenwoordigddoordeRijkswaterstaat,isaanBelgië,
FrankrijkenNederlandverzochtplannenuittewerkenvoordemeest
adequateanalysemethodenvoorzwaremetaleninmarienesedimenten.Aanleidinghiertoewaso.a.dethansmoeilijkevergelijkbaarheidvande
uitkomstenvandeindeverschillendelandengebruiktetechnieken.
DeRijkswaterstaatdelegeerdedezeproblematiekvoorNederlandnaar
decombinatieIB-WL(InstituutvoorBodemvruchtbaarheid-WaterloopkundigLaboratorium).Naastdeproblemenvanmonsternameenmonstervoorbereidingwerdinhetafgelopenjaarinhetbijzonderaandachtbesteed
aandeanalysealszodanigenaandewijzevanuitdrukkingvandeanalyseresultaten.
_Naastdebepalingvantotaalgehaltenaanmetalenwerddooronseen
vereenvoudigdetechniekvoor"elementalpartition"voorgesteld,waarbijwordtonderscheidennaareenzwakkereductievandemetalenbij
lagepHennaaraandeorganischestofgebondenmetalen.Over debepalingvan"biologischbeschikbare"fractieskunnennaaronzemening
thansnoggeengoedesuggestieswordengedaan.
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Verderwerdvanonzezijdevoorgesteldomdegehaltenaanzwaremetaleninsedimententestandaardiserenbij251vandefractie< 2um.In
diegevallenwaarininderelevanteafzettingendezegehaltennietkunnenwordenbereikt (grovermateriaal)zoukunnenwordenovergegaanop
defractie<63pm.VandezijdevanICES(InternationalCouncilfor
theExplorationoftheSea)wordtinmiddelsaanbevolenomvooralle
sedimentenovertegaanopdefractie< 63pmenweldoordeanalyses
indeafgezonderdefractiesuittevoeren.
EristhansoverleggaandetussenBelgië,FrankrijkenNederland
overdeadviseringaandeJointMonitoringGroupvandemeestgewensteanalysegang.
(2) Zware metalen in de agrarische

biosfeer

Inbelangrijkematewerdaandachtbesteedaandevaststellingvan
maximaaltoelaatbaregehaltenvoorzwaremetalenindegrond,inhet
bijzondercadmium.Inditverbandwerdtevensinventariserendonderzoekverrichtnaardeactuelegehaltenvaneenviertalzwaremetalen
ineengrootaantalpraktijkgewassenenindebijbehorendegrondmonsters.Verderwerdmeegewerktaandeopzetvaneenmeetnetvoor
xenobiotischestoffen(waaronderzwaremetalen)enwerdonderzoek
verrichtoverhettransportvanzwaremetalenindeplant.

(a) Grenswaarden voor zware metalen in de grond
Indeeersteplaatswordtgewerktaanhetelementcadmium,omdatde
belastinghiermeedemeesteaanleidingtotongerustheid geeft.In
potproevenmettoenemendehoeveelhedenCd,gegevenalszoutaaneen
zestalverschillendegrondtypen,werdgevondendatinhetalgemeen
hetCd-gehalteafneemtindevolgordespinazie-tarwe-aardappelen.
ToepassingvandeWestduitseconcept-grenswaardevan0,1mg/kggewas
(versgewicht)betekentdatvoorhetveiligverbouwenvaniedergewas
degehaltenindegrond<1,0mg/kg zoudenmoetenzijn.Voordethans
geanalyseerdegrondenzouhetmaximumvoortarweergenstussen0,3-1
moetenliggen,voorspinazietussen0,1-0,6envooraardappelenop
1,0mg/kggrond.InhetalgemeenisCdechterineensterkergebondenvormindegrondaanwezig (rioolslib,havens1ib),waardoorde
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opnamedoorhetgewasgeringerisendegrenswaardenwaarschijnlijk
ietshogergesteldkunnenworden.Vooreengoedbegriphiervan
wordt hiernavoorrivierkleigronden (waaronderhavenslib)eenaantal
onderzoekingenweergegeven,dietendelereedsvroegerzijnvermeld.

(b) Zwaremetalen in

rivierslib

Deopnamevanzwaremetalendoorgewassenopkalkrijkerivierkleigrondenstaatbijzonderindebelangstellingomdatvrijgroteoppervlaktencultuurgrondinhetbereikvandegroterivierenhiermeegecontamineerdzijn.
Hetonderzoeknaardemogelijkhedenvaneenverantwoordgebruikvan
gecontamineerdrivier-enhavenslibvoordeakker-entuinbouwwordt
vooreenbelangrijkdeelinpotproevenuitgevoerd.Hoeweleenbelangrijkdeelvandezeproeveninvoorgaandejarenwerduitgevoerd,wordt
hieroptenbehoevevaneengoedoverzichtnogeensteruggekomen.
Ineeneerstepotproefzijnsubstratenmetcadmiumgehaltenvariërend
van0,5-5,0mg/kgdrogegrondsamengestelddooreenkalkrijkenietgecontamineerderivierklei (-referentie-)temengenmetgecontamineerd
havenslibmetdezelfdebrutosamenstelling.In1977en1978werden
aardappelen,waspeen,sla,gras,zomertarwe (1977)enaardappelen,
radijs,andijvie,grasenzomergerst(1978)verbouwd.Degehaltenaan
zwaremetalenvandevoorveevoederinaanmerkingkomendeProdukten
(aardappelen,gras,korrelenstrovantarweengerst)werdengetoetst
tegendeEG-normenvoorCuenPbinkrachtvoedersendevoorgestelde
Westduitsenormvoorcadmium.DegrenswaardenvoorCuenPbwerden
nietoverschreden,dievoorcadmiumalleenvoorgrasentarwestro
bijCd-gehaltenvandegrondhogerdanresp.1,03mg/kgen2,9mg/kg.
Deloodgehaltenvandevoedingsmiddelen (aardappelen,waspeen,
radijs,sla,andijvie,tarwe-engerstkorrel)blevenverbenedende
Westduitseconceptgrenswaarden.Degrenswaardenvoorcadmiumwerden
indemeestegewasdelenoverschreden,bijsommigegewassen(sla,tarwekorrel)alopdereferentiegrond (0,5mgCd/kg),bijandijviebij1,5
mg/kgCd,bijgerstkorrelenwaspeenbij2,0mg/kgenbijaardappelen
opsubstratenmetmeerdan3,8 (1977)en5,1 (1978)mgCd/kggrond.
Ineentweedepotproefwerddecadmiumopnamebestudeerddoorsla,
waspeenenzomertarweuitenkelegrondmengselsvanbovenvermeldepot-
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proef (resp.0,5,2,0,3,5en5,1mgCd/kgdrogegrond)vergelekenmet
dieuitdereferentiegrondwaaraancorresponderendehoeveelhedencadmiumindevormvanacetaat zijntoegevoegd.Bijwaspeenbleekdevorm
waarincadmiumwordtaangebodeninderdaadvaninvloedtezijnopde
opnamedoordeplant:zoweldewortelalshet loofnamentweemaalzoveelcadmiumopuithetacetaatalsuitdevergelijkingsobjectenmet
dezelfdecadmiumconcentraties.
IndeBrabantseBiesbosch liggenenkelerecentingedijktepolders
waarvandebouwvoorgeheelofgedeeltelijkisopgebouwduitrecente
riviersedimenten.Uitonderzoekvanconsumptiegewassenvandezegrondenblijktdatdesamenstellinghiervanovereenkomtmetdievan gewassendieopopgespotenhavenslibwordenverbouwd.DeAs-,HgenPb-gehaltenliggenechteronderdevoorlopige (Westduitse)grenswaarden
voordezegewassen.DeCd-gehaltenvangranenenvansuikerbietenblad
en-kopdaarentegenoverschrijdendezegrenswaarden.
(o) Inventarisatie

van zware metalen in Nederlandse

gronden en ge-

wassen

InsamenwerkingmethetRIKILT,hetProefstationvoorTuinbouwonder
GlasenConsulentschappenvoorLand-enTuinbouwwordtonderpraktijkomstandighedenonderzoekverrichtnaardegehaltenaanCd,Pb,Asen
Hgin13gewassenenineenbijbehorendediversiteitaangrondsoorten.
AlsvoorlopigeconclusiegeldtdatvoorCdineenaanzienlijkaantal
gevallen,vooralbij granen,devoorlopigeWestduitserichtlijnvoor
consumptiegewassenwordtoverschreden.VoorPbisditinveelmindere
matehetgeval.Vandetotnutoeonderzochte grondenblijkenin901
vandegevallenvoorCd,Pb,HgenAsde gehaltenlagertezijndan
resp.0,7,53, 0,17en22mg/kggrond.
Cd) Bodemmeetnet xenobiotisahe

stoffen

OpverzoekvandeCoördinatiecommissievoordemetingvanRadioactiviteitenXenobiotischestoffen (CCRX)isbegonnenmethetontwerpenen
operationeelmakenvaneenbodemmeetnet.Hetdoelisdeconcentratieniveausvaneenaantalxenobiotischestoffen (waaronderzwaremetalen)
indebovenstebodemlagengedurendeeenlangereeksjarentevervolgen.
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Naastdereedsinbedrijfgesteldemeetprogramma'svoorlucht,oppervlaktewater,regenwaterengrondwaterverontreinigingwordthiermeeeen
bijdragegeleverdtotdebewakingvanhetmilieu.Debodemverontreinigingisafhankelijkvandeaardvanhetbodemgebruik,vanhetbodemtypeenvandeimmissie-intensiteitterplaatse.Bijdekeuzevande
meetplekkenwordendaaromviergebruiksvormen (grasland,akkerbouw,
fruitteeltenalsreferentienatuurterrein)optiengrondsoortenen
mettweeimmissie-intensiteitenuitgezocht.HetanalysewerkzalvoornamelijkwordenuitgevoerddoorhetRIKILT.

(e) Transport

van zware metalen in de

plant

Demobiliteitvanverschillendeelementenindezeefvatenvandeplant
houdtsterkverbandmetdechemischeeigenschappenvandezeelementen.
Dematevanmobiliteitkano.a.vastgesteldwordendoordedistributie
vanhetrelevanteelementoverdeonderdelenvandeplantnategaan
ofdegehalteninzeefvatenexudaat eninxyleemexudaattevergelijken.
Ookishetmogelijkconclusiestetrekkenuitdevormvandetransportcurvenvandeelementennaardevruchten,waarbijdeopnamevandehoeveelheidelementinafhankelijkheidvanhetvruchtgewichtwordtbestudeerd.
OpgrondvanéénofmeervandezemethodenisgevondendatCaenMn
zichalszeerweinigmobieleelementengedragen,terwijlKzeermobiel
is.VoordeelementenMg,Fe,Cu,Ni,CdenBwerdinhetalgemeen
eenintermediairepositie gevonden.Belangrijkindebeschouwingen
overmobiliteitisookhetniveauvanhetelementindeplant(geringeremobiliteitbijruimerevoorziening).
(S)

Fosfaatonderzoek

HetsindsenkelejareninsamenwerkingmethetKoninklijkInstituut
voordeTropeningangzijndefosfaatonderzoekintropischegronden
werdvoortgezet.
Indeeersteplaatswerdaandachtbesteedaaneenverhogingvande
nauwkeurigheidvandebepalingvanbijtropischegrondenveelvoorkomende,zeerlagePw-getallenenvandievandeAPw%-waarden.Onder
APw°swordtverstaan het deelvaneeninoplossingaaneengrondtoe-
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gediendfosfaat datbijdraagttotverhogingvanhetPw-getal.
Verderwerdmethodischonderzoekuitgevoerdterverbeteringvande
techniekvandebepalingvanuitwisselbaarbodemfosfaat,dezgn.Ewaarde,insuspensiesvangrondmetwaterenmetenkeleandereextractievloeistoffen.Delaatstebetroffenbekendemethoden,zoals
P-01sen(NaHC03),P-Bray(NH^F+HCl)enP-CAL(Ca-NH^-lactaat).
EenaantalpotproevenwerdgenomenmetgrondenuitKenya,SriLanka
envandePhilippijnen.Inditonderzoekwordtdebetekenisvaneen
aantalfosfaatextractiemethodenvoordefosfaatreactiesvanderelevantegewassennagegaan.Verderwordtgetrachtomdoorgrondonderzoekvasttestellenwelkdeelvaneenalszodanigvolledigbeschikbarefosfaatmeststof,natehebbengereageerdmetdegrond,ineen
voorplantenbeschikbarevormoverblijft.
Hetchemischgewasonderzoekvandezepotproevenwasaanheteinde
vanhetverslagjaarnognietgereed,zodatnoggeenconclusieskunnen
wordenvermeld.

(4)

Meststoffenbeeluit

Hetonderzoekovermeststoffenbetrofevenalsvorigjaarvoornamelijk
deijzerchelaten.Tenaanzienvananalyse,samenstellingeneigenschappenvandezeverbindingenwerdhetvolgendevastgesteld.
WanneerFe-DTPAintegenwoordigheidvanCu,ZnenMnalsanorganische
verbindingenaanN-P-K-meststoffenwordttoegevoegd,wordtbijoplossingvanditmengsel901vanhetFe-DTPAtotanderemetaalchelaten
omgezet.Hetuitgewisseldeijzerwordthierbijonoplosbaar.Indit
verbandwerdookeengeringerewerkingvanFe-DTPAindegenoemde
meststofvastgesteld (invergelijkingmetzuiverFe-DTPA)ineenpotproefmet Chamaecypcœis.
DestabiliteitvanzwakkeijzerchelatenzoalsFe-NTAenFe-salicylaatkanwordenvergrootdoortoevoegingvanFe -ionenaaneen
equimolairmengselvanNTAensaiicylzuur (vormingvaneengemengd
chelaat).
ErzijnthansmengselsverkrijgbaarvanFe-EDTAenFe-DTPA.Omde
samenstellingvandergelijkemengselsvasttestellenisgelchromato-
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grafischeanalyseniettoereikend,doorhetelkaaroverlappenvande
elutiepiekenvandecomponenten.Dooraanvullendespectrofotometrische
metingenisdeanalysewelmogelijk.

(5) Fysiologische

ziekten

Ineerdereverslagenwerdvermelddathetoptredenvanstipenzacht
in appelverminderdkanwordendoorbekalkingtecombinerenmeteen
behandelingmetdespoorelementenB,FeenMn.
Inmiddelsisgeblekendatdezegecombineerdebehandelingookhet
optredenvanCox'sziektevermindert.Dezeziektewordtgekenmerkt
doorvalvandebladerenaanhetmiddenvandescheutenenhetverschijnenvanbruineplekkenopdebladeren.
Verderkanwordenopgemerktdatbijgeenvandeziekteverschijnselenindegenomenproevendewortelontwikkelingdebeperkendefactor
wasbijdeopnamevanvoedingsstoffen.
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Afdeling Biologie van de grond

Dr. H.van Dijk

Drs. H.G.van Faassen

Dr. R.G. Gerritse

Drs. G. Jager

Ir. G. Lebbink

h o o f d ; chemische en fysische
karakterisering vanmest,veenprodukten,potgronden e.d.; problematiek vanbestrijdingsmiddelen inhetbodemmilieu,
effectenvan bestrijdingsmiddelen
op de enzymactiviteiten inde
grond; invloed van chemische grondontsmetting op depersistentie van
anderebestrijdingsmiddelen inde
grond.
biogeochemischeaspectenvan organische zware-metaalcomplexen;
dynamiek van organische fosforverbindingen uitmest engier inde
grond.
antagonismevandebodemmicroflora
t.o.v.bodempathogenen; "priming
effect"bij dehumusafbraak inde
grond.
effectenvan bestrijdingsmiddelen
op de (functievande)microflora
van degrond.

Omvangrijkeverschuivingen inhet onderzoekprogrammavande afdeling
vondenditjaarnietplaats.Eennieuwproject ishetonderzoeknaar de
invloedvanchemische grondontsmetting opdeafbraaksnelheid van andere
bestrijdingsmiddelen inde grond.
Voor omzetting en afbraakvanbestrijdingsmiddelen inde grond biedt
eenbontevariatievan soortenmicro-organismen eenheel scalavanreactiemogelijkheden.Reductievanaantallenen soortenmicrobendoorchemischegrondontsmetting houdt hetgevaar indatde afbraakvan andere
bestrijdingsmiddelen zoalsherbicidenwordt beïnvloed. Denoodzaak omde
kans opdergelijke interactie teonderzoekenwerd reeds geruime tijd
onderkend. Dank zij een subsidievanhetMinisterievan Volksgezondheid
enMilieuhygiëne konmetdit onderzoek eerder (eind 1979)wordenbegonnen.Eendoelmatigerbestrijdingsmiddelengebruik eneengrotere zeker-
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heiddatongewensteeffectenvoorlandbouwenmilieuwordenvermeden
zijnde perspectieven.
Hoegroothetgenoemdegevaarishangtmedeafvandevraaginhoeverredemicrofloravanlandbouwgronduit"dieetgeneralisten"danwel
"dieetspecialisten"bestaat.Erwordtwelgestelddatdenatuurlijke
stabiliteit (constantheid)vanhetecosysteemintropischeregenwouden,
gepaardgaandemeteenzeergroteverscheidenheid insoortenmetveel
habitat-endieetspecialisten,tedankenisaandegeringegroottevan
verstoringen,b.v.doorklimaatschommelingen.Eenfeitisdatdesoortenrijkdom (enhetspecialisme?)afneemtnaarmatemennaarmeergematigdestrekengaatwaargrotereschommelingenvanklimaatenweertot
eenselectievan"taaiererakkers"hebbengeleid.
Analoogredenerendlaatzichindenkendatindegrondeensoortgelijkeontwikkelingvandemicrofloraoptreedtalsgevolgvanmenselijkeingrepenalsbodembewerkingenmonoculturen.Errijzendande
volgendevragen.Ishiernudoorhetgebruikvanbestrijdingsmiddelenooknogeenontwikkelingbovenopgekomennaareennogsoorten-(en
functie-?)armerechemischresistenteremicroflora?Enhoeverkanmen
metdeze"selectie"ongestraftdoorgaan?Ditzijnbodembiologische
vertalingenvanhuidigemaatschappijvragenals:waargaanweheenmet
bouwplanvernauwing,metschaalvergroting,methetgebruikvanpesticiden,enz.Steedssterkerdoetzichhettekortvoelenaankennisvan
debodemecosystemen,hundynamiekendedaarmeesamenhangendeprocessenenkringlopen.DitwerdindeCoördinatiecommissievoorBodembiologiescherponderkendeneenwerkgroepterzakeisinvoorbereiding.HierinzalookhetIBmoetenparticiperen.

(1) Bestrijdingsmiddelen

en

bodemleven

Hetbovenstaandeheeftmetnameinde"ontwikkelde"landengeleidtot
debehoefteombestrijdingsmiddelenen,algemenernog,allenieuwe
chemischestoffenooktetoetsenophuneffectophetbodemleven.De
vragenwatenhoegemetenmoetwordenenwaardegrensligttussen
teverwaarlozen,nogteaanvaardenenontoelaatbaar,zijndeafgelopenjarenbesprokeninenkeleinternationale"workshops"waarvande
laatsteplaatsvondinnovember1979.Dezeworkshopshebbengeresulteerdindeaanbevelingomvoorlopigheteffectvanbestrijdingsmid-
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delen opdebodemademhalingenopstikstofomzettingenindegrond
temeten.Verderwerdaanbevolenomaandeontwikkelingvanandere
meetmethodenenvooralvanobjectievenormenvoordeinterpretatie
enevaluatievandemeetgegevenshogeprioriteittegeven.HetIB-onderzoekopditgebiedspitstzichvooraltoeopchemischegrondontsmettingsmiddelenvanwegedebetrekkelijkgroteschaalwaaropdeze
middeleninNederlandwordengebruiktenvanwegederelatiefgeringe
aandachtdieeldershieraanwordtbesteed.In1979 werdenkortsamengevatdevolgenderesultatenbereikt.

(a) Meetmethoden voor het effect van bestrijdingsmiddelen
flora en de enzymactiviteit in de grond

op de micro-

Demethode (endaarmeeheteffect)vangrondontsmettinginhetlaboratoriumwerdmeerinovereenstemminggebrachtmetdeteveldetoegepastemethode.Derespiratie,gemetenalszuurstofverbruik,vanop
dezemanierontsmettegrondwaaraanglucosewastoegevoegd,wasaanvankelijkhogerdanvanniet-ontsmettegrond+glucose.Vermoedelijk
isditeengevolgvanhetfeitdatinontsmettegrondookgedodebiomassawordtafgebroken.Dezelfdeproefmaardanmettoevoegingvan
luzernemeelinplaatsvanglucosegafdaarentegenmeestaleengeringer
zuurstofverbruiktezien(wijzendopeengeremdeafbraakvanluzernemeel),vooralbijontsmettezandgrond.Destikstofmineralisatiebleek
daneveneensgeringertezijn.
Denitrificatiewerdvervolgdnatoedieningvanammoniumsulfaataan
welennietontsmettegrond.BijdepraktijkdosesTeloneIenmetamnatriumbleekinzandgronddenitrificatienaca.3,resp.4weken
weeroppeiltezijn;inzavelgrondduurdeditca.3,resp.2weken.
Naontsmettingmetdetienvoudigedosisvanbeidemiddelenbleekna
tienwekeninbeidegrondennoggeennitraatvormingplaatstevinden.
Opmerkelijkindeze(laboratorium)proefwasdatinzandgrondonafhankelijkvanhetherstelvandenitrificatiedemineralisatiegewoon
doorgingterwijlindezavelgrondherstelvanmineralisatiesamenvielmetherstelvannitrificatie (Fig. 7).
Detijdsduurvannitrificatie-achterstand zoumisschienookeen
bruikbaremaatkunnenzijnvoorhetletaaleffectvandemiddelenop
demicroflorainhetalgemeen.Hetideeontstondomdezetijdsduur
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Fig.7.NitrificatieenmineralisatienaontsmettingvaneenzavelgrondmetTeloneI(T)en metam-natrium (M)onder laboratoriumomstandigheden.
Fig. 7.Nitrificationandmineralization after disinfestationofa
sandy loamsoilwith TeloneI(T)andmethamsodium(M)under
laboratory conditions.

uittedrukkenineenschaal gerelateerdaanheteffectvaneen"alles"dodendmiddelalschloroform.Ditbleekechter geen zuiveremaatte
zijnomdatnachloroformbehandeling vangronddaarinookandere stoffen
lijkenteontstaandieeveneensdenitrificatie tijdelijk sterkremmen.
Hetbovengenoemde laboratoriumonderzoek brachtaldusverschillendepunten
aanhetlichtwaarmeerekeningmoetworden gehoudenbijdeinterpretatievandemeetgegevens.
Debepalingvandeurease-activiteit (u.a.),waaroverinhetvorige
jaarverslag reedswerd geschreven,bleek inderdaadeenbruikbareindicatietekunnenleverenvoorneveneffectenvanbestrijdingsmiddelen.
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Dezebepalingkanmetbehulpvandeautoanalyzernauwkeurigenbetrouwbaarwordenuitgevoerd.Bijhogeredandeaanbevolendoses
TeloneIIenmetam-natrium (dieindepraktijknietteminsomsworden
toegepast)wasinlaboratoriumproevendeu.a.naéénjaarnogniet
weerophetpeilvandeonbehandeldegrond.Dezandgrondblijktook
hiergevoeligerdandezavel.
Alsandereindicatorenvoorhetbestrijdingsmiddeleffect opdemicrofloravandegrondwerdenbiomassabepalingenvolgensJenkinson
envolgensAndersonenDomschuitgevoerd.Dezeberusteneveneensop
metingenvanhetzuurstofverbruik.Afgaandeopderesultatenzouden
ookinonbehandeldegrondenormeschommelingenindegroottevande
biomassaoptreden.Aandebetrouwbaarheidvandezebepalingenwordt
daaromgetwijfeld.VoordebepalingvanATP (adenosinetrifosfaat)
alsmaatvoordeactiviteitvandebiomassaingrondisapparatuur
besteld.

(b) Onderzoek naar effecten

op

proefvelden

Deperiodewaarineenbepaaldehoeveelheidammoniumstikstoftot
nitraatwerdgeoxydeerdingrondonderveldomstandigheden(mei)was
3wekenlangerdanindezelfdezandgrondgeplaatstbij20°Cinhet
laboratorium.IngrondvaneenPD-proefveldteSpierwaarsinds20
jaarjaarlijksmetresp.600en3001DDperhawordtontsmet,bleek
hetnitraatniveauonderveldomstandighedenniethetniveauvande
onbehandeldegrondtehalen.Geplaatstbij20 Cbleekalleende
laagstedoseringna18wekenhetnitraatniveauvandeonbehandelde
grondtehebbenbereikt,terwijlditbijdehoogstedoseringna31wekennogniethetgevalwas.Inhetobjectwaarelketweejaarmet
6001perhawordtontsmetbereiktehetnitraatniveauonderveldomstandighedenniethetniveauvandeonbehandeldegrond;onderlaboratoriumomstandighedenpasna9weken.Frequenteontsmettingvandeze
zandgrondleidtblijkbaartotonvolledigherstelvandenitrificatie
gedurendehetgroeiseizoen.
Vanverschillendeobjectenvanhetmeerjarigontsmettingsproefveld
KB160teRoldevandeStichtingBodemziektenwerdperiodiekdeureaseactiviteitingrondgemeten.Dehoogstewaardewerdgevondeninhet
voorjaaraanhetbeginvanhetgroeiseizoen;daarnavondeengeringe
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dalingplaats.Devariatieinu.a.gedurendehetseizoenperobject
wasgering.Grondontsmettingmetmetam-natriumresulteerdeineen
lagereu.a.Heteffectwasgroternaarmatevakerenmeteenhogere
dosiswasontsmet.IndevergelijkbareDD-objectenbleekalleenin
hetjaarlijksmetdehoogstedosis (5001perha)ontsmetteobject
eengeringeverminderingvandeu.a.optetreden,terwijlindeoverigeDD-objecteneenverhogingwerdgevonden.
InzandgrondvanproefveldAZ2inOdoornvandezelfdestichting,
waarsinds1972jaarlijksmetverschillendehoeveelhedenDDisontsmetbleekdebiologischeactiviteitgemetenaanstikstofmineralisatie,nitrificatieenurease-activiteitvooralbijdehogeredoseringenteverminderen.Ofdehiermeegepaardgaandeopbrengstverminderingaanaardappels (inmonocultuur)hetgevolgisvanverminderde
biologischeactiviteitisnogdevraag.Eenmogelijktoxischeffect
vanresiduenvanhetmiddelisnietuitgesloten.

(2) Mobiliteit

van zware metalen en andere elementen in de grond

Ditonderzoek (opEEG-contract)isvooraltoegespitstopdeinvloed
dievormingvanorganischecomplexeninmetrioolslibbemestegrond
kanhebbenopdemobiliteitvanzwaremetalenenanderespoorelementen.
Totnutoezijnlangsradiochemischewegadsorptie-isothermengemetenvoorPb,Cd,Zn,V,Cr,As,Co,Sn,Ba,Bi,Be,Cs,SrenSein
eenzandgrondenineenzwarezavel.Deadsorptie-isothermen zijnbepaaldineenconcentratiebereikinoplossingnaevenwichtvan0-100
ppb.Deinvloedvandeionsterkte,ionensamenstellingenverdereaard
vandewaterfaseisnagegaan.Deverdelingvandeelementenoverdiversemogelijkecomplexen("speciation")isgelchromatografischonderzocht.Uithetonderzoekisnaarvorengekomendatdemobiliteitvan
alleonderzochteelementenindezandgrondveelgroterisdaninde
zavelgrond.Inmetrioolslibbemestezandgrondmoetbinnenafzienbaretijdmeteenduidelijkeverhogingvandeconcentratievandiverse
elementeninhetondiepegrondwaterrekeningwordengehouden,zijhet
datwatuitspoeltslechtseenfractieisvandetotalehoeveelheid
diemetrioolslibisopgebracht.
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Insupernatantenvanrioolslibblijkendemeestevandeonderzochte
elementenmaarvooreenzeergeringgedeelte (meestalminderdan H )
alsvrijionvoortekomen.Organischecomplexvormingtreedtduidelijk
opbijPb,V,As,Cr,CoenSn.Deinvloedhiervanopdemobiliteit
isechtermoeilijktescheidenvandeinvloedenvanionsterkte,ionensamenstellingenpH,diebijdeadsorptievanalleonderzochteelementenzeergrootblijkentezijn.
Inoktoberzijnkolommenongestoordezand-enzavelgrond (lengte
ca. 90cm,doorsnederuim100cm2)opgesteldmetrioolslibtrappen.
Hiermeewordendeberekeningengeverifieerd,diezijngemaaktopbasisvandebatchgewijsverkregenadsorptiegegevens.

(3) Fosfaten en organische stikstofverbindingen

uit mest in de grond

(a) Fosfaten
Ditonderzoekis,althanstijdelijk,opeenzachtpitjegekomenwegens
andere(contractuele)verplichtingen.
Viermetvarkensdrijfmestbehandeldezandgrondkolommenzijn,na2
jaarberegenenmet1cmperdag,laagsgewijsonderzocht.Deresultatenbevestigendebijvorigekolomproevengevondenresultatendat
slechtseenkleinefractievanhetorganischfosfaat(0,5-Kvanhet
totaalopgebrachtefosfaat)bijeentemperatuurvanca.20 Cmobiel
kanzijn.Ditishetgevalondertamelijkextremeomstandigheden(hoge
pHdoorhogeNH-gehalten,m.a.w.zeerhogemestgiftenenveelneerslag).Meerdan90%vanhetorganischfosfaatispraktischimmobiel.
Hetanorganischfosfaatbleekduidelijkdieperinhetprofieltezijn
doorgedrongendandebulkvanhetorganischfosfaat.Toetsingvaneen
computersimulatiemodelvoorhettransportvananorganischfosfaataan
deprofielgegevensvangrondkolommengafeengoedeovereenstemming.
GegegevensvoorrunderdrijfmestwordenverzamelduiteenlysimeterproefenenkeleproefveldenteGortel.
Voordeafrondingvanditonderzoekzijnmeergegevensnodigover
desamenstellingvanhetfosfaatindezeenanderemestsoorten,over
demobiliteitinanderegrondenenoverdetemperatuurtactor,belangrijki.v.m.drijfmestgifteninherfstenwinter.
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(b) Organische

stikstofverbindingen

tiënbezettingvandegeoogsteaardappelsvrijgrootwas.
Deelsblijkthetprobleemgecompliceerdertezijndanwerdgedacht.
Zobleeknaderhanddateenvisuelebeoordelingvandebesmetting
vanhetpootgoedtehogewaardengeeft.EendeelvandeSclerotien
bleekdoodtezijneneendeelinzeerslechteconditie.Hierbij
speelthetvoorkomenendeactiviteitvaneveneensvaakreedsopde
poteraanwezigeantagonisteneenrol(Fig.8).Verdermoetvande
aanwezigeSclerotieneigenlijkookwordennagegaanofzepathogeen
zijn,danwelnietofweinigpathogeen,hetgeennietopbasisvan
morfologischekenmerkengelukt.Verschilinpathogeniteitverklaart
wellichtwaaromdematevanaantastingvandestolonenweinigofgeen
verbandteziengeeftmetdemate vansclerotiënbezettingvande
oogst.(Zowelpathogènealsniet-pathogenestammenvormenSclerotien
opdeknollen.Niet-pathogenestaramenkunnennaarhetlijktsoms
zelfseenzekerebescherminggeventegenpathogènestammen.)

Fig.8.MetSclerotienvan Rhizoctonia solani bezetteaardappelknollen.EengrootdeelvandeSclerotienisdoorgroeidmetantagonisten.
DezekunnendeSclerotienenhyfendoden.
Fig.8.Potatotuberswithsclerotiaof Rhizoctonia
solani. Alarge
partofthesclerotiaisovergrownwithantagonists,whichmaykill
sclerotiaandhyphae.
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Erkonechternogweleenseenanderefactorinhetspelzijn.Of
devaakreedsopdeSclerotienvande(niet-ontsmette)poteraanwezigeantagonistendekanskrijgenverderhun"beschermendwerk"tedoen
lijktaftehangenvandevraagofdegrondwaarinzemetdepoter
terechtkomenvoorhengeschiktisomzichuittebreiden.Bijde
zandgrondenbestondendezeantagonisten (in1979)voornamelijkuit
Verticillium-

en Gliocladiumsoorten

(diemoeilijkvanelkaarzijnte

onderscheiden),bijdeklei-enzavelgrondentradenstreptomycetenhet
meestopdevoorgrond.Opdezehypothesezalhetonderzoekin1980
wordentoegespitst.
Vrijveelonkruiden,verzameldindebuurtvandeproefplekkenbleken"Rhizoctoniadrager"tezijn.Ditwashetmeestfrequenthetgeval
bijdezwartenachtschade.
Voortgezettepogingenomhetantagonismetenopzichtevan
nia solani teversterkendoordepotersteenten met

Rhizocto-

Glioaladivm

roseum ofdoororganischmateriaalzoalsstromeelmeetegeveninhet
pootgatgavennogalgespreideuitkomsten,zodatgeenhardeconclusies
kunnenwordengetrokken.Deoorzaakkanschuilenineenzeerheterogeneverdeling (haarden)van R. solani opkorteafstandvanelkaar
inhetperceel.
Evenmingafeenincubatieproefmetgrondbijtweevochttoestanden
eenondubbelzinnigantwoordopdevraagnaardeinvloedvanhetvochtgehaltevandegrondophetantagonistenbestand.Binneneenmaand
gingnl.hetaantalmicro-organismensterkteruglopenalsgevolgvan
voedselgebrek.

(5) Diversen
(a) Standaardisering
de tuinbouw

van fysisch onderzoek van plantensübstraten

voor

In1977werdendoorzevenlaboratoriainWest-Europa,waaronderhetIB,
dezelfdenegenplantensubstratenfysischonderzochtvolgenstwee
standaardwerkwijzen(éénvooraangedrukteenéénvoornietaangedrukte
substraten)envolgenstweehiervanafgeleidesnellere"routinemethoden".Dewerkwijzenomvattenbepalingvandichtheid,poriënvolumeen
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waterenluchtbijdiversepF-waarden.Deresultatenwerdenbewerkt
doordeSectieWiskundevanhetIB.Daarbijbleekdatdeanalysefoutbinnendelaboratoriainhetalgemeenzeerkleinwas.Verder
bleektussenenkelelaboratoriadeovereenstemminggoedtezijn,
maaranderewekensterkaf.Erzijnduidelijkeaanwijzingen
datbijeenstipteopvolgingvandevoorschriftenookdezelaboratoriaophetzelfdespoorkomen.HetproefstationteNaaldwijkneemt
ditfysischonderzoekmeeopinzijn"servicepakket".
(b) Vastlegging

van anorganische

stikstofverbindingen

door veen

Ineerdereonderzoekingen,o.a.metdiversesoortenveendieinveenkolonialeprofielenvoorkomen,isvastgestelddatdezegeenzodanige
stikstofvastleggingnahetopploegenindebouwvoorvertonendatdaarvoormeteenextrakunstmestgiftzoumoetenwordengecompenseerd.Dit
werdin1979nogmaalsbevestigddooreenkleinepotproefmethet
nieuwebouwvoormengselvaneengediepploegdklei-op-veenprofielin
Groningen.Gegeveninnitraatvormbleekhoogstens (nietbetrouwbaar)
51vandestikstoftewordenvastgelegd.Gegeveninammoniumvorm
(metN-serveomdenitrificatieteremmen)werdbinnendrieweken
30-401geïmmobiliseerd.Daarnatradeensnelleremineralisatieop,
dieinenkelemaandencompleetwas.
(c) De invloed

van organische

bemesting

op de humus afbraak

("Friming")
Uitgrondwaarindehumusmet lhC wasgemerktbleeknatoevoeging
vanwatglucoseietsmeerX1*C0 vrijtekomen,maarnaderonderzoek
toondeaandat ditgeheelhetgevolgwasvanversneldeomzettingen
indelevende (eveneensgemerkte)biomassa.Metkleinedosescellulose,glutamaat,tarwestromeelengedroogdrioolslibwerdengrotere
enlangeraanhoudende"primingeffecten"verkregen.Ookdezebleken,
althansdeels,hetgevolgvaneenversneldeC-cyclusindebiomassa.
Erwordtnoggetrachtdeeventueleprimingvande humustekwantificeren.
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(d) Een zeer gevoelige

nitraat/nitriet-bepaling

Hetisgeluktomnitraatennitriet directensimultaantebepalenin
waterigeoplossingen doormiddelvanhogedruk-vloeistofchromatografie
metu.v.detectie (detectiegrens 1ygNper liter;bepalingsduur10
minuten).
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Afdeling Bemesting in de landbouw

Dr.ir.K.W. Smilde

Ing.G.H. Arnold

Dr.ir.K.Dilz (gedetacheerd door
het Landbouwkundig Bureauvan de
NederlandseMeststoffenindustrie)

Ir. J.A. Grootenhuis

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

Ir.L.C.N,de laLande Cremer
Ing.H.Loman

Ing.J. Lubbers
Ing.B.van Luit
J. Postmus

Ir.W.H.Prins (gedetacheerd door
hetLandbouwkundig Bureauvan de
NederlandseMeststoffenindustrie)
Ir. J. Prummel

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

h o o f d : spoorelementenbemesting (o.a.opveensubstraten);
zware-metaalaspectenvanafvalstoffen; ontwikkelingssamenwerking.
toetsing vanmeststoffen, stikstofbemesting vanmais,bakkwaliteitvan tarwe,magnesiumbemesting van grasland,
toetsing vanmeststoffen,stikstofbemesting vanbouwlandgewassen, groeiremmiddelen engewasbeschermingsmiddelen bij
granen.
organischebemesting op klei(zavel)-grond,betekenis van
vruchtopvolgirg.
toepassing van rioolslib en
compost (zware-metalenaspect).
eutrofiëring van oppervlaktewater, stikstofhuishouding van
de grond, lysimeteronderzoek.
verwerking van mestoverschotten,mestbalansen.
magnesium- enkalkbemesting,
verloop kalktoestandvan de
grond.
organischebemesting op zandgronden.
spoorelementenbemesting, cursus
bewerking proefresultaten.
stikstof en grasland, stikstofbemesting inhet vroegevoorjaar.
stikstofbemesting van grasland,
(her)groeien veebezetting;
toetsing van meststoffen,
fosfaat-,kali- enmagnesiumbemesting,verloop chemische
bodemvruchtbaarheid,
stikstof en grasland,pH en
stikstofreactie.
a d j u n c t - d i r e c t e u r ;aangelegenhedenmeststoffenbesluit.
bemesting van sportvelden;onderzoek over toepassing van
compost.
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Ing. J. Ris

stikstofreactie van gewassen
i.v.m.stikstofgehaltesvan
de grond;weersinvloeden op
bodemvruchtbaarheid,
stikstofbemestingvan aardappelen;vloeibare meststoffen;
stikstofbemesting van tarwe,
langzaamwerkende stikstofmeststoffen;karakterisering van
voorhet gewas beschikbaar
calcium enkalium inde grond.

Ing.J.H. Schepers

Dr. C.H.E.Werkhoven

Hetonderzoekoverdelandbouwkundigebetekenisvanhetgehalteaan
mineralestikstofindegrondvoorhetstikstofbemestingsadviesvan
suikerbietenwerdafgerond.Indekomendejarenzal,innauwesamenwerkingmethetPAGV,hetdesbetreffendeonderzoekmetaardappelen
wordenuitgebreid,waarbijmetnameaandachtzalwordengeschonken
aankwaliteitsaspecten.
Opgraslandbleefhetonderzoekinbelangrijkemategerichtopde
aandehoeveelhedenkunstmeststikstofendierlijkemesttestellen
maxima,metnamevanuithetoogpuntvandedichtheidenbotanische
samenstellingvandezode.
InnauwesamenwerkingmetdeafdelingScheikundevandegrondwerd
hetonderzoekoverdewerkingvanenkeleijzerchelaten,alofniet
incombinatiemetsamengesteldespoorelementmeststoffen,bijsierheestersopveensubstratenvoortgezet.Verwachtmagwordendatop
kortetermijnscherperekwaliteitseisenaanijzerchelatenzullen
wordengesteld.
EveneensinsamenwerkingmetdeafdelingScheikundevandegrond
werdhetonderzoekmetgecontamineerderiviersedimenten (havenslib)
voortgezet.Kernprobleemhierbijblijfthetcadmiumgehalteinhetop
dezegrondengeteeldeprodukt,datvoordeconsumptiedoormensof
dierbestemdis.Essentieelisdevraagofditgehalte metbehulp
vangrondonderzoekistevoorspellen.
InhetkadervandesamenwerkingmetBoven-VoltagafhetCentraal
Lab. weeradviezen

inzakechemicaliënenapparatuurvoorhette

stichtenlaboratorium.Eenbeginwerdgemaaktmetdetrainingvan
stagiaires,eenenanderinsamenwerkingmethetCentredeRecherches
AgronomiquesteGembloux(België).
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Bemestingsonderzoek
(1) Bouwland
(a) Stikstof. InoverlegmetdeCommissieBemestingBouwlandwerdbeslotenmetingangvan 1980hetopgrondonderzoekgebaseerdeadvies
voordestikstofbemestingvanaardappelenintevoeren.Ditgeldtniet
voorde(gemengwoelde)dalgronden,waarhetgrondonderzoekopN-mineraaltotnogtoeweinigdoeltreffend is.Hetbemestingsadviesvoorde
zand-enkleigronden zalverderwordenonderbouwddooruitbreiding
vanhetaantalaardappelproefveldenindekomendejaren,waarbij
vooralaandacht zalwordenbesteedaandekwaliteitvanhetprodukt.
Geblekenisdatvervroegingvanhet tijdstipvanbemonstering,om
organisatorischeredenen,vanhetvroegevoorjaarnaarhetvoorafgaandenajaarweinigperspectievenbiedt,aangeziendit correcties
voorregenval,bodemtemperatuur,voorvrucht,grondsoortenorganischebemestingmet zichmee zoubrengen.Ookbijbemonsteringinhet
voorjaar (ca.1maart)isdespreidingronddelijndiehetverband
aangeefttussenhetgehalteaanN-mineraalindegrondendeoptimalestikstofgift,vrijgroot.Eenpogingdezespreidingteverkleinen
doorcorrectieopdehoeveelheidneerslagindeperiode1maarttot
1juni,wanneerhetgewas (suikerbiet)nognauwelijksstikstofopneemt,hadweinigsucces.
(b) Fosfaat en kali. Rijenbemestingmetfosfaatbijaardappelenbleek
weinigofgeenvoordelentebiedenbovenbreedwerpigebemesting.Bij
gebruikvanNP-meststoffenwerdopkleigrondsomseenietshogere
opbrengstverkregen.Pootaardappelenreageerdensomsnegatiefopdeze
meststoffen,alsgevolgvaneentehogeconcentratieaanstikstof
dichtbijdepoter.Stamslabonenreageerdenduidelijkpositiefop
rijenbemestingmet fosfaat:5à10%opbrengstverhoging (opkleigronden)en701besparingopmeststof.
Bijdezgn."dubbelteelten"vangroentegewassenopbouwlandisgeblekendateenversebemestingmetfosfaatenkalidevoorkeurverdientboveneenéénmaligebemesting,vóórheteerstegewas.Eenverse
bemestingbetekentevenwelextraarbeidenmeerrijdenoverhet
land.
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Eenonderzoeknaardespecifiekenatriumbehoeftebijsuikerbietenop
eennatriumarmezandgrondleverde,zowelbijeenmatigealsruimekalibemesting,eenpositiefeffectvannatriumop.Eengiftvanca.150kg
Na20perhectarebleekvoldoendetezijn,hetgeenhetadviesbevestigt.
(o) Kalk. Uitdetotdusverreverkegenresultatenmetdigitalis,een
voordefarmaceutischeindustriegeteeldhandelsgewas,isgeblekendat
ditgewas (opdalgrond)eenoptimalepH-KClvraagtvan4à5.BijhogerepH-waardenkunnenaanzienlijkeopbrengstverliezenoptreden (15%en
meerbijpH-KCl>5,5).DeoptimalepHvoormariadistelligtinhetzelfdetraject.
(d) Organische meststoffen.

Cmstankoverlastbijhetverspreidenvan

dunnemestopbouwlandtevoorkomen,wordthetgebruikvaneenmestinjecteurgepropageerd.Hetisdaarbijvanbelangdeoptimaleinjectieafstandtenopzichtevandegewasrijenvasttestellen.Voorlopigeresultatenbijmais,aardappelenensuikerbietenwezenopoptimaleinjectieafstandenvanresp.12,5-25en12,5cmuitdeplantenrij.
Ineennauwevruchtwisseling,zoalsfabrieksaardappelen/suikerbieten/
fabrieksaardappelenopveenkolonialebedrijven,ishetnoodzakelijk
grondontsmettingtoetepassen.Nagegaanwerdwathiervandeinvloedis
opdestikstofhuishoudingvandegrond,bijtoepassingvangrotehoeveelheden(varkens)-drijfmestindeherfst.Doorbehandelingvande
grondmetDDwerddeomzettingvanammoniakinnitraatstikstofsterk
geremd.Pasindeloopvanhetgroeiseizoentradnitrificatieop.Dein
deherfstaanwezige (grote)voorraadnitraatstikstofwasaangroteverliezenonderhevig.DeinditopzichtdoorDDverkregenwinstwerdechter
weertenietgedaandoordatdeammoniakstikstofmindergoeddoorhet
gewaslijkttewordenbenutdannitraatstikstof.
Hetverzamelenvangegevensoverheteffectvanorganischemeststoffenopdeopbrengstvangewassen,deoptimalestikstofgiftenenhet
verloopvanhethumusgehaltevandegrondwerdvoortgezet.TerillustratievolgteenvoorbeeldvandeproefPrLov6opdeLovinkhoeve.
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Fig.9.Drijfmestonderbrenger.
Fig.9.Cattleslurryinjector.

TABELIII.Gemiddeldemaximumopbrengsten (ton/ha)vanverschillendegewassen,optimalestikstofgiften (kg/haenhumusgehalten (%)vandegrond
opPrLov6indeperiode1954-1978.
TABLEIII.Meanmaximumyields (tonnes/ha)ofvariouscrops,optimum
nitrogenfertilizerdressingsandhumuscontents(%) ofthesoilina
long-termcroprotationtrialintheperiod 1954-1978."'mineralfertilizersonly;''""'min.fert.+greenmanure;'"leyfarmir Earming.
Kunstmestakker''• Klaverland

**T"

=* * ) -

Wisselweide

max.
optim. max.
optim. max.
optim.
opbrengst N
opbrengst N
opbrengst N
Aardappel
(knolopbr.)
S.bieten
(suikeropbr.)
W.tarwe
(korrel)
Z.gerst
(korrel)
Humus%
(1978)

50,0

227

52,5

192

54,6

152

11,0

150

11,0

90

11,3

85

6,0

115

6,1

97

6,0

71

5,6

100

5,8

62

5,7

53

2,37

2,48

3,15
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(2)

Grasland

(a) Stikstof.
Ookin1979werdhetonderzoekoverhetoptimaletijdstipvanstikstofbemesting inhet (vroege)voorjaarvoortgezet.Ookin
het zeerkoudevoorjaarvan 1979bleekweer datvoorhetverkrijgen
vanvroegweidegrasdestikstofbemestingmoetwordentoegediendwanneer
eentemperatuursomvanca.200 C (beginapril!)isbereikt.Bepaling
vandehoeveelheidmineralestikstof indegrondgeefttotnogtoe
weinighouvastvoorde teverwachtenstikstofreactievanhetgras.
Intweeveeljarigeproevenwordtdeinvloedvankunstmeststikstof
(giftentot 160kgperhaper snede)opgrasopbrengst enkwaliteitvan
de zodebestudeerd.Giftenvanmeerdan 500kgNperhaveroorzaakteneen
dalingvandeopbrengst.Dezewerdversterktdoor eenvoorbehandeling
methogestikstofgiften inhetvoorgaandejaar.Deproevenhebbentot
dusvergetoonddat ergrenzenzijnaandestikstofbemestingvangrasland,
metals limiterendefactorendedalingvandeopbrengst,de accumulatie
vanmineralestikstofindegrond endeverhogingvanhetnitraatgehaltevanhetgras.
Hetonderzoekoverde invloedvanberegening opde stikstofreactie
werdvoortgezet,enwel innauwesamenwerkingmetdeafdelingBodemfysicaengrondbewerking.Duidelijkeeffectentradennietopomdaterin
hetheleseizoen zichgeentekortenaanvochtvoordeden.
(b) Kalk. Hetprobleemvande interactie tussenpHenstikstofbemesting
werdverderbestudeerd.Hogegiftengeconcentreerdemeststoffen,zoals
ammoniumnitraat,leidenopdenduur invergelijking totmindergeconcentreerdemeststoffen,zoalskalkammonsalpeter 23%N,toteenforse
dalingvandepH,totenigeopbrengstdaling eneenverlagingvanhet
calciumgehaltevanhetgras.Eenproefveld inhetFrieseveenweidegebied (pH-KCl3,7;671organischestof)reageerdegunstig opbekalking,
ookalsgiftentot6tonkalk ineens,inhetnajaar,werdentoegediend.
(a) Organische meststoffen.
DeproefteGortelopzandgraslandwerdook
ditjaarvoortgezet.Evenals invoorgaandejarenwasernog steedseen
positievereactieopkunstmeststikstofbij allestalmesttrappen,zie
Tabel IV.Opditproefveldwordt,behalveaandebemestingswaardevan
dierlijkemestookaandachtbesteed aande indringing inhetbodemprofielvandemestcomponentenstikstof,fosfaatenkali (TabelV ) .
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TABELIV.Drogestofopbrengsten(ton/ha),totaalvan6snedenin1979
ophetproefveldteGortel.
TABLEIV.Dry-matteryields (tonnes/ha,totalsfor6cuts)in1979,
ontheexperimentalfieldatGortel.*mineralfertlizer; '''farmyard
manure.
KunstmestN

Stalmest,ton/hatotaalin7jaar

kg/hasnede(cut)kg/hajaar

0

140

280

420

0
20
40
80
120

3,3
7,5
10,2
11,6
11,4

3,8
7,6
10,4
12,5
11,8

4,5
8,3
10,9
12,2
12,2

5,4
9,4
10,9
11,5
11,8

0
120
240
480
720

TABELV.N-totaal(%),P-ALgetal (mg/100g)enK-gehalte(mg/100g)in
verschillendebodemlagen (gemiddeldenvan0en20kg/hakunstmest-N
veldjes),naeenproefduurvan6jaarophetproefveld teGortel.
TABLEV.N-total(%),P 2 0 5 (ammoniumlactate)inmg/100g,K20(HCl)
inmg/100ginthesoilprofile(meansof0and20kgN/haplots),
afteranexperimentalperiodof6years (fieldexperimentGortel).

Stalmest ton/ha/jaar
20

0

0-5
5-10
10-20
20-30
30-40
40-50

cm
cm
cm
cm
cm
cm

N-totaal

P-AL

K-geh.

N-totaal

P-AL

K-geh.

0,28
0,13
0,11
0,09
0,07
0,02

50
35
27
25
15
9

22
14
8
6
5
3

0,28
0,12
0,09
0,09
0,06
0,03

51
41
28
25
18
8

21
13
9
7
5
4

Stalmest ton/ha/j.aar
40

0-5
5-10
10-20
20-30
30-40
40-50

cm
cm
cm
cm
cm
cm

60

N-totaal

P-AL

K-geh.

N-totaal

P-AL

K-geh.

0,33
0,16
0,11
0,09
0,05
0,03

80
47
39
36
25
14

30
16
9
8
7
6

0,31
0,16
0,13
0,11
0,07
0,03

82
57
44
35
19
8

39
17
13
7
6
6
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(3) Toetsing van

meststoffen

Bijonderzoekoverdefosfaatwerkingvanmeststoffenineenpotproef
methaverisgeblekendatdetoetsingondermeerkangeschiedenop
basisvanheteffectophetPw-getalvandegrond.Omeengoedeindicatiete verkrijgen,dientdegrond12wekentewordengeïncubeerd
alvorenshetPw-getaltebepalen.Eenuitzonderingvormendeinwater
opgelostefosfatenopkalkhoudendegrondenwaarna12wekendedaling
vanhetPw-getal,doorfixatievanhetfosfaat,nogdoorgaat.
Uithetoogpuntvandefosfaatwerkingiser,blijkensderesultaten
vanpot-enveldproeven,weinigbezwaartegenkorrelingvanThomasmeel (Thomaskali).Welkomthetgekorreldeproduktlangzamertotwerking,maarditbehoeft,bijvroegtijdigetoediening,geenbezwaarte
zijn.
TenbehoevevandeCommissievanDeskundigeninzakehetMeststoffenbesluitwerdeenverhandelinggeschrevenoverdewerkingvankalkmeststoffen.Dezeverschillenchemisch-eenhydraatwerktaanmerkelijk
snellerdaneensilicaat-enfysisch (kristalvorm),dezgn.hardeen
zachteprodukten.Tochblijktdatdefijnheidmeerbepalendisvoor
dewerkingdandehardheid,ofchemischesamenstelling.Bijdefijnstefracties (<0,2mm)zijndelaatstevanondergeschiktebetekenis.
Deresultatenvandeproevenmet Chamaecyparis

lawsoniana 'Alumii'

en Chaenomeles Lindl. 'Nicoline',waarindewerkingvanverschillende
ijzerchelatenwerdonderzocht,werdengepubliceerd.Omtevoorkomen
datijzerchelatenvaninferieurekwaliteitindehandelwordengebracht,zullendezeproduktenvoortaanchemischmoetenwordenonderzocht (methodeBoxma).Ophetlaboratorium (Boxma)isverdergeblekendatdeoplosbaarheidvanijzer,alsDTPAaanspoorelementhoudende
NPK-(meng)meststoffenvanhettypePG-Mixtoegevoegd,sterkvermindert.DitwasinveelminderematehetgevalmetdechelatenEDTAen
EDDHA.Dezeresultatenwerdenineenpotproef,met Chamaecyparis in
veensubstraat,bevestigd.Alsmogelijkeoorzaakvandeslechtewerking
vanFe-DTPA,geïncorporeerdinPG-Mix,wordtgedachtaandeverdringingvanijzeruithetchelaatdoormetalenalskoper.

(4) Veensubstraten
Hetonderzoekoverdegevoeligheidvansierteeltgewassenopveensubstratenvoorspoorelementtekortenwerdafgerondmetenkeleheide-
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soorten (Erica en Calluna

cultivarsj.De Calluna

cultivars 'Long White'

en 'Carmen' reageerden sterk opkoper enijzer,vooral bij hogerepHwaarden, zowelwatdegroeialsdekleur betreft.De Erica planten
zijn grotendeels afgestorven,waarschijnlijk tengevolgevaneente
hoge zoutconcentratie inhetgroeimediura.Hetonderzoek met Erica

zal

worden voortgezet.

(5) Sportvelden
Ookditjaarwashetonderzoek gericht opproblemen ronddestikstofbemesting: tijdstipvantoediening (ookinherfst enwinter), meststoftype,
effectenopschimmelziekten, speciaal Fusarium

nivale.

Indeherfstvan

1978, voordelangdurige winterperiode, toegediende stikstofhadeen
gunstig effect opdegrasopbrengst, d.w.z.vandeeerste entweede snede
in 1979(vnl.E.raaigras).Deverzurende werking vanstikstofmeststoffenhadeenbelangrijke invloed opdebotanische samenstelling. Zowerd
bij pH-KClbeneden 5,0E.raaigras ineengazonmengsel door struisgras,
enineensportveldmengsel door roodzwenkgras verdrongen.Deaantasting
vanhetgras door Fusarium

nivale

namdaarbij toe.IneenproefmetpH-

trappen daaldedepHsneller naarmatedeuitgangstoestand hogerwas
(Fig.10).

pH-KCl

'77tijd«<">e;

Fig. 10.Verloop vandepHindelaag 0-5cm bij verschillende uitgangstoestanden.
Fig. 10.Trends insoilpH (layer 0-5cm) inplots ofdifferent
initial pHstatus.
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Teneindedetoplaagvaneensportveldvlak,dicht,stevig,droogen
enigszinsstroeftehouden,moethetorganische-stofgehaltegeregeld
wordenverlaagddoortoedieningvanzand.Onderwerpvanstudiebleef
deaccumulatievanorganischestofendevereistehoeveelhedenzandom
hetgehalteoppeiltehouden.Ineenproefbleeknatweejaarhetgehalteaanorganischestof,zowelindelaagvan0-2als0-5cm,met0,39%te
zijngedaalddoortoedieningvan30m 3 zandperhectareperjaar.

Onderzoek over de belasting van het milieu
(1) Dierlijke

mest

Destudiebetreffendedemaximaaltoelaatbarehoeveelhedendierlijke
mestoplandbouwgrond,verrichtinopdrachtvandeEEG,heeftaanleidinggegeventothethoudenvanvoordrachtenenhetschrijvenvanenkelevoorlichtendeartikelen.Kernpuntenzijn,datopbouwlanddemestgift
opdestikstofbehoefte,enopgraslandopdekalibehoeftevanhetgewas
wordtafgestemd.Bodemverontreinigingkanwordenverwachtbijvoortdurendgebruikvankoperhoudendevarkensdrijfmest.Stikstofspeelteen
belangrijkerolbijgrondwaterverontreiniging,metnameopzandbouwland,
waarzonderbemestinghetpercolerende (drain)wateralmeerstikstof
bevatdandeEEG-normvoordebereidingvandrinkwatertoelaat.Fosfaat
speeltvooralbijdeverontreinigingvanoppervlaktewatereenrol.Gp
weinigbelastbare,voorrunoffgevoeligegrondenwordtgeadviseerdniet
meerdan60kgP O perhectareperjaartoetedienen.Terbepaling
vandestikstofwerkingvandierlijkemestzijnstikstofwerkingscoëfficiëntenberekend,variërendvan75%bijgeregeldetoedieninginhet
voorjaartot451bijtoedieninginhetnajaar.Opgraslandkanalle
mestvanhetgrondgebonden (rund)veewordengebruikt,mitsdeveebezettingniethogerisdan3,4gveperhectare.
Doordewerkgroep"Mineraleninkrachtvoerinrelatietotbemesting
enmilieu"werdeenrapportgepubliceerd,waarvanenkelegegevensin
TabelVIzijnvermeld.Hetaanbodvanfosfaatuitmengvoedersdektde
behoefteindienallemestuniformoverhetgeheleareaalcultuurgrond
zouwordenverspreid.Voorkoperenzinkzijnernettooverschotten,
waarbijnoggeenrekeningisgehoudenmetdetoedieningviameststoffen
engewasbeschermingsmiddelen.Uiteenbalansberekening inhetrapport
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volgdevoorts,datdeimportsaldivanmineralen,viahetkrachtvoer,
ingebiedenmetmestbanken (N.Brabant,Gelderland)beduidendhoger
zijndandeexportsaldiviamestbanken-handel.

TABELVI.Aanbodvanmineralen,viademest,uitmengvoertenopzichte
vandebehoefteomdegrondineengoedebemestingstoestandtehouden (inkg/hacultuurgrond).
TABLEVI.Mineral supplyfromconcentrated feedstuffs,viaanimal
excreta,relativetoamountsofmineralsneededtomaintainanadequate
soilfertility status (kg/ha).
P0
2

KO

Cu

Zn

2

Nederland
Aanbod/'supply
SêÏiOÊÊt e / S e m a ^

62
§0

Saldo

+2
N.Brabant

Aanbod
Behoefte
Saldo

126
56
+70

Aanbod
Behoefte
Saldo

86
53
+33

Gelderland,

78
ihl

-69

0,44
ii 0 . 6 .

0,36
9.J.3

+0,38

+0,23

142
Vi]_
+11

0,98
0^06
+0,92

0,75
0±14
+0,61

Overijssel,

inol.

108
H7
-29

0,65
0^05
+0,60

en Limburg

polders

0,52
0±U
+0,41

Lysimeters. Hetonderzoekopdezestiengraslandlysimeterswerdvolgens
planvoortgezet.Deachtbouwlandlysimeterswerdenopnieuwingezaaid
metsuikerbieten.Volgensresultatenvan 1978bedroegdeuitspoeling
vanstikstofruim200kg/habijtoedieningvan100tonrundveedrijfmestinhetnajaar,enslechts30kgwanneereenzelfdehoeveelheid
mestinhetvoorjaarwerdgegeven.
BijhetopmakenvaneenstikstofbalansvoorcultuurgrondendeconsumptiesectorinNederlandin1970bleekdat650*10 6kgstikstofverlorengingdoordenitrificatie(291),afvalwatervan bevolkingenindustrie ( 2 H ) , NH3-vervluchtiging (181),uitspoeling (17%)enexportvan
voedingsmiddelen (10%).Technischishetmogelijkdezeverliezenbelangrijktebeperken,bijv.doortoepassingvannitrificatieremmers,
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Fig.11.GraslandlysimetersophetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid.
Fig.11.Grassland lysimetersattheInstituteforSoilFertility.

gedeeldestikstofgiften,verfijningvanhetbemestingsbeleid(grondonderzoek!),injecterenvandierlijkemestomammoniakverliezente
verminderen,inschakelingvanvoedergewassenalsstoppelgewas,terugwinningvanstikstofuithetafvalwater,etc,maarhetisdevraag
inhoeverreditooktotenergiebesparingleidt.

(2)

Afvalstoffen

Debelangrijkstebeperkingvoordetoepassingvanafvalstoffeninde
landbouwisgelegenindeaccumulatievanzwaremetalen,metnamecadmium,inhetmilieu.Bijhavenslibwordthetprobleemnogverergerd
doordeaanwezigheidvanpersistentepesticiden.Deteeltvangewassen
diedirectvoordeconsumptiedoormensofdierwordengebruikt,wordt
ophavenslibdanookontraden.Voorverdereinformatieoverhetonderzoekmetgecontamineerdrivierslibwordtverwezennaarhetverslagvan
deafdelingScheikundevandegrond.
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Eenuitgebreid onderzoekwerdbegonnen overdecadmiumopnamedoorhet
gewasuit zand-enkleigronden (70intotaal),variërend inkarakteristiekeeigenschappen alspH,gehalten aanorganische stof,slib enCaCCy
Eenspreiding indecadmiuragehaltenvandenietgecontamineerde gronden
werd opkunstmatigewijzeverkregendoor toedieningvancadmium (als
acetaat).Voortswerdenenkelegecontamineerde rivierslibgronden opgenomen.Alduswerd eentraject incadmiumgehaltenvandegrond verkregen
van 0,05-5,0mg/kg.Hetonderzoekverlooptverder geheelvolgensde
lijnenvandevroegere toetsingvangrondonderzoek aandehandvande
opnamedoorhetgewas.
Rioolwaterzuiveringsslib.
Gewoonlijk staandenegatieve effecten
(zwaremetalen)van zuiveringsslibmeer indebelangstelling dande
positieve.Wat stikstofbetreft,blijkt ereenenormverschil in
werking tebestaan tussendeverschillende slibsoorten t.a.v. de stikstofopnamedoorhetgewas,o.m. samenhangendmet voorbehandeling,
entijdstip enwijzevantoediening. Inextremegevallenkande
stikstofmineralisatiebelemmerdwordendoordeaanwezigheid van
zwaremetalen. Zuiveringsslib kanvrijveel fosfaatbevatten,vooral
bij toepassingvandederde zuiveringstrap.Uitderesultatenvan
onderzoek isevenwel geblekendatdewerkingvanfosfaat wisselvallig
is,endatgebruikvan ijzerenaluminium inhet zuiveringsproces
dezeongunstig kanbeïnvloeden.Het isdanookniet aantebevelen
zuiveringsslib tedoserenopbasisvan zijnfosfaatwerking,daar dit
totovermatige toedieningvan zwaremetalenkanleiden.
Totdeopdrachten inhetverslagjaar behoorden:
a. onderzoeknaardegeschiktheid voor gebruik alsmeststof ofgrondverbeteringsmiddel vanbiologisch surplusslibvandeafvalwaterzuiveringsinstallatie van ICIHolland BV teRozenburg.
b. onderzoeknaardeconsequentiesvanbesmetting van zuiveringsslib
metcreosootolievoor hetgebruik alsmeststof ofbodemverbeteringsmiddel,opverzoekvanhetHoogheemraadschap vandeUitwaterendesluizeninKennemerland enW. Friesland.
o. onderzoek naardefosfaatwerking van slibverkregenbij biologische
zuiveringvankalverdrijfinest,waarbij fosfaatdoorneerslagmet kalk
werdverwijderd (RijksAgrarischeAfvalwater Dienst).
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Sinds1974wordt,insamenwerkingmethetRijksinstituutvoorOnderzoekindeBos-enLandschapsbouw (voormaligBosbouwproefstation),
nagegaanofzuiveringsslibdatdoorzijnhogegehaltenaanzwaremetalenongeschiktisvoorgebruikindelandbouw,alssubstraatvoor
loofhoutkanwordenbenut.Devorigjaaropnieuwgestarteproef,met
esdoorn,zwarteels,beukeneikopverschillendeslibsoorten,werd
voortgezet.OphetnikkelrijkeslibvanLeidenblijvenelsenesdoornsteedsverderinontwikkelingachter,enditgeldtinmindere
mateookvoordeeik.

Fig.12.Proefmetzuiveringsslibalsmeststofofbodemverbeteringsmiddelin140-1containers,waaruitdrainwaterkanwordenopgevangen.
Fig.12.Experimentwithsewagesludgeasfertilizerorsoil
amendmentin140-1containerswithattachmenttocollectdrainage
water.
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Ondeschadelijkeeffectenvanafzonderlijkemetaleninzuiveringsslibtekunnenontrafelen,werdin1974eenpotproefaangezetmet
slibvanhuishoudelijkeherkomst,waaraandemetalencadmium,chroom,
koper,nikkel,loodenzinkalsacetaat,afzonderlijkofgezamenlijk,
(een)maligwerdentoegediend.Deresultatenkunnenthanswordengepubliceerd.Enkeleconclusieszijn:
Detolerantievangewassenvoorzwaremetalenvarieertmetplantesoort
enmetaal.Maisheefteenhogespecifieke (koper,nikkel,zink)en
"overall"(metalengezamenlijktoegediend)tolerantie;spinazieen
populierzijntamelijkgevoelig,terwijlgras,slaenstamslabonen
eentussenpositieinnemen.
Denadeligewerkingvandemetalengezamelijktoegediendismeestal
groterdandesomvandenegatieveeffectenvandeafzonderlijkemetalen(synergisme).Heteenenanderkanverklaardwordenmetdeeffectenvandeverschillendebehandelingenopdemetaalconcentraties.
(3) Emissie door

fabrieken

Hetonderzoekoverdefosfaat-enkalkwerkingbijverschillendegewassenophetproefveldteNeerpelt,indeomgevingvaneenzinksmelterij,werdafgesloten.
Aangezienmagwordenaangenomendatdejarenlangeemissievan
zinkdoordezinksmelterijengepaardisgegaanmeteenuitworpvan
cadmium (zoalsophetproefveldbleek),wordtthanseenonderzoek
ingesteldnaardecadmiumgehaltenvangewassenindeomgevingvan
zinksmelterijen.Erzijnditjaarca.100monstersvanaardappelen,
mais,gerstengras,metbijbehorendegrondmonsters,genomentot
10à12kmtenN.W.,NofN.O.vandesmelterijenteNeerpelten
Budel.Deresultatenvandeanalyseszijnnognietbekend.

Onderzoek ten behoeve van
(1) Bladanalyse

bij

ontwikkelingslanden

aardappelen

Getrachtwordtmetbladanalyseinzichttekrijgenindemeststofbehoeftevanhetgewas.Ditisvanbelangindie(sub)tropische
landenwaarchemischgrondonderzoeknogindekinderschoenenstaat
entoetsinghiervanaandehandvangewasopbrengstennogjarenonderzoekzouvergen.DebewerkingvanhetinNederlandaanwezige
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proefveldmateriaaloverhetvoordeopbrengstoptimalefosfaat-en
kaligehaltevanhetblad,werdvoortgezet.
(2) Samenwerking met de "Service

des Sols",

Boven-Volta

Apparatuurenchemicaliënvoorhetvoorlopigelaboratoriumwerden
inoverlegmetdeheerVierveijzerdoorIAC/DTHbesteldenverzonden.Met debouwvanhetdefinitievelaboratoriumwerdeenbegin
gemaakt.Deheer Jordens("chefd'équipe")vertrokinhetvoorjaarnaarOuagadougou,naeersteenstageophetinstituuttehebben
doorlopen.Eenaantalanalyseswordtinmiddelsophetvoorlopige
laboratoriumuitgevoerd,maarmenkamptnogmetstoringenindeapparatuur.De"counterpart"vanJordens,deheerOubda,verbleefvoor
trainingeenmaandophetInstituut.NaeenstageophetCentredes
RecherchesAgronomiquesteGembloux (België)zalhijzichverder
bekwameninpot-enveldproevenwerkophetinstituut.
(3) Contacten met IFDC en UTA
MethetInternationalFertilizerDevelopmentCenterindeVS(dr.
Vlek)werdencontactenonderhoudent.a.v.eenteentamerenproject
overdestikstofhuishoudingvanverweerdetropischegronden.Een
werkgroepvanIBenKITwerdgevormdomhetbenodigdeliteratuuronderzoekteverrichten.MethetInternationalInstitutefor
TropicalAgriculture (Nigeria)werdenbesprekingengevoerd,omhet
onderzoek,insamenwerkingmethetIFDC,aldaartelatenplaatsvinden.
EenprojectvoorstelisingediendbijDTH/DLO.
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Afdeling Bemesting in de tuinbouw

Dr.ir.J.vanderBoon
Dr.ir.R.ArnoldBik(gestationeerdaanhetProefstationvoor
deBloemisterijinNederlandte
Aalsmeer)
Ing.A.Das(gestationeerdaanhet
ConsulentschapvoorBodemaangelegenhedenindeTuinbouwteWageningen)
Dr.ir.P.Delver (gestationeerdaan
hetProefstationvoordeFruitteeltindeVollegrondteWilhelminadorp)
Ir.J.H.Pieters

Dr.ir.J.P.N.L.RoordavanEysinga
(gestationeerdaanhetProefstationvoorTuinbouwonderGlaste
Naaldwijk)

hoofd;fysiologischeafwijkingen
(stipinappelen);bemestingvan
bloembollenenboomteeltgewassen,
fysischenchemischonderzoekvan
potgronden;bemestingvanpotplanten,kasrozen,gerbera's Cymbidiumen Anthurium andreanum.
bemestingvanboomteeltgewassen
inpotten,groeistoornisbij
Laburnum wateräri.
stikstof-enkalibemesting,kwantiteitenkwaliteitvanappels,
invloedvangrasstrokensysteem
opdevoedingvandeboom; stip
inappelen;druppelbevloeiing.
fysiologischeafwijkingenin
groenten (bruinverkleuringin
knolselderij);P-enK-behoefte
groenten;N-bemestinguienwitlof,drijfmestbijwaspeen.
optimalebemestingvangroenten
enbloemenonderglas;interpretatievangrondonderzoek;diagnosegebreks-enovermaatverschijnselen;ophopingvanbroominhet
gewas;gehaltenaannitraaten
zwaremetaleningroentegewassen.

Hetonderzoekaandegroenteteeltonderglasendebloementeelteneen
grootdeelvanhetfruitteeltonderzoekwordenuitgevoerddoordrie
medewerkers,gestationeerdaanproefstationsvoordetuinbouw.
Inde bloembollenteelt

werdhetonderzoekovermagnesiumgebrek

bijdetulpafgesloten.Onderzoekoverdevoedingsopnamebijleliemet
zijnbijzonderewortelsysteemwerdbegonnen.
Inde bloementeelt

onder glas werddestikstof-enkalibehoeftevan

anjerenmini-cymbidiumonderzocht.Dehoudbaarheidvancyclamen,
bijverschillendezoutgehaltenvanhetgietwater,werdgedurendedertienwekengevolgd.Bladverkleuringen-afstervingenbijgerberakunnenwordenveroorzaaktdooreentekort,maarookdooreenteveelaan
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mangaan.Ditwerdaangetoonddooronderzoekvanditprobleeminde
praktijk.Erwerdgezochtnaareenbeterebestrijdingsmethodevanmangaangebrekindatgewas.Hetafnemendaanbodvanveenproduktenaande
tuinbouwstimuleertbeproeving vanvervangendematerialenophun
waardevoordeteelt.Hieronderkanookdeteeltopsteenwolworden
gerangschikt.Deconcentratievandetoegediendevoedingsoplossing
werdgevarieerd.GestreefdwerdnaareenstabilisatievandepHtijdens
deteelt.
Bijteeltvan boomteeltgewassen

wordtgezochtnaareenjuistebasis-

enbijbemesting,endemogelijkevervangingvandelaatstedooreen
langzaamwerkendemeststofbijhetbeginvandeteelt.Voordeteelt
vanheidewerdhetonderzoeknaardeoptimalepHennaarheteffect
vantuinturftoedieningvoortgezet.Teeltopsteenwolbiedtmogelijkhedenvooreenwortelstelselzonderpathogenen.
Inde fruitteelt

werdendeeisenvastgesteldvoor"alternatief"te

telenvruchten.ErligteenstikstofbemestingsproefmetSchonevan
Boskoop,waarinplantdichtheid enbreedtevandegrasbaan zijn gevarieerd.Deinvloedvangrondwaterstandenstikstofopbewaarkwaliteit
werdnagegaanineenproefinOostelijkFlevoland.Oplichtegronden
iskunstmatigewatervoorzieningnoodzakelijk.Eendruppelbevloeiingsproef,waarinookkalitrappenzijnopgenomen,geeftmetuitgebreide
waarnemingenoververdampingenvochtspanningindegrondverdieping
vanhetinzichtindewaterbehoeftevanhetfruit.Hetonderzoeknaar
debetekenisvankali,enerzijdsvoorproduktieenkwaliteit,anderzijds(bijhogebeschikbaarheid)alsmedeverwekkervanstipenzacht,
werdvoortgezet.Devanjaartotjaarwisselendestipaantastinghangt
mogelijksamenmethetmeerofminderuitgroeienvandevruchten.
Hieroverwerdenveelwaarnemingenverricht.Ookwerdonderzoekgedaan
metcalciumchloridebespuitingenterbestrijdingvanstip.Gegevens
vaneentienjarigeproeflatenzienwatmetbekalking,gipstoediening
enbespuitingmetkalksalpeteroplossing istebereiken.
Bijtwee groenten

onder glas werddebehoefteaanstikstofenkali

gepeild.Stipaantastinginpaprikazoueenverbandvertonenmetdevorm
waarinstikstofwordtaangeboden.Hetkwaliteitsonderzoekvangroenten
concentreertzichophungehaltenaancadmiumennitraat.Opwatercultuurisgetrachtverlagingvanhetnitraatgehalteinslatebereiken.
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Ookbij groenten

in de vollegrond werdveelaandachtbesteedaande

kwaliteitsbeïnvloeding.Getrachtwerdinwendigbruininknolselderij
tebestrijdenmetborium.Hogegiftendrijfinestwerdengetoetstbij
waspeen.Hetvaststellenvaneenstikstofbemestingsadviesopbasisvan
mineralestikstofindegrondinhetvoorjaarwerddoorproevenmet
diversegroentegewassenvoortgezet.

Bloembollenteelt
Gedurendevijfjaarwerdinpot-envakproevenonderzoekverrichtnaar
demagnesiumbehoeftevantulp.Eengedeeltevandeplantenontving
jarenlanggeenbemestingteneindemagnesiumgebrekoptewekken.OndanksdejarenlangeuitputtingwerdditgebreknietinhetbladwaargenomenbijteeltopduinzandgrondmetMgO-NaCl-gehaltentussen16-40
dpm.
Vooreengoedebemestingvanlelieishetnodigtewetenofdestengelwortelsdanweldebolwortelsbepalendzijnvooreengrootdeelvande
voedselopname.Ineenpotproefmetradioactiefijzer,datofaande
stengel-ofaandebolwortelswerdtoegediend,konnietduidelijkwordenvastgesteldwelkewortelshetmeestefficiëntwerkten.Dithangt
waarschijnlijksamenmetdeonregelmatigewortelontwikkeling:nu
eenswarendestengel-,danweerde bolwortelsbeterontwikkeld.Ook
eenvakkenproefmetfosfaatgafgeeninzicht.Geziendenietgelijktijdigeontwikkelingvanstengel-enbolwortelsvandelelieendemogelijkheidvansnellestikstofuitspoelingopdevoordeteeltgebruikte
duinzandgrondenkandeverdelingvandebemestingoverbasisgiften
bijbemestingvanveelbelangzijn.Ineenproefwaarinhieraanaandacht
werdbesteedwaseindaugustushetverschilinbladgroenkleurtussen
debasisgiftenaanstikstofveelkleinerdanhetverschiltussenoverbemestingsgiften.Dedonkerstebladkleurwerdwaargenomenalsde
overbemestinglaatinjunienjuliwasuitgevoerd.

Bloementeelt
Opeenmeerjarigbemestingsproefveldmetstikstofenkaliwerdvoor
hettweedejaardebloemopbrengstvandrieanjeraultivars bepaald.
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Evenalsvorigjaarwasooknuweerdereactieopdebemestingsverschillengering.IndegrondiseenN-water-cijferwenselijkvan3,5
tot5,5meqper11:2volume-extracteneen K-water-cijfervan1à2
meqper1extract.Destikstof-enkalibehoeftevanmini-cymbidium
'ShowgirlMalibu'en Alstroemeria

werdnagegaanineenemmerproef.

Doorgrond-engewasonderzoekwerdendeoptimalegehaltenvastgesteld.
Deinvloedvanvierzoutniveausinhetgietwateropdehoudbaarheid
vancyclamen,geteeldoppotgrondensteenwolwerdnagegaanineen
proef,diezichookuitstrekteovereenperiodevandertienwekenna
hettijdstipvanaflevering.Dekwaliteitvandeplantenvertoondein
hetleverbarestadiumslechtseenlichteachteruitgangbijdehogere
zoutniveaus.Welwashetgewichtvandebovengrondsedelenduidelijk
gedaald.Bijhetdaaropvolgendeverblijfinde"huiskamer"wasgeen
nadeligeffectvanhetzoutophetaantalbloemenendehoudbaarheid
daarvanwaartenemen.Welhadveelzouteennadeligeinvloedopde
bladkleurendevormingvannieuwebloemknoppen.Deproefvestigtde
aandachtopdemogelijkesnelleverzoutingvanhetwortelmilieuinde
periodenadeaflevering.
Gedurendedelaatstejarentreedtschadelijkebladafstervingopin
hetbladvangerbera,vooralopbedrijvenindeomgevingvanAalsmeer.
Eenproefiscpgezetomdeoorzaakvandezegroeistoornissenopte
sporen;degedachtegaatdaarbijuitnaarzowelmangaangebrekals(op
anderegrondsoorten)naarmangaanovermaat.Stomenvangrondmaaktmangaanvrij,hetgeengebrekkanvoorkomenofzelf
àovermaatteweegbrengen.
Indepotproefgafstomendehoogstebloemopbrengst,watverklaardwordt
doorhetgestegenmangaangehalte.Dehogereopbrengstop

éénvande

tweegebruiktegrondenkonookwordenteruggebrachtopeenbeterebeschikbaarheidvanmangaan.Ineenproefmettuinturfenkalkomde
groeivangerberatebevorderenblekendeverschilleninopbrengst
-tuinturfgafeenhogerebloemoDbrençstenkalkeenlapere,vooralbijde
hogeretuinturfgift-terugtevoerentezijnopverschilleninmangaanaanbod.
Bijgerberakomtveelmangaangebrekvoor.Gepoogdwerddeveeltijd
enarbeidvragendebespuitingmetmangaansulfaattevervangendoor
bemestingmetmangaanchelaat.Toedieningvan Mn-DTPAgafeenduidelijkezijhetnietgeheelafdoendeverbeteringvandebladkleur.Deze
bestrijdingsmethodelijktdusperspectieventebiedenenzalverder
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wordenonderzocht.
Dooreenafnemendaanbodvanvooraldegroveresoortenveenprodukten,
ishetonderzoeknaarvervangendesubstraattoevoegingenurgent.Ineen
proefmet Codiaeum 'Norma'hadvervangingvanhetdeelaanvezelturfin
hetpotgrondmengseldoorMinipol (polyurethaanvlokken)geenbezwaren.
Ineennoglopendeproefmetcyclamenwastoevoegingvansteenwolvlokken
aaneentuinturf/turfstrooiselmengsel evengoed,maarbijboomschorstoedieningwasdegroeiietsmindergoed.
Demogelijkheidombloemisterijgewassenopsteenwoltetelenwerd
verderbestudeerd.Bijgebruikvanuitsluitendnitraatalsstikstofbron
vertoontdepHvanhetvochtindematdeneigingomtottehogewaardentestijgen.Doorgedeeltelijkevervangingvannitraatdoorammonium
bleekhetmogelijkdepHlagertehouden.Bovendienwerddebloemopbrengstvangerberadoorrelatiefmeerammoniumtenopzichtevannitraat
verhoogd.Ineenandereproefmetgerberawerddeconcentratievan
detoegediendevoedingsoplossinggevarieerd.Hierbijbleekdateenverhogingvandeconcentratievandegebruikelijkevoedingsoplossingeen
beterresultaatgaf.Bijmini-cymbidium 'LancelotEveningStar'gaven
denormaleconcentratieentweederdedaarvandebestebloemopbrengst,
maardebestehoudbaarheid,bijeenoverigenslagereproduktie,werd
verkregenbijeenconcentratievaneenderdevannormaal.

Boomteelt
Debemestingsbehoeftevanboomteeltgewasseninpotwerdinproevenonderzocht.Degegevensvanachtinvorigejarenaangelegdebemestingsproevenwerdenbewerkt.Bijéénjarigbeworteldstekvan Chamaeoyparis
lawsoniana 'SilverQueen'kanreedsmet0,5gNperplant,waarvan
ongeveer0,2gNalsbijbemestingwerdtoegediend,eengoedresultaat
wordenbereikt.Ooklangzaamwerkendemeststoffenkunnenwordengebruikt
alsstikstofbron.Eris0,5gP 2 0 5perplantnodigalsalleeneenbasisbemestingmetfosfaatwordtuitgevoerden0,25g,alsookwordt
overbemest.Deplantvraagt0,2gK20alsbasisgiftofindeoverbemesting.Beworteldstekvan Cotoneaster

dammevi 'Skogholm'heeft0,7

gNperplantnodig,waarvan0,4gindebijbemesting.Langzaamwerkendemeststoffenmoetenwordengegevenopbaäisvanca.1gNperplant.
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Eenbasisbemestingvan0,3gP O perplantwasmeestalietsbeterdan
wanneerdegiftwasverdeeldoverbasis-enbijbemesting.EenK20-gi£t
van0,2galsbasisbemestingvoldeedhetbeste.Voor Cotoneaster was
eenpH-KClvan4,0bijhetbeginvanhetgroeiseizoenhetgunstigst.
Hazelaarsincontainersoverwinterdenonbeschermdenondereenplastic
tunnel.Vandebuitenoverwinterdebonenwashetvolgendejaarmeerdan
dehelftdood.Demeestedodebomenwerdengevondenbijdebehandeling
metdehoogsteOsmocote-gift.OoklangdurigdoorzettenvandebijbemestingenmetKristaloninhetvoorafgaandegroeiseizoenverhoogdede
kansopdoodgaanvandeplanten.Vandeplantendieindeplastictunnel
overwinterdhadden,gingslechtséénboomdood;destandenhergroeina
uitplantenwarenindezomergoed.Omdatlaanbomenmeerderejarenin
dezelfdepotgrondstaan,wordenhogeeisenaandestructuurvandepotgrondgesteld.Toevoegingvanpolyurethaanvlokkenaandepotgrondgaf
eenlichtegroeiverbetering inheteerstejaarbij Prunus avium, wel
warendegrondanalysecijferswatlager,waarschijnlijkveroorzaakt
doorgrotereuitspoeling.Degroeivan Prunus indevollegrondbleef
duidelijkachter.
IneenproefmetzespH-trappenwerddeoptimalepHvastgesteldvoor
één Calluna endrie Erica cultivarsbijalofniettoedienenvantuinturf.DebestegroeiopdezandgrondwerdverkregenbijpH-KClvan
4,5,ongeachtdehoogtevandetuinturfgift.Eenpogingomdegunstige
reactievanheideoptuinturftoediening teverklarendooreenbetere
vochtvoorziening leverdeinhetregenrijkejaar1979geenresultaatop.
Welbleekdeontwikkelingvandeheidedoordetuinturfsterkgestimuleerd.
Bomen,geteeldopsteenwolmetdruppelbevloeiingvaneenvoedingsoplossing,zijnvrijvanziektekiemenenzogeschiktvoorexport.In
vorigejarenwerdopditsubstraataleengoedgewasverkegen.In
1979werddeconcentratieaangepastaanhetgroeiritme,terwijlmet
hetoogoppH-beheersinghetnitraatvoor51doorammoniumsulfaat
werdvervangen.Debestecombinatiewasde S% ammonium-95!nitraatoplossingmeteenverhoogdeconcentratiemiddenin hetgroeiseizoen.
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Fruitteelt
Methetoogopdetoekomstigeproduktievan"alternatiefgeteeld"
fruitzijnrichtlijnenaangegevenvooralternatievebodembehandelingen
enbemesting.Hierbijwordtgestreefdnaareenzogeringmogelijkgebruikvanherbicidenenkunstmest.
IneenbemestingsproefmetSchonevanBoskoopopdeproeftuinte
Wilhelminadorpwordtdestikstofbehoeftevastgesteldinafhankelijkheid
vandeplantdichtheidendebreedtevandeonbegroeideboomstrook.De
bloeiinhetvoorjaarbleekbenadeeldtezijndoorstikstofgebrek,en
welhetmeestbijdedichteenkele-rijsystemenenbijdetoepassing
vansmalleboomstrokenmetbredegrasbanen.Bijhetstikstofbemestingsadvieszalindetoekomstookmetdeplantdichtheidrekeningmoeten
wordengehouden.Periodiekeanalysevandemineralestikstofinde
grondtoondeaandatinhetvroegevoorjaarminderkunstmeststikstof
uitspoeldenaardieperelagennaarmatenauwerwasgeplant.Inmeien
juniverdweendestikstofdaarechterweersneller.Indeloopvande
zomerkwamindeboomstrokenvandeenkele-rijbeplantingeneenhoeveelheidnitraatstikstofvrij,dieindegrondvandebeddenteeltontbrak.
Ditwijstinheteerstegevalopstikstof,afkomstigvanverterend
grasdatdoordecirkelmaaieropdestrokenwerdgebracht.
Hetfruitvaneengrondwaterstanden-stikstoftrappenproefveldin
OostelijkFlevolandwerdbewaardomdeinvloedvandebehandelingenop
debewaarkwaliteitnategaan.NadebewaringvanCox'sOrangePippin
kwamvrijveelzachtvoor,hetmeestindepartijtjesafkomstigvan
veldjes methogegrondwaterstandenenlagestikstofgiften.
Ineendruppelbevloeiingsproefwordtdereactievantweeappelrassen
opwatertoedieninginverschillendeperiodenbestudeerd.Metverdampingsmeterentensiometerswordenuitgebreidewaarnemingenverricht
omhetinzichtteverbeterenindevochthuishoudingvaneenboomgaard
enderelatietussenweersomstandighedenenuitdrogingvandegrond.
In1979werdeengeringeopbrengststijgingverkregendoordruppelbevloeiing,hetsterkstopveldjeswaarkaliwasgegeven. Onderdruppelplekkenwerdenhogerewortelconcentratiesaangetroffendanopplaatsen
waarnietwasgedruppeld.Deverschillennamentoenaarmatemeerwas
gedruppeldenvooralbijvochttoedieninglaatinhetseizoen.Deverdampingineenboomgaardwasinaugustusop1,70mhoogte841vandie
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op3,20m.Delaatstewasweerca.90°svandeeidersinZeelandin
hetvrijeveldgemetenverdamping.Doorhetbladerdekwordtderegen
onderscheptenzokandeneerslagplaatselijkwel 10-20°Èminderzijn.
Dewindrichtingspeeltookeenrol.Zoliependetensiometersnoordelijkenvooraloostelijkvandestamsnelleropbijuitdrogingen dezedaaldenbijregenvallangzamerdandemetersdietenzuidenenten
westenvandestamwarengeplaatst.Indichtebeplantingendroogde
degrondsnelleruitenwerdlangzamerbevochtigddaninwijdebeplantingen.Onderdruppeldoppenliependetensiometersbijuitdrogingvanafveldcapaciteiteninperiodendaternietgedruppeldwerd,sneller
opdanelders,alsgevolgvandedichterebeworteling.
Indefruitteeltwordtweinigmetkaliumbemest,omdateenhogekalivoedingstoestandhetoptredenvanstipenzachtbevordert.Deervaring
metbladanalyseisdathierendaarreedsvaneenlageenmisschien
welvaneentelagekalitoestandvanhetgewasgesprokenkanworden.
Hetstrevenisnuomeengoedevenwichttevindentussenenerzijds
hetbeteugelenvandegenoemdefysiologischebewaarziektenenanderzijdshetbehalen vanvoldoendeproduktieenkwaliteit.Kalibemesting
verhoogdedeopbrengstineendruppelbevloeiingsproef inWilhelminadorp,heteffectwerdzoalsreedsvermeld ietsversterktdoordewatergift.Detoenamevanhetkaligehalteinhetbladdoordekalibemesting
wasinhetlaatstegevalduidelijkvergroot.Indezeproefkwamookde
tegenstellingvanchemischeenmechanischeonkruidbestrijdingvoor.
ChemischeonkruidbestrijdinggafbijCox'sOrangePippineenopbrengstverhogingvan8°6tenopzichtevanmechanischeonkruidbestrijding.Het
kaligehalteinhetbladwasdaarbijietsverhoogd.Fluctuatiesinhet
kaligehaltevanhetbladvertoondeneensamenhangmethetneerslagpatroon.Duidelijkeregenperiodennadroogteworden2à3wekenlaterin
hogerekaligehaltenweerspiegeld.Ookplantdichtheidenbodembehandelingbeïnvloedenhetkaliumgehaltevanhetblad.InhetbladvanSchone
vanBoskoopopbeddenbleefhetkaligehalteindeloopvandejaren
steedsverderachterbijdatindeenkele-rijsystemen.Ditwordt
toegeschrevenaanhetontbrekenvangrasmulchbijdebeddenteelt.Bij
weglatenvandestikstofbemestingwerdenhogerekaligehalteninhet
bladaangetroffen;ditwashetsterksthetgevalinnauwebeplantingen
metsmalleboomstroken.Inzwaardragendebomenwerdenlichtesymptomen
vankaligebrekwaargenomen,veroorzaaktdoordegrotebehoeftevande
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vruchten.
Voorhetvoorspellenvanhetoptredenvanstipwordtgrootbelanggehechtaanhetinzichtindeinvloedvandematevanuitgroeienvande
vruchtenopdezefysiologischeziekte.Bijintensievemetingenopdiverseplaatseninhetlandgedurendehetgroeiseizoenwerdweereen
duidelijkverbandgevondentussendetoenameinhetvruchtvolumeen
degemiddeldemaximumtemperatuuroverkorteperioden.Indepraktijk
iscalciumnitraatterbestrijdingvanstip moeilijkteverkrijgenen
daardoorwordtopsteedsgrotereschaalmetcalciumchloridegespoten.
Ineenproefwerdnagegaanwelkeconcentratiemoetwordengebruikt.
Hetideedatbladverbrandingbijeenhogereconcentratieminderuitgroeienvandevruchtenmeteenextraterugdringenvanstipzoukunnen
veroorzaken,werdnietbewaarheid.Bijvroegebespuitingwerdzelfs
devruchtruibevorderd,waardoordeovergeblevenvruchtenverderuitgroeiden.
DegegevensvaneentienjarigeproefmetCox'sOrangePippinenJames
Grievemetkalktrappen,gipstoedieningenbesouitingmetkalksalpeteroplossingopzandgrondlietengeenduidelijkeffectvandebekalking
zienophetoptredenvanstipenzacht.Gipstoedieningverbeterdede
bewaarkwaliteit.Hetterugdringenvanstipenzachtdoorintensieve
bespuitingmetkalksalpeteroplossingwasveelsterkerdandatvan
gips.Bijbespuitingnamdestipaantasting ingroteappels,dieernstigerzijnaangetast,meerafdanindekleine,maarnietindiematedat
grotebespotenappelsevenweinigstiphaddenalskleinebespoten
appels.Tussendebehandelingenwarengeenduidelijkeinteractiesaanwezig;zevervangennochversterkenelkaar.Vooreengoede stipbestrijdingopzandgrondzalmetgipsmoetenwordenbemest;tevenszal
inhetgroeiseizoenintensiefmetcalciumzoutmoetenwordengespoten.

Groenteteelt

onder glas

Hetonderzoeknaardemeststofbehoeftevangroentenonderglasopeen
meerjarig stikstof-enkalibemestingsproefveldwerdvoortgezet.In
vergelijkingmetanderegewassenbleekradijssterkopkalitereageren.Debehoefteaanstikstofwasnietzouitgesproken,watbevestigd
werdineenstikstofbemestingsproefopduinzandgrond.Meloengaf
slechtseenzwakkereactie opgroteverschillenindebemes-
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tingtezien.Zelfsbijeensituatiediekaligebrekbenaderdebleefde
produktienauwelijksachter.Deplantvormdeweliswaarmindervruchten,
maardezegroeidensterkeruit.
Inhetonderzoeknaardeinvloedvandestikstofvormophetoptreden
vanstipinpaprikawerdvorigjaarmeteenherfstteeltminderstipin
devruchtengevonden,alsmeernitraatdoorammoniumwerdvervangen.Nu,
meteenvoorjaarsteelt,wasweinigstipaanwezigzonderduidelijkereactie,
maarerwerdmeerneusrotverkregenmettoenemendeammoniumvoeding.
Hetkwaliteitsonderzoekvangroentegewassenspitstezichtoeopde
gehaltenaancadmiumennitraat.Insla,verzameldopdiversebedrijven
werdcadmiumbepaald.Degevondengehaltenblekenniettecorreleren
metdeouderdomvandekas.Dithoudtindatmetdeaanvoervanmeststoffenengietwatergeenduidelijkoverschotaanvoordeplantbeschikbaarcadmiumdekaswordtbinnengebracht.ErwasweleensamenhangmetdepHvandegrond.BijlagepHwerdeenhogerCd-gehalte
aangetroffendanbijeenhogepH.Hetnitraatgehalteinwinterslais
vrijhoog.Opwatercultuurwerdgepoogdslameteenlaagnitraatgehalte
tetelen,dooreenaantalwekenvoordeoogststikstofuitdevoedingsoplossingwegtelaten.Bijeenherfstteeltwerddaardooreendaling
vanhetnitraatgehalteverkregen.Ookdeproduktiegingachteruit,zij
hetinminderemate.Opdevoedingsoplossingzondernitraatdedenzich
verbrandingsverschijnselenvoor,waarschijnlijkeengevolgvancalciumtekort.Bijeenteeltinhetvoorjaardaaldehetnitraatgehaltesterk,
maarookdeopbrengst.Bijdesnelleregroeiinhetvoorjaarzalde
periodewaarindestikstofweggelatenkanwordenkortermoetenzijn.
Uitkassenoppraktijkbedrijvenwerdeninmaartenkeleglasgroenten
verzameldenopnitraatgeanalyseerd.Uithetonderzoekbleekdatsnijboonenbloemkool (heteetbaredeel)mindernitraatbevattendande
bladgewassenslaenandijvie,maarmeerdandevruchtgewassenkomkommerentomaat.Optweebemestingsproefveldenbevattenradijsen
rettichongeveerevenveelnitraatinhetloof.Indewortelvanrettich
wasweinigmindernitraataanwezig,maarvooralindeknolvanradijs
werdaanzienlijkmindernitraatgevonden.
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Groenteteelt

in de vollegrond

"Inwendigbruin"inknolselderijiseengevolgvaneentekortaanborium.Ditkanwordenveroorzaaktdooreenabsoluutgebrekaanborium
indegrond,maarveelvakerdooreendoorweersomstandighedenveroorzaakttijdelijktekortindeplant.In1978werddekwaalvoorkomen
doorbemesting,zowelalsdoorbespuitingmetborium.Hetboriumgehaltevandeaangetasteknollen,gemiddeld22dpm,bedroegdehelftvan
datvandegezondeknollenopdeveldjeswaarboriumwastoegediend.
DeindeliteratuuralsmaatstaafgehanteerdeCa/B-enN/B-verhoudingen
warenindeziekeknollenmeerdantweemaalzohoogalsdievande
gaveknollen.In1979werdgeenreactieopdebehandelingenwaargenomen;
dehogeneerslaginvoorjaarenvoorzomerzorgdevooreenvoldoende
boriumtoevoernaardeplant.
Devraagofdeindepraktijktoegediendegrotehoeveelhedendrijfmestwelgewenstzijnwerdnaderonderzochtbijwaspeen.Waspeenbleek
nietafkerigvaneenzwaredrij
finestgift.
Eengiftvan120tonperha
gafdehoogsteopbrengst.Erkondanwordenvolstaanmeteenlichtere
giftaankunstmeststikstof.Dekwaliteitvandegeoogstepeenmoet
echternognaderwordenonderzocht.
Bijdiversegroentegewassenwordtnagegaanofevenalsbijlandbouwgewasseneenstikstofbemestingsadviesisoptebouwenopbasisvande
voorraadmineralestikstofinhetprofielinhetvoorjaar.Detrekresultatenvandein1978metverschillendestikstofgiftengeteeldewitlofwortelstoondenaandatbijhogestikstofbemestingoverhetalgemeen
minderwitlofvaneerstekwaliteitwerdgeoogst.Hetbewaaronderzoek
vanzaaiuienlietgeeninvloedzienvandehoogtevandestikstofbemestingophetpercentageleverbareuienenophetoptredenvanrot.Wel
werdhetpercentagekaleuiengroternaarmate meerstikstofwerdgegeven.Indevijfbemestingsproevenin1979werdongeachtdeminerale
stikstofvoorraadindegrondinmaart,dehoogsteopbrengstaanuien
bereiktbijeenzelfdegiftvan100kgNperha.Hetonderzoeknaarde
relatietussenoptimalegiftenbodemvoorraadaanstikstofwordtvoortgezet.
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Conference"inCanterbury"Theeffectofsoilphysicalconditionson
rootsanduptake"tebehandelen.Diverseaspectenvanplantevoeding
enbewortelingsproblemenwerdenbelichtopresp.eengastcollege,een
bijeenkomstvanbedrijfsleidersvanproefboerderijen,cursusGroenteteeltvanhetIACenopdiverserondleidingen.Tweereedslanf*lopendeprojectenkondenbeëindigdwordenmeteenpublikatie.
Drs.M.vanNoordwijkvertrokinaprilvoortweejarennaarSoedan,
waarhijinhetkadervandeontwikkelingshulpalsdocentaandehogeschoolinJubawerkzaamis.Deopengevallenplaatswordttijdelijkopgevulddoorir.DeJager,dievoorcontinuiteitinhetonderzoekzorgt.
Zoalsdelaatstejarengebruikelijkwordt,werkteookditjaareen
leerlingvaneenHogereTuinbouwschoolbijonsalsstagiairvoor7
maanden.
Eenknelpuntvormtdebezettingvanhetspoellokaal,waaruitde
genomenbodemmonstersdewortelswordenvrijgespoeldenvrijgemaakt
vanonzuiverheden.Naastdevelewerkzaamhedenvoorheteigenonderzoekisersteedsveelaanbodvanwerktenbehoevevanandereafdelingenofvanbuitenhetinstituut.Ondanksdebereikteverbeteringen
enmechanisatievanhetpeptiserenenspoelenvandegrondishetwerk
vannaschonenuitermatearbeidsintensief.
Dedienstverleningbetreftnietalleenhetkwalitatieveofkwantitatievewortelonderzoek(lakprofielen,wortelmassa-bepalingen)maar
zonuendanwordtookeenberoepgedaanoponzeervaringenapparatuurvoorhetmetenvandeaeratie-toestandvandebodem.Zowerden
erenkelemetingenverrichttenbehoevevanhetRINincomposthopen
vanheideplaggenenineenseriepermanentekwadrateninweilanden
inhetstroomgebiedvandeDrentseAtenbehoevevandeafd.PlantenoecologievandeRUG.
Continuwordternaargestreefddebestaandemethodesteverbeteren
ofaantepassenaannieuwebehoeften.Hetnieuwebemonsteringsapparaat,waarbijblokkengrondvan10x40x50 cmkunnenwordengenomen,
voldoet.Hetbespaarthetgravenvankuilenvooreenbemonsteringmet
behulpvandenaaldenplank.Volgenshetzelfdeideeiseengrotergeheeldoordeeigenwerkplaatsgemaakt,waaraannogenkeleonvolkomenhedenweggewerktmoetenworden.
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Tenbehoevevanhetvaststellenvanbewortelingsdichtheid-nodigals
parametervoormodellenvanonttrekkingsprocessenvanwaterenzoutenwordtgetrachttoteengoedetellingvanwortelsaansnij-ofbreukvlakkentekomen.Gepoogdwordtdezichtbaarheideneventueelhetonderscheid tussendood enlevendteverbeterendoorhetinbrengenvan
fluoresceïne.
Nieuwisdeaanschafvaneenendoscoopinnavolgingvanbuitenlandseontwikkelingen.Hetzieternaaruitdathiermedezeergoede
waarnemingenoverbepaaldeaspectenvangroeienverouderingvanhet
wortelstelselkunnenwordenverrichtdoordewandvanscheefinde
bodemaangebrachtedoorzichtigebuizen.
Innaderonderzoekkonbevestigdwordendatbijdebewerking,die
wortelmonstersalsregelondergaanvoordatzegereedzijnomgewogen
teworden,aanzienlijkegewichtsverliezenoptreden.Alnaardesoort
wortelsenintensiteitvandevoorafgaandebehandelingenkan10-40°é
vanhetoorspronkelijkegewichtdooruitlogingverlorengaan.
Veelcijfersoverdehoeveelheidwortelsindebodemzullenduste
laagkunnenzijn.Ditkanaanleidingzijntotfouteberekeningen,
o.a.bijdeomrekeningnaardehoeveelheidorganischestof,die
metdewortelrestenaandebodemwordttoegevoegd.
Destudievandecondities,dieindebodemvereistzijnomeen
goedebewortelingmogelijktemaken,ismomenteelbeperkttotde
aeratie.Zonuendandoenzichmogelijkhedenvoorominveldwerk
-vaakdienstverlening-correlatiestussenaeratie-parameters
enbewortelingvasttestellen.Veelmeerisechterdeaandachtgerichtopdevaststellingvandebehoefteaanzuurstofopverschillendediepteindedoorworteldebodem.Metbehulpvantransportmodellenhopenwe,dathetverbruikvertaaldkanwordenindevereistestructuurtoestand.Detotnogtoeopbeperkteschaalverkregen
gegevensstemmengoedovereenmethetgeenookeldersisgemeten.
Daarbijishetwelduidelijkgeworden,dateenbodemlaagdierijkis
aanorganischestofzelfvaakmeerzuurstofverbruiktdandeerin
aanwezigemassawortels.Welkwamingraslandonderzoeknaarvoren,
datdetoenemingvan-vooraljonge-wortelsineenbepaaldelaag
duidelijkhetverbruikaanzuurstofdoetstijgen (Fig.13). Onder
dezodeindelaag5-3Scmdieptewerdenseizoen-fluctuatiesvanongeveer301omeengemiddeldevan2,35102/m2/daggemeten.
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Fig.13.02~gebruikenhoeveelheidnieuwewortelsperringmonster
(gemiddeldenvan2opeenvolgendedagen).
Fig.13.0-consumptionandquantityofnewrootspercoresample
(meanof2successivedays).

Dezodelaagzelfverbruiktaanzienlijkmeer,zoindeordevan
101o 2 .
Veelmeeraandachtinhetonderzoekisgerichtopdebenutting
vandebodemdoorhetwortelstelsel.Debehoeftevandeplantaan
voedingsstoffen,dieonderworpenzijnaaneenlangzaamtransport
indebodem,kanalleengedektwordendooreenintensievebeworteling.Hierdoorwordtbereiktdatdetransportafstandenkortworden.
Erwerdeenproefingezetmet2variëteitengras,dieeensterkverschillendebewortelingvertonen,omhetreedsgepubliceerdemodel
overfosfaatonttrekking naderteverifiëren.Inhoeverrehetontworpenmodelovereenstemtmetsituatiesteveldewordtgetoetst
doorhetverzamelenvangegevensoverdebewortelingsdichtheiden
degemiddeldeonderlingeafstandvandeafzonderlijkewortels,vooralindebouwvoor.Hiertoewordendriewegengevolgd,nl.eenuitkammenvandeliteratuur,eenpogingdeveledooroud-collega
Schuurmanverzameldedescriptievegegevensomterekenen,ennieuwe
eigenwaarnemingenaanbodemmonsters uiteenproefmetaardappelen
vanRaats.
Ineenaantalmoderneteeltmethoden,b.v.teeltopsteenwolof
teeltinpottenofcontainers,ishetvolumebewortelbaarsubstraat
vaakzodanigbeperkt,datdeplantgevaarloopt,ondanksdedichte
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beworteling,nietvoldoendewortelstekunnenvormen.Vorigjaarwas
algebleken,datbijbeperkingvanhetwortelstelseldeopnemingvan
waterenCadeeerst gestoordeprocessenzijn.Demetdedrukbom
gemetenwaterdoorlatendheidvanwortelstelselsvertoondeeengrote
variabiliteit,zodatineenverdereproefwordtnagegaanofeendagnacht-ritmeerdeoorzaakvankanzijn.Erzijnalenkeleindicaties
datditniethetgevalis.
Eenanderfacetvanditonderzoekrichtzichophetkenschetsen
vandebehoefte-toeleveringssnelheidvanwaterenmineralen-onder
minofmeernormalegroeiçondities.
Inproevenmetjongeboompjes (Fraxinus) bleekdedoorlatendheid
voorwater-gemetenbij4atm.overdrukindegrotedrukbomongeveer1200x105ml/cm2wortelopp./uurtezijn.Eendergelijke
kunstmatigverkregenwaardegeefttochweleengoedeindrukvande
werkelijkheid,wantomrekeningleertdatdaneenverdampingvan
2,5l/m2/dagineenaanplantequivalentzouzijn.
Deproevenmetluzernewerdenbeëindigdendegegevenswerdenuitgewerkt.DebijSatm.overdrukgemeteninfluxvanwaterisbijeen
leeftijdvan1-7maandenongeveer2400x106ml/cm2wortelopp./uur.
Ditiswatminderdanbijdees,dieinonsgevaluitsluitendjonge
wortelshad,maarditwordtgecompenseerddooreenveeldichterwortelstelsel.Indeleeftijdvan8-9maanden-vooralnaterugsnoeien
vandeplanten-daaltdeinfluxvanwatertotongeveer400x106
ml.Ditzoukunnenwijzenophetfeit,dateengrootdeelvanhet
wortelstelseldoorsecundairediktegroeienverouderingminder
permeabelofondoorlatendwordt.Dezelfdeteruggangininflux,berekendophettotaleworteloppervlak,vindenwevoornitraat.Degemetenopnemingdaaltvanongeveer0,25x106gNtotongeveer
0,05 x 106gN/cm2/uur.VoorKconstateerdenweeengeheelander
gedrag,waarbijindeperiodenaterugsnoeizelfsafgifteaandeoplossingwerdgeconstateerdbijdeoudereplanten.Eendergelijk
verschijnselisindeliteratuurwelbekend.Debijjongereplanten
gemeteninfluxwaardevanongeveer0,11 x10 -6 gK/cm2wortelopp./
uurlijkteenbruikbaremaattezijn.
Gaatmenuitvaneenadsorptievan1-2kgNofKperhaperdag
vooreengoedgroeiendgewas,dankanmenopbasisvandevoorafgaandecijfershetindegrondaanwezige,actiefwerkzame,wortel-

oppervlakschatten.Menkomtdantotwaardenvanongeveer10i 2per
m 2veldoppervlak.Ditlijktweleenredelijkewaarde,alsmenweet
datbijonzeproefplanteninenkelegevallenoppervlaktenvan10m 2
aanéénenkeleplantwerdenwaargenomen.Ookuitdewaardevan1-5
cmwortelperm 3 grondvanhetP-onttrekkingsmodel komtmenvoorde
bouwvoortotsoortgelijkehogeworteloppervlakten.
Reedsenigejarenworden-vooralmetbehulpvantijdelijkehulpkrachten-watwaarnemingenverrichtaan devariatieinwaterdoorlatendheidvanboomwortelstijdensennaeenperiodevandroogte.
Ditjaarkonbevestigdworden,dathetherstelvandedoorlatendheidbijessen (Fraxinus) traagverloopt,zodatminstens8dagen
nodigzijn.Welbleeknubijnadereanalysedatdemetdedrukbom
gemetendoorlatendheidvoorwaterpasmerkbaarbeginttedalenvanaf
hetmomentdatdeverdampingterugvalt.Nahetintredenvanwatertekorttreedtdanvrijsnel-2tot3dagen-eenondoorlatendworden
vanhetactieveworteloppervlak in(Fig.14).
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Fig.14.Es (Fraxinus). Verloopverdampingendoorlatendheidvoorwatervanwortelsbijdroogzettenenherstelnagieten.
Fig.14.Fraxinus. Trendsofevaporationandwaterpermeabilityof
rootsafterdryingupandrecoveryafterwatering.
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Indeherstelperiodeisnieuweaangroeivanwortelsmaarzeerklein,
zodatdereductieinwaterdoorlatendheidmet751tedankenmoetzijn
aanveranderingeninpermeabiliteitvanhetfunctioneleoppervlak.
Tenslottewordtooknogenigonderzoekgedaaninhetkadervan
vergelijkingvanbodemconditiestussengangbareenalternatieve
landbouw.Opbasisvandeverkegenincidentelewaarnemingenwat
betreftaeratieenrespiratiezijnernoggeenaanwijzingenvoor
reëleverschillen.
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Sectie Wiskunde

Ir.J.T.N.Venekamp

wiskundigeenstatistischetechnieken;proefschema's;adviseringbijproefopzetenverwerkingvanresultaten.

DewerkzaamhedenvanSectieWiskundezijngerichtophethelpenvande
onderzoekersmethettoepassenvanwiskunde,statistiekenproeftechniek,
zowelbijdeopzetvanhetonderzoek,hetverwerkenvandegegevensals
hetweergevenvanderesultaten.
Omaandezedoelstellingtekunnenvoldoenisstudienodig.Voorscholingindetoegepastewiskundewerddoordr.ir.J.vanderBoon,ir.P.
deWilligenenir.J.T.N.Venekamphetboek"AdvancedCalculus"van
J.M.Spiegeldoorgewerkt.Hiernawerd"OperationalMathematics"van
RuelV.Churchillalsstudieobjectgenomen,terwijlhetgroepjewerd
aangevuldmetMevr.DeWilligen.
AanhetRekencentrumvandeRUGwerddeelgenomenaaneenwerkgroep
diehetboek"APracticalGuidetoSplines"vanCarldeBoordoorwerkt.
Vermoedelijkzullendesplinesindekomendejarenderolvandevrijehandcurvenbijhetvereffenenovernemen.
Inapril1979werdteOxforddeRoyalStatisticalConferencebijgewoond.HetwasheteerstegrotegezamenlijkecongresvanalleafdelingenvandeRoyalStatisticalSociety.Menkonervelegoedeopde
praktijkgerichtelezingenvolgendiemeestalverzorgdwerdendoor
ervarendocenten.
Voordelopendezakenwerdcontactgehoudenmetdrs.L.G.Barendregt
vanIWIS-TNOin's-Gravenhage.
OokwerdeenaantalvergaderingenbezochtvandeStudiekringvoor
StatistiekvandeVerenigingvoorStatistiek.
Inhetkadervan"The9 InternationalCourseonVegetableGrowing"
vanhetIACwerdeenlezinggehoudenover"Efficientdesignsof
experiments".Ditwasaanleidingomnogeensnategaan,waaromzoveel
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zorgaangoedeproefschema'swordtbesteed.Doorgoedeschema'skanmen
somsvoorkomen,datproevenvolledigmislukken.Metslechteschema's
kanmensomsonzuivereschattingenkrijgendiemennietalszodanig
herkent;ookkomtmenweleenstothetontkennenvanbestaandeeffecten.Telichtoftezwaaropgezetteproevenleidentotgeldverspilling.
Doorhethandigaanbrengenvanbloksystemenkanmen,globaalgeschat,
hetaantalherhalingentottweederde terugbrengen.
Vooruitlopendopdepensioneringvanir.J.T.N.Venekampwerdeen
nstitiegemaaktoverdewerkzaamhedenvanSectieWiskunde.Hieruitblijkt
datglobaalgeschat301vandetijdbesteedwordtaandeeigenontwikkelingvandemedewerkers,251aanhetmakenvanproefschema's,201aanhet
bewerkenvanresultatenenhetuitwerkenvanproblemen,151aanhetgeven
vanadviezenen101aaneigenonderzoek.
Deproduktievanplattegrondenisomvangrijk.In1978werden86
nieuweschema'sgeleverdvoorveld-envakproeven,32voorpotproeven,
alsmedeenkeleschema'svoorbewaarproevenenlaboratoriumproeven.
QneenindruktegevenhoedeadviseringbinnenhetInstituutverloopt
werdenvan1juli-1novemberdegesteldevragengenoteerd.Indeze
periodewerddeSectieinhettotaal56maaldoor30verschillendepersonengeraadpleegd.
Insamenwerkingmeting.J.Riswerddooring.J.WolfdebemonsteringsproblematiekonderzochtdiezichvoordoetbijhetN-bemestingsonderzoek.
Hetresultaatvanditvoorlopigeonderzoekwerdineennotavastgelegd.
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Algemeen

Bestuurs-

en

beheerszaken

Hetbestuurbelegdein1979drievergaderingen:op4april,29augustusenop11december.
Op2oktoberwerdennieuwestatutenvankracht.Voorheenwerdin
dedoelstellinguitsluitenddelandbouwalsbelanghebbendegenoemd;
indenieuwestatutenwordtgesprokenoveronderzoektenbehoevevan
hetplantaardig,dierlijkenmenselijkleven.
DeBegeleidingscommissievoordeDr.H.J.Lovinkhoevekwambijeen
opSjanuari,16maart,22juni,10septemberen23november.
Algemene

zaken

PersoneeIszaken
Formatiepersoneel.

Depersoneelsformatiebestondper1januariuit

166plaatsen(tenopzichtevan1978isditeenbeperkingvan2
plaatsen).Daarvanwaren164plaatsenbezet.Debeideoverige
plaatsenwarenvacaturesvaneenredacteureneenelectronicus.
IndeloopvanhetjaarvertrokkendeherenA.Pieters(1april)
enA.Jansma(1oktober)inverbandmethetbereikenvandepensioengerechtigde leeftijdendeheerJ.P.Langerwerf (1januari),
mevr.J.S.deJonge-Postmus(1februari)enmej.G.Rot(1juni)
inverbandmethetaanvaardenvaneenanderewerkkring.IndeformatiewerdenaangestelddeherenP.R.Bolhuis (1januari),H.Terburg
(1mei),K.Boersma(1juni),H.Bezu(1juli),mevr.A.HuismanHavinga(1augustus),J.Brouwer (1oktober)enmej.C G .Bronts(15
oktober).
Op31decemberwarenalle166plaatsenbezet.Drieplaatsenwerden
door6personeningenomen.
LangdurigziekwarendeherenB.D.Balraadjsing,J.J.Eekhof,H.
Hartlief,A.Jansma,G.vanKersen,D.Pesman,F.J.Otto,K.S.Sipma,
H.K.Stokla,D.SpinenA.Warners.VervangerswarendeherenG.Bezu,
P.R.Bolhuis,J.Brouwer,G.J.vanOven,H.W.Pepping,W.Schuurmans,
O.A.SlimenJ.Winters.
DedamesH.B.thoBokholtenL.VogelvandeHuishoudelijkeDienst
werdenwegenslangdurigeziektevervangendoordedamesJ.Beukeren
K.M.Siersema.
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Inverbandmetbuitengewoonverlofvanlangeduur,dataandrs.M.
vanNoordwijkwerdverleend,tradir.A.deJagerper7meials
tijdelijkevervangerindienst.
IndeZ-formatie (personeelt.b.v.doorderdengefinancierde,
tijdelijkeprojecten)werdenaangestelddeheerR.Bongers(26november)enmevr.A.H.Deenen-Smeenge(1december).HetaantalmedewerkersindeZ-formatiebedroegper31december5.
Gedetacheerden.

Ookditjaarwarentweeonderzoekersbijonswerkzaam

diegedetacheerdwarendoorhetLandbouwkundigBureauderNederlandse
Meststoffenindustrie,alsmedetweeonderzoekersenvijflaboratoriummedewerkers,gedetacheerddoorhetWaterloopkundigLaboratorium.
Arbeidsaontvaetanten.

Inverbandmetextraseizoenwerkzaamhedenwaren

23personengedurendeeenaantalmaandenindienst.Indezomermaanden
warenenkelevakantiehulpenbijonswerkzaam.
Inverbandmetdedoorhetonderwijsvoorgeschrevenpraktijktijd
waren26leerlingenenigetijdbijhetIBwerkzaam.Zijwarenafkomstig
vandevolgendeonderwijsinstellingen:LH (4),HLS (9),HTuS(2),
analistenschoolHBO (4),MBO(6)enMEAO(1).
Gasten. DeheerI.OubdauitOpper-Voltaverbleeflangeretijdaan
hetinstituutinhetkadervandeNederlands-Voltaansesamenwerking
metalsdoelhetversterkenvande"ServicedesSols".DeheerJ.
CanovasuitSpanjeverbleefenigetijdaanhetinstituutomkennisop
tedoenoverhetbemestingsbeleidinNederland.
Ambts- en dienstjubilea.

25jaarinoverheidsdienstwarenir.K.S.

Sipma(4februari),mej.L.Vogel(1maart),D.Daniels(2juli)en
G.J.G.Rauw(2november).DeheerJ.J.Klinkhamerwasop12augustus
40jaarinoverheidsdienst;25jaarindienstvanhetinstituutwaren
dr.H.vanDijk(1januari),mej.L.Vogel (1maart),dhr.H.Schuller
(14maart),P.Datema(9augustus)enF.H.deVries (9augustus).

Financiële zaken
Ditjaarwerdeno.a.aangeschaft:atoomabsorptiespectrofotometer,
monsterwisselaaratoomabsorptiespectrofotometer,ATP-meter,adres-
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seermachineenbeeldschermterminalsmetmagneetbandcassetterecorders.

Huisvesting
Gereedkwamenditjaaro.a.:inrichtingvaneenkamerindelaboratoriumvleugelalskoelruimte;ineenanderekamerwerdnaisolatie
koelapparatuurgeplaatst;afdichtenvantuinbouwkasseninverband
methetwerkenmetbestrijdingsmiddelen;aanbrengenvanbouwkundige
voorzieningenindecomputerafdeling.

Buitenlandse

bezoekers

In1979bezochten61buitenlandersindividueelhetinstituut.Ze
warenafkomstiguitdevolgende (23)landen:Australië (3),België
(6),BondsrepubliekDuitsland (6),Brazilië (2),Canada(5),
Frankrijk (2),Israël (3),Joegoslavië (3),Maleisië (1),NieuwZeeland (1),Nigeria (1),Noorwegen (1),Opper-Volta (1),Pakistan
(2),PapuaNieuw-Guinea (1),Polen (1),Roemenië (1),Spanje(2),
Turkije (1),RepubliekZuid-Afrika (3),Soedan (1),USA (6),VerenigdKoninkrijk(8).
Behalvedoorbovenstaandeindividuelegasten,werdhetinstituut
bezochtdooreenaantalgroepenbuitenlanders,zoalso.a.eengroep
DuitseeneengroepJoegoslavischestudenteneneengroepIerse
boeren.

Buitenlandse reizen, congressen, symposia
Inonderstaandoverzichtbetekenteen(v)achterhetsymposiumof
congresdatdoordebetreffendeIB-medewerkereenvoordrachtwerd
gehouden.
R.ArnoldBik
Symposium 'Substratesinhorticultureotherthansoilsinsitu'(v).
(Auchincruive (Schotland),17-21september.)
P.Boekel
InternationalSoilTillageResearchConference (v).(Stuttgart,
10-15September.)

91

J. vander Boon
Conference onmineral nutrition and fruit quality of temperate zone
fruit trees (v).(Canterbury, 1-8 april.)
Symposium 'Researchon recirculating water culture'. (G.C.R.I.,
Littlehampton (Engeland), 11-14september.)

P. Delver
Universiteit Halle,Wittenberg (v)en tevensbezoek aanStaatsbedrijf en fruitteeltinstituut teDresden-Pillnitz. (Halle-Dresden,
13-17maart.)
Conference onmineralnutrition and fruit quality of temperate zone
fruit trees (v).(Canterbury, 1-8 april.)

K.Dilz
TagungArbeitskreisNminVDLUFA. (Münster,20-21 maart.)
Studiereis Engeland. (Boxworth Exp.Husb.Farmbij Cambridge en
Basingstoke (v),10-13 juli.)
UKF (v).(Bury St.Edmunds,Huntingdon (Engeland),30-31 oktober.)
Bijeenkomst Soc.Chem. Ind.enFertilizer Society. (Londen, 19-20
november.)
Landwirtschaftskammer enUniversiteit. (Kiel,28-29 november.)

W. vanDriel
BijeenkomstWerkgroep 'Siedlungsabfallkomposte'. (Braunschweig,
12-13maart.)
FAO-Network on traceelements. (Gent,2-6 april.)
Workgroup Bioassays onDredged Material (v).(Waterways Experiment
StationVicksburg (Mississippi-USA),10-16 juni.)
Jaarvergadering VDLUFA. (Giessen (BRD), 17-20 september.)

H.vanDijk
Symposium 'Substrates inhorticulture other than soils in situ(v).
(Auchincruive (Schotland), 15-22 september.)
International Workshop on side-effects ofpesticides on soil
micro-organisms. (Bracknell (Engeland),21-24 november.)

H.G.van Faassen
Symposium onStrawDecay (v).(Hatfield (Engeland), 10-11 april.)

Th. J. Ferrari
Internationale Arbeitsgemeinschaft fürBodenfruchtbarkeit. (VergaderingRauischholzhausen (BRD), 3-5 januari;vergadering met excursie
Bonn,Dülmen enOldenburg, 5-8 juni;vergadering over samenwerking
met BenchmarkProject,Dülmen, 16november.)
IMACS congres over 'Simulation of Systems'(Sorrento (It.), 23-30
september.)
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A.J.deGroot
JointMonitoring Group,Conventies vanOslo enParijs.Bespreking
metvertegenwoordigers van België enFrankrijk over 'Standaardiseringvan zware-metalenonderzoek insedimenten'. (Brussel, 10mei en
8-9 november.)
Bespreking onderzoekmetaal-organische verbindingen in deRijnmet
Prof.Tobschall enDr.Brinckmann. (Mainz,26-27 juli.)
Studiereis USA (v).(Washington D.C.,Gloucester Point (Virginia),
BatonRouge (Louisiana),Vicksburg (Mississippi) enAthens (Georgia),
1-18december.)

S.deHaan
European Symposium on Characterization and use of Sewage Sludge(v).
(Cadarache (Fr.), 12-16 februari.)
Bijeenkomst Werkgroep 'Siedlungsabfallkomposte'. (Braunschweig,
12-13maart.)
Voorjaarsvergadering VDLUFA. (Munster,21-22maart.)
Bezoek aanbio-reactoren. (Verschillende plaatsen in Zuid-Duitsland,
26-28 juni.)
NajaarscongresVDLUFA (v)envergadering van de 'Arbeitskreis
Siedlungsabfälle' (Giessen (BRD), 19-21 september.)
Bezoek aan de 'Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrikulturchemie
und Umwelthygiene'. (Bern-Liebefeld (Zwitserland), 24-25 september.)
Vergadering Werkgroep 4van de gezamenlijke EEG-Actie 'Behandeling
engebruikvan zuiveringsslib'. (Dijon (Fr.), 26-28 september.)
Vergadering Werkgroep 5van de gezamenlijkeEEG-actie 'Behandeling

en gebruik van z u i v e r i n g s s l i b ' . (Gent, 20-21 november.)
Forschungsanstalt fürLandwirtschaft,afscheid dr.Tietjen.
(Braunschweig, 28-29 november.)

G.J.Kolenbrander
Reis naar Engeland (v).(Huntingdon,Bury St.Edmunds enBoxworth,
29 oktober-2 november.)

L.C.N,delaLandeCremer
Demonstratie mestverspreidingmet ongebluste kalk.(Rendsburg (BRD),
13september.)

G.Lebbink
InternationalWorkshop on side-effects ofpesticides on soil microorganisms (v).(Bracknell (Engeland), 22-24 november.)

H.Loman
Studiedag 'Kalk en plantenproduktie'. (Gent, 16oktober.)
Vergadering subgroep 'Analysemethoden'van de Benelux-werkgroep
'Meststoffen. (Brussel,23 oktober.)
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H.Niers
Symposium 'Substrates inhorticulture other than soil insitu'.
(Auchincruive (Schotland),17-21 september.)

C.vanOuwerkerk
Studiereis Verenigd Koninkrijk. (Silsoe,Harpenden,Wantage,
Boxworth enPenicuik, 21-26 mei.)
International Soil Tillage Research Conference (v).(Stuttgart,
10-15 September.)

W.H.Prins
FarmersWeekly 'Recycling Conference'. (Harrogate (Engeland),
10-11 september.)
Symposium 'SoilNitrogen and crop growth',JointMeeting ofAgric.
Group of Soc. Chem.Ind. and Fert.Society. (Londen,20 november.)

P.A.C. Raats
European Geophysical Society (v).(Wenen, 10-16 september.)
AGRIMED seminar on themovement ofwater and salts as a function
of theproperties of the soil under localized irrigation(v).
(Bologna (It.), 6-9 november.)

R.Reuderink
Bijeenkomst Fertilizer Society. (Londen, 26april en 20november.)

F.RiemVis
Rasenkolloquium 1979. (Malmö (Zweden), 4-8 september.)

J. Ris
VoorjaarsvergaderingVDLUFA (v).(Munster,20-21 maart.)

C.M.J.Sluijsmans
BijeenkomstWerkgroep 'Siedlungsabfallkontposte'.(Braunschweig,
12-13maart.)
Internationale Arbeitsgemeinschaft fürBodenfruchtbarkeit,vergaderingmet excursie. (Bonn,Dülmen enOldenburg,5-8 juni.)
Forschungsanstalt fürLandwirtschaft, afscheid van dr.Tietjen(v).
(Braunschweig, 28-29 november.)

K.W.Smilde
MeststoffensymposiumFAO/Econ.Comm.Europa (v).(Genève, 15-19
januari.)
Agricultural Society (v).(Larisa (Griekenland), 28 april.)
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WerkgroepEG"Effluentsfromlivestock"(v).(Oldenburg (BRD),2
oktober.)
CentredeRecherchesAgronomiques.(Gembloux(België),28november.)

J.T.N. Venekamp
RoyalStatisticalConference.(Oxford,2-6april.)
L.K.Wiersum
Conferenceonmineralnutritionandfruitqualityoftemperatezone
fruittrees(v).(Canterbury,2-7april.)
Centraal

Laboratorivm

Omaandevraagnaardezeeractueleminerale-stikstofbepalinginde
verse grondtekunnenvoldoenmoesto.a.eendrietalmaatregelengetroffenworden.
1. Detwee lokalenvoordevoorbewerking vandemonsterswerdengedeeltelijkbijelkaar gevoegd.
2.Eenaangrenzendkamertjewerdveranderdineenkoelcel.
3.Erwerdentweeseizoenkrachten aangetrokkenvoorhetmakenvan
grondextracten.Deze grondextractenwerdengeanalyseerdopNH-Nen
N03-Nmetdeauto-analyzervolgensde'Salicylaatmethode',welkein
plaatsisgekomenvandefenolaatmethode.
Het aantal analysesvangrondmonsters,waarbij granulaire samenstelling (16en2urn),organische-stofgehalte,P,K enpH-KCl
w

ox

werdenbepaald,wasongeveerhetzelfdealsin1978.Debelangstelling
voordebepalingvanspoorelementenenzwaremetalen,metnameCu,
Fe,Zn,Mn,Mo,BenCd,Pb,NienCr,namtoe.Bovendienwerden
hogereeisengesteld aandenauwkeurigheidvandebepalingvandeze
elementen.HetCd-gehaltezietmen graagopgegeveninppmmet drie
decimalen,omdatdevoorgesteldenormenvanhetMinisterievan
VolksgezondheidenMilieuhygiënealvermeldwordenmet twee decimalen.
Deachterstandbijhet onderzoek vanvloeistofmonsters,waarvan
P-totaal,P-organisch, P-anorganisch, COD,chloorgehaltenenspoorelementenbepaaldmoestenworden,isnagenoegweggewerkt.
Eind 1979werddenieuwe atoom-absorptiespectrofotometer (type
5000)compleetmetmonsterwisselaarenprinteringebruik genomen.
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Verderemededelingenkunnenhierovernognietgedaanworden.
Deelnameaanhetonderzoekvandeuitwissel-enstandaardmonsters
insamenwerkingmetde 'ContactgroepAnalytici'enhetBedrijfslaboratoriumvoorgrond-engewasonderzoekvondregelmatigplaats;de
resultatenwerdenonderlingbesproken.
Inhetkadervanhulpaanontwikkelingslandenhebbenverschillende
personenstagegelopenophetlaboratorium.Bezoekersuitbinnen-en
buitenlandwerdenontvangen.Lezingenendemonstratiesophetgebied
vannieuweapparatuurwerdenbijgewoond.
Tijdenshetverslagjaarkwamdebundel 'Analysemethoden vangrond,
rioolslibenvloeistof'gereed.

Statistische

techniek

Injuliwasdeverbouwingvandecomputerkamerzovergevorderd,dat
DigitalEquipmentBVdebesteldecomputerkonafleveren.De,doorde
verbouwingnoodzakelijkgeworden,langdurigeopslagopSchipholhad
hetapparaatgeengoedgedaan.ReparatieindewerkplaatsvanDigital
wasdanooknoodzakelijk.Nadezeaanloopmoeilijkhedenkoninoktober
decomputerwordengeïnstalleerdengetest.Hierbijblekenzichgeen
problemenvoortedoen.
Desnelletechnologischeontwikkeling indecomputerindustrie,de
steedsgunstigerwordenprijs/prestatieverhoudingendetoenemende
belangstellingvoorautomatiseringvanuitdiverseinstellingenvoor
landbouwkundigonderzoek,wasvoordeDirectieOrganisatieenEfficiency
vanhetMinisterievanLandbouwenVisserijaanleidingomalleautomatiseringsactiviteitenonderdeloeptenemen.
Resultatenhiervanwareno.a.:
-eenstandaardisatieopcomputersuitdePDP11-serieendeRSX-11M
systeemprogrammatuurvanDigitalEquipment
-plannenomdeadministratie,dienogcentraalwordtverwerkt,inde
naastetoekomstdecentraalbijdeinstitutentelatenverwerken.
Voorditlaatstewordendenodigeprogramma'sinopdrachtvandeDirectieOrganisatieenEfficiencybijeensoftware-bureauontwikkeld.
DitbetekendevooronsinstituuteenomschakelingvanhetRSTS/E
(time-sharing)systeemnaarhetRSX-11M(real-time)systeem.Bij
time-sharingkunnenmeerderegebruikersgelijktijdigmetdecomputer
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communiceren,terwijlbijreal-timeook,bijvoorbeeld,verschillende
laboratoriuminstrumenteninformatiemetde computer kunnenuitwisselen.
IndecemberkondeRSX-11M-systeemprogrammatuurviadeRKMCbij
Digitalwordenbesteld.Volgensverwachting zalditprogramma-pakket
inheteerstekwartaalvan1980beschikbaar komen,waarnadecomputer
inbedrijfkanwordengesteld.
Voordelenvandeeerdergenoemdestandaardisatie zullenzijn,datde
landbouwkundige instituten onderlingprogramma's enervaringen kunnen
uitwisselen,eningevalvanmoeilijkheden elkaarkunnenhelpen.Ten
aanzienvanditlaatstepuntisaandeTFDLeenspeciale taaktoebedacht.
Het centraalontwikkelen,latenontwikkelenofaankopenvanprogramma'svanalgemeenbelang zaldoordegenoemde standaardisatieveel
voordeliger kunnenplaatsvindendanwanneerdeinstituten oververschillendecomputersystemen zoudenbeschikken.Bovendienwordtverwachtdat
deautomatisering indetoekomst snellerkanverlopen.

Bibliotheek
Hetbezitvandebibliotheekbreidde zichinhetafgelopenjaarweer
uit.EenoverzichtwordtgegevenintabelVII.

TABELVII.Aanwinstengedurende 1979enbezitvandebibliotheekop
31 december.
TABLEVII.Acquisitions during 1979andcurrent collectionofthe
library.

boeken
separaten
rapporten
microfiches (kaarten)
microfilms
tijdschriftabonnementen""
vervolgwerkenseries (groepen)
geologische en topografische
kaarten

aanwinsten

bezit

129
234
83
0
0
20
0

4909
31340
3220

54
151
427
801
10000"""'

*erwerdenvier tijdschriftenopgezegd
**ingedeelteninvernieuwing
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Hettotaleaantaluitleningenbedroeg1934,waarvan15aanpersonen
ofinstellingenbuitenhetIB.Erwerden603aanvragengerichtaan
anderebibliotheken:inruim901vandegevallenwerdhieroppositief
gereageerd,terwijlverwachtwordtdatnogaanvragenzullenwordengehonoreerd.
Hetaantaldienstverleningen (zonderuitlening)wasca.6100.
Debibliotheekheeftnuca.785strekkendemetersboekenplanken
omvatca.13.750volumes.Elkedoosmetseparatenwordtalséénvolume
geteld;de31.340separatenvormendan1200volumes.
Hetattenderingsbulletin vannieuwopgenomenmateriaalverscheen
vijfmaal.
Methetindebibliotheekgeplaatstefotocopieerapparaatwerden
20.500kopieëngemaakt.
GastvrijheidwerdverleendaantweestagiairesvandeBibliotheekenDokumentatieAkademieinGroningen.
Overdrukkenarehie

f

Delijstvan,doorIB-medewerkersgeschreven,publikatieswerdéénmaalnaarca.800adressenverzonden;hieropkwamen386reactiesbinnen.
Naaraanleidingvandezereactieswerdenca.3500overdrukkenverstuurd.Elketweemaandenwerdaan70adresseninbinnen-enbuitenlandéénexemplaarvanalleoverdrukkenvanpublikatiesendegenummerderapportentoegezonden.Intotaalkwamen2096verzoekenomoverdrukkenenrapportenbinnen,enerwerden9382exemplarenverzonden.
Erwerden23overdrukkeningeschreven,gerouleerdenverzonden,terwijler7genummerdeen23ongenummerderapportenbinnenkwamen.Het
aantalverschillendeoverdrukkenisnu2415;hettotaleaantalverschillende rapportenwerd1035.
Deomzet(verzendingenopname)bedroeg19312.
Tekenkamer en

fotoatelier

Hetaantalkopieëndatopdefotocopieerapparatuurwerdgemaakt,is,
evenalsinvoorgaandejaren,weergestegen.Ookdeproduktievande
offsetapparatuurwerdhoger.
Deontwikkelingvannieuwe,snellefotocopieerapparatuurwordtmet
belangstellinggevolgd,omdat dezeapparatuurmogelijkvanbelang
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kanzijnom,ookindetoekomst,kwalitatiefenkwantitatiefinde
behoefteaanreproduktiecapaciteittekunnenblijvenvoorzien.
Hetgroteaanbodaantekenwerk,voornamelijkvoorpublikaties,
rapportenenlezingen(dia's)legdeookditjaarweereengrotedruk
opdebeschikbarefaciliteitenenmankracht.
Erwerdenveelkleurenopnamengemaaktvanplantendiegebreks-en
overmaatsverschijnselenvertoonden.
Dia'svangrafischtekenwerkwerdeninblauweuitvoeringgemaakt
volgenseennieuwprocédé.
Werkplaats
Behalvereparaties,veranderingenenrevisiesvanlaboratoriumapparatuurenonderhoudswerkzaamhedenaangebouwenenkassen,werdenverschillendehulpmiddelenennieuweapparatenontworpenengemaakt.
Genoemdkunnenworden:12buizenvanplexiglasinonderdelen,met
beregeningskoppenopgesteldineenbuizenframe(voortransportstudies
aanongestoordegrondkolommen);eenwentelapparaatvoorfosfaatonderzoek;150tensiometersenkastenvoortensiometeronderzoek;eenzeef
vanaluminiumvoorhetzware-metalenonderzoek;eenlaboratoriumkarretje
voorkolfjes;enkelegrondboren;8naaldenplanken;eenwortelbemonsteringsapparaatwaarmeeingraslandvanbovenafgrondkolommenvan
10x40x50cmkunnenwordengenomen;eenDCvoedings-apparaat
voordeelectrodet.b.v.voltammetrie;eennieuwelectronischtelsysteemvoorkorreltelapparaat;3wortelspoelapparaten;eensnijapparaatvoorplantestengels;hetvervangenvanstalenonderdelenvan
eenhakselmachinedoortitanium (voorzware-metalenonderzoek);een
kathedervoordekantine;eenroestvrijstalenkorfvooreenUltrasone-apparaat;eenkokervankunststof (Lexan)voorwortelonderzoek;
6000schuifplankjesvoordemonsterkelders;128ophangbeugelsvoor
raamwerkenvoorTL-verlichtingindekassen.

Proeven
Veldproeven
In1979werden190proefveldenaangelegdmetintotaal6408veldjes.
Vandezeproevenwerden51proefveldenmet1373veldjesverzorgddoor
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hetBGD.
Deindelingvandeveldproevennaargewas,aantalveldjesende
verzorgendedienstisweergegevenintabelVIII.

TABELVIII.VeldproevenvanhetIBin1979.
TABLEVIII.Field trialsoftheInstitutein1979.
Aantalveldjesverzorgddoor
Gewas

IB

gras
aardappelen
graan
mais
bieten
knolselderij
peen
doperwten
stamslabonen
spinazie
sierteeltgewassen
rozen
lelie
witlof
diversen
totaal

3150
565
684
6
154
72
308
96
5035

BGD
334
62
211
96
192
64
56
96
28
96
40
48
50
1373

VoordePDteWageningenwerden11graanproefveldengeoogstmetde
maaidorser.
Metdedrijfmestmachinewerd,behalvedeeigenproefvelden,opeen
achttalproefveldenvanhetPAGVenhetPRdedrij
finest
gedoseerd.
Erwerdenintotaal18077grond-enwatermonstersgenomen,waarvan
7649vooronderzoekopN-mineraal.Hettotaalaantalgenomengewasmonstersvoorchemischonderzoekwas9831.
Erwerdeenbehandelingsvoorschriftopgesteldvoorgewasmonsters
dieopzwaremetalenonderzochtmoetenworden.
Ookwerdeenbehandelingsvoorschriftvoorchemischonderzoeken
kwaliteitsonderzoekvangewasmonstersopgesteld.
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Pot- en vakproeven
Grondaultures. Intotaalwerden54potproevengenomenmet14584
proefpotten.Vandezeproevenwarenereenviertalopgesteldopde
proeftuinenteBoskoop,ResterenenHorstmetintotaal4136proefpotten.DezeproevenzijngedeeltelijkdoorhetBGDverzorgd.
Matercultures. Erwerdennegenproevenopwatercultuurgenomenmet
intotaal766proefpotten.
Vakproeven. Erwerden20vakproevenmetintotaal1293proefvakken
aangelegdenverzorgd.
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Kennisoverdracht

In1979kwamen126publikatiesgereedmetIB-medewerkersalsauteurs
ofmede-auteurs.Vandezepublikatiesverschenener21ininternationalewetenschappelijketijdschriften,boekenencongresverslagen,48
indeland-entuinbouwvakpersen13inrapportvorm.Bovendienverschenener15nota'sen29andererapportenenverslagenmeteenbeperktverspreidingsgebied.
DoormedewerkersvanhetIBwerdenditjaar174voordrachtengehouden,waarvan46inhetbuitenland.

Tijdschriften
Plant and Soil. HetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid ishetredactieadresvanditinternationaletijdschriftvoorplantevoeding,plantechemie,bodemmicrobiologieenbodempathogen.Verschillendeledenvan
dewetenschappelijkestafwerkenals 'consultingeditors'meeaandit
tijdschrift,waarvaning.G.H.Arnoldhoofdredacteurendr.L.K.Wiersum
lidvanderedactieraadis.In1979werden200artikelengepubliceerd
omvattende1800pagina'sverdeeldoverdrievolumes.In1980zal,met
2000pagina's,eengroteraantalartikelenkunnenwordenopgenomen.
Soil &Tillage

Research. Tijdensde8eConferentievande

InternationalSoilTillageResearchOrganization (ISTRO)teStuttgartHohenheim (10-14 september1979)werddeoprichtingbekendgemaakt
vaneenonderwetenschappelijkeverantwoordelijkheidvanISTROdoor
ElsevierScientificPublishingCompanyteAmsterdamuittegeven
tijdschrift"Soil&TillageResearch".
Blijkensdeondertitel"Aninternationaljournalonresearchand
developmentinsoiltillageandfieldtraffic,andtheirrelationships
withsoilenvironment,landuseandcropproduction",omvatdittijdschrift,waarvanheteerstenummerin1980zalverschijnen,hetgehele
bredeterreinvandegrondbewerking inruimstezin.
Ir.C.vanOuwerkerk (Secretary-GeneralofISTRO)werdbenoemdtot
Editor-in-Chief,terwijl31ledenvanISTROtesamendeEditorial
AdvisoryBoardvormen.
Hetsinds1977doorIr.C.vanOuwerkerkuitgegeveninformatie-bulletinISTRO-INFOzalin1980voordelaatstemaalinzijnhuidigevorm
verschijnen (No.6). Deessentievandeinhoudzalvoortaanworden
opgenomeninderubriek"ISTRO-NewsandAnnouncements"van"Soil&
TillageResearch"
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G.J. Kolenbrander.Destikstofbalans van deNederlandse landbouw.Tijdschr.NRLO-L&O 1 (1979)3-8.
Samenvatting: Zie onder rapporten.G.J. Kolenbrander.De stikstofbalans vanbouw- en grasland ende consumptiesector inNederland in
1970. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 3-79 (1979)43pp.

J.K. Kouwenhoven enC.vanOuwerkerk.Optimumrow spacing forpotatoes.
Potato Res.21 (1979)195-215.
Inorder tomeet requirementsoftractorswith large axlewidths and
wide tyres,the technical feasibility and crop response of increased
row spacings forpotatoeswere checked in the field and inmodel
experiments.
Newly developed ridgers performed satisfactorily at arow spacing
of 90 cm,but at 105cmrow spacing ridgeswere usually toowide and,
consequently, furrows toonarrow to accommodate the tyres of tractors
with ahigher power than 45kW(~60H P ) .
The clusterwidth hardly increasedwith largerrow spacing.A ridge
size of 600-700 cm of loose soil in cross-section appeared tobe
optimal for all row spacings,allowing shallower spring cultivations
and easierwidening of the furrows at increased row spacing.
The effect of row spacing onyield depended on theyield level.
On average,yields ofwarepotatoes decreased by 3-4%and 5-6%
respectively for the 90-cm and 105-cmrows comparedwith 75-cm rows.
Yield reductions canbe overcome by higher nitrogen dressings.

L.C.N,de laLandeCremer.Deveranderingen inde stikstof-,fosfaatenkaligehaltenvan een zandgrond bij jaarlijkse bemestingenmet grote
hoeveelhedenrundveedrijfmestop snijmais.Stikstof 8,92 (1979)
258-263.
Resultatenvan 5jaren bemestenmet 50 tot 300tonrundveedrijfmest
perha op deN-huishouding en de P- enK-gehalten van een zandgrond
onder snijmais,alsmede denitraatgehalten vanhet grondwater op
1-1,5 meter diepte.

L.C.N,de laLande Cremer.Dierlijke organischemest. Heterosis-cursus
Bodem-Plant-Meststof (1979)104-117.
Uitscheiding vanmineralen indierlijkemest,bestanddelen en samenstelling,produktie,werking en factoren diehierop van invloed zijn.

G. Lebbink. Biologievandebodem. Seminar 'Bodemverontreiniging enBodembescherming',Koninklijke PBNA,Arnhem (1979) 20pp.
Hetbodemleven inalhaarvormen is zeerkomplex.De fysische en
chemische eigenschappen van degrond,die tendelemede bepaald
wordendoor de aktiviteit vanbodembewonende organismen hebben grote invloed op de samenstelling van dit leven.
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Erbestaan talrijke associaties en regulaties tussen bodemorganismen.
Indemineralisatie van de organische stof alsprimaire functie van
het bodemleven speelt de fauna een ondergeschikte rol.Doorverplaatsing,verkleining en ontsluiting vanhet organisch substraat voor de
microflora stimuleert zij demineralisatie. Inde instandhouding van
deverschillende kringlopen indenatuur neemt demicroflora van de
grond een sleutelpositie in.Dankzij de enorme afbraakpotentie van de
micro-organismen isdepersistentie van ingrond geïntroduceerde
schadelijke organische enanorganische verbindingen beperkt enwordt
accumulatie voorkomen. Bijde ontwikkeling van niet afbreekbare chemischeverbindingen dientmen degevolgenvan de accumulatie inde
natuur goed teoverwegen.
Behoud van ecologische stabiliteit enmetabolische integriteit in
grond isdebestewaarborg voor instandhouding vande bodemvruchtbaarheid.

J. Lubbers.Het stalmest-stoppelgewassenproefveld IB 0053 (P0168)op
deproefboerderij "Overijssel"teHeino (Verslag 1975). 'AverHeino',
regionaal onderzoekeentrumvoorderundveehouderij voor het oostelijk
zandgebied. Jaarversl. 1976en 1977 (1978) 54-59.

J. Lubbers.PO 168,eenuniekproefveld opAver-Heino.Bedrijfsontwikkeling 10 (1979) 251-254;jubileumuitgaveProefboerderij "AverHeino 1929-1979" (1979)251-254.
Op een zwarte enkeerdgrond is 37jaar lang het effectvan stalmest
engroenbemesting (snijrogge en stoppelknollen)nagegaanbij de
hoofdgewassen aardappelen,winterrogge enhaver in een driejarige
rotatie.
Voor aardappelen gaf 30 ton stalmest/ha/3 jaar tenopzichtevan
kunstmest een opbrengstverhoging van 3,5% (knollen) inde periode
1956 t/m 1977.Groenbemesting gaf eenverhoging van 2,8%. Stalmest
gaf hierbij tevens eenN-besparing van 20kg/ha.
Indezelfde periodehad stalmest geen invloed op de korrelopbrengst
van rogge,terwijlgroenbemesting eenverhoging gafvan 2,9%.Voor
haver (korrel) indezeperiode gaven beide objecten eenverhoging
van 1,8%.DeN-besparing bij de rogge bedroeg voor stalmest 24en
voor groenbemesting 29kg/ha.Bij de haver gaf groenbemesting een
N-besparing van 51kg/ha en stalmest geen besparing.

J. Lubbers.Resultatenvanhet stalmestproefveld IB 0061 opdeproefboerderij "GeertVeenhuizenhoeve"teBorgercompagnie in 1977.ProefboerderijenBorgercompagnie,Emmercompascuum enRolde.Jaarversl.
1977 (1979)130-135.
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B.van Luit enP.H.Hotsma. Kopervoorziening vankleigrondenverdient
meer aandacht.Boerderij/Akkerbouw 64 (1979)6AK-7AK.Onderde titel
'Ookopklei somskopertekort'verschenen inDe Landbode (Groninger
landbouwblad) 42 (1979)1022-1023.
Deverschijnselen vankopergebrek in tarwe,die in 1978 indepraktijk,
o.a. inMeedhuizen (Gr.), oprodoorngrond werdenwaargenomen, traden
eveneens op ineenpotproef in 1979met zomertarwe.Op 2grondenuit
Meedhuizenmet Cu-HN03~getallenvan 2,7 en 2,9mg Cuperkg droge
grond enhoge organische-stofgehaltenvan 12,1 en 13,3procent, traden
opbrengstverliezen opvan ongeveer 10en 90procent inresp.destroendekorrelopbrengst indien geenkoperwerd toegediend.Door het
hoge gehalteaan organische stof zal opdeze dunne-klei op veengronden
(rodoorn)hetkopergebrek ernstiger zijndan bij gewone kleigronden.
Inhet artikelwordt er echter op gewezendatdeadviesbasis voor
koperbemesting ook geldtvoor normale kleigronden. Inhet recenteverleden zijnook opdeze gronden opbrengstvermeerderingen (hoewel
kleinere alsbovenbeschreven) inpotproeven aangetoond bij zomertarwe alskoperwerd toegediend.

P.van Lune enB.J.vanGoor.Extractability ofcalcium from apple
fruit and apple leaf tissue and occurrenceofbitterpit.J. Hortic.
Sei. 54 (1979)327-331.
Amethod was developed to extract calcium from carefully sampled
apples of the samediameter (7.00+0.15 cm)and leaves using
solutions of different extraction strength.The correlation
between the extracted quantities of Ca from these tissues and the
occurrence of bitter pitwas nobetter than the correlation between
total Caand the incidence of bitterpit. Bitter pitwas significantly
correlated (r=0.92)withboth theK/Caratio and the (K+Mg)/Caratio
(both inequivalents). The correlation coefficients for the
relationships betweenbitter pit and the extracted quantities of
Ca, totalCa,K/Ca and (K+Mg)/Ca infruit tissueweremuch higher
than those derived from leaf tissue.
M.vanNoordwijkenJ. Floris.Lossofdryweight duringwashing and
storage ofrootsamples.Plant Soil 53 (1979)239-243.
In the standard methods ofwashing and storage of root samples of
wheat, losses of dryweight from 20 to 40%may occur.

W.H. Prins.Tijdig stikstof opgrasland. PPMagazine 9, 2 (1979)33.
Naar aanleiding van de resultaten vanhet voorjaar 1978werd duidelijk gemaakt dat tijdig strooien samenvaltmet strooienbij een
temperatuursom rond 200 °C.Als het land dan berijdbaar ismoet
niet gewachtwordenmet de eerste stikstofbemesting op grasland.
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W.H. Prins enJ. Postmus.De stikstofbemesting vangrasland. 1 7 .De
invloedvandehoogtevande stikstofgift op opbrengst en kwaliteit
vanvoorjaarsgras in 1978.Stikstof 8,91 (1979)220-225.
Invierveldproeven op stikstofproefbedrijven werdmet eengiftvan
210kgN perha inhetvoorjaar nogmeer gras geproduceerd danmet
140kg N.Voor het bereikenvanhet stalvoerstadium (2300kgd.s.
perha)werd gemiddeld een tijdwinst behaald vandriedagen bij
eenverhoging vande stikstofgift van 70naar 105kg N, tweedagen
bijverhoging van 105naar 140kg N ennog eens tweedagen bij
verhoging van 140naar 210kgN perha.
Erbestond eenvrij goed verband tussen het organische-stofgehalte
van degrond ende stikstofopname door het gras opde onbemeste
veldjes.Hetverband tussendeze stikstofopname ende hoeveelheid
minerale stikstof inde grond wasminder goed.

J. Prummel.Fosfaat-enkalibemestingvan tuinbonenop landbouwgronden.
Bedrijfsontwikkeling 10 (1979) 77-80.
Op landbouwgronden werd eenonderzoek uitgevoerd naar de gewenste
fosfaat- enkalibemesting van tuinbonen in afhankelijkheid van de
bemestingstoestand van degrond. Op grond van dit onderzoek werd
voor zeeklei,zand- endalgrond voor dit gewas een bemestingsadvies
opgesteld.
Tuinbonen reageren opde toegediende fosfaatbemestinghet sterkst op
zandgrond enminder sterk opdalgrond en zeeklei,de kalibehoefte
daarentegen isopkleigrond sterker dan op zand- endalgrond. De
gemiddelde normenvoor de fosfaatbemestingen sluitenvoor tuinbonen
(evenalsvoor stamslabonen)redelijk aanbijhet adviesvoor de groep
vangewassenmet de zwaarste bemesting (aardappelen). Op zandgrond
moetendezegewassen echter zwaardermet fosfaatworden bemest dan
aardappelen,indien althans geenrijenbemestingwordt toegepast.Bij
toepassing van rijenbemesting kan op zand- ofdalgrond eveneensmet
ongeveer dezelfde giftenwordenvolstaan als bij aardappelen.De
fosfaatbehoeftewas ineendroogvoorjaar groter dan in eennat
voorjaar.
Denormenvoor dekalibemesting komenvoor tuinbonen (evenalsvoor
stamslabonen)op zand- endalgrond overeenmet dievoor de granen
en opkleigrond met dievoor devlinderbloemigen.
Fosfaat- enkalibemesting hadden gemiddeld over alleproeven geen
duidelijke invloed op het TM-getal.

J. Frummel.Rijenbemesting met fosfaatbij aardappelen en stamslabonen.
Proefveldverslag 1979voor de klei-akkerbouw inGroningen enFriesland,Stichting ProefboerderijenNoordelijkeAkkerbouw (1979) 71-73.

J. Prummel enH.H. Titulaer.Rijenbemesting op stamslabonen. Proefveldverslag 1978voordeklei-akkerbouwinGroningen enFriesland,Stichting Proefboerderijen NoordelijkeAkkerbouw (1979) 70-71.
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J.P.N.L.RoordavanEysinga.
Serie:Bijpratenoverbemesting.
(1)Geenhokus-pokus.Tuinderij 19,10(1979)35.
(2)Waarombemesting.Tuinderij19,11(1979)37.
(3)Het1op2volume-extract.Tuinderij 19,12(1979)29.
(4)Wegaanverderinophet1op2volume-extract.Tuinderij19,13
(1979)33.
(5)Stikstofbemesting.Tuinderij19,14(1979)26-27.
(6)Fosfaat.Tuinderij19,15(1979)33.
(7)Fosfaat.Tuinderij19,16(1979)35.
(7)Bemestingmetkali.Tuinderij19,17(1979)43.
(8)Dekalktoestandvandegrond.Tuinderij 19,18(1979)30-31.
(9)Doorspoelen.Tuinderij19,19(1979)46-47.
(10)Deorganischebemesting.Tuinderij19,20(1979)45.
(Slot)Suoorelementen.Tuinderij19,22(1979)30-31.
Een serievoorlichtingsartikelen waarin getrachtwordt de tuinder
bij te scholen omtrent oudewijsheden naastnieuwe inzichten en
uitdrukkingswijzenophet gebied van grondonderzoek en bemesting
in de glastuinbouw.

J.P.N.L.RoordavanEysinga.Uitbreidingenverbeteringvanhet
grondonderzoek.Tuinderij19(1979)30-31.
Voor de analyse vanhet 1op 2volume-extract metwaterwordt op het
routine laboratorium teNaaldwijk een autoanalyzer ingebruik genomen.
De analyse die inenkelvoud zalworden uitgevoerd gaat allebelangrijke anionen enkationen omvatten.Door dezewerkwijze zal a)meer
informatie terbeschikking komen enb) snellerkunnen worden
gewerkt.

J.P.N.L.RoordavanEysinga.Uitbreidingenverbetering,ookin
grondonderzoek.Vakbl.Bloemisterij34,36(1979)44-45,47.(samenvatting:zieboven).
J.P.N.L.RoordavanEysinga,W.A.C.NederpelenM.Q.vanderMeijs.
Bemestingsonderzoekbijtrosanjers.Proefstn.BloemisterijNed.,
BloemisterijonderzoekinNederlandover1978(1979)52.
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J.H. Schepers.De toepassingvan stikstofoplossingen. 4.Vergelijking
van destikstofwerkingvanureanmet dievankalkammonsalpeterbij
fabrieks-enconsumptieaardappelen over dejaren 1973,1974en 1975.
Stikstof8,91 (1979)226-231.
In eenaantal proeven is de stikstofwerking vanureanvergeleken
met die vankalkammonsalpeter. Deproeven lagenop zand-enveenkoloniale grondenmet fabrieksaardappelen enopkalkhoudende kleigrondenmet consumptieaardappelen. De stikstofwerkingvan urean
kon indeze proeven gelijk gesteld worden aan die vankalkammonsalpeter,ook indien ureannahetpoten opkalkhoudende kleigronden
werd gegeven,mits demeststof maar direct werd ingewerkt.

J.H. Schepers.De toepassingvan stikstofoplossingen. 5.Vergelijking
vandestikstofwerking vanureanmet dievankalkammonsalpeterbij
suikerbietenopveenkoloniale grond. Stikstof 9,93 (1979)297-298.
Eerder zijn de resultaten besprokenvan deproevenmet stikstofoplossingen (urean)opwintertarwe,op aardappelen en suikerbieten.
Deproevenmet suikerbieten zijn genomen opkalkhoudende kleigronden,waarbij demeststoffen eenpaar wekenvóórhet zaaienwaren
gegeven ennietwaren ingewerkt. In dieproevenbleek dat dewerking
van urean gelijk gesteld konworden aan die vankalkammonsalpeter.
Indit artikel worden deresultaten vanproevenmet suikerbieten op
veenkoloniale grondbesproken,waarin de stikstofwerkingvan urean
(vloeibaar)isvergelekenmet dievankalkammonsalpeter (vast).

J.H. Schepers.Eendoseermachinevoorhetuitbrengen vanmengmestop
proefvelden.Landbouwmechanisatie 30,10 (1979)1117-1119.
Bijhet uitbrengenvanmengmest op proefveldenheeft men tot dusver
gebruik gemaakt vanpraktijkmachines. Daarnaast stond ook een door
het IMAGontwikkelde machine voor mengmestinjectie terbeschikking.
Omdat dezemachines niet voldeden aan deeisen die gesteld worden
aandeuitvoering van gedetailleerde werkzaamheden opproefvelden,
isdoormedewerkers vanhet Instituut voor Bodemvruchtbaarheid de
machine ontwikkeld die indit artikel wordtbeschreven enwaarvan
dewerking op een totaal ander principe berust dan de bovengenoemde
machines.

J.H. Schepers. Invloedvanhet stikstofniveauendelingvan de
stikstofgiftenmeten zonderbestrijding vande afrijpingsziekten
op dekorrelopbrengstenvan zomertarwe.ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde.Jaarversl. 1977 (1979)208-210.
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C.M.J. Sluijsmans. Meer dan 50 jaar compostonderzoek aanhet IB. VAMmededelingen 34, 2 (1979) 32-35.
Bij gelegenheid van h e t 5 0 - j a r i g b e s t a a n van de VAM b l i k t s c h r i j v e r
t e r u g op de samenwerking t u s s e n j u b i l e r e n d b e d r i j f en IB, i n h e t
b i j z o n d e r op de b e l a n g r i j k s t e onderzoekvragen inzake compost d i e
aan de orde z i j n geweest en op de antwoorden die verkregen z i j n .

K.W. Smilde. Effects of land-spreading of large amounts of livestock
excretaoncropyieldandcropandwaterquality.Comm.Europ.
Community,WorkshoponEffluentsfromLivestock,Oldenburg (1979)5pp.
Hardwoods like poplarmaybeused fordisposal oflivestock excreta,
but thispractice isnotrecommended forconifers.
An effectivewayofapplying livestock slurries tograssland isby
sprinkling irrigationofthediluted material during thegrowing
season.
Care shouldbetakeninnotoverdosing arable crops like sugarbeet
with livestock excreta becauseofdeterioration incrop qualityand
sugarextractability. Crops like silagemaize tolerate large doses
of livestock excreta,theexcessive amountsofnutrients,however,
polluting theground water (N)oraccumulating inthesoil profile
(P).

K.W.Smilde.Trendsinfertilizerformulationanduse.SymposiumEcon.
Comm.EuropeandFAO,Geneva(1979)14pp.
Trends infertilizer formulationandusearediscussed.
Themarked tendencyofsubstituting high-analysis forlow-analysis
materials inmanufacturing fertilizers islikely tocontinue.It
is also expected thattheuseofcompound fertilizers will further
expand attheexpense ofstraight fertilizers andthat liquid
fertilizers will gaininpopularity.
Further research onfertilizers resistant toleaching, volatilization
and immobilization isneeded.
The efficiency ofconventional fertilizersmaystillbeimproved
by choosing theright timeandmethod ofapplication andselecting
theproper fertilizer tosuit soil type,crop andclimatic conditions.
Exclusiveuseofhigh-analysis (coumpound)fertilizers entails lime
losses that shouldbecompensated for,buttend tobeneglected.
Indiscriminate useofmultinutrient (micronutrients-containing)
compound fertilizers seemswasteful,andhazardous fromtheviewpoint
of environmental protection.
Recent developments inmicronutrient carriersintheUSAwarrant
more extensive application ofsuchmaterials inWesternEurope.

L.vanderVeen.Veeljarigeproefmetvarkensdrijfmestopjongeveenkolonialegrond (AGM/IB0072).ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde.Jaarversl.1977(1979)146-170.
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D.WiersmaandB.J.van Goor.Chemical forms ofnickel and cobalt in
phloemofRicinus communis.Physiol.Plant.45 (1979)440-442.
Investigations were performed to study the chemical form in
whichnickel and cobalt are transported in sieve tubes.Ricinus
communis plantswere used since they alloweasy collection of
relativelypurephloemsap.In the experiments labelled nickel or
cobaltwere given to thenutrient solution. The tapped phloem
exudate was separated by gel filtration on Sephadex orby paper
electrophoresis.Nickel and cobalt werebound tocomplexing
organic compoundswith amolecular weight in the range of 10005000. The overall charge of the nickel complexwasnegative,and
thebulk of cobalt also appeared tocomplex toa compound with
negative overall charge.

L.K.Wiersum.A comparison of thebehaviour ofsome root systems

under r e s t r i c t e d aeration. Neth. J . Agric. Sei. 27 (1979) 92-98.
The limiting aeration requirements of anumber of crop plants were
measured,with oxygen diffusion ratevalues as aparameter. Tomato
andpeawere found tohave thehighest requirements,oats the
lowest,while tulip and potato are intermediate. This sequence
corresponds ratherwellwith field experience.
Tulip wasnot found tobe especially sensitive toaperiod of
anaerobic conditions.
Shallow rooting asaresult ofpoor soil aeration can restrict
the uptake of anumber ofmineral nutrients. In theseexperiments,
P andK aremore severely restricted thanCa orNO .

L.K.Wiersum. Ca-content ofthephloem sap inrelation to Ca-status
oftheplant.ActaBot.Neerl. 28,2/3 (1979)221-224.
Sieve tube exudatewas obtained fromRicinus communis plants
grown onnutrient solutions withvarying K:Caratio.TheK:Ca
ratio of the leaves and that of the exudate both appeared tobe
correlated with the ratio of thenutrient solution. The observed
correlations explain the generally observed linkagebetween the
Ca-level in transpiring greenplant parts and the degree of
severity of Ca-deficiency disorders sometimes observed infruits,
seedsorother carbohydrate sinkregions.

L.K.Wiersum. Effects ofenvironment and culturalpractices on
calciumnutrition.Commun.Soil Sei. PlantAnal. 10,1/2 (1979)
259-278.
Effects on Ca uptake through manipulation of the root medium
seem tobe mainly caused by shifts incompetition or relative
availability of Ca and ions such asK,NH ,and some others.
Cultural practices,which affect theabove ground environment
of theplant canhave effect in twoways. Primary distribution
of Ca in its xylempathway maybe affected or an influence on
the redistribution canbe assumed. Exchange, fixation,and
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sometimes evenmobilization are affectedby light,temperature and
transpiration.
Directmanipulation of theplant itself-such as grafting,pruning,
application of growth regulators,disease control,etc.- canin
many cases alsobe related tocertainprocesses involved inCadistribution over theplant.
L.K.Wiersum.Upon thecompletionofvolume SO.Apersonalaccount.
PlantSoil 51 (1979)EditorialII.
Een redactionelebeschouwing over deverrichtewerkzaamheden en
hetbeleid.
G.Wijnen.DebetekenisvanN-grondonderzoekvooraardappelen (KB
274enGV 316)ensuikerbieten (KB275enAGM 366). Proefboerderijen
Borgercomragnie,Emmercompascuumen Rolde.Jaarversl. 1977 (1979)
120-126.

G.Wijnen.DebetekenisvanN-grondonderzoek vooraardappelenen
suikerbieten.Proefveldverslag 1978voordeklei-akkerbouwinGroningenenFriesland,StichtingProefboerderijenNoordelijkeAkkerbouw (1979)61-63.
G.Wijnen.De stikstofbehoeftevanrogge,haverenaardappelen.
ProefboerderijenBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde.Jaarversl.
1977 (1979)136-141.
G.Wijnen.N-hoeveelhedeninrelatie totdeN-bepaling indegrond
bij aardappelenensuikerbieten.Proefveldverslag 1979voordekleiakkerbouwinGroningenenFriesland,StichtingProefboerderijen
NoordelijkeAkkerbouw (1979)66-68.
Rapporten
J. vâSdgr~-Bôon.Magnesiumgebrekbij tulpop zandgrond. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.6-79 (1979)67pp.
Gedurende twee jaarwerd deernstvanhet voorkomenvanmagnesiumgebrek in tulp op zandgrondbestudeerd doormiddel vanproefplekkenonderzoek.Voorbepaalde variabelenwaarvanverwachtkanworden
dat zemagnesiumgebrek inhetbladkunnenopwekken,werd eensamenhang geconstateerd met de inhetveld gevonden tijgering inhetblad.
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De correlatieswaren echter zo zwak dat overhet geheel deindrukwerd verkregen dathetmagnesiumgebrek inhet tulpeblad in
depraktijk op zandgrondwelvoorkomt,maar slechts inweinig
gevallen ernstig is zodat de schade aanopbrengst meestal klein
of zelfsnihilis.
Gedurende vier jarenmet eenpotproef met duinzandgrond en inhet
vijfde jaarmet eenvakkenproef werd dereactievan tulp opmagnesiumtoedieningbestudeerd. Erwerd echter geen invloed opgroei,
gebreksverschijnselen of produktie geconstateerd bijhet weglaten
vanmagnesium, ooknietbijweglaten gedurende enige jaren.

H.G.van g a s s e n enP.J.W.tenHave.Perspectievenvandehervoederingvanvar^ensdrij
finest
nabiologischeverwerking. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.8-79 (1979) 45pp.
De conclusies luiden alsvolgt:
(1)Devoordelenvan hervoedering van beluchtevarkensdrijfmest
(BVDM)als "drinkwater"voorvarkens berustenvooral op besparing
op de transportkosten enbesparing op devoertoeslag van fosfaat
enkoper.Een eventuelevoederwaarde vande organische stof inBVDM
kanhier nog bijkomen. Inhoeverre op fosfaat,koper envoer kan
wordenbespaard moetenvoederproeven uitwijzen.
(2)Als deverwachte besparing op de toevoeging van fosfaat enkoper aanhetvoer kanworden bereikt,danbetekent dit eenvermindering van debelasting van landbouwgrond met fosfaat enkoper uit
VDMmet 33%resp.50%.
(3)Verwerking ineen laagbelast actief-slibsysteem biedtwaarschijnlijkmeer perspectief danverwerking in eenhoogbelast actiefslibsysteem,vanwege grotere eenvoud engeringer risico. Bovendien
isde aangenomenvoederwaarde van de organische stof inBVDMbij
het hoogbelaste systeem onzeker.Het blijft devraag of deberekendemaximale besparingen opwegen tegen derisico's die dezewijzen
van recyclingmet zichmeebrengen.
(4)Compostering vanVDM samenmet strokan hoogstens een zeerbeperktebijdrage leveren aande oplossingvanhet mestoverschottenprobleem. De compost zalvermoedelijk slechts eenmatige ruwvoerkwaliteit hebben.

J.A. Grootenhuis,J.K. Mulder enH. Schuller.Het graanvruchtwisselingsproefveld PrLov I (0001)opdeproefboerderij Dr.H.J. Lovinkhoeve teMarknesse. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.4-79 (1979) 89pp.
Behandeld wordenderesultatenvan onderzoekmetwintertarwe en
zomergerst inde jaren 1946-1977.
Vande eersteperiode (1946-1965) isde invloed van verschillende
voorvruchten opdemate van aantasting doorvoetziekten enop
dekorrelopbrengstenweergegeven.Voorwintertarwe en zomergerst
bleek haver duidelijk debestevoorvrucht van de zomergraanvoorvruchten (zomertarwe, zomergerst enhaver). Devoorvrucht suikerbietenwas ietsminder gunstig dan devoorvrucht haver.Devoorvrucht aardappelenwasvoor wintertarwe aanmerkelijk gunstiger dan
voor zomergerst.Erwten envlaswarenvoor beide testgranen goede
voorvruchten.
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In 1962 isdeproefopzet gewijzigd. Voor beide testgranenwerd
overgegaan totde aanlegvanvier verschillende objecten.Vanaf
1965 zijn opde twee testgranen zesN-trappen aangelegd.
Uit de tweedeperiode (1965-1977)kunnen devolgende conclusies
worden getrokken.
Demonocultuur (object I)vanwintertarweheeft gemiddeld over
dertienproefjaren eenbelangrijk hogeremaximale korrelopbrengst
gegevendan demonocultuur van zomergerst (wintertarwe 5700kg
perha,zomergerst 4800kg perha)bij een optimaleminerale Ngiftvan resp. 130kg Nperha en 95kg Nper ha.Ook bij het
drieslagstelsel testgraan,testgraan,hakvrucht (object II)gaf
wintertarwe gemiddeld over achtproefjaren eenbelangrijke hogere
maximale opbrengst dan zomergerst (resp.6000 en 5100kgperh a ) .
Hetvierslagstelsel testgraan,aardappelen, testgraan, suikerbieten
(object III) isvoor beide testgranen eenriskantvruchtwisselingssysteem i.v.m.het optredenvan oogvlekkenvoetziekte. Als deze
voetziekte optreedt kanwintertarwe (indezelfde jaren)indeze
vruchtwisseling zelfs een lagere opbrengst geven dande continue
teeltvanwintertarwe.
Hetvierslagstelsel suikerbieten,haver,aardappelen, testgraan
(object IV)gaf gemiddeld overvier proefjaren bijbeide testgranen eenhogeremaximale korrelopbrengst (zomergerst +4%,wintertarwe +7%)danhetvierslagstelsel van object III in dezelfde
jaren. Devoor-voorvrucht haver in object IVgaf een positieve
interactie te zien tussendeminerale N-gift enhet aantal korrels
perm 2 invergelijking met de overige drie objecten bij beide
testgranen, zowel in 'voetziekte' als ingezonde'jaren. Nadere
bestudering van dit positieve havereffect isgewenst.
Behandeld wordendeveranderingen inde vruchtbaarheidstoestand
van degrond.Uit grondmonsteronderzoek bleek,dat er steeds
geringeverschillen tussendevier objecten zijn.Gemiddeld
warenhethumusgehalte enhet N-totaalgehalte opdevier tarweobjecten ietshoger dan op devier gerstobjecten.Het Pw-getal
was op object Iduidelijk hoger dan op de overige drie objecten;
kennelijkwordt door inschakeling vanhakvruchten indevruchtopvolgingmeer fosfaat afgeoogst dan bijde continue teelt van
graan. DeP-bemesting is op allevier objecten altijd gelijk
geweest.

G.Jager.Op zoeknaar grondendie Rhizoctonia solani onderdrukken.
Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 1-79 (1979)31pp.
Nabeschrijving van dedoelstelling vanhet onderzoek,van de
schimmel Rhizoctonia solani envan hetverschijnsel antagonisme
werd overhetverrichte onderzoek gerapporteerd.
Doormiddelvan onderzoekmet proefplekken,waarop zowelmet
Rhizoctonia besmet als schoon pootgoed isgezet,is geprobeerd
Rhizoctonia-onderdrukkende percelen tevinden.Vandevijftig op
klei- en zavelgronden aangelegde proefplekken,beplantmet vrij
zwaar besmette Bintjes,bleek geen hiervan Rhizoctonia-onderdrukkende eigenschappen te tonen.Alsmeest waarschijnlijke oorzaak
voor dit falenwerd genoemd de zware besmetting van het pootgoed
ende in 1978voor Rhizoctonia gunstige (weers)omstandighedenof
eencombinatievanbeide.

124

Vande twaalf proefplekken op zandgrondenmet het ras Ehud (licht
besmetmet sklerotiën)als proefgewas,bleken in 1978vier plekken
Rhizoctonia-onderdrukkende eigenschappen tehebben.Op ëënplek
wasdeonderdrukking sterk. In 1979 zalhet onderzoek op klei-,
zand-en zavelgrond wordenvoortgezet met uniform en licht besmet
pootgoed van het rasBintje.

G.J. Kolenbrander.De stikstofbalansvanbouw- engrasland ende
consumptiesector inNederland in 1970. Inst. Bodemvruchtbaarheid,
Rapp. 3-79 (1979)43pp.
Het blijkt dat erbijna 600minkg stikstof verloren ging in 1970
indecyclusvan land- en tuinbouwende consumptiesector van
voedingsmiddelen-industrie enbevolking. Eenanalysevandegrootte enaard van deverschillendeverliesposten leerde,dat er technisch gezien,verschillende oplossingenmogelijk zijn omdeverliezenaan stikstof terug tedringen.Devraag daarbijwas echter
telkensweer inhoeverre er eenabsolute energie-winst wordtverkregen en inhoeverre deoplossingen financieel-economisch haalbaar
zijn.Het isduidelijk dat dit,naast andere factoren,vooralbepaald wordt doordekostenvan energie,arbeid enkunstmest.
Alleen eendiepgaande economisch-technische studie,met integratie
van allemomentele know-how, zal een antwoord kunnen geven.Daarbij
kandannog devraag gesteld worden inhoeverre de "structuurvisie
Landbouw"mede alsuitgangspuntmoet worden gehanteerd.

L.C.N,de laLandeCremer,G. Lebbink enH.O. Groenwold. Invloed van
grondontsmettingmet DD opde stikstofhuishouding van eenmet rund-

veedri j finest of kippedrijfmest bemeste zandgrond t o t twee jaar na de
behandeling. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.7-79 (1979)36pp.
Door degrondontsmetting met DDwordt voorkomen datveelminerale
stikstof uit demest gedurende dewinter verloren gaat door uitspoeling. Inhetvoorjaar en indevoorzomer wordengrotehoeveelhedenammonium-N indebodem (tot80 cmdiepte)aangetroffen.Deze
stikstof werktminder effectief dannitraat-N.Vande bewaarde
stikstof gaatuiteindelijk toch nogvrijveel dooruitspoeling (in
nitraatvorm)verloren.

B.van Luit.Onderzoek naar het optredenvankopergebrek op Drentse
bosgronden. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.9-79 (1979) 18pp.
Degesignaleerdeverschijnselenvan Cu-gebrek innaaldhout op een
aantalDrentse bosgronden konden in aansluitend potproevenonderzoek
niet opnieuwworden aangetoond. Opverschillende gronden,met
strooisellagen van groveden,fijnspar en larix werdengeenduidelijke symptomenvankopergebrek waargenomen,noch inindicatorgewassen (kanariezaad, zomertarwe,tomaat ensla)noch indouglasspar.
Dergelijke symptomenwerdenalleenwaargenomen opdereferentiegronden (bolsterveen enheidepodzol). Incidenteel werden opbrengstverhogingen door toediening van Cuverkregen op strooiselgrond van
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grove den en larix.Gezien de lageCu-gehaltenindenaaldenvan
douglasspar opde strooiselgronden lijkt het tochwenselijk aandacht
te schenken aande Cu-voorziening op deze gronden.
Uit regelmatig verricht grondonderzoek op Cu bleek dat deonderlinge samenhang tussendeCu-HN0 3 -, Cu-EDTA-,Cu-totaal- enCu-NaClgehalten goed tot zeer goedwas.

B.van LuitenR. Boxma. Toetsing

van Fe-chelatenbij sierheesters

opbolsterveen.With a summary: Efficiency of ironchelates in
ornamental shrubs onsphagnumpeat. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.
5-79 (1979)21pp.
Inrecent potproevenonderzoek isdewerking vanhet Fe inverschillende Fe-chelatenbij chamaecyparis enchaenomeles op bolsterveen
vergelekenbij 3pH-niveaus.
Uit de resultatenvandeFe-gebrekscijfers,degemetenkatalaseactiviteit inhet blad endeopbrengsten bleek dathet als zuiver
gekwalificeerdeFe-EDDHA het bestvoldeed bij alle kalkniveaus
(pH-KClvariërend van 3,9 tot 6,1) indeproefmet chaenomeles.Dit
produktwerd niet getoetst indeproefmet chamaecyparis.DewerkingvanFe-EDTA enFe-DTPAbleef bij hogere pH achter ten opzichte
vanhet zuivere Fe-EDDHA. Zondermeer onvoldoende is eenander in
dehandel gebracht (onzuiver)produkt Fe-EDDHA,dat inbeide
proevenwerd getoetst en als inferieurmoest worden aangemerkt.
Indit produkt,dat tevens eenkleurafwijking vertoont,bleek slechts
eenderdedeelvanhet Fe indevormvan (zuiver)Fe-EDDHA aanwezig.
Debelangrijkste conclusieuithet onderzoek isde noodzaak om
chelaten teanalyserenmet de door Boxma ontwikkeldemethode voordat
ze indehandelworden gebracht.Alleen opdezemanier is tevoorkomendat er chelatenwordenverhandeld dieniet aande te stellen
eisenvoldoen.

H. Niers.Bemestingsproevenbij chamaecyparis encotoneaster inpot.
Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp 15-78 (1979) 148pp.
Een aantal proeven is opgezet omdeN-,P- enK-behoefte van boomteeltgewassen inpottenvast te stellen,demogelijkheid na tegaan
omdeN in langzaamwerkendevorm tegeven endemeest gewenste zuurgraad vandepotgrond tebepalen.
Éénjarig beworteld stekvan Chamaecyparis lawsoniana 'Silver Queen'
enbeworteld stekvan Cotoneaster dammeri 'Skogholm'werden gepot
inrondeplastic pottenmet 1,6 literveenhoudende potgrond.
Zowelmet sneloplosbare N-meststoffen alsmet de langzaamwerkende
meststoffenMagAmp 6+30+6+15, Osmocote 14+14+14,Gold N32+0+0 en
Floranid 28+0+0kon eengoede groeiwordenverkregen.
Erwas tussenbeide cultivars eenvrij geringverschil inP 2 0 5 ~en
K 2 0-,maar groter verschil inN-behoefte. Cotoneaster had bij de
meestevandegetesteN-meststoffenmeer Nnodig danChamaecyparis.
Een extra Ca-gift,indevormvan gips, naast de noodzakelijke hoeveelheid kalkvoor eenoptimale pH, isniet nodig.De pH-proeven
geven steunaanhet huidige RHP-bemestingsadviesvoor potgrond wat
betreft denoodzakelijke hoogtevandeaanvangs-pH (pH-H 04,8 tot
5,2).
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De gewenste gehalten aanvoedingselementen indepotgrond bij het
beginvan het groeiseizoen hangen afvanhet gebruikte bemestingssysteem.Goede groeivond meestal plaats bij gehalten aan hoofdelementendie doorhet Proefstation teNaaldwijk als laag worden
beschouwd.

C.vanOuwerkerk,A.E.R.Mes,K.Pot enK.H. Zschuppe.Onderzoek
naardemengendewerkingvanploeg en spitmachinemet behulpvan
cobalt-gemerktegrond enactiveringsanalyse. Inst. Bodemvruchtbaarheid,Rapp. 11-79 (1979)93pp.
Om inzicht tekrijgen indematewaarin de grond door grondbewerkingswerktuigen en,eventueel,door debodemfauna wordt gemengd
enverplaatst,werd in 1969opdeproefboerderijDr.H.J. Lovinkhoeve teMarknesse een oriënterende proef uitgevoerd.
Met een speciaal daartoe ontwikkeldedoseerinstallatiewerd een
dun laagjemet Cogemerkte,waterige grondsuspensie ophet oppervlak aangebracht.Na opdrogenwerd het goed aanhet oppervlakgehechte laagje ondergeploegd, resp.gespit,terwijl het op één
akker aande oppervlakte isgebleven (objectvastegrondsteelt).
Herfst 1970werdenmonsters genomen,waarin hetvoorkomenvan Co
door activeringsanalyse kwantitatief zou kunnenworden vastgesteld.
Tenbehoevevandezebemonstering werd speciale apparatuur ontworpen engebouwd.
Op het objectvastegrondsteelt kan alleen eenverplaatsing van het
opgebrachte Co-slib doorwormen e.d. wordenverwacht (zgn.biologischegrondbewerking).Hierwerd bemonsterd in lagenvan 2\ cm
dikte tot 30cmdiepte.De bemonstering werd buitendegrenzenvan
hetveldjevoortgezet i.v.m.eenmogelijke zijwaartse verplaatsing.
Ophet objectmachinaal spittenwerd bemonsterd in lagenvan 5cm
dikte tot30cm-mv,waarbij rekening werd gehoudenmet eenmogelijkevoorwaartse verplaatsing van de grond bij het spitten.
Op het object ploegenwerd eveneens in lagenvan 5cmdikte tot
30cm-mv bemonsterd. Hierbijwerd rekening gehoudenmet de
teverwachtenmaximale enminimalewaardenvandevoorwaartse en
dezijdelingeverplaatsing vande grond bijhetploegen.
Geziende hoge kostenvan deactiveringsanalyse kon slechts een
gedeeltevandemonsters ter analyseworden aangeboden.
Uit de Co-gehaltenvande onderzochte grondmonsterskon het technologisch effectvande ploeg envan de spitmachine globaal worden
afgeleid. Tevenskon enig inzichtwordenverkregen indematevan
grondverplaatsing door debodemfauna.
Het geheel overziende kanworden gesteld dat de gevolgde methodiek
goed uitvoerbaar,doch zeer arbeidsintensief is.

C.vanOuwerkerk,M. Pot enD. Daniels. Rationele enminimale grondbewerking ineenruimbouwplan.Jaarverslag 1976vanhetonderzoek op
hetpermanentegrondbewerkingsproefveld IB 0011 opdeDr.H.J. Lovinkhoeve teMarknesse. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 2-79 (1979) 71pp.
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De indrukwerd verkregendat hetvochttransport inbewerkte en
niet bewerkte grond sterkverschillend is.Door de ongestoorde
capillaire opstijging vanwater uit diepere lagenblijft inhet
voorjaar het oppervlak vanniet bewerkte grond veel langer nat
dan bij opwintervoor geploegde grond. Ditmaakt de zaaibedbereidingvoorvroeg te zaaien gewassen problematisch,maar kan later
inhet groeiseizoen tijdens droge perioden degroeivan het gewas
positief beïnvloeden.
Opniet bewerkte grond isdegrond onder het zaaibed zodicht en
vastdat dekiemwortels ermoeilijk inkunnendoordringen. Bovendien isde aansluiting tussen het te losse entegrove zaaibed
endevaste ondergrond slecht,zodat het zaaibed sneluitdroogt.
De opkomst isdaardoorvaak zotraag enonregelmatig dat het
onkruid onvoldoende doorhet gewas wordt onderdrukt.
De beworteling vanbruinebonen bleek opniet bewerkte grond geconcentreerd inde laag 5-10 cm-mv;demeestewortels liepen
horizontaal over de zeervaste ondergrond. Opgeploegde grond
was debeworteling regelmatig verdeeld over de laag 5-20 cm-mv.
De opbrengst van aardappelen enbruinebonenwas opniet bewerkte engeploegde grond vrijwel gelijk; zomergerst echter gaf op
niet bewerkte grond een ca.20%lagere opbrengst dan op geploegde
grond.

J. Prummel.Fosfaatwerkingvan Thomaskali inafhankelijkheid van de
korrelgroottevandemeststof. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.
10-79 (1979) 13pp.
Gekorrelde Thomaskalikomt als fosfaatmeststof langzamer totwerking,maar onderscheidt zich ruim een half jaarnade toediening
vrijwelnietvanhetpoedervormigeprodukt.
Hoewel deverschillen betrekkelijk gering zijn enbovendien niet
betrouwbaar vaststaan, is er een ietsbetere werking bij fijnere
korreling.Eenvroegtijdige toediening verbetert dewerking en
vermindert dekans op chloorschade.

H.C.Vierveijzer,A. Lepelaar enJ. Dijkstra.Analysemethodenvoor
grond,rioolslib,gewasenvloeistof. Inst. Bodemvruchtbaarheid
(1979)259pp.

Elders

verschenen

H.N. Kerdijk,m.m.v.K.H. Zschuppe.Kwaliteitsonderzoek vanbaggerspecie inhetRotterdamsehavengebied in 1977.Waterloopkd. Lab.,
Delft,en Inst.Bodemvruchtbaarheid,Haren (Gr.), Rapp.M 1500 (1979)
27pp,32bijl.
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J.W.M.Koeken.Zwaremetaleninaquatischesystemen:Toepassingvan
devoltammetriebijhetonderzoeknaarzwaremetalenendebindingsvormendaarvaninaquatischesystemen.Waterloopkd.Lab.,Delft,en
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Haren (Gr.),Rapp.M 1468-V(1979).
Werkgroep"Mineraleninkrachtvoerinrelatietotbemestingen
milieu".Degehaltenvanmengvoedersaanenkelemineralebestanddelenmetbetrekkingtotdebehoeftevandedieren,deuitscheiding
inmestenurine,alsmedeenkelegevolgenvoorbodem,plantendier
II.Beekbergen,Inst.v.Pluimveeonderzoek(secr)(1979)70pp.
Resultatenvanhetonderzoeknaardemineralesamenstellingvan
mengvoedersenvangrondstoffenvoormengvoedersin1976-1977in
vergelijkingmet1973-1974.
Toevoegingvankoperenzinkaanmengvoedersvoormestvarkens.
Debetekenisvanenkelezwaremetalenenfluorideindediervoedingenvoordepiantevoeding.
Dehoeveelhedenfosfor,kalium,koperenzinkdieuithetmengvoer
indedierlijkemestterechtkomen.
AanbodvanuitmengvoederstenopzichtevanbehoefteaanP,K,Ca
enZneninvloedvandemestbankenopdeverdelingvandezemineralenoverdecultuurgrond.
WaterloopkundigLaboratoriumenInstituutvoorBodemvruchtbaarheid.
M1468deelIII.Geochemisch-biologischonderzoeknaarhetvoorkomenengedragvanzwaremetaleninNederlandsezoetwatergebieden.
Interimverslagoverdewerkzaamheden1977-1978.ZMAS33(1979)75pp.
Uitgaven met een beperkt

verspreidingsgebied

Nota 's
P.Datema.Hetcontaminatie-vrijvoorbehandelenvangrondmonstersvoor
analyseopzwaremetalen.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota66(1979)
16pp.
H.O.Groenwold.Onderzoeknaardebruikbaarheidvande 'Sudburybodemtest'.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota63(1979)11pp.
J.A.Grootenhuis,J.K.MulderenH.Schuller.Verzameldeproefgegevens
vanhetpermanentegraanvruchtwisselingsproefveld IB0001 (PrLov1)
vandejaren1962t.e.m.1977.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota75
(1979)4pp.
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H.Laman.Enigeliteratuurwaardenvangehaltenaancadmium,lood,
kwikenarseeninvoedingsmiddelen.Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Nota70(1979)29pp.
J.Lubbers.Opbrengstenchemischesamenstellingvanwortelenop
jarenlangmetVAM-compostbemestegronden.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota69(1979)52pp.
J.Lubbers.Opbrengstenchemischesamenstellingvansperciebonenop
jarenlangmetVAM-compostbemestegrondsoorten.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota76(1979)51pp.
J.K.Mulder.Verzameldeproefgegevensvanhetpermanentevruchtwisselingsproefveld IB0004(PrLov 4). Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota65
(1979)39pp.
H.Niers.DeinvloedvanpH,tuinturf-enMg-giftbijdeteeltvan
Callunavulgaris 'Carmen'en 'Cuprea'opzandgrond.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota62(1979)24pp.
M.vanNoordwijk.Fysischeenchemischeeigenschappenvansteenwol
alssubstraatvoorplantenteeltzonderaarde.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota73(1979)25pp.
C.vanOuwerkerk.Verslagvanbezoekenaanonderzoeksinstellingenin
EngelandenSchotland,van21-26mei1979.Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Nota72(1979)28pp.
C.vanOuwerkerkenM.Pot.DechemischesamenstellingvanhetgrondbewerkingssystemenproefveldWs38teWestmaas,15januari1976.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Nota79(1979)29pp.

F.RiemVis.Nitrogensupplybythesoilunderhumidtropical
conditions.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota74(1979)26pp.
J.RisenJ.Wolf.DebemonsteringsfoutvandeN-mineraal-bepaling
opbouwland.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota64(1979)14pp.
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K.W.SuildeenW.vsnYDriel.Eenonderzoeknaarhetcadmiumgehalte
inhetgewasinafhanRelijkheidvanhetcadmiumgehalteindegrond.
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota67(1979)23pp.
H.Velvis.Deinvloedvanvochtentemperatuuropde(antagonistische)microflora indegrond. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota71
(1979)15pp.
D.Wiersma.Deverdelingvanboriumin tomate-enaardappelplant
bijeenverschillendvoedingsniveau. Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Nota68(1979)16pp.
Eldere

verschenen

G.H.Arnold.NP-rijenbemestingvansnijmaïs,1977.Landbouwkd.Bur.
Ned.Stikstofmeststoffen Ind.,Versl.B328(1979)26pp.
G.H.Arnold.Potproevenmetfosfaatmeststoffen,1974.Landbouwkd.
Bur.Ned.Stikstofmeststoffen Ind.,Versl.B277(1979)18pp.
G.H.ArnoldenK.Dalz.Potproevenmetfosfaatmeststoffen,1978.
Landbouwkd.Bur.Ned).Stikstofmeststoffen Ind.,Versl.E1 (1979)
32pp.
A.BrakenW.H.Prins.Beweidingsproef,Gortel,1977.Landbouwkd.
Bur.Ned.Stikstofmeststoffen Ind.,Versl.B323(1979)41pp.
K.Diïa. Zwavel-gecoateureumopgrasland,1973(P.F.J.vanBurg).
Landbc^iwkd.Bur.Ned.Stikstofmeststoffen Ind.,Versl.B251 (1979)
8pp.

H.yAE Dijk.Mineralisatiesnelheidvanorganische stofuitmestin
dejg*ûjid.In:MegistaContactdagenOnderzoekers, IAC,Wageningen (1979)
206-214.
H.G.,vàèFaassen.Perspectievenvandehervoederingvanvarkensdrijfmestißrüiologischeverwerking.In:MegistaContactdagenOnderzoekers
IAC,Wageningen (1979)103-108.

131

R.G.Gerritse.Mobiliteitenmineralisatievanorganischefosfatenuit
drijfmestindegrond.In:MegistaContactdagenOnderzoekers,IAC,WageningenII(1979)225-228.
L.C.N,delaLandeCremer.Dekwaliteitvanhetgrondwaterbijeenmestput
voorrundveedrijfinestoprivierkleieneenvloeiveldvoorvarkensdrijfmest
opzandgrond.In:MegistaContactdagenOnderzoekers,IAC,Wageningen
(1979)245-248
L.C.N,delaLandeCremer.DeN-,P-,enK-huishoudingvaneenzandgrondondersnijmaïsbijjaarlijksebemestingenmetgrotehoeveelhedenrundveedrijfmest.In:MegistaContactdagenOnderzoekers,IAC,Wageningen(1979)230-233.
J.Postmus.VroegeN-bemestinggrasland,1974.Landbouwkd.Bur.Ned.StikstofmeststoffenInd.,Versl.B266(1979)23pp.
J.Postmus.VroegeN-bemestinggrasland,1975.Landbouwkd.Bur.Ned.StikstofmeststoffenInd.,Versl.B284(1979)41pp.
W.H.PrinsenA.Brak.StalmestenN-reactiegrasland,Gortel,1977.
Landbouwkd.Bur.Ned.StikstofmeststoffenInd.,Versl.B322(1979)
21pp.
W.H.Prins,G.J.G.RauwenJ.Postmus.JaarproduktieenN-reactiegrasland,1977.Veeljarigeproefopklei,Finsterwolde.Landbouwkd.Bur.
Ned.StikstofmeststoffenInd.,VerslB321 (1979)33pp.
W.H.Prins,G.J.G.RauwenJ.Postmus.N-bemestinggraslandnadroogte,1976.
Landbouwkd.Bur.Ned.StikstofmeststoffenInd.,Versl.B317(1979)11pp.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.Beïnvloedingvan
hetnitraatgehaltevanindewintergeteeldesladoordezeopwatercultuurenigetijdgeenstikstoftegeven.Proefstn.Tuinbouwonder
Glas,Naaldwijk,InternRapp.5(1979)5pp.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.EenlateherfstteeltvanslaopsteenwolmetdiverseNH^-concentratiesindevoedingsoplossing.Proefstn.TuinbouwonderGlas,Naaldwijk,InternRapp.1
(1979)4pp.

132

J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.ProefmetN-serve
alsnitrif
icatieremmerbijdeteeltvanslaonderglas.Proef
stn.Tuinbouw
onderGlas,Naaldwijk,InternRapp.2(1979)3pp.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs.Verslagvaneen
oriënterendeproefomtrenthetoptredenvanammoniumvergiftigingbij
enkelegewassenopwatercultuur.Proefstn.TuinbouwonderGlas,Naaldwijk,InternRapp.3(1979)3pp.
J.H.Schepers.N-bemesting tarwe,1976.Landbouwkd.Bur.Ned.Stikstofmeststoffen Ind.,Versl.B313 (1979)60pp.
J.H.Schepers.Ureanoverbemestingwintertarwe,1977.Landbouwkd.Bur.
Ned.StikstofmeststoffenInd.,Versl.B331 (1979)17pp.
Voordrachten
G.H.Arnold
BepalingvandeP-werkingvanmeststoffen d.m.v. incubatieenPwbepaling. (Stafvergadering IB,Haren,20december.)
R.ArnoldBik
Fosfaat-enmagnesiumbemestingbijAnthurium andreanum. (Anthuriummiddag ProefstationAalsmeer, 15februari.)
BemestingsproevenbijCymbidium. (Vergadering NTS-Cymbidium-commissie,Aalsmeer,19juni.)
BemestingsproevenbijAlstroemeria. (Vergadering NTS-Alstroemeriacommissie,Aalsmeer,20juni.)
Effectofirrigationwatersalinityonpostharvestperformanceofcyclamen
grownonrockwoolorpottingcompost.(Symposium'Substratesinhorticultureotherthansoilsinsitu',Auchincruive,Schotland,20september.)
Dekwaliteitseisenvangietwatervoor orchideeën. (NederlandseOrchideeënVereniging,Aalsmeer,20oktober.)
oekel
Beregeningenbodemstructuur.(VoorlichtersNoordelijkKLeigebied,Wehe
denHoorn,8januari;Bedrijfstakdeskundigen,Wageningen,7maart.)
Groeivanplanten d.m.v.bodemfysische eigenschappen. (Studenten
UbboEmmiusLeraren opleiding,Haren,8en12maart.)
Bearbeitbarkeit desBodens imFrühjahr. (Joegoslavische studenten,
Haren, 13juni.)
Bespeelbaarheid vangrassportvelden. (Consulentschap voor Tuinaanlegen-onderhoud,Haren, 21 juni.)
Betekenisvankalkinhetmoderne bedrijf. (Bestuur Stichting Nederlands Kalkbureau,Haren,4juli.)
Theworkability ofthesoilinspring inrelationtomoisture
contentandmoisture transport. (International Soil Tillage
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Research Organization, Stuttgart, 10tot IA september.)
Invloed vandeontwatering opdebewerkbaarheid ende structuur
vande grond. (CBTB,Ulrum, 11 december.)

der Boon
Dressing or spraying calcium forbitter pit control. (Conference
onmineral nutrition and fruit quality of temperate fruit zone
trees,Canterbury-Engeland, 4 april.)
J.vander Boon,P.Delver enL.K. Wiersum. Symposium:Minerale
voeding enkwaliteit vanvruchtbomen ingematigde luchtstreken.
(Vergadering Afdeling Bemesting inde tuinbouw, IB,Haren, 19
april.)
Soil testing inhorticulture (9th International Course onVegetableGrowing,Haren, 2tot 4 oktober.)
Paneldiscussion onfertilizationproblems. (9th International
Course onVegetable Growing,Wageningen, 5 oktober.)

R. Boxma
De toepassing vanmetaalchelaten alsmeststoffen endekwaliteitscontrole opdeze produkten. (Vergadering Afdeling Bemesting
inde landbouw, IB,Haren, 24oktober;Werkgroep Analytische Chemie,
IB,Haren, 2november; Stafvergadering, IB,Haren, 20december.)

P.Délver
Ka-tiumhuishouding inboomgaarden. (Coll.Bodem enBemesting,LH,
Vakgroep Bodemkunde enbemestingsleer,Wageningen, 10januari.)
Ontwikkelingen indebemesting van boomgaarden. (Studiekring
Fruittelers, St.Truiden (België), 9 februari.)
Invloed van boomgaardfactorenop stip bij appels. (Fruitteeltvoorlichters enbodemspecialisten,Wageningen, 7maart.)
DieEntwicklung der Stickstoffdüngung inden Obstanlagen der
Niederlande. (Universiteit Halle-Wittenberg,Fruitteeltdag, Halle
(DDR), 14maart.)
Uptake of nutrients by trees grown inherbicide strips. (Conf.on
Mineral nutrition and Fruit quality,Canterbury (Eng.), 2april.)
Theuse of leaf analysis inpredicting storagequality. (Conf.on
Mineral nutrition and Fruit quality,Canterbury (Eng.), 5 april.)
Soilfertilityresearch inorchards. (Deeln. Intern.Course on
SoilFertility (Wageningen) teWilhelminadorp, 11 april.)
Ontwikkelingen inhet onderzoekvande bodemkundige afdeling. (Info-middag personeelProefstationvoor deFruitteelt,Wilhelminadorp,
23 april.)

cstofbemestingvan tarwe. (Graandag (inhet kadervan Voorl.
dagenvan ACG), Groningen, 12januari.)
Stikstofbemesting engewasbescherming bijwintertarwe.(Instructiebijeenkomst Vulcaan,Agr.Unie en Bayer,Hardegarijp, 1februari;
Instructiedag Vulcaan enBayer,Gorichem, 12februari;Verg.UKF,
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Vulcaan enBayer,St.Annaparochie, 20 februari.)
Deverdeling van stikstofbemesting bijwintertarwe. (Bedrijfsleiders
akkerbouwproefboerderijen,Lunteren,7 februari.)
Intensieve tarweteelt. (LBK-vergadering,Vaassen,9 februari.)
De bemesting van suikerbieten. (Verg.UKF,Vulcaan enBayer,St.
Annaparochie, 20februari.)
Debetekenisvanbrouwgerst inWest Europa. (Groep IerseBoeren,
Heerenveen, 10mei.)
Intensivewheat growing inTheNetherlands. (UKF-Conferentie,
Basingstoke (Engeland),11juli.)
Relatie tussen stikstof-grondonderzoek en optimale stikstofgift bij
zomergerst. (Agr.Adv. Comm.NIBEM, Zeist,20 augustus.)
N-bemesting suikerbieten opbasisvangrondonderzoek (Belgischebezoekers,Haren,9oktober.)
Stikstofbemesting en ziektebestreiding vai.tarwe. (Gron.Mij van
Landbouw,Uithuizermeden, 16 oktober.)
Thenitrogen fertilizing ofwinter wheat and theuse of soil nitrogen
analysis. (UKF,Bury St.Edmonds enHuntingdon (Engeland), 30en
31 oktober.)
Resultatenvande stikstofbemestingsproeven opgranen. (Spec.Bodem
enBemesting,Wageningen, 14november.)
De stikstofbemesting vanbrouwgerst opbasisvan grondonderzoek.
(Vergadering afdeling Bemesting inde landbouw, IB,Haren, 26november.)
Ervaringenmet de teelt vanwintertarwe. (CLM-Meppel,Hoogeveen,
26 november.)

iel
Analyiische aspectenvanhet zware-metalenonderzoek. (Leerl.Laboratoriumschool Groningen,Haren,9 januari.)
Zwaremetalen, eenreëel probleem voor deNederlandse landbouw.
(Bedrijfsleiders akkerbouwproefbedrijven, Lunteren,6 februari.)
Zwaremetalen inriviersedimenten. (StudentenUbbo Emmius Leraren
opleiding,Haren,8maart.)
Gevolgenvan landbouwkundig gebruikvan riviersedimenten. (Colloquium Bodem enBemesting,LHWageningen, 18april.)
Zwaremetalen in rivier- enhavenslib. (Vergadering Afdeling Bemesting inde landbouw, IB,Haren, 15mei.)
LandwirtschaftlicheNutzung vonkontaminierten Flusssedimenten.
(Prof.Finck,Prof.Hoffman en studentenUniv. Kiel-Inst. für
Pflanzenernährung,Haren,9juni.)
Plantuptake of heavymetals from soils reclaimed by the addition
of dredged material from theRhine river. (Plant Bioassay Group,
Waterways Experiment Station,Vicksburg (Mississippi,USA),12juni.)
Het zware-metalenonderzoekaanhet IB. (StudentenUbbo EmmiusLeraren opleiding,Haren, 22 november.)
Agrarische en analytische aspectenvanhet zware-metalenonderzoek
aanhet IB. (LeerlingenHBO,MBO-Laboratoriumschool,Groningen, 18
december.)
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H.vaipBîjk
Over^jarganischestof,stikstof enmicroben indegrond. (Buitendienst IB,Haren,22 februari.)
Over dekwaliteit vande organische stof. (Bestuur Stichting Akkerbouwproefbedrijven e.a., Borger, 1maart.)
Mineralisatiesnelheid van organische stikstof uitmest inde grond.
(Megista Contactdagen,Wageningen,6en 7maart.)
Standardized methods for thephysical analysis of plant substrates.
(Symposium 'Substrates inhorticulture other than soil insitu',
Auchincruive-Schotland,20 september.)
Testing of toxicological effects of pesticides on the soilmicroflora. (Ecotoxicology group of theOECD Test Harmonisation
Programme,Delft,3oktober.)
Problematiek vanbestrijdingsmiddelen inhet bodemmilieu. (Studenten
UbboEmmius Lerarenopleiding,Haren 9en 11 oktober.)

T.A. vanDijk
Maximaal toelaatbare hoeveelheden dierlijkemest op bouwland.
(Bedrijfsleiders akkerbouwproefbedrijven,Lunteren,7 februari.)
Normen enmodel voor het berekenen vanmestoverschotten. (Provinciale Ingenieurs Milieuzaken,Wageningen, 13maart.)
Maximalehoeveelheden dierlijkemest op landbouwgrond. (Comm.
Milieu Landbouw,Gew.Raad Landbouwschap Noord-Brabant,Tilburg,
28 augustus.)

assen
transformations during the composting of manure/straw
. (Symposium onStrawDecay,Hatfield (Eng.), 11 april.)
Perspec&ievenvan dehervoedering vanvarkensdrijfmestnabiologischeyiJrwerk-ing. (Megista Contactdagen,Wageningen,6maart.)

Th.J. Ferrari
System dynamics (3voordrachten). (International Post-Graduate
Course "Dynamic Simulation in Crop Protection,Wageningen, 23 tot
31 januari.)
Voordracht over Systeem-analyse. (Medew. en studentenvan het
Fysisch geografisch enbodemkundig laboratorium,Universiteit van
Amsterdam, 27 april.)

R.G. Gerritse
Effectvan rioolslib op het adsorptiegedrag vanmetalen inde bodem.
(Werkgroep Transport enaccumulatieverschijnselen i.v.m.bodemverontreiniging, LH Wageningen, 10oktober.)
Transport van organisch fosfaat uit dierlijkemest inde bodem.
(Stafvergadering, IB,Haren, 18oktober.)
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B.J.van Goor
Analytische aspectenvan het onderzoek naar zwaremetalen, (door
P.vanLune enD.Wiersma). (IB-Werkgroep "Chemische Analyse",
Haren,20april.)
Zwaremetalen in landbouwgewassen inverband met devolksgezondheid. (CABO,stafvergadering,Wageningen, 26 november.)
Inventarisatie zwaremetalen ingrond engewas. (Vergadering afdeling
Bemesting inde tuinbouw,IB,Haren,20december.)

A.J.deGroot
Zwaremetalen inaquatische ecosystemen. (Natuurwetenschappelijk
Gezelschap,Wageningen, 13februari;StudentenUbbo Emmius
Leraren opleiding,Groningen, 12maart.)
Zwaremetalen indeNederlandse delta. (Vakantiecursus Rijnproblematiek,THDelft,20 april.)
Schwermetalle in Sedimenten indem Niederländischen Delta. (StudentenUniversiteit Kiel,Groningen,9 juni.)
Contribution to the standardization of the analysis of heavy metals
insediments, (ICES-Workshop on 'Sediment and Pollution Interchange
in Shallow Seas and the Interpretation of Data from suchstudies.
(NIOZ-Texel,25 september.)
Heavymetals in theDutch delta. (University ofMaryland, College
Park (USA), 4december;Virginia Institute ofMarine Science,
Gloucester Point (USA), 7december;Louisiana State University,
Baton Rouge (USA), 10december.)
Plant uptake of heavymetals from river sediments. (Louisiana State
University, Baton Rouge (USA), 11 december.)
Standardization of the analysis of heavymetals insediments.
(Louisiana StateUniversity, BatonRouge (USA),12december.)

J.A.Grootenhuis
Proefresultatenvan het proefveld PrLov 4 (0004). (Vergadering
afdeling Bemesting inde landbouw,Haren,27 februari.)
Resultatenvan onderzoek op deproefvelden PrLov 1 (IB 0001),
PrLov 4 (IB 0004)enPrLov 6 (IB 0006). (opleidingscentrum voor
leraren,afd.chemie enbiologie,Utrecht, 11 oktober en 29november.)

S.deHaan
Eigenschappenvan zuiveringsslib en stadsvuilcompostmet het oog
ophun toepasbaarheid inderecreatieve sector. (Techn.Dag Hoofden
Beplantingen indeprovincie Groningen,Haren, 17januari.)
Chemical composition of drainage water from sewage sludges,used
asplant substrates. (European Symposium on characterization and
use of Sewage Sludge,Cadarache (Fr.), 14februari.)
Die chemische Zusammensetzungvon Dränwasser ausmit Müllkompost
und Klärschlamm behandelten Böden. (Deutsch-Niederländische Arbeitsgruppe "Siedlungsabfallkomposte",Braunschweig (BRD), 13maart;
Verband Deutscher LandwirtschaftlicherUntersuchungs und Forschungsanstalten,Münster(BRD), 21maart.)

137

Toepassing van zuiveringsslib en stadsvuilcompost involkstuinen
enrecreatieterreinen. (Consulentschap voor Tuinaanleg- enonderhoud,Haren, 21 juni.)
Toepassingsmogelijkheden van zuiveringsslib inde landbouw. (Zuiveringsschap Drenthemetvertegenwoordigers vande landbouworganisaties,Haren,25 juni.)
Het gebruikvan zuiveringsslib en stadsvuilcompost inverband
met de daarinvoorkomende zwaremetalen. (Stichting Nederlands
LandbouwKalkbureau,Haren,4 juli.)
Einflussvon organischer Düngung auf dasmaximal erreichbare
Ertragsniveau in langlaufendenniederländischen Feldversuchen.
(Najaarscongres VDLUFA, Giessen, 21 september.)
Effect of nitrogen in sewage sludge onnitrogen incrops and
drainagewater. (Werkgroep 4van deGezamenlijke EEG-Actie:
Behandeling engebruik van zuiveringsslib,Dijon, 26 september.)
Report of research projects concerning sewage sludge. (Werkgroep
4vandeGezamenlijke EEG-Actie:Behandeling engebruik van
zuiveringsslib,Dijon, 27 september.)
De fosfaatwerkingvan zuiveringsslib en stadsvuilcompost. (Vergadering afdeling Bemesting inde landbouw, IB,Haren, 26 november.)
Zuiveringsslib alsmogelijke bronvoor organische stofvoor toepassing op sportvelden. (Werkgroep Organische Stof Sportvelden,
Haren,13december.)

.Jager
Rhizoctonia solani enz'nantagonisten inaardappelakkers. (Verenigingvoor Bedrijfsvoorlichting,Tzummarum, 25 januari.)
Zijn er inde aardappelteelt Rhizoctonia solaniwerende gronden?
(Commissie Knolziekten,Wageningen, 26 november.)

A.deJager
Invloed gelocaliseerde toediening vanvoedingsstoffen. (Stafvergadering,IB,Haren, 15november;Werkgroep Gewasreacties,Wageningen, 12december.)
Study of the root system. (9th International Course on Vegetable
Growing,Haren,3en4 oktober.)

D.J.C.Knottnerus
Tweekortevoordrachtenmet demonstraties van dewindtunnel.
(Cursisten 9th International Course onVegetable Growing,Haren,
2 en3oktober;StudentenHLS,Haren, 9en 11 oktober.)

J.W.M.Koeken
Voltammetrie-methodevoor bepaling van zwaremetalen inwater.
(Werkbespreking Afdeling Scheikundevan de grond,Haren,2
februari.)
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G.J. Kolenbrander
Invloed van bemesting opdeverliezen aan stikstof en fosfaat door
uitspoeling. ("ApplicatiecursusMilieukunde"georganiseerd door de
HLS;HTS teLeeuwarden endeHogere Schoolvoor de Levensmiddelentechnologie teBolsward,Leeuwarden, 11 januari.)
DeN-balansvanbouw-engrasland ende consumptiesector inNederland in 1970 (Bedrijfsleidersakkerbouwproefbedrijven,Lunteren,
7 februari;NRLO-symposium "Energiebesparenvia stikstofbesparing",Wageningen, 16mei.)
Bijdragevan de oppervlakkige afspoeling aande verontreiniging
van het oppervlaktewater. (PAO-cursus 'Veehouderij enMilieu',
Wageningen, 29 augustus.)
Invloed bemesting op kwaliteit van grond- enoppervlaktewater.
(Applicatiecursus HTS,Leeuwarden, 11 september;StudentenUbbo
EmmiusLeraren opleiding,Haren, 9en Î0oktober.)
Soilnitrogen and fertilizer need of cereals and rootcrops.
(Wetenschappelijke medewerkers engroepenboeren,Huntingdon,
Bury St.Edmunds and Boxworth, 29oktober tot 2november.)

L.C.N,de laLande Cremer
Stroalsmeststof enbodemverbeterendmiddel. (Landbouwstudieclub,
Zevenbergen, 10januari.)
Voedselvoorziening, bemesting enmeststoffen. (MensoAltinghschool,
Paterswolde, 20januari;St.Maartenscollege,Haren, 22januari
(2x); Zernike college,Helpman, 19maart.)
DeN-huishouding van de grond in eenveeljarigeproefmet rundveedrijfmest op zandgrond. (Vergadering afdeling Bemesting inde landbouw,IB,Haren, 27 februari.)
De N-,P-, K-huishouding van een zandgrond onder snijmaïsbij
jaarlijkse bemestingenmet grotehoeveelheden rundveedrijfmest.
(Megista Contactdagen,Wageningen, 6 en 7maart.)
Dekwaliteitvanhet grondwater bij eenmestput voor rundveedrijfmest op rivierklei en eenvloeiveld voorvarkensdrijfmest op zandgrond. (Megista Contactdagen,Wageningen,6 en 7maart.)
Bodemkundige aspecten i.v.m.hetmengvoedergebruik. (LedenwerkgroepM.I.K. envertegenwoordigers mengvoederindustrie, Beekbergen,
15 juni.)
Dierlijke organischemest. (30eHeterosis-cursus 1979-'80,Wageningen, 10december.)
Stroalsmeststof enbodemverbeterend middel. (Werkgroep Veenkoloniën,Veendam, 11 december.)
Alternatieve landbouwmethoden. (CBTB,Zuidhorn, 17december.)

G. Lebbink
Effectvan bestrijdingsmiddelen opdemicroflora vande grond.
(Bedrijfsleiders akkerbouwproefbedrijven,Lunteren,6 februari.)
Biologie van debodem, (functionarissen werkzaam bij:Waterschappen,Rijks-enProv.Waterstaat,RIJP,Provinciale besturen,
Drinkwaterleidingmaatschappijen, Gemeenten,grote Ingenieursbureaus,VOMIL,Min.van Verkeer enWaterstaat,Landbouw, enEconomische Zaken,LedenvanVNO, SVA enVer.Krachtwerktuigen, Bunnik,
11mei.)
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Nitrogen transformations. (International Workshop on 'Side-effects
ofpesticides onnon-target soilmicro-organisms,Jealott's Hill
Research Station,Bracknell (Engeland), 22november.)

H.Loman
Hardheid en fijnheid vankalkmeststoffen. (Wetenschappelijke Advies
Commissie vanhetNLKB,Haren,4juli; Stafvergadering, IB,Haren,
20 december.)
Fijnheidseisen vanharde en zachte kalkmeststoffen. (Subgroep 'Analysemethoden'van deBeneluxwerkgroep 'Meststoffen',Brussel,
23 oktober.)

J.Lubbers
Organischebemesting inhet algemeen. (Landbouwvereniging 'Uithuizen e.o.'van deG.M.V.L.,Uithuizen, 13 december.)

B. van Luit
The establishment of fertilizer recommendations on thebasis of
soil tests. (9th International Course onVegetable Growing,Haren,
2-4 oktober.)
ToetsingvanFe-chelatenbij sierheesters opveensubstraten. (Vergadering afdeling Bemesting inde landbouw, IB,Haren,24 oktober.)
Het opstellenvan een adviesschema opbasis van grondonderzoek.
(Deheer Oubda (Opper-Volta),Haren,6-16 november;Heterosis
cursus,Wageningen, 17 december.)

H.Niers
Bemesting vanboomteeltgewassen. (Techn.dagHoofden Beplantingen
in deprovincie Groningen,Haren, 17januari; Consulentschap
voor Tuinaanleg- enonderhoud,Haren,21 juni.)

C.vanOuwerkerk
Secretary's statement. (8thConference ofISTRO, StuttgartHohenheim, 14 september.)

W.H.Prins
Resultaten graslandproevenFinsterwolde. (Maatschap Finsterwolde,
Finsterwolde, 1februari.)
Nutrition andmanuring of tropical pastures and forage crops.
(International Dairy Husbandry Course,IAC,Wageningen, 25-27
februari.)
Recent results on accumulation and leaching ofnitrogen from arable
land on grassland in theNetherlands. (NPKWorking Group on
Environment,Zwolle, 14juni.)
Zes jaren resultatenvan de stalmestproef op grasland teGortel.
(Landelijkebijeenkomst Specialisten Voedervoorziening,Vaassen,
29 augustus.)
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J.Prunmel
Kalibehoefte van aardappelen in afhankelijkheid van debouwvoordikte. (Vergadering afdeling Bemesting in de landbouw,IB,Haren,
23 januari.)
Kalibemesting enblauwgevoeligheid van consumptieaardappelen. (Vergadering afdeling Bemesting in de landbouw, IB,Haren,23januari;
Specialisten Bodem enBemesting,Wageningen, 13maart.)
Kali-bouwplanbemesting. (Gestationeerden PAGV in de regio's,Wageningen, 16maart.)
Toetsingvan fosfaatmeststoffen,metname thomaskali. (Vergadering
afdeling Bemesting in de landbouw,IB,Haren,24 oktober.)
Fosfaat- enkalibemesting inrelatie tot teelt. (Studenten Vakgroep
Landbouwplantenteelt LH,Haren,25 oktober.)

P.A.C. Raats
Transport in structured porous media. (European Geophysical
Society,Symposium on Soil Physical Concepts inHydrology models,
Wenen, 12september.)
Inference,genesis and reproduction of lognormal distributions in
soils. (European Geophysical Society,Symposium on Soil Physical
concepts inHydrology models,Wenen, 12september.)
The distribution of theuptake ofwaterby plants: inference from
hydraulic and salinity data. (AGRIMED-seminar on themovement of
water and salts as a function of theproperties of the soil under
localized irrigation,Bologna (It.), 6november.)

F.RiemVis
Bemesting enonderhoud van grassportvelden. (Hoofden Beplantingen
in deprovincie Groningen,Haren, 17januari.)
Bemesting van grassportvelden. (Consulentschap voor Tuinaanleg- en
onderhoud,Haren,21 juni.)

J.Ris
Uitkomsten onderzoek inde jaren '73-'78naar debetekenis vanN-minbepalingen inhetbodemprofiel i.v.m.deN-adviesgevingvoor suikerbieten en aardappelen. (Gestationeerden PAGV in de regio's,Wageningen, 16maart.)
Ergebnisse vonFeldversuchen über den Zusammenhang zwischen N-min
und optimaler Stickstoffgäbebei Zuckerrüben indenNiederlanden.
(VDLUFA,Münster-BRD, 20-21 maart.)
Einfluss der Zahl derEinstiche pro Probe auf die Standardabweichung desN-min-Wertes. (VDLUFA,Münster-BRD,20-21 maart.)
Verband tussen gehalte aanminerale stikstof inde grond en deoptimaleN-gift bij aardappelen metbetrekking tot opbrengst en
kwaliteit. (Vergadering afdeling Bemesting inde landbouw,IB,
Haren, 3 april.)
Results ofN-soil testing andN-recommendations for sugarbeet.
(International Colloquium IIRB,Bergen op Zoom, 19april.)
The establishment of fertilizer recommendations on thebasis of
soil tests. (9th International Course onVegetable Growing,Haren,
2-4 oktober.)
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H.A. Sissingh
Fosfaatonderzoek aan tropische gronden. (VergaderingafdelingBemesting inde landbouw,IB,Haren, 3 april.)
Over debepaling in grond van debeschikbaarheid en de fixatie
van fosfaat,getoetst aan fosfaatreactiesvanplanten inpotproeven. (Prof.Finck,prof.Hoffman en studenten,Univ.Kiel-Inst.
fürPflanzenernährung,Haren,9 juni.)
Ontwikkeling van dePw-methode. (9th International Course on
Vegetable Growing,Haren,2en 3 oktober.)
Fosfaatonderzoek aan tropische gronden. (Stafvergadering,IB,
Haren, 18oktober.)
Resultatenvan fosfaatonderzoek inpotcultuur - proevenmet tropische gronden, (afdeling Agrarisch Onderzoek,Kon. Inst.voor de
Tropen,Amsterdam, 29 oktober.)

C.M.J. Sluijsmans
Nieuwjaarstoespraak, (personeel IB,Haren, 2januari.)
Waarheen met het landbouwkundig onderzoek. (Landbouwkundige
Kring Groningen,Groningen, 13 februari.)
Regelung derKlärschlammanwendung imRahmen der niederländischen
Düngemittelgesetzgebung. (Werkgroep Siedlungsabfallkomposte,
Braunschweig, 12maart.)
Geschichtliches Übersicht und Ergebnisse der 'Drie Organische
Stof Bedrijven'. (Duits-Nederlands colloquium over Alternatieve
Landbouw,Lelystad, 29 mei.)
Zwaartepunten vanhet onderzoek aanhet IB. (Wetensch.Advies
Commissievan deStichtingNederlands LandbouwKalk Bureau,
Haren, 4juli.)
Het akkerbouwterrein inhet perspectief van de jarenna 1980;
subthema:Bodemaspecten. (Studiedagen van deConsulenten Akkerbouw,
Berg enDal,20 september.)
Het onderzoek aanhet IB. (StudentenBiologie,Haren, 11 oktober.)
Ergebnisse aus mehr als 50JahrenMüllkompostforschung am Institut
fürBodenfruchtbarkeit (medenamens ir.S. deHaan). (Afscheid dr.
Tietjenvan de FAL,Braunschweig, 29 november.)

K.W. Smilde
Trends in fertilizer formulation anduse. (Symposium on fertilizers
as related tosoil fertility,yields of crops and protection of the
environment,FAO/Econ.Comm.Europe,Geneve, 16januari;Agricultural Society,Larisa-Griekenland, 28 april.)
Regulering t.a.v.gebruik van dierlijke mest. (Provinciale Ingenieurs Milieuzaken,Wageningen, 13 februari.)
Spoorelementen in devoeding van granen. (Kunstmestcolloquium,
Wageningen, 22maart.)
Fertilizer formulation and organic manuring. (International
Potato Course,IAC-Wageningen, 8mei.)
Toelichting op rapport 'Mest-en gierverspreiding op landbouwgrond in deEG. (Co-referent,T.A. van Dijk). (Comm.Milieu Landbouw,Gew. Raad Landbouwschap Noord-Brabant,Tilburg, 28 augustus.)
Effecten vanmest-en gierverspreiding op landbouwgrond, op
opbrengst enkwaliteit van gewassen enkwaliteit van grondwater.
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(Werkgroep EG "Effluents fromLivestock','Oldenburg (BRD), 2oktober.)
Landbouw enontwikkelingssamenwerking. (Landbouwkundige Kring,
Groningen,9 oktober.)
Spoorelementen indevoeding van graangewassen. (StudentenVakgroepLandbouwplantenteelt LH,Haren,25 oktober.)

J.T.N.Venekamp
Efficient designs of experiments. (9thInternational Course on
Vegetable Growing,Haren, 3oktober.)

H.C.Vierveijzer
Inventarisatie enpraktijkproblemen van analysemethodieken ophet
Centraal Laboratorium. (Vergadering afdeling Bemesting inde
landbouw, IB,Haren, 15mei.)

D.Wiersma
Verdeling van spoorelementen en zwaremetalen in deplant. (Vergadering afdeling Scheikunde van de grond, IB,Haren, 15november.)

L.K.Wiersum
Structuur van de grond en gewasgroei. (Bedrijfsleiders akkerbouwproefboerderijen,Lunteren, 7 februari.)
Bodemstructuur,beworteling en gewasgroei. (Veld- enpotproevendienst,IB,Haren,2 februari.)
Wat isen doet het IB. (Studenten Ubbo Emmius Leraren opleiding,
Haren, 8en 12maart.)
The effect of soil physical conditions on roots anduptake (ISHS
Conference onFruitNutrition, Canterbury-Engeland, 2april.)
Wortelonderzoek in relatie totbenutting van debodem. (Studenten
Landbouwplantenteelt LH,Haren, 25 oktober.)
Ca-voorziening van deplant en zijn onderdelen. (Bijeenkomst over
'Fysiogene afwijkingen -Membraanstabilisatie - Calcium' georganiseerd door Comm.Biologisch Teeltonderzoek van NRLO,Wageningen,
30 oktober.)
Directe en indirecte effectenvan organische bemesting op demineralenvoorziening van deplant. (Kaputcollege Plantenfysiologie
Biologisch Centrum RU Groningen,Haren, 14november.)
Optimalisering van devoeding van de plant. (Stafvergadering,IB,
Haren, 15november.)
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Summary annual report 1979

Onlysmallchangesoccurredintheresearcheffortdevotedtothe
differentproblemsthisyear.Thisisnotsurprisinginviewofthe
shifts,whichtookplaceafewyearsagoasaconsequenceofthe
projectionsforthefuture,expressedbytheMinistryconcerning
researchinagricultureandfisheries.Theseshiftshaveledtoan
allocationofresearcheffortwhichallowsaconsolidationuntil
about1981.Theonlyexceptionwastheresearchinbehalfofthe
developingcountries,whichhadtoincrease.Thisincreasefromless
than M oftotalexpenditurein1975wasindeedrealized,andamounted
to 3%in1979.
Inthecurrentyearanequallylargepartofthetotalresearch
capacitywasdevotedtoproblemsrelatedtoconservationandmanagement
ofnaturalresourcesandenvironmentastothoserelatedtocrop
production.
Insoilbiologyresearch,thestudyoftheconsequencesofchemical
soildisinfestationtoconversionanddegradationofotherpesticides
wasintroducedasanewelement.Theaimistoachieveamoreeffective
useofbiocidesandavoidanceofdeleteriouseffectsforagriculture
andenvironment.Intheresearchonsoilchemistry,thestudyof
heavymetalsdominated.Thestudiesweredevotedtotheaquatic
environmentaswellastotheagriculturalsector.Heavymetalswere
givenmuchattentionalsointhetwodepartmentsinvolvedinfertilization,onaccountoftheiroccurrenceinrefusematerialsorotherwise.
Ofallthesesubstances ourgreatestconcerniscadmium.Insoil
physicalresearch,increasinguseismadeofphysico-mathematical
models,inwhichanalyticalornumericalsolutionsareused.Examples
arebehaviourofnitrogeninthesoilandthetransportofsolutes.
Asimilarapproachisalsobeingusedinrootresearchwhereinterest
wasfocussedontherootingdensityrequiredtoobtainanadequate
plantsupplyofwaterandminerals.
Studiesonfertilizationofarablecropsandgrasslandhave
concentratedonnitrogen.Researchinthehorticultural fieldwas
forcedtopayattentiontothehighnitratecontentsinvegetable
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crops.Thelargearrayofflowercrops,withwhichtheinvestigators
incropfertilizationwerefaced,wasremarkable,aswastheresearch
assistancerequiredbythehorticulturalexperimentstationswith
regardtocultivationonartificialsubstrates.
Themostimportantresultsaregiveninthefollowingsections.
Management and utilization

of natural

resources

Theraisedmercurycontentsinwaterandsuspendedmatterinthe
estuaryofEms/DollardasobservedbyRIZA,werefoundtobeclosely
linkedtothereleaseofindustrialandmunicipalwastewaterjust
northofDelfzijl.Quiteclosetothedischargepointofthepipeline
theuppermostsedimentlayerisheavilycontaminatedwithmercury;
withincreasingdistancethepollutiondecreases,butremainsdetectable
towithintheDollard.Remarkably,thecontentsofcadmium,chromium
andnickelarebarelyhigherinthevicinityofthedischargepoint.
Basedonthedataobtainedinexperimentaldumpsofdredgespoils
fromharbours,itappearsthatifthismaterialisusedasafill
fordeeplakes,concentrationofheavymetalsandpesticidesinthe
overlyingwatercanbeexpectedtostaybelowthetentativenormsfor
surfacewater.
Withregardtotheenvironmentalconsequencesofdumpingharbour
dredgespoilsonland,therearesomeinterestingexpectations.
Untilabout2020ADnodownwardmovementofcontaminatedwater
fromthespoilsdepositedintheBroekpolderistobeexpected,but
lateralflowtotheditches.Thesethereforehavethesameheavy-metal
contentsastheRhineandevenconsiderablyhighercontentsof
pesticides.After2020ADthedownwardmovementofporewaterpresent
in thelayerofsludgetotheground-waterstarts.Theheavymetals
canbeexpectedtoemergethroughseepageinpoldersnortheastofthe
Broekpoldersometimebetween2200and2500AD.Thepesticidesare
notexpectedtoemergeatall,oronlyafterthousandsofyears,in
otherlocations.
Themobilityofheavymetalsinsewagesludgeisgreaterinsandy
soilsthaninloams.Onsandysoils,leachingtotheshallowgroundwatercanoccurintheforeseeablefuture,althoughthequantity
involvedisonlyafractionoftheappliedamount.
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Thenitrogenbalancesheetforarablelandandtheconsumption
sectorinTheNetherlandsshowedalossof650x106kgnitrogenin
1970.Ofthisloss,291canbeaccountedforbydenitrification,211
inwastewaterfrompopulationandindustry,181byvolatilizationas
ammonia,171throughleachingand10%byexportoffoods.Itis
technicallypossibletosubstantiallyreduceanumberofthesecontributions,butitisquestionableifthisisacceptableinviewofthe
costofenergyinvolved.
Thespatialdistributionofthesolid,liquidandgaseousphasesof
thesoildependsontheresultantsoftheforces,whichactuponeach
ofthephases,includingtheforcesintheboundarylayersbetweenthe
phases.Ifallforcesaretakenintoaccountinthesimplestmanner
possible,thenitispossibletoderiveDarcy'slawforthegaseousand
liquidphasefromtheconstellationthusobtained,andtoarriveata
newpresentationforthebalanceofforcesofthesolidphase.
Thevariableswhichdescribethecompositionofthesoil,inmany
casesshowanormaldistributionwithinaparcelofland.Thisis,
forinstance,thecasefordensityandforwatercontent.Thesizeof
theaggregatesanddifferentvariablesrelatedtotransportofwater,
gasesandsolutesareusuallylognormallydistributed,i.e.their
logarithmsshowanormaldistribution.Foranumberofthese
variablesinsightwasgainedthroughmathematicalconsiderationsas
towhythisdistributionislognormal.Thisinsightshouldmakeit
possibletomakeapredictionaboutthefrequencydistributionof
variablesinthesoilwhichhavenotyetbeeninvestigated.
Thepermeabilitytowateroftreerootsdecreasesinadrought
period,butaccordingtoresultsobtainedwithash (Fvaxinus), this
onlyoccurswhentranspirationdeclines.Recoveryofthepermeability
developsslowly,whichisconsideredtobeduetoachangein
membranecharacteristicsofthefunctionalrootsurface.
Accordingtoresearchontheeffectofspike-rollersonthe
physicalconditionoftheturfofsportsfields,theadvantageof
thiscommonpracticeremainsdisputable.Theapplicationofacidifying
fertilizersonsportsturfcanleadtounwantedchangesinthe
botanicalcomposition.
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Effect

of agricultural

production on the environment

IncooperationwiththeGlasshouseCropsResearchStationinNaaldwijk
a studywasmadeoftheprobabilityofaccumulationofcadmium insoils
oftheWestland glasshousesasresultofusing irrigationwater derived
fromtheRhine.Itwasfound thatthesuspendedmatter intheriver,
whichcontainsthehighamountsofcadmium,doesnotpenetrate intothe
Westland surfacewaters.Alsothedissolved amountofcadmium decreases
rapidlyonthewaytothisvegetable growing area.Itwascalculated
thatanannual irrigationof1000mmwouldnoteffectanaccumulation
of1mgCdperkgsoilwithin300years.
Inanumberofcountrieswithahighlydeveloped agriculturethe
neccessity isfelttoexaminepesticidesonmoreoftheirsideeffects,
suchasonsoilorganisms.Afterafewinternationalmeetingsthe
agreementwasmadetomeasure theseeffects,forthetimebeing,onsoil
respirationandonnitrogenmetabolism,whilethesearchforother
criteriaandnormsforevaluationisbeing continued.Researchinour
instituteisespeciallydirected towardschemical soildisinfestants.
Ithasbeenfound thatcautionisneeded intheinterpretationofthe
resultsofmeasurements.Forinstance,disinfestationofasoil,upon
additionofglucose,resulted inanincreasedrespiration,butaddition
of lucerneflourreducedtherespiration.Thefirstobservation couldbe
interpretedassuggestinganenhanced activity,butthesecond indicates
an inhibitionofactivityofacertain speciesorpartofthemicroflora.
Therecoveryperiodfornitrification following soildisinfestationwas
foundtobedependentonsoiltype,applieddose,typeandfrequencyof
applicationofthedisinfestantused.Thedata,obtaineduntilnow,
suggestaconservative attitude withrespecttoexceeding ofthe
prescribed dosageforpractical application.
Applicationofasoildisinfestant likeDDaffectstheconversionand
hencetheleachingofnitrogencomponentsinanimalmanure.Because
nitrification isinhibited,lessnitratedisappears intothesubsoil.
Itseemsthattheremaining ammoniumnitrogenislesswellutilized
bythecrop.
Striking figuresconcerningtheamountofmanureproduced inThe
Netherlandswereobtainedbyacalculationofthesupplyofanumberof
mineralsincompound feedsinproportiontotheirrequirementas
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fertilizerelements.Thesupplyofphosphateinmanurewouldsatisfy
thedemandofthetotalcultivatedareainTheNetherlands,atleast
ifanefficientdistributionisassumed.Copperandzincareeven
presentinexcess.Theimportofmineralsviafeedconcentratesis
higherthantheexportthrough"manurebanks"andtradeintheregions
wherethese"manurebanks"operate(regionswithintensivelivestock
production).
Muchattentionhasbeenpaidtotheconstructionandevaluations
ofamodeldescribingthetransportofinorganicphosphateinsoil.
Dependingonthetimenecessaryforimmobilization,asurplusofthe
appliedfertilizerphosphatepenetratesmoreorlessdeeplyintothe
profile.Themodelalsoallowscalculationofthechangein
distributionthroughouttheprofileincasefertilizerapplication
isstoppedonasoilwith,forinstance,toohighaconcentrationat
acertaindepth.
Itwasfoundpossibletodeterminenitrateandnitritedirectand
simultaneouslyinaqueoussolutionsbymeansofhigh-pressureliquid
chromatography.
Maintenance,

control

and promotion

of production

and

quality

Forafundamentalconsiderationonthesoilstructurerequiredfor
optimumgrowthofcrops,theoxygenrequirementoftherootsystem
aswellasoftheotherformsoflifeinthesoilatdifferentlevels
intheprofilehastobeknown.Insoillayers,containinghigh
amountsoforganicmatter,thelattermaybelargerthanthatofthe
rootscontainedinthem.Theoxygenconsumptioninthe s.odlayerof
permanentgrasslandwasfoundtobeabout10l.m~2.day-1;thatof
thelayerfrom5to35cmdepthaboutonequarterofthisvalue.
Theincreasedattentiondirectedtowardstherootingdensityof
soiloranyothersubstrateisduetothefactthatthischaracteristic
isinvolvedintheprocessofsupplyofwaterandnutrientstothe
plant.Forcalculationsoftherequireddensity,datahavetobe
availableontheuptakeofwaterandionsperunitofrootsurface
andlengthoftimeundermoreorlessoptimumconditionsforgrowth.
Dataofthiskindwerecollectedforash (Fraxinus) andlucerne
(Medicago). Ascanbeexpected,differencesoccurredamongdifferent
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cropsand,withinthesamecrop,alsoduetoage.Inlucerne,
absorptionofwaterandnitratedeclinedstronglywithageand
especiallyaftercutting,whileevensomebackflowofpotassium
occurred.Thedeclineisascribedtosecondarygrowthandthickening
orageingofroots.Accordingtothecalculations,duringtheperiod
offastgrowththefunctionalactiverootsurfaceoflucernecould
amounttoabout10m 2perm 2 offieldarea.
TheamountofCa-ionsinthesoilsulutionandthepercentageof
theexchangecomplexoccupiedbyCaarehighlyimportantforsoil
structure.AtpH-valuesbelow7hardlyanyCa-ionsoccurinsolution.
ForthisreasonmaintenanceofatleastthispH-valueisdesirable
forclayandsandy-claysoils,alsoonaccountoftheexactingdemands
madeonsoilstructureinmodernagriculture.Arevisionofthe
limingrecommendationsistobeconsidered.
Inputofmoreorganicmatterisnotalwaysnecessarilyfavourable,
atleastnotforallphysicalcharacteristicsofthesoil.Anexample
istheincreaseinplasticityofasoilintheWieringermeer,especially
asaresultofregularapplicationoffarmyardmanureandinclusionof
theleysysteminthecroprotation.Thisincreaseinplasticitymade
theworkabilitypoorer.
Acomparisonoftheeffectofintensiveorganicmanuringwiththat
ofomissionoforganicmatterover25yearsresultedinayieldincrease
of9percentforpotatoesunderconditionsofoptimummineralfertilizer
supply.Forsugarbeet(nettsugaryield),winterwheatandspring
barleytheincreaseamountedtoonlyafewpercent.
Thetentativeoptimumdistancestotherowdeterminedfortheinjection
ofslurryhavebeensetat25cmforpotatoes,12.5-25cmformaizeand
12.5cmforsugarbeet.
Followingtheintroductionofafertilizerrecommendationbasedon
determinationofmineral-Ncontentinthesoilinspring forcereals
andsugarbeetintheprecedingyears,adoptionisnowalsoconsidered
warrantedforpotatoes.Thesupportingevidencecanyetbeimproved,
especiallybyalsotakingintoaccountqualitycharacteristicsofthe
producttobeharvested.
Advancingtheperiodofsamplingfrom thenowusualtimeinspringto
theprecedingautumnisnotadvocatedbecauseofthedifficultyof
estimatingthechangesinthenitrogenstatusintheinterveningperiod.
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Improvementoftherecommendation,asnowestablishedforsugarbeet,
bytaking springrainfallintoaccountisnotexpected.For
predictingtheresponseofgrasstonitrogenapplication,little
supporthasasyetbeengainedfromsoilanalysis.
Subsoilpeatplowedintothetopsoildoesnothavesufficiently
strongpropertiesofnitrogenfixationsoastoaffectnitrogen
fertilizationpractices.Thishadalreadybeendemonstratedforthe
peatregionprofilesandnowalsoforadeeplyplowedclay-over-peat
profile.
Justasforarablecrops,therearelimitstotheapplicationof
nitrogentograssland,buttheselimitsaremuchhigher,certainly
withregardtodry-matteryield.Intwolong-termexperimentalfields,
ayielddepressionwasnotedatapplications exceeding500kgN.ha-1.
year-1,whichdepressionwasaggravatedifasimilarheavydressing
hadbeenappliedintheprecedingyear.Theamounttobeappliedis,
besidesbeinglimitedbytheyielddepression,alsorestrictedby
theincreaseinthenitratecontentofthegrassandaccumulationof
nitrogeninthesoil.Itisremarkablethatthepositiveeffectof
fertilizernitrogenisstillpresentaftermanyyearsofapplying
largedosesoffarmyardmanureinanexperimentongrasslandonsand.
Researchonflowerswasperformedwithcarnation,

AIstroemeria,

mini-Cymbid-Cum, cyclamen, Gerbera, Codiaeien, Dieffenbaahia androse.
Ahighsaltleveloftheirrigationwaterusedduringthecultivation
ofcyclamendidnothaveadeleteriouseffectonnumberofflowers
andtheirkeepingqualityduringasubsequentstayof3months
thelivingroom,butdidaffecttheformationofnewflowerbuds.
Theoccurrenceofleafnecrosisofgerberainnurseriesinthe
Aalsmeerregionisrelatedtomanganesenutrition.Favourableeffects
ofsteamsterilizationandofgardenpeatarerelatedtoahigher
manganesesupply,theunfavourableeffectoflimetothereverse.It
wouldbedesirabletoreplacesprayingofmanganese,whichconsumes
muchtimeandlabour,byafastandeasiertreatment.Useofmanganese
chelateasafertilizerlookspromising.
Investigationsonthefertilizationoflilywerestarted.Onaccount
ofthefactthattherootsattachedtobulbandstalkdonotdevelop
simultaneously, itmaybethatdistributionofthefertilizationover
basaldressingandtopdressingisofimportance.Incultureondune
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sand,thefirstresultsindicatethatalatetopdressingisrequired.
Inthesectorofarboriculture,attentionwaspaidto
Cotoneaster,

Corylüs,

Chamaecyparis,

Prunus, Calluna and Eriaa. Incultivatingthem

incontainers,wehavenowreachedthestageofbeingabletogive
directionsconcerningthefertilizerrequirementsofthefirsttwo
species.Survivalofcontainer-grown Corylus duringunprotected
winteringwasfoundtobeunfavourablyaffectedbylong-continued
applicationofnutrientsintheprecedinggrowingseason.Thebest
growthofheatherspeciesonasandysoilwasobtainedatapH-KCl
of4.5.Itwasnotaffectedbyadditionofgardenpeat,although
thishadafavourableeffectofitsown.Inpeatsubstratescultivars
of Calluna stronglyrespondedtoadditionofcopperandiron.
Theresearchonfruitisconcentratedonappleandismainly
devotedtotheimportanceofnitrogen,potassiumandwaterregime
foryieldandquality.Thechangesinfertilizer requirementsas
aresultofnewdevelopmentsinsoilmanagementandplantingsystems
arebeingtraced.Itbecameapparentthatplantspacingmustbetaken
intoaccountinnitrogenfertilization.Cultivationonbedshas
otherrequirementsthansinglerowplantings.Dripirrigationresults
inaclearlydifferentrootingpattern,whichcouldhaveconsequences
forapplicationofnutrientsandwater.Thesoilpotassiumstatus,
whichmaybeinsufficientinsomeplacesasresultofdecreased
fertilization,isfavourablyaffectedbyanimprovedmoisturesupply
duetothepresenceofgrassmulchintherow,bychemicalinstead
ofmechanicalweedcontrolandbylowernitrogenapplications.
Inviewoftheinterestin"alternativelygrown"fruit,guidelines
havebeenissuedforalternative (asopposedtoconventional)soil
managementandfertilization.
Vegetablegrowingdemandsincreasingattentionforaspectsof
qualityfromtheinstitute.Inglasshouseculturethespecialconcern
isforcadmiumandnitratecontentofthecrops.Norelationwas
foundbetweenthecadmiumcontentoflettuceandageoftheglasshouse;
thusthedeterminingfactorsdonotseemtorelatetocontaminated
irrigationwaterandtofertilizers.AhigherpHisfavourable.The
nitratecontentoflettucegrownonnutrientsolutioncanbelowered
byleavingoutnitrogenfromthenutrientsolutionsometimebefore
harvest.Moreresearchwillbeneededtobeabletoevaluatethe
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perspectivesofthismethod.Theleafyvegetableslettuceandendive
containmorenitratethanFrenchbeansandcauliflowerandthesein
turnmorethanthefruitcropscucumber andtomato.Anumberofless
widelygrownvegetableswereinvestigatedastotheirfertilizer
requirement.Incomparisonwithothercrops,radishrespondedstrongly
topotassiumandlesstonitrogen.Melonsrespondedonlyweaklyto
largedifferencesinfertilization.Thehighestyieldofspring-sown
fieldonionswasobtainedwith100kgnitrogenperhainfivefield
trials.Theoccurrenceof 'internalbrowning'inceleriactubersis
relatedtoborondeficiencyandoccurslessinawetyearlike1979
thanindryyears.
Ingrowingtwosucceedingvegetablecropsonarablelanditis
preferabletoadministerafreshapplicationofphosphateandpotassium
tothesecondcropinsteadofasingledressingbeforethefirst.It
does,however,implymore labourandtrafficonthefield.Theoptimum
pHfor Digitalis

and Silybum marianvm, whicharecultivatedforthe

pharmaceuticalindustry,liesbetween4and5.
Aninvestigationisbeingperformedonthecontentsofcadmium,
lead,mercuryandarsenic,astheyoccurunderfieldconditionsin
13differentcrops.Asapreliminaryconclusionitcanbesaidthat
thefirst-mentionedelementexceedstheGermantentativenormof0.1
mgperkgfreshproductinaconsiderablenumberofcases,especially
incereals.Thisismuchlesssoforlead.
Animportantrestrictionintheapplicationof refusematerialsin
agricultureistheaccumulationofheavymetalsintheenvironment.
Thegreatestproblemiscadmium.Knowledgeoftherelationshipbetween
cadmiuminthesoilandinthecropisbadlyneeded.Partofthe
researchisfocusedonthisproblem.WiththesameapplicationofCdsalts,higherCdcontentsweredetectedinlettucethaninwheatgrain,
whilebothexceededthoseinthepotatotuber.Comparingtheseresults
withthealreadymentionedWestGerman tentativelimitof0.1mgper
kgfreshproduct,thesoilcontentsshouldcertainlystaybelow1mg
perkg.AccordingtoourexperimentswithCd-saltsinthecultureof
spinach,andtoalesserextentofwheat,theyshouldbedecidedly
lowerthanthisvalue.IfCdoccursmorestronglyboundinthesoil
thanisthecasewithapplicationassalt,thevaluesinthesoilmay
probablybesomewhathigher.Experimentswithcontaminatedriverclay
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indeedpointthatway,althoughacroplikelettuceabsorbsmoreCd
thanthetentativenormevenatsoilcontentsbelow1mgperkgsoil.
Themobilityofdifferentelementsinthesievetubesoftheplant
isstronglyrelatedtotheirchemicalcharacteristics.Calciumand
manganeseturnouttobeverylittleandpotassiumhighlymobile.
Magnesium,iron,copper,nickel,cadmiumandboroningeneraloccupy
anintermediatepositioninthisrespect.Atahigherlevelof
supplywithintheplanttherelativemobilityoftheelementdecreases.
Theinvestigationsaimedatmeasuringdisease-suppressingcharacteristicsofthesoilproducedifferentresultsthanwasexpected.Although
60experimentalplotswereutilized,notasinglesoilthatcouldbe
designatedasreally Rhizootonia-suppressing,

couldbefound.Moreover,

itbecameapparentthatthenumberofsclerotiapresentontheseed
potatoesisaninadequatemeasureoftheserverityoftheattackthat
canbeexpected;apartofthesclerotiaisusuallydead,another
partlittleornotpathogenic.Itispossiblethatthesuppressionof
Rhizoctoniaisdueinparttotheoccurrenceofantagonistsonthe
sclerotia.Theseantagonists,inturn,aredependentfortheirdevelopmentonthecharacteristicsofthesoilintowhichthepotato is
planted.

Fertilizers,

potting soils,

eta.

Attentionwaspaidtothemethodofevaluatingtheeffectofphosphate
infertilizers,theimportanceofgranulatingbasicslag,ofthe
hardnessoftherawmaterialforagriculturallimes,ofdifferentiron
chelates, thepossibilityofchemicallydistinguishingbetweensuch
chelates,andtheusefulnessofvarioussubstratesforhorticultural
crops.
Inevaluatingtheeffectivenessofphosphateinafertilizer,its
effectontheP-watervalueofthesoilisanattractivecriterion.
Limingcompoundsderivedfromhardrawmaterialsdifferlittlein
effectivenessfromthosederivedfromsoftmaterial,providedthat
theyhaveahighdegreeoffineness;thecoarserfractionsare
clearlylesseffective.Thefindingsinthisrespecthavebeen
submittedtotheBeneluxdiscussionsonfertilizermaterials.
Incultivatinghorticulturalcropsonartificialsubstrates,the
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volumeavailableforrootingmaybecometoosmallforoptimumgrowth.
Undertheseconditionsthefirstprocessesthatareimpededarethe
uptakeofwaterandcalcium.
Theincreasingscarcityofpeatproducts,especiallyofthe
coarsertypes,stimulatesresearchintosubstitutesandadditivesto
substratesforuseinhorticulture.Itprovedtobepossibleto
replaceapartofthecoarsepeatwithpolyurethaneflakesinapotting
soilmixture andtoaddrockwoolflakestoamixtureofgardenpeat
andpeatmosslitterinthecultureof Codiaeum and Cyclamen,
respectively.Usefulresearchcanyetbeperformedontherequirements
forthecompositionofnutrientsolutionsforplantcultureon
artificialsubstratesasrockwool,bothinfloricultureandinarboriculture.
Physicaldeterminationsinpottingmixesetc.havebeenstandardized
tosuchadegreethattheResearchStationatNaaldwijknowhas
includedthemintheroutinedeterminations.
Toincreasetheefficiencyofnitrogenfertilizationandto
obviateunnecessaryleaching,abetterpredictionissoughtofthe
rateofmineralizationofnitrogeninorganicmatter.Asfarasanimal
manureisconcerned,theC/Nratioturnsouttobeimportant.Ifthis
ratioisnarrowerthan10,a (nett)mineralizationoccursalmost
immediatelyafterapplicationofthemanuretothesoil;astheratio
widens,thisperiodlastslonger.
Foragoodunderstandigoftheusefulnessofarefusemateriallike
sewagesludge,itwouldbefavourabletoknowtheeffectsofthe
separatecomponents.Asregardsthenitrogenandphosphatecomponents,
largeunpredictablevariationsineffectivenesshavebeenfound
betweendifferentlots.Thetoleranceofcropstoheavymetals,added
asacetatestosludgesubstratesofdomesticorigin,varieswithplant
speciesandmetal.Maizeexhibitsagreattolerancetoanumberof
heavymetals,administeredeithersinglyorincombination.Spinach
andpoplararerathersensitive,whilegrass,lettuce,andsnap
beansoccupyanintermediateposition.Thedeleteriouseffectof
heavymetalsappliedincombination,isusuallylargerthanthesum
ofthenegativeeffectsofsinglemetals.
Sewagesludgethatisunfitforuseinagricultureonaccountof
itshighcontentofheavymetals,isnotsuitableasasubstratefor
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deciduoustreeswithoutlimitations.Growthofash,mapleand,toa
lesserextent,ofoakisretarded.
Knowledgeaboutthenecessaryanalysis,compositionandcharacteristicsofironchelatesincreasedconsiderably.Thisknowledgeis
profitablyusedwhenapplicationsforapermitforthesaleofnew
fertilizersareconsidered.
World food

supply

Thevolumeofresearchinbehalfofthedevelopingcountries
increasedto31oftheinstitute'sbudgetinthisyear.Newand
alsoexistingactivitiesarebeingincorporatedintothegrowing
coordinationofactivitiesoftheDutchresearchestablishments.
Theprojectsstartedinprecedingyearswerecontinued.Itisto
beexpectedthat,intheyearstocome,researchonthenitrogen
regimeofhighlyweatheredtropicalsoilswillbeemphasized.To
thisend,awidesurveyoftheliteraturewasstarted.
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