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destikstofbemestingvanbouwland
opbasisvanresultatenvangrondonderzoek.

342

dr.ir.K.W.Smilde

Nederlands-Voltaansesamenwerking
binnende"ServiceNationaldesSols"
vanBoven-Volta.

343

dr.ir.H.A.Sissingh

Methodenvangrondonderzoektenbehoevevanhetfosfaatbemestingsadviesvooréénjarigegewassenintropischeontwikkelingslanden.

344

ir.P.Boekei

Bewerkbaarheidvandegrondinhet
voorjaar inrelatiemetvochtgehalteenvochttransport.

345

ir.P.Boekei

Heteffectvanprikrollenvangrassportvelden.

346

ir.C.M.J.Sluijsmans

Vergelijkendbodemvruchtbaarheidsonderzoekbijgangbareenalternatief
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voorzienvaneen*,achterdenamenvandeandereonderzoekersstaat
ditnummertussenhaakjes.
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dr.ir.Th.J.Ferrari
ir.P.Boekei
ir.A.deJager
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ir. C.vanOuwerkerk
dr.ir.P.A.C.Raats
ir.P.deWilligen
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(2), (262), (267)
322, 328* (340), (360), (364)
2*,125,262* ,266,267*
332,333
(212),317,(268),(360)

AFDELINGSCHEIKUNDEVANDEGROND
dr.A.J.deGroot
dr.W.vanDriel
dr. B.J.vanGoor
P.vanLune
dr.ir.H.A.Sissingh
D.Wiersma

127*,255
29,96,(127),244* ,304* ,351*
306, 307,331*,363
159, (307), (331),361
53, 156,176,(268),343,(899)
(306), (307), (331),362

AFDELINGBIOLOGIEVANDEGROND
dr.H.vanDijk
drs.H.G.vanFaassen
dr. R.G.Gerritse
drs. G.Jager
ir.G.Lebbink

129, (271),324*, 335*
*
(271), (323), (324), (335),348,358
302,336,
10, 14,308
323* ,(324), (358)

AFDELINGBEMESTINGINDELANDBOUW
dr.ir.K.W.Smilde
ing. G.H.Arnold
ing. T.A.vanDijk
dr.ir.K.Dilz
ir. S.deHaan
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(112), (139), (250), (346), (356), (358)
235* ,(280), 285*, (286), 287*, (289),
293-, (310),314, (359)
43* 168*,254*
(342), (352), (899)
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1 . INLEIDING

Vandein1982afgeslotenprojecten10,145,159,288,289,314en345
verschijnt indezebundelhetlaatsteverslag.
Denieuweprojecten355-364,waarvanindezebundelvoorheteerst
plannenverschijnen,zijnindeinhoudsopgaveaangeduidmethetteken+.
Vandezeprojecten isbehalveeenprojectverslag,ookeenprojectbeschrijvingopgenomen.
Definanciëlegegevenszullenwordenopgenomeninhet"Financieel
verslag1982derprojecten"vanhetIB.
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2.PROJECTVERSLAGEN1982 en-PLANNEN1983

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

443

Projectnummer

2

Projecttitel

Invloed van vochtgehalte endichtheid op
de reologische eigenschappen van de grond

Contactpersoon

ir. C.van Ouwerkerk

Projectleider

ir. C.van Ouwerkerk

Overige medewerkers

ir.A.E.R.Mes,M. Pot,D. Daniels

Tijdstip van afsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1969

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Valkenswaard
De in1981 op een ontginningszandgrond bijValkenswaard verkregen gegevens
m.b.t.de invloed vanhet rijdenmet zware drijfmesttanks op de structuur van
de bouwvoor en van de ondergrond werden verwerkt tot een concept-verslag. De
belangrijkste conclusie is,datmet het berijdenmet steedsweer zwaarder
materiaal tochwel eenhele aanslag opde grond als groeiplaats voor het gewas
wordt gepleegd. Bijdeproeven,die onder vrij droge omstandigheden werden
uitgevoerd,werd inde sporenhet voor deze grond tochwel erg lage poriënvolume van 39 vol.7°gemeten.Was onder nattere omstandigheden gewerkt,danwas
dit poriënvolumenogwel enige procenten lager,en daardoor te laag,geweest
enwas ook het luchtgehalte te laag geworden voor een goede plantengroei
(figuur 2.1).Of de grond bijde gedurende het berijden heersende omstandighedenwerkelijk maximaal verdichtwas,konnietworden nagegaan.Daarvoor was
meermonstermateriaal enmeer mankracht vereist.

^Doorhalen wat niet van toepassing is.

Vervolgbladnr. 1 van ^S^MjmSÙ^^^^SÇMXXX^/projectverslag

1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :443
Projectnummer
:2
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Figuur2.1.Poriënvolumeenluchtgehaltevóórennasamendrukken inKopeckiringenbijpF2,0en1222kPadrukvanmonsters inhetspooren
tussendesporen.

Tensiometers,

y- en

neutronenapparatuur

Evenals invoorgaandejarenwerdophetproefveld IB0011teMarknesse,zowel
ophetobjectminimalegrondbewerkingalsophetobjectrationelegrondbewerking,eenbatterijtensiometersgeplaatst (figuur 2.2),ditjaarinhetgewassuikerbieten (meetdieptetussen0en80cm-mv).Dewaarnemingenvonden
dagelijksplaatsindeperiode juli-november.Deoverigetensiometerswerden
geplaatstophetinstituutsterrein,ophetgazonachterdewerkplaats(meetdieptetussen10en100cm-mv). Indeperiodehalfjuli-eindnovemberzijn
destanden,behalveindeweekeinden,vrijweldagelijksopgenomen.
Uiteenvoorlopigeanalysevanhetverkregencijfermateriaalblijktdater
eengoedecorrelatiebestaattussendedoordetensiometersaangegeven
vochtspanning endegrondwaterstand,enookmetdehoeveelhedenneerslagen
verdamping.Voortsisgeblekendatdeonderlingeverschillentussenmeerdere,
opdezelfdedieptegeplaatstetensiometersverheugendkleinwas.Metingen
tijdensvorstgavenniet-systematische,sterkafwijkendeuitkomsten;inenkele
gevallenwerdendetensiometershierbijontregeld.
Zowel inMarknessealsinHarenwerdenvlakbijdetensiometeropstellingen
meerderekerenmetingenverrichtmetde-y-straler (dichtheid)endeneutronensonde (vochtgehalte).Omdezeapparatuur tekunnen ijkenenvoorhetvaststellenvandeonderlingerelaties,werdengelijktijdig ring-ofvochtmonstersgenomen.

Vervolgblad n r . 2

van ciee!te}&p}œffie)etfe^*^)flXàxeê/P ro Jectverslag 1982

Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer : 443
Projectnummer
: 2

Figuur 2.2.Tensiometeropstelling ophetgrondbewerkingsproefveld IB0011
opdeDr.H.J.Lovinkhoeve teMarknesse.

Vervolgbladnr.3

vanSÖ«X2K$aBBS2HXiaHH^^

1982

Onderzoekinstelling:
IB
Registratienummer : 443
Projectnummer
:2
Hoewelzolangmogelijkmetdewaarnemingenwerddoorgegaan (totde eerste
zwarenachtvorsten)kwamgeenuitgesprokennattesituatievoor,zodatde
nattekantvandeijklijnnietvoldoendeonderbouwdkonworden.
Detensiometerskunnennuwelalsoperationeelbeschouwdworden.Daarom
zullenzijnietmeeralszelfstandigobjectvanonderzoek fungeren,maarter
ondersteuningvananderonderzoekwordengebruikt,bijvoorbeeldbijhet
verdertoetsenvandenucleaireapparatuurenbijhetvervolgenvandewateropnamedoorhetgewasopverschillendbewerktegronden.
Variabiliteit

van de reologische eigenschappen in deondergrond

Hetisgeblekendatdegranulairesamenstellingvandeondergrond envooral
ookhethumusgehaltevanplektotpleksterkkunnenverschillen.Op grond
vandezeverschillenmogenookgroteverschillen inreologischeeigenschappen,zelfsbinnenéénprofieltype,wordenverwacht.

Conclusie

Bijhetrijdenmetzwaredrijfmesttanksoverpasgeploegdezandgrondbestaat
ereenreëelgevaarvoorernstigeverdichtingvandeondergrond.Naderonderzoekzalkunnenlereninhoeverrediteffectookopanderegrondsoorten
en
onderandereomstandighedenoptreedtentevensopwelkewijzeditgevaarkan
wordenbezworen.
Tensiometerszijneenwaardevolhulpmiddelgeblekenvoorhetmetenvande
vochtspanning enkunnendaarommetvruchtwordengebruiktbijhetonderzoek
naarhetvochttransport indegrond.
B.
C. Werkplan 1983

Toetsenvan y- enneutronenapparatuuropeenbreedscalavangronden,bij
sterkuiteenlopendevochtgehaltenen dichtheden (insporenentussensporen).
MedewerkingaaneenproefvanhetPAGVm.b.t.deinvloedvanhetrijdenmet
zwaredrijfmesttanksopdestructuurvandebouwvoorenvandeondergrond.
Dezeproef zalwordenuitgevoerdopeenperceelmeteenzohomogeenmogelijk
profiel (bijv.dikkeenkeerd)ominvloedent.g.v.verschilinbodemhorizonten
zoveelmogelijkuittesluiten.Danzalookdeuitgangstoestand vandegrond
endaardoor tevensdeomvangvandeveranderingt.g.v.hetberijdenbeter
nagegaankunnenworden.
Voortzettingvanhetlaboratoriumonderzoek naardeverdichtbaarheid vande
bouwvoor envandeondergrond;rapporteringvaninvoorgaande jarenverkregen
gegevens.
Rapporteringoverinvoorgaandejarenverkregengegevensm.b.t.de stabiliteitvandeaggregatenuithetzaaibed/pootbed vanopverschillendewijzen
en
tijdstippenbewerktegrond.

PROJECTVERSLAG 19 82
Instelling

IB

Registratienummer

448

Projectnummer

10

Projecttitel

Rhizosfeerdynamiek; afgifte van organische stoffen door dewortels,specificiteit vanmicro-organisment.o.v.bepaalde
gewassenmede inverband met vruchtwisseling en voorkomen van wortelparasieten

Contactpersoon
drs. G. Jager

Projectleider
Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1982

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1973

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

(Xi^aia^^^öüaöüffiBiaöïJïïffiö^
%ig®ää®3ffiägU@iKXföJ3^^
definitieve beëindiging

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Afwerken rapport 7-81.

B. Verschenen

publikaties

G. Jager and H.Velvis,1982.The bacterial flora inand outside the
rhizosphere ofwheat,grass,sugarbeet and potato on a light sandy loam.
Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 7-81,35pp.

C. Werkplan 1983
Geen. Project is afgesloten.

^Doorhalenwat niet van toepassingi

s.

PROJECTVERSLAG 19 82
Instelling

IB

Registratienummer

452

Projectnummer

14

Projecttitel

De invloedvanorganische bemestingop
de afbraakvanbestendige humus

Contactpersoon

J.W. Dalenberg

Projectleider

drs.G.Jager

Overige medewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

-

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

K&&m&z%m%x^xmMKMMMgMtttäKyj^£xm
ätötatfacfaQHcx&gSftffftftgtag
Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Voorbereiding afsluitende publikatie.
B.C. Werkplan 1983
Afwerking afsluitende publikatie.

^Doorhalen wat nietvantoepassingi

5.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

426

Projectnummer

29

Projecttitel

Derolvan synthetische ennatuurlijke
metaalchelaten bijdevoedingvande
plant

Contactpersoon
Projectleider

dr. W.vanDriel

Overige medewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1970

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Kfe^^y^^Yi^>yYY7»¥i>y^yyyis^YTS«Ta»yYyyK^xwy

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Aanditproject isditjaar niet gewerkt
B.C. Werkplan 1983
Afrondenmeteindverslag.

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

s.

Vervolgblad n r .

1 van dMXXSX^ïX^XXXÏKXÏliïî^XÎii^/projectverslag 1982

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 463
Projectnummer
: 31
B. -

C. Werkplan 1983
Hetrapportzaldefinitief,wordenafgewerktenhetbekalkingsadvies zaleveneenswordengereedgemaaktenindeCommissieBemesting Bouwlandworden
besproken.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

467

Projectnummer

42

Projecttitel

Invloedvan organische bemestingophet
gehaltevandegrondaanorganische stof

Contactpersoon

ir. L.C.N,delaLande Cremer

Projectleider

ir.L.C.N,delaLande Cremer

Overige medewerkers

L.vanderVeen

Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1971

cat.Ill
Nogbenodigde werktijd

umdg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

'Voortzetting

cat.II
mndg

cat.I
mndg

mndg

ongewijzigde voortzetting
BmNAMWgWHgt-'w&Ara

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1983
Deveeljarigemetingenindeproeven 5858, 5896en5897werden voortgezet.
Er zijn geennadere bijzonderheden tevermelden.
B.C. Werkplan 1983
Voortzetting vanhet onderzoek.

•^Doorhalenwat nietvantoepassingis.

mndg

PROJECTVERSLAG 19 82
Instelling

IB

Registratienummer

468

Projectnummer

43

Projecttitel

Betekenis van organische meststoffen voor
de stikstofvoeding van de gewassen ende
humushuishouding van de grond

Contactpersoon

ir. S.de Haan

Projectleider

ir. S.de Haan

Overige medewerkers

ing.J. Lubbers

Tijdstip van afsluiting

1985

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1975

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
ti@e%äa£gttfii^
de«öii>ttóx^xï*£iMï^i^

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Onder ditproject vallen langlopende veldproeven over de invloed vanorganische bemesting opde vruchtbaarheid van de grond en de opbrengst van degewassen, en tevens pot-of vakkenproeven over dehumushuishouding van braak
gehouden gronden zonder enmet organische bemesting.
Bijdeveldproeven gaat het er vooral om inhoeverre demet alleenkunstmeststikstof bereikbaremaximale opbrengst door combinatie met organischebemesting kanworden verhoogd,het zogenaamde resteffect, enhet effect van de
organische bemesting opdebij demaximale opbrengst horende (optimale)
kunstmeststikstofgift.
Bij deproeven over humusopbouw en -afbraak inbraak gehouden gronden wordt
de invloed van de grondsoort (pHengehalten aanhumus en afslibbare delen)
en van de aard vanhet organische produkt (N-gehalte, ligninegehalte)nagegaan.

x)

Doorhalenwat niet van toepassing is.

Vervolgblad nr. 1

van 3ä^X2Dpö$öffißK£ä^^

1982

Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer :468
Projectnummer
:43
IB 0010: Sinds 1945 lopende veldproef met stalmest (0en 20 tonper haper
twee jaar)op eenkalkrijke zavelgrond opde Lovinkhoeve inde Noordoostpolder
In1981was het proefgewas suikerbieten,waaraan in september 1980 reeds
stalmestwas toegediend.De zeskunstmeststikstoftrappenvarieerden van
0-250kg Nper ha. Intabel43.1zijnresultaten van de suikerbieten opgenomen

TABEL43.1. Opbrengsten en optimaale N-giftenvan suikerbieten in1981van
IB0010.

Opbrengst (kg/are)
bij 0N

Optimale
N-gift
bijbij
250250
N N maxi- maxi(kg/ha)

maal
Zonder stalmest:netto biet
427
suiker
83
drogestof biet
114
Met stalmest

:nettobiet
539
suiker
103
drogestof biet
131

814 814
153
153
195195
830

830
154
154
195195

820254
820
153153
231
196 196 249
825

825224
154154
205
196 196 203

In tabel 43.1zienwe dat alleen bij 0 stikstof een duidelijk opbrengsteffect
van de stalmest aanwezig is.Bijde optimale N-giften blijkt dat voor de
drie gewasonderdelen N-besparingen door stalmest vóórkomen,welke voor netto
biet, suiker endrogestof biet resp.30,26 en46kg N per ha bedragen.
IB 0061: Op ditproefveld op eenherontgonnen oude veenkoloniale grond op de
Geert Veenhuizenhoeve te Borgercompagnie wordt vanaf 1944om de twee jaar
aanhakvruchten stalmest gegeven inhoeveelheden van0,10,20,30 en40 ton
perha.De gecorrigeerde drogestofopbrengsten van dewintertarwekorrel in
1981 bij dehoogste N-trap (180kg per ha)bedroegen voor de stalmesttrappen
resp. 57,57,58,60 en62kg per are. In1982werden suikerbieten geteeld.
Over de stalmesttrappen heen lagenkunstmeststikstoftrappen variërend van
0-200kg Nper ha.Deresultatenmet de suikerbieten staan in tabel 43.11.
We zien in tabel43.11duidelijk stijgende opbrengsten bij toenemende giften
stalmest. Bij40 ton stalmest per hawaren de opbrengstkrommes vrijwel recht
of ietshol.Daarom isvoor ditobjectdehoogste N-gift als optimum aangegeven (200kg perha)en tussenhaakjes geplaatst. Bijde andere objecten met
stalmest treden duidelijke N-besparingen op,welke voor denetto bietopbrengst
wat groter zijndan voor de suikeropbrengst. Eenuitvoerig verslag van de
resultaten vandit proefveld wordt door ing.J. Lubbers gepubliceerd inhet
Jaarverslag vande Akkerbouw Proefboerderijen inMiddenoost- enNoordoostNederland in1982.
IB 5859: Sinds 1911 lopende (vakken)proef zonder enmet stalmest (15ton
per ha per jaar)op eenniet enwel bebouwde zavelgrond. De opbrengst van de
zomergerst in1981 bedroeg zonder stalmest40kgkorrel per are en43kg stro
Met stalmestwerd 48kgkorrel per are en 50kg stro verkregen.

Vervolgbladnr.

rojectverslag 1982

van

Onderzoekinstelling:
Registratienummer :
Projectnummer
:

IB
468
43

TABEL43.II.Gecorrigeerdeopbrengstenvansuikerbieten inkgperareenoptimaleN-gifteninkgperhavan IB0061in1982.
Stalmest (ton/ha)

10

20

30

40

Netto biet
Opbrengstbij0N
Opbrengstbij200N
Opbrengstmaximaal
OptimaleN-gift

276
387
387
197

309
399
409
153

343
417
431
143

378
441
446
156

415
470
470
(200)

Suiker
Opbrengstbij0N
Opbrengstbij200N
Opbrengstmaximaal
OptimaleN-gift

47
60
62
150

53
62
67
125

59
65
71
117

65
69
73
116

71
74
74
(200)

Hethumusgehalte inaugustus1981wasvooronbebouwd zonderstalmest1,627«;
idemmetstalmest1,967«;bebouwdzonderstalmest1,807°enidemmetstalmest
2,387o.Indeuitgangstoestand in1911washet1,997«.
IB 5762 en IB 5765:Beideproevenbetreffen humusvorminguit15verschillende
organischeprodukten,inhoeveelhedenvan100gdroogproduktperjaar,toegevoegdaan5,3kgzandgrondof4,7kgkleigrond,inpottenmeteendichte
bodem.Degrondenwordenperiodiekvanwatervoorzientotca.707«vande
watercapaciteit.Deproduktenwerdenuitgezochtopbasisvanvariatiein
stikstofgehalte,omdeinvloeddaarvanopdehumusvormingnategaan.Eris
gebleken,datdezevoornamelijkbepaaldwordtdoorhetligninegehaltevande
produkten. De humusgehaltenvanmonstersvandezeproevenzullenpasin
1984wordenbepaald.
IB 5842: Indezepotproef iséénorganischprodukt (grasmeel)indeperiode
1966/1975tienmaaltoegevoegd aan36grondenmetverschillen inpHengehaltenaanhumusenafslibbaredelen.Elkegrond isook inonbehandeldetoestand indeproefopgenomen.Dehumusgehaltenvanmonstersvandezeproef
zullenookpasin1984wordenbepaald.
Conclusies
Resteffectenvanbemestingmetstalmestopzavelgrond blekenbijsuikerbieten
afwezig.WelwasereenN-besparingvanongeveer30tot40kgNperha.De
resteffectenvanbemestingmet30of40tonstalmestperhaopveenkoloniale
grondbijsuikerbietenbleken15en207«tebedragen.DeN-besparinghierbij
bedroegongeveer30à40kgNperha.Hetligninegehaltevanorganische
produktenspeelteengroterolbijdehumusvorming indegrond.
B. Verschenen

publikaties

J.Lubbers,1981.Resultatenvanhetstalmestproefveld IB0061opdeproefboerderij"GeertVeenhuizenhoeve"teBorgercompagnie.Onderzoek1981.
Stichting interprovinciaal OnderzoekcentrumvoordeAkkerbouwopzand-en
veenkolonialegrond inMiddenoost-enNoordoost-Nederland,pp.95-96.

Vervolgbladnr. 3 van

»/projectverslag 1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :468
Projectnummer
:43
C. Werkplan 1983
Deorganischebemesting inditprojectgeeftsomsduidelijkpositieveresteffectentezien.VaaktredenerookN-besparingenop.Debodemvruchtbaarheid
(o.a.humusgehalte)wordtbeteroppeilgehouden.Dezeeffectenhangensamen
metbesparingenopenergieenwordendanookalsbelangrijkaangemerkt.De
proevenwordendaaromookin1983voortgezet.Aandeverwerkingenverslaggevingwordtverdergewerkt.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

471

Projectnummer

47

Projecttitel

Invloed vanhet onderwerken van stroop
de bodemvruchtbaarheid

Contactpersoon

ir.L.C.N,delaLande Cremer

Projectleider

ir.L.C.N,delaLande Cremer

Overige medewerkers

L.van der Veen

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
$)ËËKX&!Dg£^2£XXa^^

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Overditonderwerp vinden alleennog lezingenplaats.
B.C. Werkplan1983
Overwogen wordtnog
een afrondend rapportteschrijven.

x

'Doorhalenwatnietvantoepassing
is.
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Instelling
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Registratienummer
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Projectnummer

48

Projecttitel

De invloedoplange termijnvanstalmest
ophetproduktievermogenvanzandgraslandendekwaliteit vandezode

Contactpersoon

ir.L.C.N,delaLande Cremer

Projectleider

ir.L.C.N,delaLande Cremer

Overige medewerkers

L.van
derVeen

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1973

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
AanK. Isermann (Limburgerhof -BRD)werden gegevensengrondmonstersvande
Amelander proef verstrekt.Deze zullen doorhemworden verwerktineenstudie
overdeinvloedvanveeljarige bemestingen metkunstmest-PophetCd-gehalte
vandegrond inveeljarige bemestingsproeven inEuropa (VDLufa-Tagung 1982
teMunster,BRD).
B.C. Werkplan 1983
Rapportage overdeperiode 1970-1972terafsluitingvanditproject.

^Doorhalenwat nietvantoepassing
is.
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Instelling

IB

Registratienummer

473

Projectnummer

49

Projecttitel

Waardering van veeljarige organische
bemesting op zand- en dalgrond

Contactpersoon
Projectleider

ing.

J. Lubbers

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1985

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1971

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

defi4xî4xMAX*xîi!eMxiaiîgisffig
Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Het project dient omvast te stellenwelke vorm en intensiteit van organische
bemesting inde praktijk kanworden toegepast en totwelke opbrengst-en
saldiverhogingen deze leidt bij geregelde toepassing.
IB 6105. Indeze vakkenproef met zandgrond worden opvijf verschillend intensief organisch bemeste hoofdobjecten elk jaar N-trappen aangelegd op het
hoofdgewas.Devruchtopvolging indezeproef iswinterrogge (gevolgd door
stoppelknollen), zomergerst (gevolgd door snijtarwe), aardappelen, ineen
driejarige rotatie.Aan aardappelen wordt 30 ton en aande stoppelgewassen
20 ton stalmest per ha toegediend. In IB-rapport 6-1982, "Opbrengst-en stikstofeffecten van stalmest op zandgrond teMaarheeze", zijn effecten samengevat
van de veldproef Pr1437 inde jaren 1954-1972 en van de daaruit afkomstige
proef IB6105 inde jaren 1973-1981 (tabel 49.1). Inde driejarige vruchtopvolging werd van 1969 af het hoofdgewas haver vervangen door zomergerst. Een
dosis van 70 ton stalmest betekent 30 ton voor aardappelen plus tweemaal 20
ton voor het stoppelgewas.
^Doorhalenwat niet van toepassing is.
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473
49

TABEL49.1.Gemiddeldeeffectenvanstalmestper3jaaropdemaximaleopbrengsten (7o)endeN-besparingen (kg/ha)vanPr1437enIB6105.

Gewas

Ton stm.

1973- 1981

1954- 1972

per 3 jaar

opbr.effect
(%)

N-besparing
(kg/ha)

N-besparing
(kg/ha)

opbr.effect
(%)

Aard.(knollen)

30
40
70

10,6
7,1
18,5

19
33
51

6,4
8,4

4
-2
-

Rogge (korrel)

30
40
70

2,0
2,2
3,2

12
-1
11

12,1
7,2

-18
17
-'

Haver/gerst
(korrel)

30
40
70

3,5
0,9
5,1

0
10
10

-5,6
13,7
-

15
-5
-

Dewerkingscoéfficiéntvoordeindestalmestaanwezige stikstofbedroegvoor
30,40en70tonperdriejaarresp.187o,377«en287«.
IB 6108. Indezevakkenproefkomendezelfdeobjectenopdezelfdezandgrond
vooralsinIB6105.Degrondblijfthierechteronbegroeid.DezelfdebehandelingenalsinIB6105wordenindezeproef steedsuitgevoerd.Deresultaten
vanhetgrondonderzoekvan15oktober1979envan24augustus1981staanin
tabel49.11.
TABEL49.11.Resultatenvangrondonderzoek vanIB6108in1979en1981.
Object

1nulobject
2stm.vooraard.,st.
gewasondersp.
3 stm.vooraard.enst.
gewas,st.gewasafoogsten
4 stm.vooraard.enst.
gewas,st.gewasondersp.
8 stm.vooraard.,st.
gewasondersp.

%humus (C-el.)

P-totaal(%)

N-totaal(7«)

1979

1981

1979

1981

1979

1981

1,01

0,9

0,10

0,09

0,10

0,07

0,92

1,1

0,12

0,09

0,11

0,08

1,10

1,2

0,12

0,11

0,10

0,10

0,83

1,3

0,10

0,11

0,09

0,11

0,72

0,8

0,09

0,09

0,07

0,07

Uittabel49.11blijktdatdeobjecten3en4dehoogstegehaltenvertonen.
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IB 6256. IndezevakkenproefmetzandgrondwordeneveneensbijvijfverschillendeintensiteitenvanorganischebemestingelkjaarN-trappenaangelegdop
hethoofdgewas.Devruchtopvolging endehoeveelhedenstalmestzijndezelfde
alsvoor IB6105.InIB-rapport5-1982,"opbrengst-enstikstofeffectenvan
stalmestopzandgrond teHeino",zijneffectensamengevatvandeveldproef
PO168 (IB6256ishiervanafkomstig)indejaren1956-1979 (zietabel49.III).

TABEL49.III.Gemiddeldeeffectenvanstalmestper3jaaropdemaximaleopbrengsten (7°)endeN-besparingen (kg/ha)vanPO168.

Gewas

Ton stalmest
per 3jaar

Opbreng st
effect (%)

N-besparing
(kg/ha)

Aard.(knollen)

30
40
70
110

2,3
2,5
3,3
6,3

33
6
40
36

Rogge (korrel)

30
40
70
110

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

19
16
52
59

Haver/gerst (korrel)

30
40
70
110

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

7
18
31
46

VoorPO168werd30tonstalmesttoegediendvooraardappelen,40tonstalmest
werd intweegiftenaandebeidestoppelgewassengegevenen70tonishet
totaalvan30tonvooraardappelenplus20tonvoorroggeen20tonvoorhaver.
Aandehoofdgewassenplusdestoppelgewassenwerdtotaal110tonperdriejaar
toegediend.DeopbrengsteffectenopPO168 (+5,5%humus)zijnkleinerdandie
opPr1437 (±3,07«humus).DeN-besparingenzijngrotervoorPO168.DewerkingscoëfficiëntenvoordestikstofuitdestalmestvanPO168voor30,40,
70en110tonperdriejaarbedragenresp.28,35,26en267>.VoordebehandeldeproefperiodenvanPO168enPr1437zijntevensafzonderlijkerapporten
geschrevengetiteld "Opbrengst-enstikstofeffectenvanstoppelknollenen
snijroggealsgroenbemestingopzandgrond".Dezerapportenzullendirectna
beginjanuari1983verschijnen.

Conclusies
Resteffectenvanbemestingmetstalmestopzandgrondenkunnen,afhankelijkvan
dehoeveelheid perdriejaar,bijaardappelen liggentussen2en187o.Voorgranenkandittussen0en57oliggen.Haverenzomergerstgeveneengroter
effectdanwinterrogge.DeN-besparingenbijbemestingmetstalmestopzandgrondenkunnen,afhankelijkvandehoeveelheid perdriejaar,vooraardappelen
engranenuiteenlopenvan10tot50kgperha,maarzijnvoorgranenmeestal
hetlaagst.
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B. Verschenen publikaties

J.Lubbers,1982.Opbrengst-enstikstofeffectenvanstalmestopzandgrond
te
Heino.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.5-82,19pp.
J.Lubbers,1982.Opbrengst-enstikstofeffectenvanstalmestopzandgrond
te
Maarheeze.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.6-82,20pp.
C. Werkplan 1983

Deorganischebemesting inditprojectgeeftduidelijkpositieveresteffecten
enookN-besparingen tezien.Debodemvruchtbaarheid (gehalteaanorganische
stof,CenN)wordtbeteroppeilgehouden.Deeffectenhangensamenmetbesparingenopenergieenmoetenalsbelangrijkwordenaangemerkt.Deproeven
wordendaaromook in1983voortgezet.Aandeverwerking enverslaggevingwordt
verdergewerkt.

PROJECTVERSLAG 19 82
Instelling

IB

Registratienummer

474

Projectnummer

50

Projecttitel

Waardering van veeljarige organische bemestingopklei-enzavelgrondentoepassinginbedrijfsverband

Contactpersoon

J.K. Mulder

Projectleider

dr.ir.Th.J. Ferrari

Overige medewerkers

ir.J.J.Neeteson enH. Schuller

Tijdstip van afsluiting

onbepaald

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

onbepaald

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

rfypd&Xyt3WM%lMîjîft%
Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Het onderzoek naardebetekenis van verschillende factorenop
destikstofreactie vanhet gewas ophetmeerjarige proefveld PrLovOOOó,dezgn.drie
miniatuur Organische-Stofbedrijven naardebetekenis van verschillende factoren
opdereactie van het gewaswerd voortgezet.Het probleem hierbij is,dat het
proefveld geen zelfstandig bestaan heeft gehad;dewerkzaamhedenop
deDrie
Organische-StofbedrijveninNagelewaren steeds bepalend voor dieophet proefveld,waarvan het gevolgisdatdecontinuïteit bijverschillende variabelen
(bijv.rassen)afwezig is.Hetblijkt verder,datdeopbrengst vandegewassen
indeloop der jaren gestegen is;dit geldt ook voor aardappelen,waarbij
- afgezien vandeeerste jaren-steeds hetzelfde rasverbouwd is.Een andere
moeilijkheid ishet ontbreken van voldoende bodemkundige gegevens.
B.-

^Doorhalenwat niet van toepassing is.
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C. Werkplan

1983

Voortzetting van de bewerking,met afsluitende publikatie.

1982

PROJECTVERSLAG 1982

Instelling

IB

Registratienummer

476

Projectnummer

53

Projecttitel

Ontwikkelingentoetsingvangrondonderzoekopbasisvandemeestoplosbare
fractievanhetfosfaatin
degrond

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.H.A.Sissingh

Overigemedewerkers

D.Blaauw (analist)

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1966

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting
ft&fiXffi^p^SäOWff^^

â®fâ&tâmaœëÊtffl£fëtiS&
Beknopteweergavevanachtereenvolgei

cis:

A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982

Aanditprojectwerdnietgewerkt.
B.C. Werkplan 1983

Afsluiting.

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

s.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

491

Projectnummer

75

Projecttitel

Landelijke bodembehandelingsproeven in
de fruitteelt

Contactpersoon

dr.ir.P. Delver

Projectleider

dr.ir.P. Delver

Overige medewerkers

Proefstation voor de Fruitteelt

Tijdstip van afsluiting

1983/1984

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1975

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
•^tirif
i^girlTfrTi^iriiiT*'iTirini'iTiiTTTmirirnni*iiririririH U Irt<
unMMrTUAMMK\ihr
Tramt

d«M5odîKbBs»obBëtoôl!gto6
Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Ineen in1975 geplante proef met appels teWilhelminadorp,met grasstroken
tussen deboomrijen,wordennaast druppelbevloeiing indrie perioden en kalibemesting, ook de effecten onderzocht van enkele bodembehandelingen. Deze
zijn:devier combinaties van grasmulchen op de rij-(gras-)baan of op de
onkruidvrije boomstrook, engrondbewerking zonder,of géén grondbewerking met
gebruik vanherbiciden op deboomstrook. Vergelijking van deze behandelingen
vond tussen 1967 en1974 ook alplaats ineen veldproef met appels te
Oosthuizen (NH).Het onderzoek werd destijds van belang geacht omdat gemeend
werd datde introductie tussen 1960 en1965vanherbiciden,waardoor de
ondiepe grondbewerking alsmethode van onkruidbestrijding overbodig werd, de
stipgevoeligheid vanvruchten verhoogde,vooral alshet gemaaide gras op de
onbegroeide boomstrook werd gebracht.Deze veronderstelling bleek juist te
zijn, redenwaarom ook inde proef teWilhelminadorp de vergelijking tussen
de vier bodembehandelingen nogmaals werd ingebouwd.
Inde bestaande proef isnu zeven jaar lang eennauwkeurige analyse gemaakt
van de invloed van deze behandelingen op zowel de grootte ende (bewaar-)
kwaliteit van de oogst,als op deminerale samenstelling van grond (verdeling
^Doorhalenwat niet van toepassing is.

Vervolgbladnr. 1 vandKSXxXXKXKXKKXiïKXKllXXixXHX/projectverslag1982
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :491
Projectnummer
: 75
kalirijkdom,interactiesmetkalibemesting),bladerenenvruchten.
Deproefresultatenvan1982,voorzoverbewerkt,vormeneenbevestiging
van
vroegerebevindingen.Daaromwordtverwezennaarvorigeverslagen.
B.Verschenen

publikaties

P.Delver,1982.BemestingvanfruitinNederland.BelgischeFruitrevue34, 2:
43-46en3:83-86.TevensinhetFransvertaald:Fumuredesplantations
fruitièresauxPaysBas.LefruitBelge50,397:22-35 (vertaling
J.C.
Deckers).
P.Delver,1982.ChangesinnitrogenfertilizationinDutchorchards.Compact
FruitTree15(1982):57-72.
C. Werkplan 1983

Uitvoeringstechnischemoeilijkheden,storendeinvloedvandeliggingvande
veldjes,verminderdemankrachtenlagereprioriteitstelling voorditsoort
studieshebbendoenbesluitenommetingangvan1983geenverschilleninbodem
behandelingmeertoe
tepassen.Hetonderzoek dienttewordenafgebouwd
met
eensamenvattendepublikatieoverbehandelingseffectenophetgewasenop
bodemvruchtbaarheidsfactoren,o.a.deheterogenisatievan
dekalirijkdom.
Inzichtendaarvoorkunnenookwordenaangedragenuitenkeleandereproeven.
Opmerkingen

Eenbelangrijkevraagzalvoorlopigmoetenblijven liggen,nl.ofdeNederlandsefruittelermetz'ngrotevoorkeurvoorgrasstroken (in+907ovande
gevallen?)geziendevochtconcurrentiediedebomendoorhetgrasondervinden,
opdegoedeweg is.InNederlandisvrijwelgeenonderzoekmetvergelijking
tussenvolveldseherbiciden-toepassingengrasstrokengedaan.Uithetbuitenland,metnameEngeland,komensterkeimpulsenommeer"overall-herbicides"
toetepassen.Toekomstigonderzoek lijktinonslandzinvol.Daarbijdienen
plantdichtheidenbodemgesteldheid alsvariabelentewordentoegepast.
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Registratienummer
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Projectnummer

87

Projecttitel

Betekenis van vruchtopvolging voor akkerbouw opklei- en zavelgronden

Contactpersoon

J.K. Mulder

Projectleider

ir. J.J. Neeteson

Overige medewerkers

H. Schuller

Tijdstip van afsluiting

onbepaald
1970

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Het betreft hier een proef (IB0001)metmeer ofminder intensieve verbouw
van zomergerst enwintertarwe. De volgende objecten zijn aanwezig:
I =Permanente verbouw van zomergerst enwintertarwe.
II= In tweevan de drie jaren zomergerst enwintertarwe.
III=Omhet andere jaar zomergerst enwintertarwe.
IV =Eén keer inde vier jaar zomergerst enwintertarwe.
Dit jaar haddenwe de situatie dat op tweevan devier objecten het testgraan
aanwezig was,n.1. op de objecten Ien II.Opobject IIworden eens inde
zes jaar aardappelen en eens inde zes jaar (drie jaar later of eerder)
suikerbieten verbouwd. In1982was devoorvrucht op object IIhet testgraan
ende voor-voorvrucht suikerbieten. In1970 en1976was dit eveneens hetgeval. Derassen die geteeld werdenwaren voor zomergerst Delisa (1976)en
Trumpf (1976 en 1982)envoorwintertarwe Manella (1970), Lely (1976)en
Arminda (1982).
Infiguur 87.1 zijndekorrelopbrengsten van zomergerst enwintertarwe in
1970, 1976 en1982weergegeven.

x)

Doorhalenwat niet van toepassingis,
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ZOMERGERST

WINTERTARWE

korrelopbrengst
(16% vocht)
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i
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./
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0 40 80120160200
. — . object I
o — o object H

Figuur87.1,

0 40 80120160200240
N-bemesting
.
kgN.ha
berekende maximale
opbrengst-optimale
N-bemesting

Korrelopbrengsten zomergerstenwintertarwe in1970,1976en
1982.

Uitfiguur87.1blijktdatvoorwatbetreftdezomergerstderesultatenvan
1982goedovereenkomenmetdievan1970en1976:opobject IIwerdeen
duidelijkhogereopbrengstverkregenenwasbovendienminderkunstmeststikstof
nodig.Hetzelfdewerdwaargenomenbijdewintertarwe in1970en1976.In
1982echterbleekopobject Ieenhogereopbrengstverkregentewordenenwas
debehoefteaankunstmeststikstof lagerdanopobjectII.
Dehoeveelheidmineralebodemstikstof dieaanheteindvandewinteraanwezigwasopdeobjecten IenIIisvermeld intabel87.1.
Uittabel 37.1blijktzowelbijdezomergerstalsbijdewintertarwedatop
object Iietsmeermineralebodemstikstof aanwezigwasdanopobject II,wat
mogelijkwerd veroorzaaktdoordeduidelijk lagereopbrengsten inobjectI.

Vervolgbladnr.2
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TABEL87.1.Hoeveelheidmineralebodemstikstof (N m ^ n ).
Object

Gemiddeldehoeveelheid 1 ^ ^ in0-100cm
beginmaart1982,inkgN.ha-1
zomergerst

I
II

39
27

wintertarwe
28
20

Naaraanleidingvanbovenstaanderesultatenzouvoorlopiggeconcludeerd
kunnenwordendateen2op3teeltvanzomergerstduidelijk teprefererenis
boveneencontinueteelt.Bijwintertarwezijndeverschillentusseneen2
op3teeltencontinueteeltwatminderduidelijk.
B.C. Werkplan 1983

Voortzettingvanhetonderzoek.
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Instelling
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Registratienummer
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Projectnummer

90

Projecttitel

Analyse van debodemvruchtbaarheid van
de Gelderse Vallei

Contactpersoon

dr.ir. Th.J. Ferrari

Projectleider

dr.ir. Th.J. Ferrari

Overige medewerkers
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Onder dit projectworden dewerkzaamheden samengevat die totdoel hebben om
het gebruik van toegepastewiskunde en statistiek inhet onderzoek tebevorderen. Dit gebeurt voornamelijk door tehelpen bijdeproefopzet,deverwerking van degegevens ende interpretatie vande uitkomsten.
Bijhet rekenwerk isde PDP11/34 eenmachtig hulpmiddel.De mogelijkheden
die deze computer biedtkondenworden vergroot door het verkrijgen en ingebruik nemen van goede programmatuur. Ing.J. Wolf volgde teWageningen de
PAO-cursus "Computergebruik". Het begeleiden vanhet rekenwerk op de computer
vraagt veel aandacht.Gewerktwerd aan eendata-base voor gegevensbestanden.
Hiervoor zal een grotere computer geschikter zijn.
In september werd te Toulouse de 11 Biometrische Conferentie bijgewoond.
Deze sloot aan bijde eerste Compstat-Conferentie,eenmeer commerciële
aangelegenheid gericht op computer-statistiek. Tijdens een discussie over de
toekomst van de biométrie bleek dat er een belangrijk verschil bestaat tussen
debetekenis van bioscience inhet Engels enhet Amerikaans.Voor de Amerikanen isbioscience geen biologiemaar sociologie. De Amerikanen gebruiken de
x)
''Doorhalenwat niet van toepassing is.
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statistiek commercieel.Alsparticulierkanmenmethetmakenvanprogramma's
veelgeldverdienen,terwijldesysteemanalytischekennisdestatisticusin
staatsteltomsnelopteklimmentothogebestuursfuncties.InEuropazijnde
statistici inderegelambtenarenmetmindergunstigeperspectievendieadvies
gevenaanhunregering (alsbijdeoudeEgyptenaren).
Momenteeldoenzichindestatistiekgeenopzienbarendenieuweontwikkelingenvoor.Welwerdenopdeconferentieenigegoedetoepassingengedemonstreerd.Waarschijnlijk isheteengunstigeontwikkelingdatmenoogkrijgt
voorhetverschiltussendestatistiekalstechniekenalskunst.Belangrijk
wasinditverbanddatnaarvorenkwamdathetgebruikvanproefschema'smet
hogeefficiëntienietautomatischvoerttotefficiëntopgezetteproeven,en
ookdaternaastdestandaardprogrammatuur grotebehoeftebestaataan
"dedicatedprograms",d.w.z.ophetonderwerptoegesnedenprogramma's.
Door IWIS-TNOinWageningenwerd insamenwerkingmetdeLandbouwhogeschool
eenconferentievanstatisticiindelandbouwgeorganiseerd,dieinnovember
teNoordwijkerhoutwerdgehouden.Aangevoeldwerddatsamenwerkingvande
statisticiaandelandbouwkundige institutenzeerbelangrijkis.
Opdezeconferentiewerdenenigegoedelezingengehoudenovervooronze
computersgeschikteprogrammatuur.Ookwerdoverdetaakvandestatisticus
inhetlandbouwkundigonderzoekgediscussieerd.Tevenswerdnagegaanhoemen
opdeinstitutentewerkgaatalsmengeconfronteerdwordtmetproblemenwaaropgeenstandaard-programmatuurpast.Hiertoewerdenviervraagstukkenop
2 x 4 plaatsenaangebodenvooreenonafhankelijkebewerking.Inditkader
mochtenwijeenbewerking leverenvanhetvraagstuk "Kapel"vanhetBosbouwproefstation,dattevensdoordatinstituutzelfwerdbewerkt. DoorsamenwerkingtussenWolfenVenekampkonditvraagstukmetsucceswordenaangepakt.
Hetvielopdatdestatistici aandeinstitutenmindermoeitehebbenmet
hetverwerkenvangegevensdandemeertheoretisch ingesteldestatisticidie
viadekennisvanmethodenendeprogrammabibliotheek hunwegzoeken.Tevaak
werdopdezebijeenkomstgehoorddatmentothetlaatsteogenblikhadgezocht.
Hetcontactmet IWIS-TNOinDenHaag,datreedsinhetvoorjaarvan1954
werdopgenomen,bleefgehandhaafd.Devergaderingenvande studiekringvoor
statistischetechniekendestatistischedagwerdenbijgewoond.
Indeloopvanhetjaarkwamenveleonderwerpenaandeorde,zoalshet
zware-metalen-onderzoekvandr.B.J.vanGoor,hetvoedingsfilm-onderzoekvan
dr.ir.J.vanderBoonenhetonderzoekvande3miniatuurorganischestofbedrijvenvandr.ir.Th.J.Ferrari.
Hetisvermeldenswaard datvoordeheerHemmink,stagiairbijhetBiologisch
CentrummeteenopdrachtuitWageningeneenproefschemawerdgemaaktvooreen
proefwaarinwordtnagegaanofhetmogelijk isbodemschimmelsviaalternatievemethodentebestrijden.Erwerdo.a.theevanEquisetumtoegepast.
Metdr.ir.J.vanderBoonenir.P.deWilligenwerdstudiegemaaktvande
theorievandecomplexevariabelen.
B.C. Werkplan 1983

Hetondersteunenvanhetonderzoekaanhet IBmetstatistischeenwiskundige
kenniszalwordenvoortgezet.Erzalnaarwordengestreefd omtekomentot
efficientopgezetteproeveneneencorrecteenrelevanteverwerkingvande
gegevens.Voorlopig zalhetvindenendecontroleophetgebruikvandejuiste
programmatuurnogveelzorgvereisen.
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Het isnodig om op dehoogte teblijven van de ontwikkelingen die elders
plaats hebben.Venekamp en Wolf zullen in januari teWageningen eenbijeenkomst van de Britse ende Nederlandse Afdeling vande Biometrie Society
bijwonen.Decontactenmet collega's viadebijeenkomsten van verenigingen die
op statistisch gebied werken zullengehandhaafd blijven.Het contactmet
IWIS-TNOwordt voortgezet.
Met dr.ir. J.van der Boon en ir.P.de Willigen zalworden voortgegaan met
debestudering vandevraagstukken die temaken hebbenmet complexe variabelen
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Adviezen zijnuitgebrachtaanhetRIKILTteWageningenbetreffendeaanvragen
voorontheffingvanmeststoffenenvoorenkelegebruiksaanwijzingen.Dit
betrofdevolgendeprodukten:
*K-houdend Vinasse-extract.
*Gekorreldekalkmeststoffen (o.a.vooropenbaargroenentuinen),industrieelzuiveringsslib,zwavelbloem enaluminiumsulfaatalsverzurendemiddelen
en
*MagnesiakalkmergelMagkal,WuxalMgalsbladmeststof (tevergelijkenmet
ManeltraMg).
*DiverseNPKmeststoffen,waaronderproduktenmetureumformaldehyde,gecoate
meststoffenenmeststoffenmetspoorelementeninstaafjesvormvoorpotplanten (Jobe'sSpikes,Plantacote,PokonenSubstral)enNPK-voedingsmatjesmet
Levagelalsionenwisselaar,eveneensvoorpotplanten.
*NPK-meststofmetspoorelementen,enzymenenPolysaccharidenalsaanvullende
overbemestingvoorlandbouwgewassen (N-Fix15+5+5).
*Mengmeststofmetspoorelementen (Micromax),gekorreldekopermeststof
Excello,Mn-EDTAalsbladmeststof oplossing ennatriummolybdaat.
x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingi
s.
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* Geëxpandeerd vulkanischgesteenteDica-Soilgrofenfijnenboomschorsproduktenalsbodemverbeterendemiddelen.
*Dicyaandiamide (Didin)alsnitrificatieremmerterverminderingvandeuitspoelingvanstikstof innitraatvormvoortoepassing indelandbouw(met
drijfmest)enindetuinbouw (verlagingvanhetnitraatgehaltevangroenten).
*Gullosan,eenbentonietproduktdatdrijfmestdunnerenhomogenerzoumaken,
giftigeenstandveroorzakende stoffenzouafbrekenenammoniak zoubinden.
* Biovegetal,eenbacteriemengsel-preparaatvoortoepassing indetuinbouw.
Inaansluitinghieropennaaraanleidingvanenkelenieuweontwikkelingenzal
aanonsinstituutonderzoekwordenverrichtoverdewerkingssnelheid vangekorreldekalkmeststoffenterbeoordelingvandepH-werkingvandezeprodukten
(ing.H.Loman).Eeveneens zalonderzoekwordenverrichtoverDidinalsnitrificatieremmerbijverschillendetoedieningstijden enoverdewerkingvan
Gullosanbijtoevoegingaandrijfmest (ir.L.C.N,delaLandeCremer).
Develdproevenmetfosfaatvormen (wateroplosbaarfosfaat,thomasmeel,
thomaskali,Rhenania,RhekaphosenHyperphoskali)opzand-enzeekleibouwland
(IB1757,1920en0013)zijnditjaarvoortgezet.Hyperphoskalibleefbij
zomergerstopzandgrondduidelijk achterbijdeoverigemeststoffen;Rhenaniafosfaatgafbijaardappelenopkalkhoudendekleimindergoederesultatendan
superfosfaat.Deuitkomstenkomenovereenmetdievanvoorgaandejaren.De
waardevandezemeststoffenkunneninverbandwordengebrachtmetdemate,
waarinhetgehalte aaninwateroplosbaarfosfaatindegronddoordebemestingwordtverhoogd.
Defosfaatwerkingvandierlijkemest (drijfmest)isineenpotproefvergelekenmetsuperfosfaatmetbehulpvangrondonderzoek (Pw-getalenP-AL)engewasreactie.Integenstellingmetvroegeronderzoekmetvastestalmestindefosfaatwerkingvandrijfmestvolgenshetgrondonderzoekmeestalminderdanvan
superfosfaat,waarschijnlijkwegenshetvoorkomenvanfosfaat inorganische
vorm.Deresultatenvandefosfaatopnamedoorhetgewas (haver)moetennogwordenafgewacht.
(Boxma)

Algemeen

Inverbandmetaanvragenvoorontheffingwerdenverschillendeenkelvoudigeen
samengesteldemeststoffenmetmetaalchelatenonderzocht.Hierbijwerdvastgesteld,datbehalvedooronvoldoende zuiverheiddewerkzaamheid vaneenijzerchelaatookkanafnemen,indienhetprodukteentehogealkaliteitheeft.Dit
laatstewerdgeconstateerd bijeenFe-DTPA-produkt,datnaoplossen inwater
eenpH-waardevan8,75 gafenwaarvanhetoplosbaar ijzergehaltenaenkele
urenaanzienlijk afnam,omdatFe-DTPAbovenpH7,0langzaamontleedt.
Daarhetijzersulfaat (FeSO^^HjO)indesamengesteldespoorelementenmeststofMolymaxnietwerkzaam is,werdgeadviseerdFe-EDTAofFe-EDDHAaandeze
meststof toetevoegen.
Tenbehoevevandeontwikkelingvaneensamengesteldelangzaamwerkende
NPK-meststofmetspoorelementenwerdenaandeindustrieadviezenverstrekt
inzakede incorporatievanijzerchelaten indezemeststof.Vooreenmeststof
meteengoedeijzerwerkingbijlagepHverdientFe-EDTAdevoorkeur.Daarmen
echtereenuniverselemeststofwilmakenvoorgrondenmetzowellagealshoge
pHendekostprijsniettehoogmagzijn,zoumenFe-DTPAwillengebruiken.
Menmoeterdanechtervoorzorgen,dathetFe-DTPAenhetkopersulfaatgescheidenblijven,zodatgeenuitwisseling tussenFeenCukanoptreden.Dit
kanmenmisschienbereikendoorhetkopersulfaat tezamenmetdeN-meststofte
coaten (omhullenmetkunststof),waardoorhetcontactmetFe-DTPAzoveelmogelijkwordtvermeden.
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Toepassing van Cu-chelaten
HetonderzoekbetreffendedetoepassingvanCu-chelatenviabladbespuiting
werdditjaarvoortgezet.IneenbespuitingsproefmetzomertarweopbolsterveenwerdendekopermeststoffenCu-Trién,Cu-DTPA,Cu2-DTPAenLibreleaf-Cu
invierconcentratiesgetestophunwerkzaamheid doorvergelijkingmetkopersulfaat.Integenstellingmetdebespuitingsproef van1981,waarbijdetoegediendehoeveelhedenkoperalsCuS04.SHj0zeskeerzohoogwarenalsdehoeveelhedenkoperinchelaatvorm,werdenditjaardekoperdoseringenmetkopersulfaatgelijkgehoudenaandekoperdoseringenmetdeverschillendekoperchelaten.
Libreleaf-Cuiseenproduktvan Interlatesenbestaatuiteenoplossingvan
natuurlijkekoperchelatenmetalsvoornaamstebestanddeelCu-ligninesulfaat.
Gelchromatografischonderzoekweesuit,datdeoplossingnaastCu-ligninesulfaatnogdrieandereCu-chelatenbevat.DaarhetCu-gehaltevanCu2-DTPAbijna
tweekeerzohoog isalsvanCu-DTPA,zaldetoepassingvanCu2-DTPAvoor
bladbespuiting economischvoordeliger zijn,indientenminsteditchelaatop
basisvankopertoediening eveneffectief zalwerkenalsCu-DTPA.
Devoorlopigeresultatenwijzenuit,datdeCu-respohsevanhetgewasdit
jaarveelgroter isdanin1981,waardoorbijdehoogsteconcentratievande
spuitoplossingendemaximalekorrelopbrengstwaarschijnlijknognietisbereikt.Daaromkondendeverhoudingenvandeeffectiviteittussendeverschillendemeststoffennietwordenvastgesteld.Ook indezeproefblijktevenalsin
deproefvan1981Cu-Triéneffectievertewerkendandeanderekopermeststoffen.Verrassend isechter,datkopersulfaatbijdezelageconcentratiesnog
eenbehoorlijkekoperwerkinggeeft.
Ontwikkeling
van nieuwe
mangaanmeststoffen
Eenaantaljarengeledenwerd inhetlaboratorium eenoplosbaarmangaansilicaat
bereid,dateenzeergoedewerkingalsmangaanmeststofbleek tebezitten.
Bijtoedieningaandegrondwerktedezemeststof ineenpotproef zelfseffectieverdanMn-DTPA.Eenoplossingvandezemeststofwerd toengemaaktdooraan
eenoplossingvanmangaan sulfaateengroteovermaatvaneennatriumsilicaatoplossing toetevoegen.Naaffiltrerenvanhetontstaneneerslag (eengroot
deelvanhetmangaanslaatneer)werdeenroseoplossingvanmangaansilicaat
verkregen.Naaraanleidingvandezeresultatenwerdenmetbehulpvangelchromatografiedebindingsvormentussenmangaanenhetsilicaatbestudeerddoor
mangaansulfaatennatriumsilicaat inverschillendeverhoudingen inoplossing
samentevoegenendezemengselsgedurendetweeuurteschudden.
Deresultatenvanditonderzoekwaren:
/.NaarmatedeverhoudingNa2SiQä/MnS04 stijgt,neemtdeoplosbaarheidvan
mnagaan toe.Degrootsteoplosbaarheid (+750mgMn/l)wordtbereiktbijeen
verhoudingvan10molNa2SiOjjop1molMnS04.BijtoevoegingvanmeerNaSiO,
2
neemtdeoplosbaarheid vanmangaannietverdertoe.
2. BijmolaireverhoudingenNa2SiQj/MnS0<,1op1en2op1wordthoofdzakelijkeenbruinmangaansilicaatgevormdmetdeempirischeverhoudingsformule5
molMnop4mol Si02.Dezeverbindingheefteengeringestabiliteit,wantbij
pH10,0treedtnaééndagontledingop enslaathetmangaangrotendeelsneer.
3. BijmolaireverhoudingenNa2SiOj/MnS04 5op1en10op1ontstaantwee
mangaansilicaat-verbindingen,n.1.eenkleurlozeverbindingmetdesamenstelling1molMnop7mol Si02 eneenrose-rodeverbindingmetdesamenstelling
1molMnop15mol Si02.Dekleurlozeverbinding isbijhogepHinstabiel;
daarentegen isderose-rodeverbinding stabiel inhetpHtraject4-12.
4. Bijeenmolaireverhouding Na^SiC^/MnS04 20op1wordtuitsluitend desta
bielerose-rodeverbinding gevormd.Erzijnaanwijzingen,datdeverbinding
eenMn-complexis,waarinhetmangaandriewaardigis.
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Eenmangaanchelaat,datquastabiliteiteveneensgoedeperspectievenbiedtom
alsmangaanmeststof tewordengebruikt,ismangaan (lil)acetylacetonaat
((^5H21Mn05). Inditchelaatishetmangaanalsdriewaardig iongebonden.Het
chelaatblijktbijpH8,0 stabielertezijndanMn-DTPA.
B. Verschenen

publikaties

B.vanLuitenR.Boxma,1982.Bespuitingvanhetbladmetverschillendekopermeststoffen.Bedrijfsontwikkeling13:377-378.
W.Salomons,W.vanDriel,H.KerdijkandR.Boxma,1982.Help,Hollandis
platedbytheRhine!(Environmentalproblemsassociatedwithcontaminated
sediments)In:EffectsofWasteDisposalonGroundwaterandSurfaceWater
(ProceedingsoftheExeter Symposium),pp.258-269.
C. Werkplan 1983
(JP)AdviseringvoorhetMeststoffenbesluit.
Voortzettingvandeproevenmetfosfaatvormen.
Verslaggevingvandeproefoverdefosfaatwerkingvandierlijkemest.
(Boxma)1.Testenvannieuwemangaanmeststoffen.
2.Voortzettingvanhetonderzoeknaardetoepassingvankoperchelatenvoor
bladbespuiting.
3.Kwaliteitscontrolevanmeststoffenmetmetaalchelaten inverbandmethet
aanvragenvanontheffingen.
4.Evaluatievanhetonderzoekoverdetoepassingenvanvrijechelatenals
extractiemiddelenvoormetalen inrelatietothunbeschikbaarheid indegrond.
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1. Invoorgaande jaren isbijverschillende gewassen veel onderzoek verricht
over detoediening vanmeststoffen inbanden gelijkmethetzaaienof
poten vandegewassen, zgn.rijenbemesting, vooral bijfosfaat.Hetonderzoek
is afgesloten. Eenlaatste publikatie verscheen in1981over rijenbemesting
met fosfaat enmetgecombineerde stikstoffosfaatmeststoffenbijpoot-en
consumptieaardappelen enbijstamslabonen.
2. Onderzoek isuitgevoerd engepubliceerd overdetijdvantoediening
(herfst,winter envoorjaar)vansuperfosfaat opkalkhoudende kleigronden
bij poot-enconsumptieaardappelen enbijbieten.Hetgaat hierbij omde
invloed vandedieptevaninwerken envandeverblijfsduur vanhetfosfaatin
de grond opdewerking vandebemesting.Hetonderzoek iseveneens afgesloten.
3. Eenpublikatie isinvoorbereiding over deinvloed vandekalibemesting
bijherfst enwintertoediening opdeblauwgevoeligheidvanconsumptieaardappelen opzeeklei enloss. Eenvoorlopig advies isopgesteld in afhankelijkheid
vandekalitoestand vandegrond engepubliceerd inhetblad Stikstof in 1981.

x)
Doorhalenwatniet vantoepassingis.
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Hetonderzoekheeftbovendiengegevensopgeleverd overhetkaligehaltevan
aardappelloof envandeknolalsindicatorvoordeblauwgevoeligheid.Het
onderzoek isafgesloten.
B.C. Werkplan 1983

Publikatievanproefveldgegevens overkalibemesting enblauwgevoeligheidvan
consumptieaardappelen.
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als oorzaak van verschilleninjaarlijkse
opbrengsten

Contactpersoon
Projectleider

ing. G.Wijnen

Overige medewerkers

ir. J.J. Neeteson

Tijdstip van afsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1970

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

HKat«atgtftjpcgKxxgayïx«Kyiitg-xg«agKxpcKa^xaûr

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Het lopende onderzoek van dit project omvat zes veeljarige N-hoeveelhedenproeven elkmet drie gewassen.Behoudens het verzamelenenordenen van proefgegevensisaan dit projectweinig tijd besteed.
B. Verschenen

publikaties

G.Wijnen,1982.Destikstofbehoeftevan rogge,haverenaardappelenin 1981.
Onderzoek 1981.Stichting Interprovinciaal Onderzoekcentrum voordeAkkerbouwopzand-enveenkoloniale grondinMiddenoost-enNoordoost-Nederland,
pp. 96-99.
C. Werkplan 1983
Voortzetting serie20(zes proefvelden). Bewerking en, indienmogelijk,
publikatie vangegevens.

^Doorhalenwat niet van toepassing is.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

510

Projectnummer

104

Projecttitel

Factorendieinhetgematigdeklimaatvan
West-Europadeopbrengstenvanakkerbouwgewassenbepalen

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.Th.J.Ferrari

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1974

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Infebruariwerdhetfeitgevierddatde InternationaleArbeitsgemeinschaft
fürBodenfruchtbarkeit25jaarbestond.Tergelegenheidhiervanhielddr.ir.
Th.J.Ferrariopdealgemenejaarvergadering eenfeestrede.
Hetprobleemblijftdeverwerkingvandevelegegevens.Nietalleenisde
documentatiemoeilijk inverbandmetgebrekaangeld,maarookstuitdeverwerkingopstatistischeproblemen.Ferrarihieldeenvoordrachtopdejaarvergadering overhetverwerkingsprobleem,waarbijingegaanwerdopdemoeilijkhedenenopdemogelijkheden.
Dehuidige,tweedemeerjarige serieeindigtin1983.Hetisdebedoeling
eennieuweseriemeerjarigeproefveldentestarten,waarinbedrijfssystemenmet
geenenveelorganische-stofvoorzieninginhuninvloedopopbrengstenbodemvruchtbaarheidvergelekenkunnenworden.HetisdebedoelingPrLov0006,dezg.Drie
Miniatuurbedrijven,intebrengen.
BinnenhetprojectCOST86beginteensamenwerking enuitwisselingvan
gegevens tussendedeelnemers teontstaan,Ditisoverigensdeopzetvaneen

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad nr.1

vancfëMXffiüj

^/projectverslag 1982

Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer : 510
Projectnummer
: 104
COST-project.Ferrariwerd als voorzitter vanhet Management Committee
herkozen.Het COST-project eindigt in1983.Het isde vraag of het zinvol is
dit project voort tezetten.

B.
C. Werkplan 1983
Ongewijzigde voortzetting.
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Instelling
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Registratienummer

511

Projectnummer

111

Projecttitel

Betekenis van stikstof voor opbrengst en
kwaliteit van fruitgewassen

Contactpersoon

dr.ir.P. Delver

Projectleider
Overige medewerkers

dr.ir. P. Delver
Proefstation voor de Fruitteelt,Wilhelminadorp

Tijdstip van afsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1982

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

definitievebeëindiging in1983
Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag

over 1982

Het project bevindt zich ineen afbouwfase.Definitieve beëindiging hangt af
van de tijdwelke gevonden kanworden voor deverslaglegging. Er zijn geen
lopende proevenmeer welke speciaal op de stikstofbehoeftevan fruit betrekking hebben.Welworden nog incidentele waarnemingen gedaan door middel van
bv.bladanalyse over het effect van druppelbevloeiing,al of nietmet door
meststoffen verrijktwater,op de stikstofopname.
Aanhet verslag over het "N-mineraal"-onderzoek konwat verder worden gewerkt. Zokwam het gedeelte dat op eenoud,desbetreffend onderzoek uit
1962-1964 betrekking heeft gereed, terwijl ook het tweede deel flink is
gevorderd. Dithandelt over eenproefplekken-onderzoek dat in samenwerking
met het CADvoor Bodemaangelegenheden inde Tuinbouw in1978-1980werd
uitgevoerd. Het betreft devraag of innavolging van dewerkwijze bij enkele
land- en tuinbouwgewassen, bepaling vandehoeveelheid minerale stikstof in
februari-maart totbewortelingsdiepte en inde onkruidvrije boomstrook, zinvol
isvoor het onderbouwen vanhet stikstofbemestingsadvies.Moeilijkheid bij

'Doorhalenwat niet van toepassing is.

Vervolgblad nr.1 vandamC}Ä)^m3ä®«ffiÖBSEÖfflffiK3ffiflB!/projectverslag 1982
Onderzoekinstelling:
IB
Registratienummer : 511
Projectnummer
: 111
vruchtbomen is,datniet gesteund kanworden op opbrengstgegevens,maar dat
afgegaanmoetworden op het N-gehalte inhetblad ende interpretatie daarvan.
Er zijnnog enkele onderdelen waarover binnen ditprojectmoet worden
gerapporteerd: een gedetailleerd grondonderzoek over de indringing vanbemestingsstikstof inrelatie totdeplantdichtheid en eenvoortgezet bemestingsonderzoek (1977-1980)inde stikstoftrappen-grondwaterstandenproef opkavel
R18 inOostelijk Flevoland. Ten slottemoet veel vande verkregen ervaring
over derelatie N-toestand-blad/N-behoefte-bemestingworden ingebouwd
in
IB-project353 (Interpretatie van de bladanalyse als basis vanhetbemestingsadvies voor appel en peer).
B. Publikaties
P. Delver,1982.Bemesting van fruit inNederland. Belgische Fruitrevue 34,2;
43-46 en3:83-86. Tevens inhet Frans vertaald: Fumure des plantations
fruitières aux Pays Bas.Le fruit Belge 50,397:22-35 (vertaling J.C.
Deckers).
P. Delver,1982.Changes innitrogen fertilization inDutch orchards.
Compact Fruit Tree 15:57-72.
C. Werkplan 1983
Doorgaanmet verslaglegging.
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Instelling
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Registratienummer

512

Projectnummer

112

Projecttitel

Bepaling vannormen en gebruikswaarde
vanmeststofbalansen

Contactpersoon

ir.L.C.N,de laLande Cremer

Projectleider

ir.L.C.N,de laLande Cremer

Overige medewerkers

L.van der Veen, ing.T.A. van Dijk

Tijdstip van afsluiting

onbepaald

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

onbepaald

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag

over 1982

Opde in1979,1980 en1981 verkregen analyseresultaten van dierlijke mest en
afvalstoffen worden frequentieanalyses toegepast teneinde na tegaan inhoeverre bestaande normenmoetenworden aangepast aan dehuidige situatie.
Met de filterkoek van varkensdrijfmestwerd ineen potproef nagegaanwat de
P-werkingvandezemetflocculatiemiddelenbehandeldemestzoukunnen zijn op
verschillende grondsoorten enbeoordeeld op verschillende onderdelen. Op veen
koloniale grond was dePtotaal-en PAL-toenamedoor een gelijke hoeveelheid P
groter bij superfosfaat.De Pw-toenamewas inde eerste viermaandengelijkvoor
filterkoek-P en superfosfaat-P,maar veranderde inde volgende viermaandenten
gunste van de super-P.Opde zavelgrond (167oafslibbaar)werkt de Puit defil
terkoek minder dan dievan eengelijke hoeveelheid uit superfosfaat, zowelvoor
Ptotaal, Pw als PAL.Dereactie van Ptotaal komt vreemd over en zoukunnen
wijzen op,ondanks alle voorzorgen, toch een ongelijkmatige toevoer van beide
P-soorten. Opdekleigrond (337<>afslibbaar)was de invloed op P-totaal door
superfosfaat eveneens beter,die op PALgelijk en op Pwduidelijk beter als
gevolg vanhet gebruik van superfosfaat.De gewasopbrengsten en de fosfaatont
trekking door het gewas zijndaarentegen op de drie grondsoorten hoger bijde
met filterkoek bemeste gronden dan bijdiewaarop superfosfaatwerd gebruikt.

Vervolgbladnr. 1 vanlÜüOX2X?X]^XX^X^lKXXXXXX/projectverslag1982
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :512
Projectnummer
:112
InIB-nota103,"Chemischesamenstellingvangroentegewassenendebenutting
vangroenteafvalalsorganischebemesting",werddemogelijkheid aangegeven
omgroenteafval indelandbouwtegebruikenendepotentiëleinvloedhiervan
ophetmilieugeëvalueerd.
Vossemestafkomstigvaneenvossefarmhaddevolgendesamenstelling
(in7ovandewaar):
ds

os N

NHj-N P2O; I^O CaO MgO Na20 Cl

SO3

batterijmest
:30 13,3
1,260,40 5,260,475,550,290,310,22 0,62
vaaltmest
:29,3 10,6
1,130,38 6,780,246,690,300,14
0,14 0,14

DebatterijmesthadeenpH-I^0van8,3,eenz.b.b.van16kgCaOpertonen
bevatte 77mg/kgCuen447mg/kgZn.Vandestikstofwas327°inmineralevorm.
DevaaltmesthadeenpH-lL,0van8,4eenz.b.b.van22kgCaOpertonmest,
eenCu-gehaltevan65mg/kg,eenZn-gehaltevan504mg/kgmest,terwijl33%
vandestikstofuitmineralestikstofbestond.
Vossemest iseennogalfosfaat-,kalk-,Cu-enZn-rijkeorganischemest,
alkalischwerkendenmetéénderdevandestikstof ineenvoordeplantenopneembarevorm.
B. Verschenen publikaties

LandeCremer,L.C.N,delaenVanderVeen,L.,1982.Chemischesamenstelling
vangroentegewassenendebenuttingvangroenteafvalalsorganischebemesting.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota103,6pp.
C. Werkplan1983

Voortzettingvanhetonderzoekenverslaggevinghierover.
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Instelling
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Registratienummer

513

Projectnummer

116

Projecttitel

Vergelijkend structuuronderzoek op Friese
enGroningse klei- en zavelgronden

Contactpersoon

ing. A. Pelgrum

Projectleider

ir. P. Boekei

Overige medewerkers

H. Buma

Tijdstip van afsluiting

1985

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

nmdg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde v o o r t z e t t i n g

IfflriftliiUnfiefturgXTO
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Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Dit project beoogt een indruk tekrijgen van de structuurtoestand vande grond
inhet noordelijk kleigebied en vande factoren die daarbij een rol spelen.
Uithet ieder jaarverrichte onderzoek naar debodemstructuur op eengroot
aantal percelen gedurende reeds een lange periode blijkt dat aan de teruggang
in structuur,zoals die de laatste jaren duidelijk werd aangetoond een einde
isgekomen (tabel 116.1). Er is zelfs enig herstel opgetreden,maar hetniveau
van verscheidene jaren geledenwerd nog bij lange naniet gehaald. Moderne
ontwikkelingen inde landbouw, zoals toepassing vannauwere bouwplannen,
toenemendemechanisatie,minder grondbewerking door het duur zijn van de factorenarbeiden brandstof,gebruik van chemischemiddelen enminder organische
bemesting zullen daarbijongetwijfeld een rolkunnen spelen.De indruk isdat
de laatste jaren het evenwicht tussen verdichtende en losmakende activiteiten
verstoord is,mede onder invloed vandeminder gunstige weersomstandigheden
inherfst enwinter. Steedsmeer wordt daarbij duidelijk dat dedoor deprak-,
tijk genomenmaatregelen alsbekalking, verbetering van de ontwatering en
organische bemesting denadelige gevolgen vande genoemdemoderne ontwikkeling
onvoldoende kunnen opvangen.

x)

Doorhalenwat niet van toepassing is.
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Vervolgblad n r . 1

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 513
116
Projectnummer
TABEL 11b.I . Overzicht vandebodemstructuur op percelen in Noord-Groninqen.

Visuele

Aantal percelen met een bepaalde structuurwaardering in de j a r e n

beoordeling

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970 1971

1972

1973

1974 1975

1976

1977 1978

1979

1980

1981 1982

structuur
.3

1

8-

5

2

1

7J
7+

5

4

2

13

5

5

1

1

14

9

7

1

1

3

4

5

4

2

1

61

15

12

6

5

2

4

4

5

9

5

3

H

8

25

22

7

2

1

8

2

7

18

10

7

6+

12

23

25

6

3

6

5

9

2

1

12

9

10

V

4

10^* 8

2

9

6

8 *. 2

6

7

7

5

7

5

2

4

2

3

3

6

3

8

1

7
7-

6

9

6-

20

17*^21^^o\
11 ~
23

j fis

28

6

13

15

1
1

5è
5+

8

2

3

M2

1%

1

2

9 ^ 8 " *

21

14

4

5-

26

4

9

4

i

2

2

4j
4+

19

7

2

3

3

4

2

1

13

1

4

4

5

3

1

1

4

13

5

5

5

1

3

1

4-

6

1

4

5

2

3

3

6

3-

2

1

1

2
2

5

3è
3+

2

5

9\

3
1

4

1

1

1

7

9

2

1

5

8

3

12^^*12

6

5

6^V11

3

5

1

7

10 /

3

4
4

2

4

1

3
3

6

3

5

3

3

2

2

1

1

1

1

1

18

21

6

8

14

12 j l 4

3

2

5
1
1

15^>12f§«* 2 0 ^ 1 4
3

5

5

10

13
8

11
6

2

2

5

1

1

1

5

1

4

1

1

1

1

1

1

3

2

1

,

Deoplossingvanditprobleem zaldaaromvooralmoetenwordengezochtin
enerzijdshetterugdringenvanhetverdichtenvangronddoorbedachtzamerte
berijdenenanderzijdsdoorhetmeertoepassenvanlosmakendebewerkingenop
demeestgeschiktemomenten.Erzijnvoorbeelden indepraktijkaanwezigdat
ookbijeenhogemechanisatiegraad debodemstructuuropeenmeerdanvoldoende niveaukanwordengehouden.
Conclusie
Deteruggangindebodemstructuur opkleigronden,zoalsdiedelaatstejaren
werdgeconstateerd,kanwordenvoorkomendoorenerzijdshetverdichtenvan
grond teverminderendooreenbedachtzamer berijdenvandegrondenanderzijds
dooreenintensieverebewerkingondermeergeschikteomstandigheden.
B. Verschenen

5

7 ^ ^ 8

1
3

3

5

3

2
1

1

1
4

2
2

11V

1
1

publikaties

P.Boekei,1982.Soilstructureinmodernagriculture.Proc.9thConf.Intern.
SoilTillageResearchOrganization,ISTRO.Osijek,Joegoslavië,pp.402-408.
P.Boekei,1982.Debodemstructuur indemoderneakkerbouw.Bedrijfsontwikkeling13:1001-1007.
C Werkplan 1983
Voortzettingvandebeoordelingvandebodemstructuuropeenaantalpraktijkpercelen.Vaststellingvanoppervlakteenintensiteitvanverdichtingop
enkelepercelen.Vaststelling vankalktoestand enhumusgehalteopeendeelvan
devroegereproefplekkenennagaanwatdeveranderingengedurendedelaatste
20jaargeweestzijn.

1
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Instelling
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Registratienummer

518

Projectnummer

125

Projecttitel

Invloedvanverschillende factorenopde
structuurvanhetzaaibedendekieming
endeeerstegroeivanhetgewas

Contactpersoon

ir.C.vanOuwerkerk

Projectleider

ir.C.vanOuwerkerk

Overigemedewerkers

M.Pot,D.Daniels

Tijdstipvanafsluiting

1984

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1974

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Opde"onkruidproefvelden"teWageningen,Marknesse (IB0019),Bennekomen
Vredepeelwerdenmetdeelectronischemicroreliéfmetermetingenuitgevoerd
m.b.t.dediktevanhetzaaibed enderuwheidvanhetoppervlak envande
onderkantvanhetzaaibed.Deverzameldegegevens,ookm.b.t.debodemstructuuronderhetzaaibed endeonkruidontwikkeling inhetjongegewassuikerbietenwerden,insamenwerkingmetJ.K.Kouwenhoven (LH)enF.A.M.Aarts
(PAGV),verwerkttoteenverslagdatbegin1983alsLH-rapportzalverschijnen
Doorziektevandebetreffendemedewerker (M.Pot)kondenditvoorjaar
overigensvrijwelgeenmetingenm.b.t.dekwaliteitvanhetzaaibedworden
verricht.
Deconstructieenhetgebruikvandeelectronischemicroreliéfmeterwerden
toegelicht ineenpublikatie (SoilTillageRes.,2 (1982)81-90).Hetinstrumentwerd tevensgepresenteerd indePoster Sessionvande9thConferenceof
the International SoilTillageResearchOrganization (ISTRO),21-25juni1982,
Osijek,Joegoslavië.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Vervolgbladnr.1 van*3SUÜ&XKK<
Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer : 518
Projectnummer
: 125

Inmiddels isookhetprototypevandegroteelectronischereliëfmetergereedgekomen.Ditinstrumentisspeciaalontworpenvoorhetkarakteriserenvanhet
resultaatvandehoofdgrondbewerkingenvanhetuitwendigeeninwendigeprofiel
vanaardappelruggen.Bijhetuitvoerenvanmetingenindegrondtrogenopde
grondbewerkingsproefveldenteMarknesse (tabel125.1),bleekhetinstrument
volledigaandeverwachtingentevoldoen.

TABEL125.1.Ruwheidvanhetoppervlak (R=100logs) nadehoofdgrondbewerking (vvwintertarwe)op
9november1982 (IB0011).

Meetrichting t.o.v.de
bewerkingsrichting

loodrecht
op
evenwijdigaan

Cultivateren

Ploegen
vroeg

laat

vroeg

laat

35
27

44
36

33
26

46
32

P0,05>6,6 eenheden;n=40.
0=zeervlak;100=zeerruw.

Debijbeideelectronischereliëfmetersopmagneetband opgenomengegevens
kunnenthans,d.m.v.eendoordeTechnischeDienstvanhet IBontwikkelde
"interface",rechtstreeks (zonderponsband)indecomputerwordeningevoerd.
Hierdoorkonderegistratievandemeetgegevens inhetveldaanzienlijkworden
versneld.
Conclusie

Metdedoorhet IBontwikkeldeelectronischereliefmeterskunnendiversekarak.
teristiekenvanhetzaaibed/pootbed,hetresultaatvandehoofdgrondbewerking
enhetuitwendigeeninwendigeprofielvanaardappelruggengemakkelijk,snel
ennauwkeurigwordenvastgesteld.Dezeinstrumentenkunnendaaromwordenbeschouwdalsgoedeopvolgersvansoortgelijke,nietgeautomatiseerdemeetinstru'
menten.
B. Verschenen

publikaties

C.vanOuwerkerk,M.PotandK.Boersma,1982.Electronicmicroreliefmeterfor
seedbed characterization.SoilTillageRes.,2:81-90.
C. Werkplan 1983

Voortzettingvanhetonderzoeknaardekwaliteitvanhetzaaibed/pootbed bij
verschillendegrondbewerkingssystemen opdeproefvelden IB0007enIB0011te
Marknesse.
Afsluitingvanhetin1981begonnenonderzoeknaarheteffectvantijdstip
enwijzevanhoofdgrondbewerkingop destructuurvanhetzaaibedopzwareklei
(Wageningen),zwarezavel (Marknesse;IB0019), zandgrond (Bennkom)enontginningszandgrond (Vredepeel).Publikatievanderesultaten.
Samenvattingenpublikatievantotnutoeopdiverseproefveldeneninde
grondtrogverkregengegevensoverdekwaliteitvanhetzaaibed/pootbed.
Rapporteringoverhetonderzoeknaardehoeveelheid lossegronddienahet
rooienvanaardappelenensuikerbietenophetveldachterblijft.
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Instelling
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Registratienummer

520

Projectnummer

127

Projecttitel

Bindingvanspoorelementenaan(componentenvan)deorganischestof

Contactpersoon

R.Boxma

Projectleider

dr.A.J.deGroot

Overigemedewerkers

dr.W.vanDriel

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1975

cat.Ill

cat.II

Nogbenodigdewerktijd

tnndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

definitievebeëindiging
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982

Aanditprojectwerdnietgewerkt.
B.C. Werkplan1983

Afsluitingvanhetprojectmetrapportering.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

'cat.I

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

521

Projectnummer

129

Projecttitel

Karakteriseringvan organische meststoffenenpotgrondeninhet laboratorium

Contactpersoon

dr.H.vanDijk

Projectleider

dr.H.vanDijk

Overige medewerkers

H.P.deRoos

Tijdstip van afsluiting

onbepaald

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1968

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

rrmdg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Eenknelpunt bijdevalorisatie van organische afvalstoffenishetontbreken
vaneensnelle procedure volgens welkeinhet laboratoriumdemicrobiële
afbraaksnelheid vankoolstof-enstikstofverbindingen kanworden vastgesteld.
Hieruit zou nl. o.a.debeschikbaarheid vandestikstof voordeplantenen
bij compostering vooraf,degewenstheidvanadditieven kunnenworden afgeleid.
Hetopditknelpunt gerichte "werkplan 1982"konnietworden uitgevoerd, eerst
omdatdegaschromatografischebepalingvanC02 nogniet rond was, later omdat
hetwijkenmoest voor ander onderzoek.
Herhaaldelijk werd medewerking verleendaan onderzoekvancollega'sophet
gebiedvanorganische afvalstoffen.Zowerd o.a. analytischeen"meedenk"steun verleendaan composteringsonderzoekvanRiem Vis (project 357)enaan
"potgrond"-onderzoek van Vander Boon/Niers.
B.C. Werkplan1983
Uitvoering vanhetin"werkplan 1982"beschreven onderzoek.
^Doorhalenwat nietvantoepassing
is.

PROJECTVERSLAG1982
Instelling

IB

Registratienummer

528

Projectnummer

139

Projecttitel

Beschrijvingenverklaringvan veranderingenindevruchtbaarheid van
degrond
onder invloed vanhetweer

Contactpersoon

ir.P.Boekei

Projectleider
Overige medewerkers

ir.P.Boekei
ir. G.J. Kolenbrander, ing.T.A.vanDijk,
ing.G.Wijnen

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1970

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Methet rapport overdeinvloed vanhetweeropdebodemfysische eigenschappenvandegrond werd enige voortgang geboekt.
B.C. Werkplan 1983
Afronding vanhet onderAgenoemde rapport.

x)

Doorhalenwat nietvantoepassing
is,

PROJECTVERSLAG1982
Instelling

IB

Registratienummer

533

Projectnummer

144

Projecttitel

Onderzoek naar debetekenis vandekalktoestand vande ondergrond

Contactpersoon
Projectleider

ing.H.Loman

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1970

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Er zijnaanwijzingen dat depHvan de laag 5-20 cm voor de groei enminerale
samenstelling van grasminstens zobelangrijk isals depHvan de laag 0-5 cm
Inde vakproef IB6173 iseen zandgrond met pH4,4 (onbekalkt)en pH6
(bekalkt)invier lagen (0-5,5-15,15-30 en 30-50 cm) ingevuld.De aldus
verkregen 16pH-profielenwerden ingezaaid met een BG5-mengsel.Het Ca-gehalte
van het graswerd inhet eerste proefjaar duidelijk positief beinvloed door
eenhogekalktoestand inde laag 15-30-50 cm,namelijk 457ovan de verschillen
inCa-gehalte konworden verklaard uit verschillen inkalktoestand indeze
laag. Inde volgende jarennam de invloed van deze laag af. Inhet vierde
proefjaarwas het aandeel van deze laag afgenomen tot 247oen inhet zesde jaar
tot 57o.Deze verschuiving van de invloed isgedeeltelijk toe te schrijven aan
deuitspoeling vankalk naar onderliggende lagen,waardoor verschillen inpH
die oorspronkelijk inbijvoorbeeld de laag 0-5 cmvoorkwamen nu inde laag
5-15 cmaanwezig zijn.
Invoorjaar 1981werd bovenvermelde vakproef vervangen door IB6374waarin
het effect van bekalking opde groei enminerale samenstelling van gras scher
perkonworden geduid. Inde lagen 0-5 en 5-20 werden de pH-trappen 4,4-5,1-

x)

Doorhalenwat niet van toepassing is.

Vervolgbladnr. 1 vandEEäJütoEEaffiBßfetes^^

1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :533
Projectnummer
:144
6,2 en6,5aangebracht;delaag20-50cmwerdbekalkttot4,5 of6,2. Intotaal
werdenopdezewijze32objectenverkregen.
Deopbrengsteninheteersteproefjaarwaren (kgdrogestofperare):

pH4,4
hoofdeffectpH
hoofdeffectpH
hoofdeffectpH

0 - 5 cm
5-20 cm
20-50 cm

114,7
109,8
112,5

5,1

6,2

116,9
114,1
-

6,5
115,1
116,5
117,3

112,9
119,1
-

TussendepH-niveaus indelaag0-5 en20-50cmwaseenduidelijke interactie
aanwezig:
pH4,4
effectvanpH0-5bijpH20-50=4,4
effectvanpH0-5 bijpH20-50=6,2

115,0
114,3

115,5
118,1

5,1

6,2.:

111,2
119,0

108,1
117,7

B.C. Werkplan 1983

Voortzettingvandehuidigeproef.
Verslaggevingvroegereproevenmetbekalkingvandeondergrond.

6,5

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

534

Projectnummer

145

Projecttitel

Bemesting van grove tuinbouwgewassen op
landbouwgronden

Contactpersoon

ir. J. Prummel

Projectleider

ir. J. Prummel

Overige medewerkers

ing. P.A. van Barnau Sijthoff

Tijdstip van afsluiting

1982

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1970

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

»iwrairemftjsxsxHrexiüHfflats
definitieve beëindiging

jÈöExaxxiieraxJMJéxiiaixxss
Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A.Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag

over 1982

Voor een aantal vollegrondsgroentegewassen zijn bijverbouw op landbouwgronden
adviezen uit proefveldgegevens afgeleid voor de economisch optimale fosfaatenkalibemesting opbasis van grondonderzoek. Deze normen zijn opgenomen in
de adviesbasis.Een samenvatting hieroverwerd opgenomen in PPMagazine.
De tegenstelling tussen het landbouw- en tuinbouwadvies kon indit onderzoek
niet volledig worden opgeheven. Insommige gevallenmoetmeer worden gegeven
dan totnu toegebruikelijk isvolgens het landbouwadvies (fosfaat bij stamslabonen en tuinbonen op zandgrond,kali bijbladspinazie opkleigronden). Het
tuinbouwadvies wordt indeze gevallen bij lagebemestingstoestand van de grond
zelfs overschreden. Bijnormale enhogere toestand ligthet landbouwadvies ook
bij deandere groentegewassen echter duidelijk lager danhet tuinbouwadvies.
Landbouw differentieertdebemesting meer naar debemestingstoestand van de
grond dan tuinbouw.

x)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Vervolgblad nr.1

van(teBaX^ïöfflöÓeïXÖfeeeebEKiïïïèög/projectverslag 1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :534
Projectnummer
:145
Eenartikeloverfosfaat-enkalibemestingvanhettweedegroentegewasbij
dubbelteeltenopakkerbouwkleibedrijven isinBedrijfsontwikkelingopgenomen.
Voorfosfaatbehoevendestamslabonenenkalibehoevendebladspinaziemoetbij
verbouwalstweedegewasdevoorkeurwordengegevenaaneenversebemesting
boveneenzwaarderebemestinguitsluitend aanheteerstegewas.Debemesting
vanhettweedegewasbedraagtnaarschatting50à757»vandebemesting,die
hetalseerstegewaszouhebbengekregen.
Hetprojectishiermeeafgesloten.
B. Verschenen publikaties

J.Prummel,1982.Bemestingsbeleid voordubbelteeltenvangroentegewassen.
PPMagazine12,no.7,p.25.
J.Prummel,1982.Fosfaat-enkalibemestingvanhettweedegroentegewasbij
dubbelteeltenopakkerbouwbedrijven.Bedrijfsontwikkeling13:759-761.
C. Werkplan1983

Projectisafgesloten.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

540

Projectnummer

153

Projecttitel

Oorzaken vandeverschilleninopbrengst
van suikerbietenindeNoordoostpolder

Contactpersoon

dr.ir.Th.J. Ferrari

Projectleider

dr.ir. Th.J. Ferrari

Overige medewerkers

ing. J.Wolf

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1966

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

^^Mxiswxlreiütoutisräx
Beknopte weergavevanachtereenvolge

as:

A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Aanditprojectwerd niet gewerkt.
B. C. Werkplan1983
Analysevandeverwerkingsuitkomsten;

^Doorhalenwat nietvantoepassingi

het schrijven vanhet eindverslag,

s.

PROJECTVERSLAG 19 82

Instelling

IB

Registratienummer

541

Projectnummer

156

Projecttitel

Chemischonderzoek overhetinoplossing
gaanenfixerenvanfosfaatin grond

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.H.A.Sissingh

Overigemedewerkers

D.Blaauw (analist)

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1971

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
'Voortzetting

definitievebeëindiging
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982

Aanditprojectwerdnietgewerkt.
B.C. Werkplan 1983

Afsluiting.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

543

Projectnummer

159

Projecttitel

Fysiologische ziekten van tuinbouwgewassen:Storingeninhet calciummetabolisme
van appels (stip)en tomaten (neusrot)

Contactpersoon

P.van Lune

Projectleider

P.van Lune

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1982

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1974

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

^ffiT^?Y%^YY/Y?xapray»ltft%
T*WTfiVW^V*ÇY'16'«YW»yi*X^T|fT|itWÇY1S^TJ15YY|5>fHjYH¥r
definitieve beëindiging

Beknopte weergave vanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1982
Hetprojectisexperimenteel afgerond.Deresultaten vandenegen jaar durende
potproef met Cox's Orange Pippin appelbomenoprivierklei overdeinvloed
van
bekalkingen
despoorelementen ijzer,mangaanenboriumophet optreden
van
stipenzachtin
devruchten zijn verwerkt tot eenuitgebreid intern verslag,
een IB-rapporteneen concept-publikatie voor The JournalofHorticultural
Science.Het projectishiermee afgesloten.
B.C.-

x)
'Doorhalenwat nietvan toepassingis.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

546

Projectnummer

163

Projecttitel

Hulpbijonderzoek vanandere instanties
enkortlopende onderzoekingen betreffende
anorganische bemestingen enmeststoffen

Contactpersoon

ir.J.Prummel

Projectleider

dr.ir.K.W. Smilde
ir.J.Prummel.ing.H.Loman,ing.B.
van Luit

Overige medewerkers
Tijdstipvanafsluiting

onbepaald

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting
KggîXHÎgiKgXgjtXï

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag

over 1982

(Van Luit) Inverbandmeteengroeiende belangstelling voorhettoedienenvan
meststoffen inopgeloste vormophetblad,werden in1981en1982potproeven
met zomertarwe aangezet,waarbij bespuitingenmetresp.koperoxychloride,
CuS04.5H20, Cu-DTPA (2x),Cu-EDTA, Cu-Triënen libreleaf Cuinverschillende
concentratiesmetelkaar werden vergeleken.Alle objecten (uitgezonderdde
controle)werden instadium3en6vandeFeekes-schaal bespoten.Uitde
korrelopbrengsten vanbeide proeven blijktdatbijtoediening vangelijke
hoeveelheden ophetblad hetkoperuitCu-Triën effectiever werktdanhet
koper uitCu-S04,Cu-EDTAenCu-DTPA.Hetminstwerkzaam ishetCuuitkoperoxychloride en libreleafCu.
Ineenpotproefmetzomertarwe opeenlichte zavelgrond uitSlootdorp werden
bespuitingenmetresp.MnS04,Mn-EDTAenMn-DTPA vergeleken.Erwerd éénmaal
(stadium 5-6vandeFeekes-schaal)oftweemaal (stadium 5-6en9)bespoten
bij verschillende concentraties.Uitderesultaten vandevisuele waarnemingen
voormangaangebrek,dekorrel-endestroöpbrengstenblijktdathetmangaan

x)
Doorhalenwatnietvantoepassingis,

Vervolgbladnr. 1 vancöäeaXKOCHXXjJeX^^
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Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :546
Projectnummer
:163
uitMn-EDTAtwee-àdriemaalzoeffectiefwerktalsuitMnSO^ bijtweemaal
spuiten.Bijéénmaalspuitenwerdhetmangaangebreknietvolledigopgeheven,
hetgeenresulteerde ineenopbrengstdalingvanca.3%.Mn-DTPAwas ietsminder
effectiefdanMn-EDTA.
Ineenpotproefmetzomertarweopdunnekleiopveengrond (rodoorn)en
Weigela florida 'Purpurea'opturfstrooiselwerddewerkingvankopersulfaat
vergelekenmetdievanCu-DTPAbijtoedieningaandegrond inverschillende
hoeveelheden.Uitderesultatenvandekorrelopbrengstenvandezomertarwe
blijktdatervanenigverschilinkoperwerking tussenkopersulfaatenCu-DTPA,
bijtoedieningaandegrondgeensprakeis.BijWeigelaisdekoperwerkingvan
Cu-DTPA,bijtoedieningaandegrond,ietseffectieverdanvankopersulfaat.
Doordegrotespreiding inopbrengsten (drooggewichtstengel+blad)binnen
deobjecten (deWeigelaiseenonregelmatigegroeier)zijndeverschillen
echternietbetrouwbaar.Dezeresultatenwordenbevestigd doorhetgewasonderzoekopkoper indekorrelvandezomertarweenhetbladvanWeigela.
(Loman)DeNekamiteMaastrichtbrengtmetontheffing eenEngelsekalk (zacht
dolomiet)alsmagnesiakalkmergelopdemarkt.OpverzoekvandeNekamiisin
voorjaar1978eenpotproefeneenveldproefaangelegdmetdriekalksoorten:
harddolomiet,zachtdolomietenzachtcarbonaat.Debelangrijksteresultaten
zijn:
*naarmatedekalkdeeltjesgroverzijnneemtdepH-verhogendeenMgO-verhogend<
werkingduidelijkaf,
*depH-verhogendeenMgO-verhogendewerkingvaneenbepaaldefractievanzacht,
carbonaatisgroterdandievaneenzelfdefractievanzachtdolomietendezeis
weergroterdandievanharddolomiet.Ditresultaatwijsteropdataanzogenaamde
hardekalkmeststoffenhogerefijnheidseisenmoetenwordengestelddanaande
zachte.DitisdanookvastgelegdinhetMeststoffenbesluit.
*depH-verhogendeenMgO-verhogendewerkingvandedriehandelsprodukten,
waarinaandeeisenisvoldaan,isvolgensdeveldproefdaaromvrijwelaan
elkaargelijk.
DestijgendeOPEC-prijzenvoorruweaardolieendeonzekerhedenvankernenergiehebbentotgevolggehaddatmenisgaanzoekennaarefficiëntesystemen
omderelatiefgoedkopesteenkoolweertegaangebruikenalsenergiebron.Een
vandezesystemenisdewervelbedverbrandingwaar (zwavelhoudende) steenkool
tezamenmetkalkwordtverbrand.Hoewelditeeneffectief systeem isomde
S02-emissietereduceren,resulteerthetprocédéwelineenaanzienlijkehoeveelheidwervelbedverbrandingsafval (wba).Doordekalkheeftwbaeenzekere
zuurbindendewaarde zodathetalskalkmeststof indelandbouwzoukunnenwordei
gebruikt,indienalthansdegehaltenaanzwaremetalennietopeenonaanvaardbaarhoogniveauliggen.
Omdittetoetsenisdepotproef IB6367aangezetwaarbijwbaistoegepast
invijfhoeveelheden,opbasisvanzuurbindendewaarde,enemkalalsreferentie
istoegevoegd.In1980warenspinazieenandijviedetoetsgewassen,in1981
zomertarweplusmais,gevolgddoorslaenandijvie,in1982zomertarwegevolgd
doorandijvieenwaspeengevolgddoorgras.Maaromdatzowelvandewaspeen
alsvanhetgrasdecpkomstabnormaalslechtwas,zijndezegewassenvervangen
doorandijvie.
Onderzochtwordt:groeienopbrengstvandegewassen,pH-verhogendewerking
vanwbaendegehaltenaanzwaremetalen ingrondengewas.
(JP)Hetreedseerderuitgekomenverslagvanvierveeljarigekalibouwplanproevenopzeekleioverdeverdelingvandekalibemesting indevruchtopvolginj
isvoorpublikatiegereedgemaakt.Ditmoetnogwordenaangevuldmeteen

Vervolgblad nr.2 vanJÜüttXXXïtXAXafOiöCXKltXXJXXICX/projectverslag 1982
Onderzoekinstelling:
IB
Registratienummer :546
Projectnummer
:163
bijdrage vanhet Landbouwkundig Bureau voor Kalimeststoffen.Voorde resultatenwordt verwezennaar het verslag over1981.
Over dit onderwerp isgepubliceerd inPPMagazine.
B. Verschenen publikaties
Luit, B.vanenR. Boxma,1982.Bespuiting vanhetbladmet verschillende
kopermeststoffen. Bedrijfsontwikkeling 13:377-378.
Prummel,J., 1982.Kalibouwplanbemesting opkleigronden.PPMagazine 12,no.
3:17.
C. Werkplan 1983
(VanLuit)Voortzetting van onderzoek met bespuiting vankopermeststoffen
en
verslaggeving van deresultaten.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

548

Projectnummer

165

Projecttitel

Bepaling vande optimale bemesting van
deminder verbreide groenten onder glas

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.J.P.N.L. Roorda van Eysinga

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

-

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1971

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
'Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
M$Mfffr#ftffftXffi¥XHXmra^^

dÄÖo(K^«s©DtoäctodCKgi«ac
Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Inhetverslagjaarisvooralaanrapportagegewerkt.Diverseproeven,teverslaan
onder IB-project318,geven resultaten die onder ditproject zouden kunnen
worden gerapporteerd.

B.

Publikaties

J.P.N.L. Roordavan Eysinga enM.Q.van derMeijs,1982.De stikstof- en
kalibemesting vanmeloen:resultaten van twee proeven.Proefstn.Tuinb.
Glas,Naaldwijk, Intern Rapp.27,9pp.
J.P.N.L. Roorda van Eysinga enM.Q.van der Meijs,1982.Bemesting vanmeloen.
Groenten Fruit 36,no.10:53 en55.

C. Werkplan 1983
Met de commissie Vleestomaat van de NTS zalbegin januari een gesprek plaatsvinden.Waarschijnlijk zalhier voor komend jaar eenkalibemestingsproef uit

'Doorhalenwat niet van toepassing i

3.
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Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :548
Projectnummer
:165
voortkomen.
Inhetvoorjaar iseentussenteeltvanspinaziegeplandophetmeerjarige
N-enK-bemestingsproefveld onderglasophetProefstation teNaaldwijk.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

550

Projectnummer

168

Projecttitel

Hoeveelheidenhoedanigheidvan
deorganische stofinverschillende korrelgroottefracties vandegrond

Contactpersoon

ir.S.
deHaan

Projectleider

ir.S.
deHaan

Overige medewerkers

ing.J.Lubbers

Tijdstip van afsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1968

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Het project dientomnategaanhoeveel organische stof wordt gevormdenhoe
deze zich gedraagt bijverschillende korrelgroottefractieverdelingen inde
grond.
Aan dit projectisniet gewerkt.
B.C. Werkplan 1983
Zomogelijk afsluiting van het projectmeteeneindverslag.

^Doorhalenwat nietvan toepassingis.

PROJECTVERSLAG 19 82

Instelling

IB

Registratienummer

556

Projectnummer

176

Projecttitel

Incidenteelchemischonderzoek alsbegeleidingvantoegepastonderzoek

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.H.A.Sissingh

Overigemedewerkers

D.Blaauw (analist)

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

onbepaald

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

XJÖgeüä)$BCgaeüi»ö4S5ße«ei]^
XJ@8ffiöaE§ÖJ§üe80üöe^^
definitievebeëindiging

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B. Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982

Aanditprojectwerdnietgewerkt.
B.C. Werkplan 1983

Afsluiting.

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

3.

PROJECTVERSLAG 19 82
Instelling

IB

Registratienummer

562

Projectnummer

183

Projecttitel

Verloop van dekalitoestand op bouwland

Contactpersoon

ir.J. Prummel

Projectleider

ir.J. Prummel

Overige medewerkers

ing.P.A. von Barnau Sijthoff

Tijdstip van afsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1968

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nog benodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar

A. Verslag over 1982
Ineen veeljarige kaliproef op zeeklei (IB1927)heeftwintergerst in 1981
niet, zomergerst op zandgrond (IB1925)eveneens in1981 daarentegen gunstig
gereageerd op dekalitoestand van de grond.Met zomertarwewerd op zandgrond
dehoogste opbrengst zonder versekalibemesting bereikt bij K-getal 13.De
gegevens met aardappelen en suikerbieten in1982 zijnnog inbewerking. De
proevenworden in1983 voortgezetmet resp.wintertarwe en suikerbieten.
Deproeven hebben als doel richtlijnen vast te stellen voor eenbemestingsbe'
leid op langere termijn,waarbij gestreefd wordt naar eenvoldoende kalitoestand van de grond. Er zijn aanwijzingen,dat aardappelen enbieten bij lage
kalitoestand niet de opbrengsten bereiken vankalirijkere gronden ondanks een
ruime bemesting.Voldoende zekerheid hierover ontbreekt;echter nog.
Uit dedaling vanhetkaligehalte inde loop van de jaren van onder- en
bovengrond in tweeproeven op deproefboerderij de Schreef van de RYPop zware
kleigrond inFlevoland kanworden afgeleid, dat dekalibehoefte van deze gronden bij gelijke ouderdom op den duur niet belangrijk zal afwijken van debe-

x

-'Doorhalenwat niet van toepassing is.

Vervolgbladnr.1 van*SBOüaWpCKD$^Ki^^

1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :562
Projectnummer
:183
hoefteindeNoordoostpolder.DitbetekentdatookvoorFlevoland eenzelfde
adviesschemaopbasisvanhetK-getalgebruiktzalmoetenwordenalsvoorde
anderezeekleigronden,d.w.z.eenhoger adviesdantotnutoegebruikelijk
is.Hierover isoverleggeweestmetdevoorlichtingsdienst.
B.C. Werkplan 1983
Voortzettingvandekalitoestanden-hoeveelhedenproeven opzandgrond (IB1925)
enopkleigrond (IB1927),resp.metsuikerbietenenwintertarwe.

PROJECTVERSLAG 1982

Instelling

IB

Registratienummer

567

Projectnummer

189

Projecttitel

Diagnoseenvastleggingvanverschijnselenvangebrekenovermaatinland-en
tuinbouwgewassen

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.K.W.Smilde,dr.ir.J.P.N.L.
RoordavanEysinga
dr.ir.K.W.Smilde

Overigemedewerkers

dr.ir.R.ArnoldBik,mej.E.Jongman

Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1970

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting
BJaaMm^wKgienL^^

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over1982

Vanuitdepraktijkwerd slechtsééngevalgemeldvanschadeinanjersna
stomen.Deoorzaakvanhetplaatselijk afstervenvanplantenkonnietworden
achterhaald.Uitdegewasanalysebleekdatovermaataanbromidein ieder
gevalnietdeoorzaakwas.
Eenartikelovervoedingsziektenbijanjerkonwordengepubliceerd.Het
verkrijgenvanoverdrukken,enduseventueelverzamelenenbundelenvandit
soortartikelenbleeknietgoedrealiseerbaar.
B. Verschenen publikaties

J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs,1982.Herkennenenbestrijden.Gebreks-enovermaatsverschijnselen anjer.Vakbl.Bloemisterij37,no.
34;44-46.

x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad nr.1

vanïaüttX^ÏÜCAXKKKteXKkïüüacimtóprojectverslag 1982

Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer :567
Projectnummer
:189

C. Werkplan 1983
Bijeventueel optreden van schade inanjer na stomen onder praktijkomstandigheden zaldaar aandacht aanworden besteed.
Nader bekeken zalworden of publikatie van platen vanvoedingsziekten van
een ofmeer bloemisterijgewassen zinvol enmogelijk is.

PROJECTVERSLAG 1982
IB

Instelling
Registratienummer

570

Projectnummer

192

Projecttitel

Invloed van debodemstructuur op de
groei van gewassen

Contactpersoon

ing.J.S. Zwiers

Projectleider

ir.P. Boekei

Overigemedewerkers

H. Buma

Tijdstip van afsluiting

1985

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1970

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag

over 1982

Ditproject beoogt een indruk tekrijgen over de invloed van de structuurtoestand van de grond op de gewasgroei.Devoorziening met zuurstof speeltdaarbij een belangrijke rol.Deverplaatsingsmogelijkheid van zuurstof inde grond
viadiffusie isdaarbij een belangrijk proces. In samenwerking met ir.Boone
(LH)en ir.Bakker (ICW)werd voortgegaanmet het samenstellen van een rapport
over de gezamenlijke ervaringenmet demeting van02-diffusiecoefficienten
aan ongestoorde monsters.Eenbelangrijk deel van dat rapport is gereedgekomen
en indewerkgroep "Gewasreacties"besproken.Daarinwerden de gebruikte
methoden vergeleken enwerden de relaties tussen zuurstofdiffusie en luchtgehaltevan een groot aantal Nederlandse gronden gegeven.
Een ander belangrijk aspect bijde structuur-groeireacties vormt de bewortel
baarheid van dichte aggregaten ofkluiten endaarmede debeschikbaarheid van
dedaarin aanwezige voedingsstoffen.Erhebben zich enkele gevallen voorgedaan
waarbij op eenkleigrond met eenkluitige structuur ondanks eenvoldoend hoog
Pw-getal toch een onvoldoende beworteling en eenonvoldoende P-opname door
aardappelen kon plaatsvinden.Hierbijheeftmede een rol gespeeld het feit dat
de indeherfst gegeven fosfaatmet voorschaar werd ondergeploegd en onder in
de bouwvoor is terechgekomen.
x)
'Doorhalenwat niet van toepassing is.

PROJECTVERSLAG 19 82
Instelling

IB

Registratienummer

575

Projectnummer

197

Projecttitel

De spoorelementenvoorziening van planten
op veensubstraten

Contactpersoon

dr.ir.K.W. Smilde

Projectleider

dr.ir. K.W. Smilde

Overige medewerkers

ing.B.van Luit

Tijdstip van afsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1972

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele

mndg

mndg

mndg

looptijd
'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Inverband met eenaanvraag voor ontheffing van eendoor Sierra Chemical
Europe BVonder denaam Molymax aangeboden samengestelde spoorelementenmeststof werd onderzoek verrichtnaar de Fe-werking (FeS04.71^0)van dit produkt.
Een verslag van dit onderzoek werd gestuurd naar Sierra Chemical. Inmiddels
is er eendefinitief advies uitgebracht inzake dezemeststof aanhet RIKILT.
Bijhet verlenen van eenontheffing voor het produktmag het ijzergehalte
nietworden vermeld. Inverband metmogelijke schade door overmaat,met name
zink (maximaal toelaatbaar 17»)moet als restrictie inde gebruiksaanwijzing
worden aangegeven datnietmeer dan 0,5 gram vanhet produkt per liter substraatmag worden toegediend.
Deverslaggeving vanhet onderzoek naar de ijzerwerking van PG-mix isgereed. EenEngelse versie isaangeboden aan Communications in Soil Science
and Plant Analysis en een Nederlandse aan Bedrijfsontwikkeling. Beide
artikelen zijn geaccepteerd en zullen injanuari 1983 verschijnen.

x)
'Doorhalenwat niet van toepassing is.

Vervolgbladnr.1 van^UUtXXJŒA&KKOBCaCKKXîd^^
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :575
Projectnummer
:197
B.C. Werkplan 1983

Projectzalwordenbeëindigd.

1982

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

577

Projectnummer

199

Projecttitel

De invloed vandunnemestopdekalihuishoudingenopdebotanische samenstelling van grasland

Contactpersoon

ir.L.C.N,delaLande Cremer

Projectleider

ir.L.C.N,delaLande Cremer

Overige medewerkers

L.van der Veen

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1973

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Proeven afgesloten. Aanhet projectwerd verder niet gewerkt.
B.C. Werkplan 1983
Verslaggeving.

x)

Doorhalenwat nietvantoepassingis.

PROJECTVERSLAG 1982

Instelling

IB

Registratienummer

580

Projectnummer

202

Projecttitel

Bemestingvankasrozen

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.R.ArnoldBik

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1987

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1972

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Proef met drie vocht- en vier stikstoftrappen
bij rozen in kasgrond
Dezeproefvormteenvoortzettingvandiewelkeinhetverslagover1981staat
beschreven.
DebloemopbrengstenpervakoverhetIehalfjaar staanintabel202.1.Deze
resultatenvertoondengeenduidelijkebehandelingseffecten.Ditkonaande
slechteconditievanhetgewaswordentoegeschreven.Opvallendwasnamelijk
hetzeerveellageregemiddeldeopbrengstniveauvergelekenmetdatvanvorig
jaar (876),hetgeencorrespondeerdemeteenslechteenonregelmatige standvan
hetgewas indezomer.Eenaaltjesonderzoekgafophelderingoverdeoorzaak
vandeslechtegroei.Dekasgrond bleek zwaarbesmettezijnmetdevoorde
rooszeerschadelijkeaaltjessoorten Pratylenchus
vulnus en Meloidogyne. Er
zatnietsandersopdanhetgewasterooien,hetgeeneenvoortijdigeinde
vandezeproefbetekende.

x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.1

van]ÖKetX2X$}Cej]eGÖH0BCfeDö

1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :580
Projectnummer
:202
TABEL202.1.Bloemopbrengstpervakvan2,75m2 overhetIehalfjaar1982.

Stikstofgiftperkeer (g/vak/+6weken)

Vochttrappen

12

18

gem.

Gietenbij100mbar
Gietenbij400mbar
Gietenbij700mbar

510
470
538

422
421
478

543
490
371

476
538
518

488
480
576

gem.

506

440

468

511

481

EC-trappenproef
bij de roos cv. Motrea op steenwol
Hetdoelvandezeproef isdeinvloedvandeEC-waarde (maatvoordetotaalzoutconcentratie)vanhetsubstraatvochtopdebloemproduktie en-kwaliteit
vanderoos 'Motrea' opsteenwolnategaan.
IndeproefwordendevolgendeEC-trappeninhetsteenwolvochtnagestreefd:
1,2;1,8;2,4en3,0mS/cm (25 °C).Despoorelementengehalten vandevoedingsoplossing zijnbijdezevierobjectengelijk.Deproefwordtinzesvoud
uitgevoerd.Eenproefvak =14planten.BeworteldeMotrea-stekkenwerdeneind
maartop10-cmdikkesteenwolmattenuitgezet.Deeigenlijkeproefbehandelingen
werden inmeigestart.
Intabel202.11staanenkeleopbrengstgegevens (mei-oktober)enbladanalysecijfers (bemonstering28juli)weergegeven.

TABEL202.11.EnigeresultatenvandeEC-trappenproef bij'Montrea'

EC-trap
(mS/cm)

1,2
1,8
2,4
3,0

BI./vak

179
196
188
195

Versgew.
(g/bl)
10,1
10,3
10,2
10,6

Platknop-

Bladgehalten (% op drogestof)

pen(7o)

30,4
30,3
31,0
32,8

N

P

K

Mg

3,00
3,06
3,04
3,16

0 30
0 31
0 ,35
0 37

2,62
2,72
2,91
2,92

0,36
0,35
0,37
0,34

DebloemopbrengstnambijeenEC-stijgingvan1,2naar1,8mS/cm toe;ze
bleefbijverdereEC-stijgingpraktischconstant.Hetversebloemgewichtwerd
nietdoordeECbeinvloed.Hetpercentageplatknoppen,datalszeerhoog
kanwordenaangemerkt,nambijdehogereEC-trappenietstoe.Degehaltenin
hetbladkunnenvoorderoosalsnormaalwordenbeschouwd.HetN-,P-enKgehaltenambijEC-stijging ietstoe.
Deproefwordtvoortgezet.
Mangaantrappenproef
bij de roos cv. Motrea op steenwol
Hetdoelvandezeproef isdeinvloedvanhetmangaangehaltevanhetsubstraat
vochtopdebloemproduktie en-kwaliteitvanderoos 'Motrea' opsteenwolna
tegaan.

projectverslag 1982

Vervolgbladnr.2 van
Onderzoekinstelling
Registratienummer
Projectnummer

IB
580
202

Destreefwaardenvoorhetmangaangehalte inhetsteenwolvochtzijn:0;5;
20en80micromolMnper1.BeworteldeMotrea-stekken werdeneindmaartop
steenwoluitgezet.Deeigenlijkeproefbehandelingenwerdeneindmeigestart.
Deproefwordt inzesvouduitgevoerd.Eenproefvak=14planten.Intabel
202.IIIstaanenkeleopbrengstgegevens (mei-oktober)enhetMn-gehalteinhet
blad (bemonstering28juli)weergegeven.

TABEL202.III.EnigeresultatenvandeMn-trappenproef bij'Motrea'.

Mn-trap
(micromol/1)

BI./vak

Versgew.
(g/bl)

Platknoppen
(%)

Mninblad
(mg/kgdr.stof)

0
5
20
80

195
207
206
201

10,4
10,6
10,9
10,7

30,1
30,5
30,0
33,3

38
77
172
305

TussenMnlenMn2namdebloemopbrengstietstoeombijhogereMn-trappen
weer ietstedalen.EenMn-gehalteinhetsubstraatvochtvan5micromolper
1wasdusoptimaal.Hetverse-bloemgewichtenhetpercentageplatknoppen,dat
overigenszeeraanzienlijkwas,werdennietduidelijkdoorhetMn-gehaltevan
hetsubstraatvochtbeïnvloed.DitwaswelhetgevalmethetMn-gehaltevanhet
blad.BijMn4kanhetzelfsalsexcessiefwordenbeschouwd.Nietteminvertoondendebetrokkenplantengeenovermaatverschijnselen.

Bemestingsproeven

op

rozebedrijven

In1977,1978en1979werdenopeenaantalrozebedrijvenmetdecultivar
'Motrea' eenvoudigebemestingsproefveldjes aangelegd.Hetdoelervanwas
indeeersteplaatsnategaanhoesterkderelatievemeeropbrengst (rmo)
bijbemestingmeteenbepaaldemeststofgecorreleerd ismethetgehaltevan
deovereenkomstigemeststof ingrond,resp.blad.
Elkproefveldjebestonduitvierobjecteninenkelvoudnl.NIPiKl,
NOPiKl,NIPOKlenNiPiKO.Intotaalwerden27proefveldjesaangelegd.
Hetverzameldeproefmateriaalwerdaaneencorrelatieberekeningonderworpen.
Devoornaamsteresultatenstaanintabel202.IVweergegeven.Degehalten
aanN,PenKindegrondwerdeninhetl:2-volume extractbepaald.

TABEL202.IV.Correlaties tussenrelatievemeeropbrengstbijbemestingmet
eenbepaaldemeststof enhetgehalte aandeovereenkomstigemeststofin
grond,resp.blad.
Aardvande
bemesting

Correlatiecoéfficient

BemestingmetN
BemestingmetP
BemestingmetK
0,05; ++

P =0,01

grond
0-25cm

grond
25-50cm

blad

-0,026
0,441+
0,165

-0,100
0,518 ++
0,227

-0,119
0,190
-0,179

Vervolgbladnr.3 vanMKIX2Xpa^ÄKK]üütKKXJCJ3üaix/projectverslag1982
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :580
Projectnummer
:202
Opvallend isdeduidelijke,positievecorrelatiedietussendermoenhet
P-cijferinde0-25cm laag,resp.25-50cmlaagbijbemestingmetPnaarvoren
kwam.EencorrelatietussendermoenhetP-gehalteontbrak.ZowelbijbemestingmetNalsmetKkwamgeenduidelijkecorrelatietussendermoenhetgehaltevanN,resp.Kinhetblad,resp.indegrond,naarvoren.DitkanvermoedelijkverklaardwordenuithethogeinitiëleN-enK-niveau indekasgrond
Bedrijvenmetdezelfderozecultivar,dochmetlagerebemestingsniveaus,waren
echternietbeschikbaar.
B. Verschenen publikaties

R.Arnold Bik,Th.J.M.v.d.BergenM. Warmenhoven,1982.Proefmetdrie
vocht-envierstikstoftrappenbijrozeninkasgrond.Bloemisterijonderzoek
inNederland over1981:217.
C. Werkplan1983

Voortzettingproevenmetrozenopsteenwol.

PROJECTVERSLAG 1982

Instelling

IB

Registratienummer

941

Projectnummer

207

Projecttitel

Onderzoeknaardebodemstructuuropkleienzavelgronden inZuidwest-Nederland en
oplossgrondeninLimburg

Contactpersoon

ing.A.Pelgrum

Projectleider

ir.P.Boekei

Overigemedewerkers

H.Buma

Tijdstipvanafsluiting

1984

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1972

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Ditonderzoek,datwerduitgevoerdmetdebedoeling inzichtteverkrijgenin
detoestand t.a.v.debodemstructuur inenkeleakkerbouwgebieden inhetzuiden
vanhetland,werdvoorgezetmeteenverderebewerkingenbeoordelingvan
alle beschikbaregegevensoverdelossgrondeninLimburg.Hetbetreftniet
alleenderesultatenvanhetdestijdsuitgevoerdeplekkenonderzoek,maarook
deuitkomstenvandiverseproefveldenopdeproefboerderijteWijnandsrade
(voorjaarsgrondbewerking,woelen,bekalking,organischebemesting).Het
rapportisvrijwelgereedgekomen.
Daaruitisduidelijkgewordendatlossgrondenvoorhetgrootstedeelbestaan
uiteenmineralefractie2-50pm.Datheefttotgevolgdatdeconsistentiegrenzennogalafwijkenvandievankleigrondenvanvergelijkbare zwaarte
(fig.207.1).Deuitrolgrens ligterveelhogerenligtveeldichterbijde
vloeigrens.Hetplasticiteitstraject isveelkleiner.Bepalendvoorverslempingenbewerkbaarheid inhetvoorjaar isdeliggingvanhetvochtgehalte
t.o.v.degenoemdeconsistentiegrenzen.Delossgrondenzijnduidelijk
gevoeligervoorverslemping (vochtgehalte ligtdichterbijdevloeigrens).

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Vervolgbladnr.1

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 941
207
Projectnummer
T.a.v.debewerkbaarheidblijkthetvochtgehalteinhetvoorjaarnietmeer,maarwel
langeretijdbovendeuitrolgrens teliggen.Eenhoogcapillairgeleidingsvermogenenhetontbrekenvaneengrondwaterstand (hangwaterprofiel)spelen
daarbijeenrol.MededoordegroterehoeveelheidregendieinZuid-Limburg
valt,zijndelössgrondenmeestalveellaterinhetvoorjaarbewerkbaardan
dekleigrondeneldersinhetland.
Lössgrond Z u i d - L i m b u r g
( a f s l i b b a a r 27%)

Kleigrond Zuidwest Nederland
(afslibbaar 2 5 % )

gew.% vocht
vloeigrens
30
vloeigrens
29

-

2fl

vochtgehalte 1969
veldcapaciteit/vochtgehalte1968

27
26
25

uitrolgrens

veldcapaciteit

24
vochtgehalte 1968
23
22

vochtgehalte 1969

uitrolgrens

21

\>
4

20

Figuur207.1.Vergelijking structuuraspecten lössgrondenkleigrond.
Ditheeftkennelijkgeenongunstigegevolgenvoorgewassenalsgranenenaardappelen,waarvandeopbrengstenhogerzijndangemiddeld inNederland. De
opbrengstvanbietenligtechterlager.Daarbijdoenzichproblemenvoorbij
opkomstenbegingroei.Ooktreedtvaakvertakkingop.Doortezorgenvooreen
goedekalktoestand (pH>7,0)endoororganischebemestingkanverslemping
wordentegengegaanendaarmeeéénvandeoorzakenvanslechteopkomstworden
weggenomen.Ookdewijzevanzaaibedbereiding isbelangrijkvoorhetresultaat.Uitdeverschillendegrondbewerkingsproeven isgeblekendatzowelop
vroegalslaatgeploegdlandvoorhetverkrijgenvaneengoedzaaibedenvoorbehoud
vaneengoedestructuurindebouwvooreerstdiep(10-15cm)cultivaterenenna1dag
opdrogenvandegrondtweemaalbewerkenmethetRaucombisysteem(lepeltandeg+verkruimelaar,waarbijlichtwordtaangedrukt)debestewerkwijzeis.

C. Werkplan 1983
Afwerkingvanhetrapportoverdelössgronden.
Afwerkingvaneenrapportoverhetonderzoekopdez.w.

zeekleigronden.
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A. Verslag over 1982
Vocht-stikstoftrappenproef

bij

Dieffenbachia

Inde potplantenteelt zijnnog geen objectieve richtlijnen voor het watergeven
beschikbaar; dit gebeurtmerendeels nog op gevoel enpraktijkervaring. De
indruk bestaat,datmetname indebladplantenteelt terijkelijk metwater
wordt omgesprongen,hetgeen overmatig energieverbruik indehand kanwerken.
Onderzoek dient teworden verricht datmoet leiden tothet opstellen van die
richtlijnen. De invloed van devochtvoorziening issterkgelieerd aan dievan
debemesting,metnamemet stikstof.Daarom dient bijhet onderzoek naar deoptimale vochtvoorziening de factor bemesting teworden betrokken.
Devolgende proef had ten doelhet effect vanhet vochtregime in samenhang
methet effect van de stikstofbemesting ophetwaterverbruik, groei enkwaliteit van Dieffenbachiana tegaan.Deproef omvatte combinaties van devolgende behandelingen:vier N-trappen: 24,48, 72en 96mg N/pot perweek; vier
vochttrappen:gieten bij45,60,75en 907»vandewatercapaciteit; grondbedekking:niet enwel afdekken van de grond inde potmet plastickorrels.
Deproef liep vanmidden juni totmidden oktober. Deplanten stonden in 1,5liter plastic potten.
^Doorhalenwatniet van toepassing is.

Vervolgblad nr. 1 vanAXXXXXXpxyXXXKXXXKÏÎpîKg/projectverslag 1982
Onderzoekinstelling: IB
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:211
De voorlopige resultaten zijn alsvolgt:
Standcijfer aanheteind vande proef.
Het gemiddelde standcijfer bijNi, N 2 ,N3enN4wasresp.4,9;6,0;6,4 en6,1
Erwasduseenduidelijk stikstofeffect; gemiddeld wasN3 optimaal. Uitde
standcijfers kwam ookeen interactie tussen stikstofgift envochtregime naar
voren; hetstikstofeffectwashetsterkst bijvochttrap 4.
Het gemiddelde standcijfer bijvochttrap 1,2,3 en4wasresp. 5,7;5,7;5,8
en 6,2;vochttrap 4wasgemiddeld dushetbest.
Het gemiddelde standcijfer bijniet, resp.welafdekken metplastic korrels
was 5,9en5,8.Deze behandeling haddusgeen effect ophet standcijfer.
Het waterverbruik.
Het gemiddelde waterverbruik bijvochttrap 1,2,3 en4wasresp. 3,50; 3,56;
3,95 en4,13 1perpot.Hetvochtregime haddusduidelijk invloed ophet
waterverbruik; ditwashetgrootst bijvochttrap 4 .
Het gemiddelde waterverbruik bijniet, resp.welafdekken metplastic korrels
was 4,54en3,021perp o t .Deze behandeling hadduseenuitgesproken invloed
op hetwaterverbruik. Afdekken vande grond metplastic korrels gafeen
vermindering vanhetwaterverbruik van33,57o, hetgeen, zoals bovenvermeld,
niet gepaard ging meteenachteruitgang vanhet standcijfer.
De proefresultaten zullen verder worden geordend en bewerkt.

Gietwaterproef

bij Azalea-cultivar

'Rosalie '

Het doel vande proef wasde invloed vanhetzoutgehalte vanhetgietwater op
de groei enkwaliteit vanAzalea na te gaan.
De proef omvatte vijf gietwaterobjecten waarvan de samenstelling in tabel
211.1 staat weergegeven. Deonderlinge verhouding tussen de verschillende
ionen kwam ongeveer overeen metdievanhethuidige oppervlaktewater, waarvan deCl -concentratie ca.210mg/lbedraagt.

TABEL 211.1. Samenstelling vandevijf gietwaterobjecten.

Object

1
2
3
4
5

Cl"
mg/l

0
60
120
180
240

meq per

liter

Cl -

HCPT

S042

0

0

0

0

0,56
1,13
1,69
2,25

1,69
3,38
5,07
6,76

0,85
1,69
2,54
3,39

1,12
2,26
3,38
4,50

Na+

Ca 2+

Mg2+

0

0
1,69
3,38
5,07
6,76

1,41
2,82
4,23
5,64

De proef werd in zesvoud uitgevoerd; eenproefvak =4 potten. De planten
werden op 10-4-1980 opgepot in10-cm stenen Azaleapot (325m l ) ;zewerden op
28-1-1981 overgepot in12i-cm stenen Azaleapot (580m l ) .Alspotgrond werd
een mengsel van25vol.7opolyurethaanvlokken (Minipol)+ 75vol.7« turfstrooisel gebruikt, waaraan perm3 1kg Dolokal, 150g Sporumix PGen25g Chel
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138Fewarentoegevoegd.Methetgietwaterwerdentegelijkertijdmeststoffen
gegeven (1g17+6+18per1).
Deplantenwerdenbegin1982inbloeigetrokken.Deproefwerdop26-2-1982
beëindigd.
Intabel211.11iseenaantalproefresultatenweergegeven.Deschaalvoor
hetkwaliteits-enwortelcijferwas:3=zeerslecht;5=onvoldoende;
7=behoorlijk;9=zeergoed.Deanalysecijferswerdeninhet1:li-volumeextractbepaald.
TABEL211.11.ResultatenvandegietwaterproefmetAzaleacv.'Rosalie1

mgCl per1
60

120

180

240

EC(l:li)mS/cm11-1-82
0,84
0,88
1,06
1,29
1,62
Cl" (1:U)mraol/111-1-82
0,88
1,68
2,78
4,25
5,65
pH-water11-1-82
4,25
4,40
4,40
4,27
4,58
Kwaliteitscijfer19-2-82
7,2
7,0
6,8
6,8
6,6
Wortelcijfer19-2-82
7,4
7,2
6,8
6,8
6,7
Plantdiameter cm
32,1
31,8
29,6
29,6
28,6
Bloemen+knoppenperpi.
157
169
155
167
144

DeEC-waardevandepotgrond steegduidelijkmetopklimmende zoutgehalten
vanhetgietwater;dewaardebijobject5kanechternietalsextreemhoogwordenbestempeld.Hetchloride-cijfernameveneenssterktoe;devoorpotplanten
geldendenorm (=2,2mmolper1)werdbijobject3overschreden,terwijlde
waardebijobject5circa2,5keerzohoogwas.DepH-watervertoondebij
hogerezoutgehaltenvanhetgietwatereentendenstotstijging.Dekwaliteit
vandeplantendievandewortels liepengeleidelijkwatterugbijtoenemende
zoutgehaltenvanhetgietwater,evenalsdeplantdiameter.Hetaantalbloemen
enknoppenperplantvertoondetussen0en180mgCl per1geenduidelijk
effectvanhetzoutgehalteinhetgietwater;bij240mgCl per1washet
echter lager.Ofditeenstatistischbetrouwbaarverschilismoetnogworden
uitgemaakt.
GeconcludeerdkanwordendatdekwaliteitvanAzaleaplantenaldoorgebruik
vangietwatermetbetrekkelijk lagezoutgehaltenkanachteruitgaan.Wilmen
Azaleaplantenvandeallerhoogstekwaliteitnastreven,danzalmengietwater
metchloridegehaltenvan60mgper1oflagermoetenaanwenden.Oppervlaktewater isiniedergevalvoordatdoelongeschikt.
Vergelijking
van de werkzaamheid van Osmocote van verschillende
herkomst
Inditonderzoekwerddewerkzaamheid vantweeNederlandse Osmocote-soorten
metdievanhunAmerikaanse tegenhangersvergeleken.
ProefA.
Dezefactoriéleproefomvattedevolgendebehandelingen:
Tweemeststofsoorten:1.Osmocote15+12+15 (Nederlands);
2.Osmocote14+14+14 (Amerikaans).
Viermeststofgiften:0,1,5;3,0 en4,5 gper1potgrond.
Dewerkingsduurvanbeidemeststoffenwas3-4maanden.
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Alsproefplantwerdchrysantcv-Dramaticgekozen.Deplantenwerdenopgepot
in13-cmplasticpot;alspotgronddiendehetRHP-standaardmengsel,waaraan
voorhetplantenperm3 7kgDolokal,0,5kg16+10+20,0,25kgSporumlxPGen
25gChel138Fewarentoegevoegd.
Deproefbegonop21julieneindigdeop25oktober.Op26augustuswerdhet
loofvoordeeerstekeer (Iesnede), op25oktobervoordetweedekeer(2de
snede)geoogst.Eenproefvak =4potten.
Omeenindrukvanhetverloopvanhetvrijkomen (=release)vandevoedingsstoffenuitdecapsulesteverkrijgen,werdvanalleachtobjectengrondin
geslotenplasticzakkenindekasbewaard.Elke14dagenwerdenmonstersuit
dezezakkengenomenenopEC-waarde,NO3-N-enK-gehalteonderzocht.

TABEL211.III.Drooggewichtopbrengst loofchrysantproefAing/vak.

gmeststof/1 Iesnede

2esnede

15+12+15 14+14+14
0
1,5
3,0
4,5

20,3
29,4
33,4
38,0

18,7
26,1
31,1
37,2

Totaal

15+12+15 14+14+14
14,2
25,9
35,7
48,6

14,4
31,2
48,6
67,5

15+12+15 14+14+14
34,5
55,3
69,1
86,6

Deloofopbrengst nambijdeIesnededoorverhogingvandegiftvoorbeide
Osmocote-herkomstenongeveerevensterktoe;bijde2esnedeechterwasdie
toenemingvoordeAmerikaanseOsmocoteduidelijk sterkerdanvoordeNederlandse.Hetverschiltussenbeidesoortenwasbijdederdeenvierdegift
statistischbetrouwbaar.DitverschilkannietwordenverklaarduithetverloopvandeEC-waarde,hetNO3-N-enK-gehalte indebewaardegrondvande
proefobjecten.
ProefB.
IndezeproefwerdOsmocote18+11+11 (Nederlands)metOsmocote19+6+12
(Amerikaans)vergeleken.Beidemeststoffenhaddeneenwerkingsduurvan3à
4maanden.DeproefopzetwasverdergelijkaandievanproefA,evenalsde
tijdstippenvanaanvangeneindvandeproefendievanhet oogstenvanhet
loof. Heteffectvandemeststofgiftopdeloofopbrengstvertoondevoor
beideOsmocoteherkomstenhetzelfdebeeldalsbijproefA:bijdeIesnede
geenverschil,bijde2esnedeeenverschiltengunstevandeAmerikaanse.
Ookhierwashetverschiltussenbeidesoortenbijdederdeenvierdegift
statistischbetrouwbaar.Evenminalsindeeersteproefkondendereleasegegevenseenverklaringvoorditverschilineffectgeven.
Meststoftrappenproef
bij
Forsythia
Hetdoelvandezeproefwasdegecombineerde invloedvandebemesting inhet
Ieen2ejaaropdebloemproduktieen-kwaliteitendetrekbaarheidnate
gaan.Deconcentratiesvandemeststofoplossingen,waarmeewekelijkswerd
bemestwarenalsvolgt:
Iejaar
2ejaar
g17+6+18/1
g17+6+18/1
1.
0,8
1.
0,8
2.
1,6
2.
2,0
3.
2,4
3.
3,2
4.
3,2

33,1
57,3
79,7
104,7
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TABEL211.IV.Drooggewichtopbrengst loofchrysantproef Bing/vak.

Ie sn«:de

0
1,5
3,0
4,5

2e snede

Totaal

18+11+11

19+6+12

18+11+11

19+6+12

18+11+11

19+É)+12

22 2
29 ,0
33 ,4
37 ,1

19
30
34
37

16 5
32 3
46 ,8
58 ,9

14 ,3
38 ,4
55 ,7
72 ,1

38 ,7
61 ,3
80 ,2
96 ,o

33,4
68 6
89 9
109 9

1
2
2
8

Perkeerwerd0,5 1oplossing/emmergegeven.Deproefwerd inzesvouduitgevoerd;1proefvak=2emmers.
Deproefwerd inmei1980ingezet;debloemtakkenwerdenop26oktober1981
gesnedenengedurendecirca5wekengekoeld.Daarnawerdenzeinbloeigetrokken.Deplantenstondenin15-1plasticemmers,diewarenopgevuldmeteen
mengselvan807»tuingronden207<>tuinturf.
Intabel211.Vstaathetaantalbloemtakkenperemmerweergegeven.
TABEL211.V.BloemtakkenperemmerbijdeForsythiaproef1980-1982.

2ejaar
g/lper

gem.

lej aar g/l perwe ek
week
0,8

1,6

2,4

3,2

0,8
2,0
3,2

8,2
9,8
8,2

9,3
10,5
11,3

10,8
12,0
10,8

11,2
11,5
11,5

9,9
11,0
10,5

gem.

8,7

10,4

11,2

11,4

10,5

DebemestingvanhetIezowelalsvanhet2ejaarhad invloedopdebloemtakkenproduktie;degemiddeldeoptimaleconcentratiewasvoorhetIejaar2,4
g/l,voorhet2ejaar2g/l.
Intabel211.VIstaathetversgewichtperbloemtakweergegeven.
TABEL211.VI.VersgewichtperbloemtakbijdeForsythiaproef1980-1982.
2ej aar
g/l per week

Ie jaar g/l perwe :ek

gem

0,8

1,6

2,4

3,2

0,8
2,0
3,2

72 ,o
68 1
96 1

89,4
97,6
94,7

88 ,9
83 ,5
109 o

76 2
97 1
100 7

81 6
86 ,6
100 1

gem.

78 7

93,9

93 8

91 3

89 4
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Hetbloemtakgewichtreageerdeinbeide jaren gunstigopdebemesting;inhet
2e jaar echter duidelijk sterker daninhet Ie jaar.Inhet Ie jaarwas
een
concentratie van1,6
g/lgemiddeld hetbest;inhet2ejaarhet dubbele.
Het aantal sporenper takwerd wel doordebemestinginhet Ie jaar (optimum
2,4 g/l),echter niet doordebemestinginhet2ejaar beïnvloed.
Degemiddelde spoorlengte per takwerd doordebemesting vanhet Ie jaar
zowel als vanhet2ejaar gunstig beïnvloed; voor beide jarenwas3,2g/l
optimaal.
Het gemiddelde aantal bloempjes per spoor reageerde gunstigopdebemesting
inbeide jaren,voor beidewas3,2
g/l optimaal.
Hetaantal takkenmet instervingsverschijnselenalsgevolg vandekoeling
was laag;hetwerd niet duidelijk doordebemesting beïnvloed. Geconcludeerd
kanworden,dat Forsythia quabloemproduktieen-kwaliteit gunstigopbemesting zowelinhet Ie als2ejaar reageert.
B. Verschenen

publikaties

Arnold Bik, R.,enTh.J.M.v.d. Berg,1982.Proefmet vier concentraties
van
demeststofoplossing bij Poinsettiageteeld volgens het gecombineerde bemestingsenbevloeiïngssysteem (GBB-systeem).Bloemisterijonderzoek inNederland over 1981,191-192.
Arnold Bik,R.,
enTh.J.M.v.d. Berg,1982.Stikstof-enkalibemestingbij
Mini-Cymbidium. Bedrijfsontwikkeling13(6):562-563.
Arnold Bik,R.,
enTh.J.M.v.d. Berg,1982.Nitrogen and potassium
fertilizationofthe Alstroemeria 'Orchid'and'Carmen'growninpeat.Acta
Hortic.126:287-292.
C. Werkplan1983
Vocht-stikstoftrappenproef bij Codiaeum.
Voortzetting meststoftrappenproef bij Forsythia.
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A. Verslag over 1982
Jaarverslag

werkgroep

NSim

Eenbelangrijk onderdeel vandevergaderingen vanhet afgelopen jaar ishet
bespreken van de resultaten vanmodelberekeningen geweest.Voor dezemodelberekeningen isgebruik gemaakt van gegevens van standaardproefbedrijven
verzameld door het CADvoor Bodemaangelegenheden inde landbouw.
Er zijn drie runs gemaakt,inrun Iisalleen rekening gehouden met uitspoeling, inrun IImet uitspoeling enmineralisatie, en inrun IIImet uitspoeling,mineralisatie en denitrificatie.
Deberekeningengingenuitvandegemetenhoeveelheidstikstofinoktober,en
leverdendehoeveelheidinmaartofalsuitkomst.Erijnregressieberekeningengemaaktomberekenings-enmeetresultatentevergelijken.Regressie-encorrelatiecoëfficiëntenstaanvermeldintabel212.1en212.11.Intotaalbetrofhet5
(bedrijven)x 4 (percelen)x3(jaren)=60waarnemingen.
Voor de lysimeterproef is inmiddels eennieuw project opgezet (project358).

x)

Doorhalenwat niet van toepassing is.

t^XiXg/projectverslag1982

Vervolgbladnr.1van
Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer : 2588
Projectnummer
: 212

TABEL212.1.Regressiecoëfficiënten (a,b)encorrelatiecoëfficiënt (r)van
devergelijkingy
=ax+b,met y=gemetenhoeveelheidnitraatindelaag
0-60 cminmaart,x=berekendehoeveelheidnitraatinmaartindelaag0-60
cm;yenxinkgperha.

Bedrijf

Westmaas
Wieringerwerf
Colijnsplaat
Holwerd
Oudeschans

RunI

RunII

RunIII

a

b

r

a

b

r

a

b

r

0,43
0,60
0,34
0,69
0,78

38,0
35,0
36,0
42,5
22,4

0,85
0,78
0,70
0,71
0,84

0,44
0,57
0,32
0,70
0,79

25,0
20,0
28,5
26,0
-4,6

0,88
0,57
0,68
0,79
0,77

0,59
0,76
0,45
0,87
0,97

23,0
7,5
26,5
26,0
-3,9

0,88
0,81
0,69
0,78
0,79

TABEL212.11.Alstabel212.1,y=verschiltussengemetenhoeveelheid
nitraatinmaartenuitgangshoeveelheid inoktober,x=verschiltussenberekendehoeveelheidnitraatinmaartenuitgangshoeveelheid inoktober.
Bedrijf

Westmaas
Wieringerwerf
Colijnsplaat
Holwerd
Oudeschans

RunI

RunIII

RunII

a

b

r

a

b

r

a

1,22
1,15
1,26
0,90
1,07

18,8
27,0
16,7
29,1
16,7

0,87
0,82
0,84
0,89
0,86

1,23
1,05
1,13
0,91
0,78

-15,5
-4,6
-17,9

0,87
0,80
0,81
0,91
0,85

1,15
1,09
1,13
0,88
0,75

8,5
-17,5

b
2,5
7,2
8,0
17,1
-7,3

B. Verschenen publikaties

Ferrari,Th.J.,1982.Introductiontodynamicsimulation.In:Simulationof
plantgrowthandcropproduction.Eds.F.W.T.PenningdeVriesandH.H.van
Laar.Simulationmonographs,Pudoc,Wageningen,pp.35-49.
C. Werkplan1983

Er zaleenrapportgeschrevenwordenoverderesultatent.a.v.destandaardproefbedrijven.Erzaleenbijeenkomstgeorganiseerdwordenmetonderzoekers
uitomringende landen (Engeland,België,DuitslandenFrankrijk)diemet
overeenkomstig onderzoekbezig zijn,waarbijgegevensuitgewisseld zullenworden.

r
0,95
0,90
0,92
0,93
0,87

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

2592

Projectnummer

216

Projecttitel

Relatie tussenkaliumgehalte van appelblad engrond

Contactpersoon

dr.ir. P. Delver

Projectleider

dr.ir. P. Delver
Proefstation voor de Fruitteelt,Wilhelminadorp

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

onbepaald

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

onbepaald

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag

over 1982

Inde proef over druppelbevloeiing, bodembehandeling enkalibemesting, met
appels opperceel 7teWilhelminadorp, isopbemeste veldjes in1975150kg
Kj0per hagegeven en in latere jaren 300kg ^ 0.Debijdebladanalyse gevonden sterk uiteenlopende kaligehalten zijn in1981 aanleiding geweest tot
het uitvoeren van grondbemonsteringen inde laag 0-20 cmvan boom- en grasstroken.Doelwas de invloed vandiverse behandelingen opdekalitoestand van
de grond te lerenkennen.Debemonstering vond inde zomer plaats,nadat op
bemeste veldjes van1975 af totaal 1950kg Kj0was gegeven.
Door de bemesting was het K-HC1-cijfer opgelopen van ca.26 tot 49 (bijeen
percentage afslibbaar van 287«tebeoordelen als "goed",resp. "hoog"). Op de
zwartstrook was het K-HCl-cijfer steeds enkele eenheden hoger dan op de grasbaan. Dit verschil was het grootst alshet gemaaide gras opde boomstrook werd
gebracht. Bijeenzelfde kaligehalte inde grond van de boomstrook bleek het
kaliumgehalte inhet blad van Cox's Orange Pippin aanzienlijk hoger te zijn
bijbedruppelde dan bij onbedruppelde bomen.Bijeenzelfde kaligehalte inde
boomstrook was het gehalte inhet blad ook hoger als de boomstrook niet werd
bewerkt (chemische onkruidbestrijding)vergeleken met bewerkt door middel van
^Doorhalen wat niet van toepassing is.
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frezentot6cmdiepte.ErbestondeengoedverbandtussenK-HC1 indelaag
0-20vandezwartstrookenhetkaliumgehalte inhetblad,maarditverband
ligtopverschillendniveauvankaliumgehalten inhetbladalsdevochtvoorzieningverandert (druppelbevloeiing,neerslag)ofalsniet-bewerktegrond
metbewerktegrondwordtvergeleken.
Bijeenanalysevanvruchtdracht-enboomgrootteverschillentussenveldjes
kongeenduidelijkverbandwordenaangetoondmetdekaliumgehalten inhet
bladvanzowelCox'sOrangePippinalsSchonevanBoskoop.
In1982werdengeenwaarnemingenoverhetvoorkomenvankaliumgebrekinde
praktijkverricht.
B. Verschenen

publikaties

Delver,P.,1982.BemestingvanfruitinNederland.BelgischeFruitrevue34
(2):43-46,en (3):83-86.TevensinhetFransvertaald:Fumuredes
plantationsfruitièresausPays-Bas.LefruitBelge50 (1982),397:22-35
(vertalingJ.C.Deckers).
C. Werkplan 1983
IndebesprokenproefteWilhelminadorp zaldekalibemestingvan1983af
wordengestaakt.Doelisdenawerking (dalingK-gehaltegrond,reactiebladkaliumgehalten)nogenkelejarentevervolgen DerelatieK-grond-K-bladzou
ookopanderegrondsoortennogmoetenwordenonderzocht.
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De invloed van substraat, vochttoestand
vandegronden
debemestingopdehoudbaarheid van cyclamen
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Projectleider

dr.ir.R.Arnold
Bik
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cat.Ill

cat.II

cat.I
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ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Proef met twee substraten bij vier cyclamenrassen
Deze proef,die
inhet projectverslag over 1980 staat beschreven,werd eind
februari 1981 beëindigd.
Deproefgegevens zijn thansnoginbewerking.
B.C. Werkplan 1983
Rapportering over bovenstaande proef.

-'Doorhalenwatniet van toepassing is.
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Onderzoek naar dé periodiciteit v a nde
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B. Verschenen publikaties
C. Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Gedurende twee jaar werd opde Proeftuin Breezand een stikstofbemestingsproef
met de lelie 'Enchantment' genomen. Verschillende hoeveelheden stikstof en
gevarieerde tijdstippen v a nbemesting werden indeproef aangebracht om h o e veelheid en tijdstip vanbemesting teb e p a l e n . Bollen vandeze b e m e s t i n g s proeven werden ineenk a sv a nh e t Instituut in Haren inbloei getrokken omh e t
effect vand e bemesting opd ebroeikwaliteit n ateg a a n . Aand e potgrond werd
al ofniet NPK-mengmeststof toegevoegd om eventuele tekortkomingen inde broei
kwaliteit optevangen. Deverkregen proefresultaten werden samenvattendb e werkt enineenrapport vastgelegd. De samenvatting luidt:
Op zandgrond reageert de lelie 'Enchantment' quaopbrengst op giften hoger
dan 75k gN / h amaar m a t i g , maar w e leconomisch r e n d a b e l . Bijbemesting tijdens
het groeiseizoen hadmeer effect dandebasisbemesting, diewerd ingewerkt
voor hetp l a n t e n . Vroege bijbemesting in twee keer, beginnend half m e i ,w a s
beter danlate, beginnend half j u n i , enooknogiets beter dan bijbemesting
in drie k e e r , waarbij ookvroeg werd g e s t a r t .

x)

Doorhalen watniet v a ntoepassingi s .
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Delelievertoondeeenoppervlakkigebeworteling.Daarstikstofop zandgrond
onder invloedvanregengemakkelijknaarbenedenwordtverplaatst,lijkttijdstipvanbemestingvanbelang.Stengelwortelsdieineenproefactieverijzer
lekenoptenemen,doorworteldennaverloopvantijddezelfdebodemlaagals
bolwortels.
Bemesting inhetveldgafeenbeterekwaliteitvandebolvoordetrek.De
bemestingvandegrondwaarindebollenwerdengetrokkenwasvanmeerbelang
voordekwaliteitvandebloeiendetak.Ookdehoudbaarheidvandebloemopde
vaasreageerdepositiefopdestikstofbemesting inhetveldenopdebemesting
vandepotgrondtijdensdetrek.
In1981en1982werdendestikstofbemestingsproevenbijlelievoortgezet,nu
nietalleenopdezandgrondvandeProeftuinteBreezand,maarookopzavel
vandeProeftuinvoordeBloembollenteeltopzavelgrondeninWieringerwerf.In
1981haddebasisbemestingbijhetplantenopdeopkomstenlengtegroeivande
leliesopdezaveleenremmendewerking,maaropzandgrondniet.Opzavel
reageerdedeopbrengstongunstigopdebemesting,zowelopdebasisgiftalsop
deoverbemesting.Dehoogsteopbrengstopzandgrondwerdverkregenmetde
hoogstebasisgiftvan150kgN/ha.Vandeverschillendeoverbemestingshoeveelhedenwasdeopbrengsthethoogstbijeengiftvan75kgN/ha.Deopbrengstnan
toealsdeoverbemestingwerdverdeeldovermeerderekeren.
Debollenvandetweebemestingsproevenwerdeninbloeigetrokkenvandecern
ber1981totmaart1982ineenkasinHaren.Debollenvanzavelgrondafkomstig
bloeidenietseerderengavenwatlichteretakken.Alsdepotgrondwasbemest
meteenNPK-meststofwerdendetakkenzwaarderenlanger,hetlaatstevooral
bijdebollenvanzand.Debloeivieldanlater.Overbemesting inhetveldgaf
eenlangeretakenbijbollenvanhetzandmeerbloemknop,maarbijdievan
zavelminderbloemknop.Metbasisbemesting inhetveldwasdetakzwaardervooi
bollenvanzandenlichtervoordievanzavel.Dehoudbaarheidvandebloeiend«
takopdevaaswerdbepaald inafhankelijkheid vandebemesting inhetveld
envandepotgrondbemesting.Takkenvanbollenuitbemestepotgrondstonden
langerendevergelingvandeonderstebladerenwasaanzienlijkminder.Met
eenhogerebasisgift inhetveldwerdvoorbollenvanzandeenlangerestatijd
vandebloemopdevaasgeconstateerd envoordievanzaveleenkortere.In
tegenstellingmetdeproefresultatenvanvorigejarenwerktedeoverbemesting
inhetveldnietgunstigopdehoudbaarheid vandebloem.
In1982toondenwaarnemingenaandestandvanhetgewasaandatdebasisbemestingbijruggenteeltopzavelweerschadelijkwasenleekdebijbemesting
vanweinignut.Opzandreageerdehetgewas instandenkleurgunstigopbasis
enbijbemesting.
Samenvattendkangezegdwordendatopzanddestikstofbemestingnietalleen
deopbrengstinhetveldverhoogt,maardatdeveldbemestingookvanbelangis
voordetrekkwaliteitvandebol.Tijdenshettrekkenmoetdebolvanuitde
grondmetstikstofwordenvoorzien,alkanditniethetnadeelvaneenminder
goedestikstofvoorzieningvandebolopheffen.Ookdehoudbaarheid opdevaas
wordtmedebepaalddoordebemesting inhetveldendebemestingvandepotgrond.Opzavelwasdebasisbemesting,opgehooptinderuggen,schadelijken
ookdeoverbemestingnietgunstig.Naderonderzoek isdaarovergewenst.
B. Verschenen

publikaties

VanderBoon,J.enNiers,H.,1982.Stikstofbemestingbijlelie 'Enchantment'
opzandgrond.Bloembollencultuur93:260.
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C. Werkplan 1983
Dereactie op stikstof bijruggenteelt op zavelwas ongunstig.Nader onderzoek
isgewenst.Gewerkt zal ookwordenmet langzaamwerkende stikstofbronnen, te
weten eennatuurlijke (stalmest), en eenkunstmatige.
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Degazonproefmetverschillende soortenenhoeveelhedendierlijkemesten
kunstmest (1970-voorjaar1981),dienuweeralsnormaalgazonwordtbemest
enbehandeld,geleekditvoorjaaropeendambordvanmadeliefjes.Dezegroeidenhoofdzakelijk opdevoormaligeobjectenmetpluimveemest.
Dezeproefwerdbemonsterd dooronderzoekersvandeLH(vakgroepen
nematologie,respectievelijk bodemkundeenbemestingsleer)enRIN(wormenen
botanischesamenstelling).
Indelaag0-5 cmwerdm.b.v.defosfaatfractioneringvolgensKurmies
nagegaan inwelkefracties (Fe-,Al-,Ca-,oforganischP)hetvastgelegde
fosfaatkanwordenteruggevonden.Indeobjectenmetvarkensmestspelende
ijzer-enaluminiumfosfatendegrootsterol,gevolgddoordeorganische
fosfaten.Ditgeldtookvoorhetsuperfosfaat.Indepluimveemestobjecten
zijndecalciumfosfatenevenbelangrijkalsdeijzer-enaluminiumfosfaten.
Uithetwormenonderzoek vandeheerMa (RIN)volgto.a.datdemeestewormenwordenaangetroffenopdeveldjesdiejaarlijksvanaf1970nietmeerdan
+10ton/hamestontvingenendatdezeaantallenmetuitzonderingvankippedrijfmest,terugliepenbijhogerebemestingsgiften (resp.+30en+50ton/ha)
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Bijdekippedrijfmestverdubbeldehetaantaldaarentegen.Dekunstmestveldjes
(NofNPK)haddenbijdelaagstebemestingstrappendekleinsteaantallen
wormen.BijdehoogstebemestingstrappenevenaardendeaantallenophetNPKobjectdievandehoogstemestobjecten.AlleenNgafslechtsgeringeaantaller
tezien.Behalveopdeaantallenwasdebemestingookvaninvloedopdeaantalspercentagesvandedriemeestvoorkomendewormensoorten.
Ineengraslandproefwaarvandebovengrond (0-10cm)verrijktismetkoper
namenaantalenbiomassavanwormenduidelijkafmethetCu-gehaltevande
grond (max.250mgCu/kggrond indelaag0-3.MetingenvandeheerMa(RIN)
opIB2263).
Opeengazonproefwaaropsinds1972verschillendesoortengedroogdemeststoffenenkunstmestmetelkanderwordenvergelekenblijken zodedichtheid
en
graskleurnogsteedshetbestetezijnbijgebruikvankunstmest.
Voordeledenvandeaardappelassociatiewerdeenopdeaardappeltoegespitsteinleidinggehoudenoverproefveldresultatenverkregenmetdierlijke
mest. Zijwarenzeergeïnteresseerd indeuitkomstenvanbewaarproevenmet
aardappelenvanzand-enkleigrond inverschillende jaren.Deverliezenbeliepen3-57o,afhankelijkvandebewaarduur.Zijwerdennietdoorbemesting
(anorganisch,organischofeencombinatiehiervan)beinvloed.
VoordeledenvanhetNederlandsgraancentrumwerdeensoortgelijkevoordrachtgehoudenoversnijmais,envoordebesturenenbedrijfsleidersvan
proefboerderijen indeakkerbouweenvoordrachtoverdeeffectenvanorganischebemesting indeakkerbouw.
TergelegenheidvanhetNILI-jubileumwerdop13mei1982deelgenomenaan
depostertentoonstellingmeteenposteroverdeinvloedvanhetbemestenen
dumpenvanrunderdrijfmestopdeopbrengstendekwaliteitvansnijmaisende
verrijkingvandebodemenvanhetgrondwater.Aangetoondwerddatdegrote
opbrengstvariaties (10-17ton/hadrogestof)vooreenbelangrijkdeelaan
neerslagverschillen tussendejarenmoetenwordentoegeschrevenenderol
diedehumusrijkdomvandegrondhierbijspeelt.Overhetzelfde onderwerp
verscheeneenartikelinhetjaarverslag1981vandeproefboerderij
Cranendonck.
VanderVeenschreefeenartikeloverdeproefmetvarkensdrijfmestop
veenkolonialegrondvoorhetjaarverslagvandeveenkolonialeproefboerderijen.
B. Verschenen publikaties

LandeCremer,L.C.N,dela,1982.Bemesting,zomerneerslag enhumusgehalte
vandegrondbeïnvloeddendemetrunderdrijfmestverkregentopopbrengsten
aansnijmais indeproefperiode1972-1980.JaarverslagvandeStichting
OnderzoekcentrumvoordeRundveehouderijinLimburg,NoordbrabantenZeeland "Cranendonck",1981,pp.72-76.
VanderVeen,L.,1981.Veeljarigeproefmetvarkensdrijfmestopeenjonge
veenkolonialegrond (AGM155/IB0072)1981.Onderzoek1981.ProefboerderijenteBorgercompagnie,Emmercompascuum,Rolde,pp.101-102.
C. Werkplan1983

Voortzettingvanhetonderzoekenrapportage.
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A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Hetonderzoeknaarhetjuistetijdstipvanstikstofbemestingopgraslandinhet
vroegevoorjaarmetbetrekking totdetemperatuursom (T-som)isin1982voortgezet.Erwerdenvierproevenaangelegd.Debemestingstijdstippen liepenuiteenvanbeginfebruari (T-somca.100 °C)toteindapril (T-somca.500 °C),
waarbijopéénproefveld tevenswerdnagegaanwatheteffectvanvoorafgaande
drijfmesttoediening ophetjuistetijdstipvankunstmeststikstofbemestingen
opdedrogestofopbrengstwas.Inhetonderzoekwastevensdebestuderingvan
eenmogelijkverband tussendehoeveelheidmineralestikstof indegrondbij
T-som200 °Cendestikstofreactievanhetgrasopgenomen.Hiervoorwerden
vijfextraproeven,metalleenbemestingbijT-som200 °C,uitgevoerd.Een
nieuwpuntinhetonderzoekwasdebestuderingvandeinvloedvanveelneerslagdirectnadeN-bemesting opéénproefopzandgrasland.Hierbijwerdmet
beregeningsapparatuur intweedagentotaal 70mmwatertoegediend.
DevierT-som-proeven diendentevensalspraktijkbegeleiding,waarbijin
samenwerkingmetdevoorlichtingsdienstverschillendeopendagenenexcursies
werdengeorganiseerd.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Ditvoorjaar isdetemperatuursomvrijsnelgestegen.Injanuarien
februariwarenervorstperiodes,waarbijdeT-somnietsteeg.DeT-somvan
200°Cwerdrondbeginmaartbereikt.
Deresultatenwijzenopeenoptimaaltijdstipvanbemesting inhetT-somtraject200-300à350 °C.Dedrijfmestheeftinhetalgemeeneenpositieve
werkinggehadopdedrogestofopbrengst,maarheefthetjuistetijdstipvan
N-bemestingnietbeïnvloed.
Verschilleninhoeveelheidmineralestikstof indegrondleiddenniettot
duidelijkeverschilleninstikstofreactievanhetgras.
DeinvloedvanveelneerslagdirectnadeN-bemestinggafslechtsgeringe
verschillen indrogestofopbrengst.
B. Verschenen publikaties

Prins,W.H.,1982.Strooitijdigstikstofopuwgrasland.PPMagazine12:47.
C. Werkplan 1983

Hetonderzoekwordtlandelijkvoortgezetmet4proeven.
Doelstelling:
1.Bestuderingvanhetverbandtussenheteffectvandeeerstestikstofbemestingop deopbrengstendetemperatuursomopdiversegrondsoorten,waarbij
opéénproefveld tevensheteffectvanvoorafgaandedrijfmesttoediening
wordtnagegaan.
2.Begeleidingvandepraktijk,waarbijinsamenwerkingmetdelandbouwvoorlichtingsdienstverschillendeopendagenen excursieswordengeorganiseerd.
3.Voorbereiding Engelsepublikatieoverdeperiode1969-1982.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Bewerking van proefgegevens.
B. Verschenen

publikaties

Rauw,G.J.G.,enSchepers,J.H., 1982. Invloed randwerkingvandestikstofopopbrengstenN-opneming bijwintertarwe (studie t.b.v.strooiproevenonderzoek).VerslagB361,LBNM.
C. Werkplan1983
Literatuuronderzoek.

x)

Doorhalenwat niet van toepassing is.
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Betekenis van de zware-metaalcontaminatie
voor de plantevoeding

Contactpersoon

dr.W.van Driel

Projectleider

dr. W.van Driel

Overige medewerkers

dr.ir.K.W. Smilde, ing.B.van Luit

Tijdstip van afsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip
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cat.III

cat.II

cat.I
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B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar

A. Verslag over 1982
1. Analytische

activiteiten

(Dri)

Inopdracht vanhet BCR (Bureau voor Referentiematerialen van de EG)werd meegewerkt aan de analyse van tecertificeren referentiemonsters. Drie grond- en
drie slibmonsters werden invijfvoud geanalyseerd op zesmetalenna twee
verschillende ontsluitingsmethoden.Bijde evaluatie van de resultaten van de
12-17deelnemende laboratoria bleek dat er voldoende overeenstemming was om de
referentiemonsters tecertificeren voor 6-8 elementen ingrond en in slib.Omdatde resultaten voor chroom niet bevredigend waren isdoor enkele instituten
waaronder het IB,nader analytisch onderzoek verricht.Dit onderzoek isnog
niet afgesloten.
Inhetkader van de EG-Concerted Action on Sewage Sludge:COST68-ter,
Working Party 2:Chemical aspects,isdeelgenomen aan een 'Interlaboratory
Comparison',waarin demobiliteit van zwaremetalen ingrondwerd bepaald in
tweemonsters volgens demethode Cottenie-Kiekens.Hierbijworden grond-watersuspensies stapsgewijs aangezuurd met salpeterzuur;degehalten aan inoplossing geganemetalenworden bepaald bijdepH-waarden 6,5, 4,0, 2,0 en 0,5.

x)

Doorhalenwat nietvan toepassingis.
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Hoeweldezemethodeinteressanteverschillenzichtbaarmaakttussenhetgedrag
vandemetalenonderlingentussendeonderzochtegrondmonsters,isernog
geenverbandgelegdmetdebeschikbaarheidvoordeplant.Ophetlaboratorium
vanprof.Cotteniewordthieronderzoekovergedaan.
AlslidvandewerkgroepAtomaireabsorptievanhetNederlandsNormalisatieinstituutismeegewerktaanhetformulerenvannormvoorschriftenvoordebepalingvanzwaremetaleninwaterenslib.
2. FAO-potproef
IndevergaderingvanhetFAO-Traceelementnetwork teDublin (1981)isdoor
eenaantallandenbeslotengezamenlijkeenpotproefuittevoerenvolgensde
methodeChaminade,waarindeeffectiviteitvanenkeleextractiemethodenvoor
debepalingvanvoordeplantbeschikbaremetalenwordtgetoetst.Naasthet
totaalgehaltewerdeenextractiemetEDTAvolgensLakanenenmetNaNOjvolgens
Hanyuitgevoerd.Degrondsoortenwareneendeficiënteroodoorngrond,een
normalerivierkleieneensterkgecontamineerderivierklei;degewassenraaigrasenradijs.Deanalyseresultatenwordengeëvalueerdopdebijeenkomstvan
hetFAO-network in1983inAarhus.
3. PCB-proef
OpverzoekvandeWerkgroepVerontreinigdeGrondenvandeLAC-StuurgroepBodem
enGewaswerd ineenpotproefdeoverdrachtvantweepolychloorbiphenylmengsels (Aroclor 1254enAroclor1260)vanbodemnaargewasbestudeerd.De
grondsoortenwareneenlichtezand-eneenlichtezavelgrond;degewassen
waspeenenEngelsraaigras.Deproefwordtuitgevoerd insamenwerkingmethet
RIKILTenhetRIV,diedeanalysesvangrondenresp.grasenwaspeenvoor
hunrekeningnemen.Deeersteresultatenwijzenuitdatereengeringeoverdrachtisvangrondnaargras:deconcentraties inhetgrasbedragenca.1,6%
vandeconcentratievanhettoegevoegdePCBindegrond.Hetisnietduidelijk
ofdePCB'sviadewortelofviadedampfaseinhetgraszijnopgenomen.
4.
Stadskanaal
Naaraanleidingvaneenbesmettingvaneenaantalparticulieretuinenmet
cadmiumhoudendindustrieelafvalwateriseenuitgebreid onderzoekopgang
gekomenomdegevolgenvoorgezondheid enmilieuvasttestellen.HetonderzoekwordtuitgevoerddoorRIV (bevolking),KeuringsdienstvanWaren(groenten)endevestigingHarenvanhetWaterloopkundig Laboratorium.HetIBheeft
eenaantalbouwvoormonstersgenomenomdegrond-gewasrelatiesopdezedalgrondennadertebestuderen.
5. Cadmiumemissie in de omgeving van zinksmelterijen
(Sn, Van Luit)
Indejaren1978t/m1981zijnintotaal231grondmonstersen241gewasmonstersgenomenindenabijeomgevingvanzinksmelterijen inNeerpelten
Budelomnategaanofdeemissievanzinkuitdeschoorstenenookgepaardis
gegaanmeteenuitworpvancadmium.Deeerstefasevanhetonderzoekis
inmiddelsafgeslotenendeverslaggevingvanderesultaten isbesprokenen
toegezondenaandebevoegdeinstanties (Gezondheidsdiensten)inValkenswaard
enGeldropenaanProf.CottenieinGent.In1983zalaanvullend onderzoek
wordenverrichtnaardedieptevandeverontreiniging indegrond (profielbemonstering).Aanvullendgewasonderzoek zalplaatsvinden inslauitparticulieretuinen.ErzijnaanwijzingendatbijpH6-6,5 hetcadmiumgehaltevanhet
gewasopeenaanvaardbaarniveauligt.Een (lichte)bekalking zouinveel
gevallenhetgewensteeffecthebben.Isditopsterkerverontreinigdegronden
niethetgeval,danmoetenmaatregelen zoalseenaangepastteeltplanof
diepploegen/spittenwordenoverwogen.
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6. Cadmiumopname door het gewas
Hetonderzoeknaardeinvloedvanverschillendebodemfactoren (pH,gehalten
aanorganischestofenafslibbaredelen)opderelatietussendecadmiumgehaltenvangrondengewaswerdvoortgezet.Hetgewasonderzoekvanspinazie,
radijs,sla,zomertarweenaardappelsisthansgereed.Deresultatenzullen
binnenkortwordenbewerkt.Vaneenaantalgrondenvandezeproef zalde
cadmiumadsorptie-isothermwordenbepaalddoorGerritse.Verderzullenverschil
lendeextractiemethodenwordengetoetst.
7. Depositieproef
(Dri)
UitDeensonderzoekblijktdatdebelasting vangewassenmetzwaremetalen
vooreendeeltoegeschrevenmoetwordenaandemetalendiemetluchtstofen
metdeneerslagwordenaangevoerd.Inhetkadervandesamenwerking inhet
FAO-Traceelementnetworkheefteenaantallandenbeslotenditnaderte
onderzoeken.Ditwordtgedaandoordezware-metaalbelastingvangewassenin
hetvrijeveldtevergelijkenmetdieineenstof-(enregen-)vrijekweekruimte.Debijdragevandeopnameviadewortelkanwordenonderscheidenvan
dievandeluchtverontreinigingdoorradioactievemetalenaanhetwortelmilieu
toetevoegen.Deproefwordt inhetvoorjaarvan1983gestart.
B. Verschenen

publikaties

Driel,W.van,SmildeK.W.,1982.Heavy-metalcontentsofDutcharablesoils.
LandwirtschaftlicheForschung,Kongressband,Sonderh.38:305-313.
C. Werkplan 1983
Voortzettingvanhetonderzoek sub.1,4,6.Uitbreidingpotproef sub.6met
enkelegecontamineerdegrondenuitStadskanaal.Startvanhetonderzoek
sub.7.
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A. Verslag

over 1982

Proef met

Chamaecyparis

Om een bemestingsadvies op testellen voor coniferen inpot,werden gedurende
twee jaren enop drieplaatsen proeven uitgevoerd met beworteld stek van
Chamaecyparis
lawsoniana
'Alumii'op Finsmosveen.Op éénplaats waren ook
andere Chamaecyparis-cultivars indeproeven opgenomen.Deresultaten van deze
proeven werden samenvattend bewerkt en in een rapport en eenpublikatievastgelegd.Hetgeheel is alsvolgt samen tevatten.
Inde proeven was een aantal stikstofhoeveelheden, toegediend invier deelgiften en inde vorm van twee stikstofsoorten,calciumnitraat en ammoniumsulfaat, gecombineerd met een aantal pH-trappen. Bovendien werd inHaren getracht
de omzetting van ammonium naarnitraat tevoorkomen door denitrificatieremmer
N-Serve. Het effect vande genoemde factoren opde groeiwasklein, zowel
kwantitatief alskwalitatief.Dehoeveelheid stikstof hadnog het grootste
effect, alshetnul-N-niveau tenminste inde bewerking was opgenomen.

^Doorhalenwat niet van toepassing is.
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Omeenoptimalegroeiteverkrijgenmoetenbeworteldestekkenwordenbemest
met0,25 gNperpot.Hoewelammoniumsulfaatinvergelijkingmetcalciumnitraat
veelaleenietsbeteregroeigafeneenhogerstikstofgehalteindedrogestof
vanhetblad,lijkthet,geziendesomsnegatieveinvloedvandeammoniummeststofopdekwaliteitvandeplantenindevormvanbruinverkleuring,nietgewenstdestikstofalleenindezevormaantebieden.HetgebruikvanN-Serve
hadeenzwaknegatiefeffectopdegroei,enderemmingvandenitrificatie
was indegebruikteconcentratievan5mgN-Serve24Eperliterpotgrondonvoldoende.Onderdeproefomstandighedenwas2,5-3,5(ofmeer)gcalciumcarbonaat
per1potgrondnodigomoptimalegroeitebereiken.Proefresultatenengegevens
uitdeliteratuurwijzeneropdathethuidigeadvies,pH-Hj04,8-5,2bijhet
beginvandeteeltkanwordengehandhaafd.
Proef met Platanusacerifolia
Plataneninpotontvingeneenvoorraadbemestingmeteenlangzaamwerkendemengmeststofeneenoverbemesting tijdenshetgeheleofeengedeeltevanhetgroeiseizoenmeteeninwateroplosbareNPK-meststof.Deproef isgestartin1979
metbomenin5-litercontainers.Debomenwerdenlaterovergepot in12-liter
containers,deelsin1980endeelsin1981.Deproefopdekwekerijisinhet
najaarvan1981beëindigd.Tervergelijkingwarenookbomenindevollegrond
gezet.Belangrijkeconclusiesuitdezedriejarigebemestingsproefzijn:Bemestingmeteenlangzaamwerkendemengmeststofbijplatanenmoetwordengeadviseerd
opbasisvandeenkeleboom,deenkelepotennietalshoeveelheidmeststofper
literpotgrond.Hetadviesvoorbemestingvanboomkwekerijgewassen in1-1pottenluidt3-5glangzaamwerkendemengmeststof;ditbetekentdusniet36-60g
mengmeststof ineen12-1container.Eengoedegiftvoorplatanenis8-16 g.
Hetgoedoverwinterenvanboomkwekerijgewasseninpotiseenprobleemenverdientdanookalleaandacht.
Inhetnajaarvan1981zijnopdeFloriadeinAmsterdameninplantsoenenin
Edeplatanenuitcontainerenuitdevollegronduitgeplant.Vande100uitgeplanteexemplarenuitdecontainersloegener99inhetvoorjaaraan,vande
100uitdevollegrondwarener40doodgegaan,opdehumushoudende,opgebrachte
grond indeFloriade15enopdezandgrond inEde25.
Proef met Quercuspalustris
IneenproefmeteikeninpottenwordenvierOsmocote-trappen,drieconcentratiesvaneenvoedingsoplossing enverdelingvandewatergiftoverdedaggecombineerd.Bijdeproefgestartin1980stonden9bomenin5-1emmersper
veldje.Bijvoortzettingvandeproef in1982stonden4bomenperveldjein
een12-1container.Debomenwarenoverwinterd ineenplastictunnel.Half
aprilwerddeOsmocotebovenopdepotgebracht,opdeveldjeszonderOsmocote
werd5g0+25+25gegeven.Op21mei1982werdhetobjectwatervoorzieninggecombineerdmetmeststoffengestart.Bladkleurenscheutgroeiwerdenpositief
beïnvloeddoordebemestingmetOsmocote.WaarOsmocotewastoegediendwerd
metdemeststofgiftviaderegenleidingnietveelbereiktenwaargeen
Osmocotewasgegeven,wasdezebemestingtochnogonvoldoende.Ditondankshet
feitdatmetdetoedieningvaneenoplossingvan0,257oOoverhetgroeiseizoen
van±150dagen146kgN/hawerdgegevenenmet0,57»o292kgN/ha.
Proef met QuercusroburenCoryluscolurna
Inhetvoorjaarvan1982iseenproefopgezetmethetdoeldefysischekwaliteitvanpotgrond inverbandmetdemeerjarigeteeltvanlaanbomenincontainerstevervolgen.Alsuitgangsmaterialenwerdengebruikt:eenindeboomteeltgoedbekend RHP-mengselDEGASt-Mix,gecomposteerd boomschorsenwateropnemende enwaterafstotendesteenwol.Omeenvlotteafvoervanwater inde
pottentegaranderenzijnonderindeemmerswelofnietArgexkorrelsaangebracht.Omextrazuigkrachtonderaandeemmersaantebrengenwerddehelft
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vandeemmersopeen+5cmdikkezandlaaggeplaatst.Doordemengingvande
bemestepotgrondmetgecomposteerdeboomschorsofsteenwolwerdenlagerewaardenaanvoedingsstoffenbijgrondanalysegevonden.Inheteerstegroeijaar
werdenbijeenuniformebemestinggeenverschilleninontwikkelingvandeeik1
endehazelaartussendediversebehandelingenwaargenomen.
Onderzoek naar nieuwe materialen
voor
potgrondmengsels
Nieuwematerialenwerdenbeproefdophunwaardealsbestanddeelvanpotgrond.
IneenoriënterendeproefopdeBoomteeltproeftuinteLiendenwerden,uitgaand«
vanRHP-handelspotgrond,mengselsgemaaktdoortoevoegingvanboomschors,
tuinturfvezelofpolyurethaan.Natweejaargroeivertoondenvierlaanboomsoortenmaargeringegroeiverschillen,alleen Acer rufinerve bleef inhettweedejaarachter inhetpotgrondmengselmet507«.tuinturfvezel.Ineenin1982
metdrieboomsoortenbeplanteproef stondenhetoorspronkelijkepotgrondmengsel
DEGA-St-Mixeneenmengselvandezepotgrondsmenstellingmet257»boomschors
bovenaan.DecombinatievanpotgrondmetMinipolkwamindezeproefslechter
naarvorendanverwachtwerd.
Eenbelangrijkevraagdievoorelknieuwproduktzalmoetenwordenbeantwoord isofhetgedurendedeteeltstabielis,nietverderverteert,niette
veelinkrimpt,etc.Enkeleanalysemethodendiegeschiktzoudenzijnomde
matevanrijpheidvanhetproduktvasttestellen,zijnin1981toegepastop
boomschors,verseninverschillendemategecomposteerd,enopafgeplagde
vergrasteheide.Eenchemischeontsluitingsmethodeterbepalingvandeverteringsgraadheeftbijboomschorsinverschillendestadiavanhetcomposteringsprocesweinigopgeleverd.Bovendienisdemethodeomslachtig.Deverhoudingvangemakkelijkoxideerbarekoolstofverbindingentotorganischestikstofverbindingengafbijboomschorseenafnametezienbijhetvorderen
vanhetcomposteringsproces.
In1982werdenachtpotgrondmengsels,gecombineerdmetvijfstikstoftrappen,
ophunteeltwaardebeproefdbijeenconifeereneenheester.RHP-handelspotgrond alsreferentiestondbovenaan,tezamenmetgecomposteerdeboomschors.
Grasheideplaggen envergrasteheidemetstrooisellaag gavenmindergoede
resultaten.Heteffectvanalofnietcomposterenwasintegenstellingtot
boomschorsnietduidelijk.AlsoptimaleN-giftkwamvoorPyracantha1gN/pot
perjaaruitdebusenvoorCupressocyparis0,25gN.
Eenandermateriaaldatalspotgrondbestanddeel inaanmerkingkomtisgemaaideheide.In1981stondentweepartijengecomposteerdegehakseldestruikheideterbeschikking,waarvandeenewelendeandernietmetstikstof,naar
500g/m3,wasgecomposteerd.Tertoetsingvanhetmateriaalwerdentweebloemis
terijgewasseninpottengeteeld.Opgecomposteerdegehakseldestruikheidekon
Aglaonema 'SilverQueen'ingoedekwaliteitwordengeteeld.Omdattebereiken
moestweleenbasisbemestingmetmacro-elementenwordengegeven.Bijeendergelijkebemestingwasdeinvloedvanalofnietmetstikstofcomposterengering.OokAzalea'szijntetelenopgehakseldestruikheide.Alshetmateriaal
wasgecomposteerd zonderstikstof,danwaseenstikstofhoudendebasisbemesting,
doordepotgrondgemengdbijhetbeginvandeteelt,noodzakelijk.Waswelmet
stikstofgecomposteerd,danwasdeinvloedvandebasisbemesting geringbijeen
teeltwaarinwekelijkswerdbijbemest.In1982bleekgehakselde struikheide
weereengoedpotgrondmateriaalvoordeteeltvanAzalea'sbijeenaangepaste
stikstofbemesting.Metstikstofgecomposteerd heidemaaiselvroegeenlagere
stikstofdosering tijdensdeteeltvanAzalea.
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publikaties

VanderBoon,J.,1982.Aslow-releasefertilizerfornurseryplantsin
container.ActaHortic.126:321-348.
Niers,H.,1982.TheeffectofnitrogenandpHonthegrowthofChamaecyparis
inpot.ActaHortic.126:349-361.
VanderBoon,J.,enDas,A.,1981.Eenlangzaamwerkendemengmeststofvoor
boomteeltgewasseninpot.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.10-81,75pp.,
2bijl.
VanderBoon,J.,enDas,A.,1982.Boomteeltgewassen inpot:periodiekbijbemestenofvoorafeenlangzaamwerkendemeststofgeven?Bedrijfsontwikkeling
13:831-835.
Das,A.,1982.Bemestingenvochtvoorziening vanlaanbomenincontainer.JaarboekProefstationvoordeBoomkwekerij1980:137-138.
Das,A.,1982.ProeveninsamenwerkingmethetIBenCADvoorBodemaangëlegenhedenindeTuinbouw.StichtingFruit-enBoomteeltproeftuinMidden-Nederland.Verslagover1981:16-20.
C. Werkplan 1983
Onderzoeknaardevereistefysischeeigenschappenvanpotgrondmengsels.Voortzettingproevenmetlaanbomen inpotten.Onderzoeknaarhetaanslaanvan
grotebomeninstedelijkgroen,alofnietnaoppotten.Onderzoeknaarde
geschiktheidvanheide/grasheideplaggenmateriaalalspotgrondmateriaal.
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De analysevan grondengewas vandegraslandlysimeter verloopt volgens plan
en zalin1983 gereed komen,waarnaeenN-,P-,K-enCl-balanskanworden opgesteld.
De invloed vandegrondwaterstandop
deN-uitspoelingsverliezen zijn reeds
gepubliceerddoorT.A.vanDijkin1980in
deProc.van het Int. Symp.Eur.
Grassland Fed.teWageningenendoor G.J. Kolenbranderin
detransactionsof
the 12th Intern.CongressofSoil Science,New Delhi 1982.Daarbijbleek dat
deze lysimeterresultaten volledig geintegreerd konden wordenmet grondwateranalyses van SteenvoordenenOosteromin 1972.
Het onderzoekop
debouwlandlysimeters werd voortgezetmet als proefgewas
mais.
B. Verschenen publikaties
G.J. Kolenbrander, 1982.Fertilizersand pollution. In: Ind. Soc. Soil Sei.,
Trans.12th Intern.CongressofSoil Science.5.Whither Soil Research.
New Delhi,pp.248-266.
^Doorhalenwat niet van toepassing is.
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Van de g r a s l a n d l y s i m e t e r s z a l de e i n d b a l a n s worden o p g e s t e l d . Het onderzoek op
de bouwlandlysimeters wordt nog v o o r t g e z e t .
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A. Verslag over 1982
(DeVries)De commissie "Verbeteringwerkmethoden potproeven"heeft een proef
uitgewerkt omdewaterverzorging tevereenvoudigen. Hieronder volgt eenverslag van ir.A.deJager en ir.H.Niers.
Tenbehoeve van project 354 (het telen van slamet laag nitraatgehalte op
voedingsfilm)isde benodigde apparatuur opgebouwd,waarmee in1982 in één
kaswerd gedraaid.
(dJ,N) In1981 isde commissie "Verbetering werkmethoden potproeven"nieuw
leven ingeblazen,nadatwas gebleken dathet advies vande oorspronkelijke
commissie betreffende watergeefmethoden inde praktijk problemen gaf.De
aanbevolenmethodewas een schotelcultuur (water geven viade schotel)met
een periode van droogstand variërend van i tot 2dagen, afhankelijk van de
verdamping van deplant,aangevuld met éénmaal inde tweeweken watergeven
van boven,met het doel opgehoopte zouten terug te spoelen.Daarbij bleef het
oppervlak onafgedekt enwerd het regelmatig losgekrabd (zie IB-rapport
13-78). Devariabele periode van droogstand schiepnogal verwarring, zodat in
de praktijk fouten niet steedskonden worden vermeden.Door de potproeven—
dienstwerd daarom ook alvanhet oorspronkelijke voorschrift afgeweken.

x)
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Omhetbeoordelingselementuitdeverzorgingwegtenemenisdenieuwe
commissieeenonderzoekbegonnennaardemogelijkheid omvoortdurendwaterin
deschoteltehouden.Dezemethodezoutevensveelminderverzorgingstijd
vergen,vooralalshetgrondoppervlakbedektwordtgehouden (b.v.met
alkathenekorrels),zodatniethoefttewordenlosgekrabdofteruggespoeld.
Ineeneersteproefmetbonenindeperiodeaugustus-oktober1981bleek,
datdezemethodewatgewasproduktiebetreftnietonderdeed voordeoude
schotelcultuur (metperiodevandroogstand)ofvoorwatergevenvanbovenop
basisvanwegingen.
Ineenaantal varianten vandenieuweschotelmethodewerddeverdeling
vanwaterenzoutennagegaan,uitgaandevandeveronderstelling datzoutendie
zichineendrogebovenlaagophopennietdoordeplantkunnenwordenbenut.
Opdebasismethode,constantwaterindeschotelmetafgedektoppervlak
zonderterugspoelen (A),warentweevarianten,nl. (1)idemzonderafdekken
(N)en (2)idemzonderafdekkenmaarmetterugspoelen(T).

TABEL251.1.Totaalplantgewicht (gramdroog)inéénpot (101,6planten)
bijverschillendecultuurmethoden (zietekst).

Methode

Boon

Mais

A
T
N

89
88
69

196
167
114

Uittabel251.1blijktdatbijafsluitingvandeproef (4eproefoogst)zowel
bijmaisalsbijboonnietafdekkenincombinatiemetnietterugspoelen (N)
eengeringertotaalgewichtgeeft.Fig.251.1laatziendatophetzelfdetijd
stipbijnietafdekkeneenheelandervochtverloop indepotbestaatdanbij
welafdekken.
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Fig.251.1,

Verloopvanvochtgehalte (in%vandrooggewicht)indepotbij
afdekken (A)ennietafdekken (N)bijboonenmais.

Hetfeitdatbijafdekkendepotdroger iskanwordentoegeschrevenaanhet
grotereplantgewicht (zietabel251.1);uitmetingenopeenvroegertijdstip
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blijktdatdanjuistdeafgedektevarianthetvochtigstis,metnameinde
bovenstelagen,zoalsookteverwachtenisopeentijdstipdatverschilin
plantgewichtnoggeengroterolspeelt.
Hetelektrischgeleidingsvermogen (tabel251.II)liepindelagenbeneden
5cmindeloopvanhetexperimentterugtotbijnanul.Opmerkelijkwashet
verloop indelaag0-5 cm.Bijdeeersteproefoogst (tl)wasindevariantN
deECindezelaaghethoogst.Verrassenderwijswasdatbijheteindvande
proef (t4)nietmeer (duidelijk)hetgeval.

TABEL251.11.Geleidbaarheid (ECinmS)vaneen1:2volumeextract(grond/water)indelaag0-5 cmbijdeeersteenlaatsteproefoogst(tlent4)ineen
aantalvariantenvandeschotelcultuur.Betekenisafkortingen (A,T,N)als
intabel251.1(verklaard intekst).

Methode

Boon
tl

A
T
N

2,05
1,78
2,60

Mais
t4
0,83
1,00
0,45

tl

t4
2,00
2,48
2,75

0,42
0,25
0,50

Uitderesultatenvangenoemd experimentkwameenaantalvragennaarvoren:
1.hoe isdeverdelingvanzoutenenwaterbinnendelaag0-5cm;
2.hoe isdeverdelingvanwortelsoverdepot,metnameindelaag0-5cm;
3.watishetresultaatvandeschotelmethodenieuwestijlbijanderegrondsoortendanzandenbijanderegewassendanboonenmais.
Omdezevragentebeantwoordenwerdenin1982tweenieuweexperimentenopgezet,éénwaarindeschotelcultuurwerdvergelekenmetwegenplusopgieten,
bijgerst,boonenmais,opzand,zavelenklei (IB6434),enéénwaarinbij
eenuitgebreid aantalvariantenvandeschotelcultuurdeverdelingvanwater,
zoutenenwortelsmeergedetailleerdwerdnagegaanbijboonopzand (IB6435).
Bijhetafsluitenvanproef IB6434isvanallevariantenhetwortelstelsel
inéénpotschoongespoeld omdebeworteling indevariantenonderling tevergelijken.Daarbijbleekdatdeschotelcultuuropzandeennogalafwijkend
beeld teziengaf,vooralbijgerstenboon.Indeonderstelaag (enkelecm's)
kwamenbijnageenwortelsvoor.Bijkleienveen (RHP)daarentegengavende
tweewatergeefmethodenbijgeenvandedrieplantesoortenafwijkendewortelbeelden.
Deverdelingvanwortelsoverdepotbijboonopzand (IB6435)varieerde
ingeringematebijdeverschillendevariantenopdeschotelcultuur, Infig.
251.2isteziendatindelaag0-1 cmbijbedektt.o.v.onbedekt,enbij
terugspoelent.o.v.nietterugspoelen,eengroterdeelvanhetwortelgewicht
aanwezig is.Dezeverschillenwordenweergecompenseerd indelagen1-3en
3-5 cm,zodatdetotalenoverdelaag0-5 cmonderlingnietverschillen.
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1.Uitbreidingvoedingsfilmproeventot4tuinbouwkassen,tevoorzienaaneen
roltafelsysteem.
2.Decommissie "Verbeteringwerkmethodenpotproeven"zalmiddelseenproef
naareenoplossing zoekenvoordeslechtekiemingvanzadeninpotproeven.
3.Verdereontwikkelingvandeautomatiseringvantoedieningvanmeststoffen
middelseenmicrocomputer.
4.Wegensruimtegebrek,ombouwvanklimaatkassentottuinbouwkassen.
5.Verderuitwerkenenrapporterenvangegevens.
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A. Verslag

over 1982

1- Inhet veenweidegebied vanFriesland komen vrij grote oppervlakten grasland
voormet eenuitgesproken lagepH.Veelal is echter dekwaliteit van de zode
goed. Bijgrondonderzoek wordt,gezien de lagepH, een forsekalkgift geadviseerd. Hoeveelheden van 5à6 tonkalk zijn geenuitzonderingen. De vragen
die zich aandienen zijn o.a.
-kan een zodedergelijke forsekalkgiften verdragen? Depraktijk durft niet
verder tegaan dan1 àli tonkalk per jaar.
- is een dergelijke forse bekalking welnodig op veengrasland?
Inhet najaar van 1978 iste Oldelamer op eenperceel veengrasland met een
lagepH eenkalkproefveld aangelegd met negenkalkobjecten. In1979 bleek dat
de jaaropbrengst werd verhoogd door 2,4 of 6 tonkalk, inhetnajaar van
1978 gegeven.Deling van 4 of 6 tonkalk overnajaar 1978 envoorjaar 1979
gaf in1979 een opbrengstverlaging. In1980 en1981werd de opbrengst bijhet
hoge N-niveau iets verlaagd, terwijl bijhetnormale N-niveau de opbrengst
met 47owerd verhoogd door bekalking. In1982heeft deling vande kalkgift
geen duidelijk effect gehad opde opbrengst.Degrootte van de kalkgift
echter heeft duidelijk effect gehad opde opbrengst aan gras (fig. 253.1).

x)

Doorhalenwat nietvan toepassing is
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Figuur253.1.EffectvandepHvandegrondopdeopbrengstvangras.

IndiendeafwijkingeninopbrengsttenopzichtevandegemiddeldewordenuitgezettegendepHvandegrond,danblijktdatbijeenpHvancirca4,6en
hogeropveengrond dehoogsteopbrengstaangraswordtverkregen.
2.Inproef IB2520wordtdeinvloednagegaanvanhetpH-niveauopheteffect
vandestikstofbemesting vangraslandendepHxN-interactiegedurendehet
groeiseizoen.Debelangrijksteresultatenvan1982zijnsamengevat intabel
253.1.

TABEL253.1.Opbrengst,kgdrogestofperare,van IB2520in1982.
pH
0-5
weidestadiummei
kuilstadiummei
groeiweide-»kuil
weidestadiumsept,
kuilstadiumsept,
groeiweide-»kuil

4,1

4,3

5,4

6,5

10,3
32,0
21,7
14,6
22,3
7,7

10,2
33,4
23,2
14,8
24,0
9,2

19,0
44,0
25,0
13,5
22,6
9,1

20,2
46,3
26,1
14,1
24,0
9,9

positiefpH-effect
positiefpH-effect
positiefpH-effect
geenpH-effect
geenpH-effect
geenpH-effect

DetabellaatziendatdepHbijdevoorjaarssnedeeensterkpositiefeffect
heeftgehadopdeopbrengst.Ookdekleurvanhetgraswasduidelijkverschillend:bijpH4,1 en4,3wasdekleurgrauw,maarbijpH5,4en6,5hadhet
graseenhelderefrissekleur.DeindrukbestonddathetgrasbijdelagepH
wattraagenmoeizaamaandegroeikonkomen.
3.Delaatstedecennia isdepHvanderegenduidelijk lagergeworden.Methet
lagerwordenvandepHisdevraag,watheteffectisvanzureregenopde
kalktoestand vandegrond,urgentgeworden.
Heteffectvande"meststof"regenopdekalktoestand isdesomvandeeffectenvandeafzonderlijkecomponenten.Oriënterendonderzoekgeeftaandatde
samenstellingvandehuidigeNederlandseregenzodanig isdatdezeovereenkomt
meteenontkalkingdieequivalent isaan40-70 (gemiddeld 50)kgCaOperha
perjaar.
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Vergelekenmetdenormalejaarlijksekalkverliezen isheteffectopde
kalktoestandvangrondenmeteengrotebuffercapaciteit (zwareklei-enveengronden)gering.Ophumusarmezandgrondenisechterheteffectvanzureregen
ongeveerdehelftvandenatuurlijkejaarlijksekalkverliezen.
B. Verschenen publikaties

H.Loman,1982.Werkingvanhardeenzachtekalkméststoffen.Bedrijfsontwikkeling13:572-574.
H.Loman,1982.DepH-enMg-werkingvanenkelemeststoffen.FriesLandbouwbladnr.31,p1311.Ookverschenen inDeLandbode37 (1982)p.15en
Z.L.M.Land-enTuinbouwblad68 (1982)nr.3653p.9.
H.Loman,1982.Berekeningvandeonderhoudsbemestingmetmagnesium.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,nota105,22pp.
C. Werkplan1983
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2.Verbredingenverdiepingvanhetonderzoeknaardeinvloedvanzureregen
opdekalktoestandvancultuurgrond.
3.Literatuurstudienaardeproduktiemogelijkhedenvantropischegrondenmet
eenmarginalepH:kostenenbatenvanbekalking,Al-c.q.zuurstoftolerantie
vanrassen.
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A. Verslag over 1982
Onder ditproject valt inde eerste plaats hetonderzoek naar dewaarde van
huisvuilcompost en zuiveringsslib alsmeststof of grondverbeteringsmiddel,
inclusief het gebruik als "zwarte grond",waarbij vooral aandacht besteed
wordt aan het zware-metalenaspect en ook aandemogelijkheid vanverontreiniging van grond- enoppervlaktewater bij langdurig gebruik van deze produkten
ofbijgebruik van grote hoeveelheden ineens.Het onderzoek wordt uitgevoerd
met behulp van veld-,vak- enpotproeven,die inhet navolgende afzonderlijk
worden behandeld. Onder dit project valt ook onderzoek naar de landbouwkundige
gebruiksmogelijkheid van afvalstoffen opverzoek en voor rekening van derden.

Effect van zware metalen in huisvuilcompost
bij verschillende
pH-niveaus van de grond

op zware metalen

in grond en gewas

IB5808 iseenvakkenproef met zes grondsoortenwaaraan indeperiode 1948/79
negentienmaal huisvuilcompost (VAM)is toegevoegd inhoevee.lheden van 0,10,

x)
'Doorhalenwatnietvan toepassingis.
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20,30en40tonperhaperkeer.Dezesgrondsoortenzijndriezandgronden
metopklimmendhumusgehalte (zl,z2,z3;resp.eenesgronduitBakel (N.Br.),
eenomstreeks1900ontgonnenheidegronduitMarum (Gr.)eneenin1948in
cultuurgenomenjongedalgronduitEmmen)endriekleigrondenmetopklimmend
kleigehalte (kl,k2,k3;resp.eenzavelgronduitTzummarum (Fr.),eenoude
zeekleigronduitNoordbroek (Gr.)eneenzwarerivierkleigronduitBerghem
(N.Br.)).Degrondsoortenzijnafkomstigvanpraktijkproefvelden,diedeel
uitmaaktenvaneenserievanmeerdan20proefvleden,diein1948met
Marshallhulp inverschillendedelenvanhetlandzijnaangelegdomnategaan
waarcompostbemestinghetmeesteeffectzousorteren.Vandezeserieishet
onderzoekmetbovengenoemdezesgrondsoortentotdusvervoortgezet.Zezijnin
1966toteendieptevan80cminlagenovergebrachtnaarvakkenvan1x1mop
hetterreinvanhetIBteHaren.
Decompostisin1979voorhetlaatsttoegediend.Daarnazijnindegrondde
gehaltenaanhumusendemicro-elementenarseen,cadmium,koper,kwik,mangaan,
nikkel,loodenzinkbepaald.Dezezijnweergegeven intabel254.1.Indetabel
isookhetgehalteaanafslibbaredelenalsmaatvoorhetkleigehalteopgegeven,datvoorhetlaatstin1969isbepaald (na10composttoedieningen).Alle
genoemdemicro-elementenzijnzwaremetalenmetuitzonderingvanarseen.
Intabel254.1zijnalleendewaardenvoordelaagsteendehoogstecomposttrapopgenomen.Hetblijkt,dathetgehalteaanafslibbaredelendoorcompost
opdekleigronden ietsisverlaagd.Hethumusgehalte isdoorcompostoveral
duidelijkverhoogdevenalsdegehaltenaanzwaremetalen,behalvewanneerdie
"vannature"alevenhoogofnoghogerzijndanincompost (AsenMninkleigronden).Degehaltenaanzwaremetalenindegebruiktecompostwarenbijbenaderinggemiddeldongeveeralsvolgt:As6,Cd6,Cu630,Hg4,Mn600,
Ni110,Pb900enZn2000mg/kgdrogestof.In1980zijn,indeplaatsvande
voordienaanwezigestikstoftrappen,percomposttrapdoortoedieningvankalk
ofzwavelvijfpH-niveausaangebracht,waarbijgestreefdwerdnaartrappenvan
4,0-4,5-5,0-5,5-6,0voordezandgrondenen5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 voordekleigronden.VoordezandgrondenzijndepH-trappenaangebracht indewinter1979/1980,
voordekleigronden indeherfstvan1980nadeoogstvanhetproefgewas.De
pH-trappenzijnindegrondaangebrachttoteendieptevan10cmbenedende
bouwvoor.
In1981 washetproefgewassuikerbieten.Dedrogestofopbrengstenvanbieten
loofstaanvoordecombinatiesvandelaagsteenhoogstecomposttrappenin
tabel254.11.Hetblijkt,datbijlaagpH-niveaudebietopbrengstopdezandgronden,metnameopdezandgrondmethethoogstehumusgehalte,maarookop
dekleigrondmethethoogstekleigehaltedoorcompoststerknegatief isbeïnvloed.Opdebeideanderekleigronden isdecompostinvloed positief.Ophoog
pH-niveauverdwijnendeverschillenvrijwelgeheel.Bijdeloofopbrengstzijn
dereactiesminderduidelijk.Duidelijkesymptomenvanovermaataanzware
metalenzijninhetloofnietwaargenomen.WelwerdbeginaugustusopdezandgrondenbijcombinatiesvandehoogstecomposttrappenmetdelaagstepH-trappen
vrijveelgeelbladaangetroffen,hetgeeneengevolggeweestkanzijnvanovermaatmetaal (zink?).
Degehaltenaanzwaremetaleninhetgewasstaanintabel254.III.Degehaltenzijninhetalgemeeninhetloofveelhogerdanindebietendereacties
duidelijker.

Deanalysegegevensvanhetgewasvan1982zijnnognietbekend.
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TABEL254.1.EffectvanVAM-compostopdegehaltenaanafslibbaredelenen
humusin%envanAs,Cd,Cu,Hg,Mn,Ni,PbenZninmg/kgdrogestof indrie
zandgrondenmetopklimmendhumusgehalte (zl,z2,z3)endriekleigrondenmet
opklimmendkleigehalte (kl,k2,k3)aanheteindevandecomposttoedieningsperiodevoordelaagsteenhoogstecomposttrap,resp.Z=zonderenM=met
compost=19giftenvan40tonVAM-compost/ha indeperiode1948/1979;alleen
hetgehalteaanafslibbaredelenisin1969bepaaldna10compostgiften.

afslibbaar Z
M
Z
humus
M
Z
As
M
Z
Cd
M
Z
Cu
M
Z
Hg

M
Z
M
Z
M
Z
M
Z
M

Mn
Ni
Pb
Zn

zl

z2

z3

kl

k2

k3

6
6
3,01
4,62
2,4
4,4
0,26
0,83
12
67
0,08
0,55
62
118
2,3
7,9
22
123
26
207

6
6
6,75
8,41
1,5
3,3
0,30
0,89
22
90
0,14
0,62
102
152
1,8
8,6
28
217
46
256

4
4
11,41
13,60
1,6
4,5
0,37
1,35
46
163
0,18
1,02
129
206
4,5
16,5
53
265
85
402

20
18
1,52
3,40
7,6
7,8
0,27
0,95
43
109
0,13
0,65
248
295
8,4
29,6
39
166
81
319

57
55
2,90
4,57
14,2
16,9
0,20
1,06
30
97
0,13
0,77
1114
1182
23,0
19,3
43
188
124
415

73
68
3,43
5,34
13,3
16,6
0,28
1,41
26
140
0,15
0,85
1034
1197
30,5
40,1
85
278
226
558

TABEL254.11.Drogestofopbrengstenvanbietenloofinkg/arevanhetin1981
opdriezandgrondenmetopklimmend humusgehalte (zl,z2,z3)endriekleigrondenmetopklimmendkleigehalte (kl,k2,k3)verbouwdegewassuikerbietenbijde
laagsteenhoogstevanvijfindeperiode1948/1979opgebouwdecomposttrappen
(resp.ZenM;zietabel254.1)endelaagsteenhoogstevanvijfin1980per
composttrapaangelegdepH-trappen(resp.pH-laagenpH-hoog;zietabel254.IV).

Biet

Loof

pH-laag

zl
z2
z3
kl
k2
k3

pH-hoog

pH-laag

pH-hoog

Z

M

Z

M

Z

M

Z

M

141
148
141
167
158
159

98
103
38
194
190
106

164
161
174
186
186
199

179
157
166
173
192
196

39

44
38
26
42
52
36

50
54
45
45
53
70

47
51
48
49
53
60

53
48
42
46
57
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TABEL254.III.Gehalten aanAs,Cd,Cu,Hg,Mn,Ni,PbenZninmg/kgdrogestofinbietenloofvanhetgewassuikerbietenin
1981verbouwdopdriezandgrondenmetopklimmend humusgehalte (z1,z2,z3)endriekleigrondenmetopklimmend kleigehalte
(k1,k2,k3)bijdelaagsteenhoogstevanvijf indeperiode 1948/1979opgebouwdecomposttrappen (resp.ZenM;zietabel
254.1)endelaagsteenhoogstevanvijfin1980percomposttrapaangelegdepH-trappen (resp.pH-laagenpH-hoog;zietabel
254.IV).

Biet

Loof

pH-laag
Z

M

pH-hoog
Z

M

Z

Biet

pH-laag

pH-hoog

M

Z M

pH-laag
Z M

Loof
pH-hoog

pH-laag

Z

Z

M

M

pH-hoog
Z'M

Asz1 0,010,09 0,040,00 0,17 0,01 0,04 0,08 Mnz1 26
9
13 11 144 61
49 57
z2 ö,040,02 0,000,06 0,04 0,06 0,06 0,12
z2 63 22 21 11 501 138 112 62
z3 0,060,06 0,040,11 0,12 0,16 0,12 0,14
z3 72 16 29 16 412 74
99 91
k1 0,000,03 0,020,00 0,07 0,05 0,01 0,10
k1 15 22 10 10 84 109
46 45
k2 0,000,01 0,010,00 0,18 0,04 0,07 0,06
k2 62 70 14 13 349 449
62 49
k3 0,020,00 0,010,03 0,06 0,09 0,01 0,08
k3 45 166 12 11 201 932
48 39
Cdz1 0,330,24 0,250,23 2,17 1,48 1,02 1,32 Niz1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,9 1,2 0,6 1,2
z2 0,110,16 0,110,15 1,63 1,32 0,72 0,85
z2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,6 1,3 0,6 0,9
z3 0,230,15 0,160,22 1,75 0,54 0,61 0,92
z3 0,6 0,4 0,2 0,1 1,1 1,2 0,5 1,3
k1 0,020,04 0,030,07 0,81 0,67 0,67 0,47
k1 0,2 0,1 0,1 0,1 1,5 1,3 0,9 1,1
k2 0,180,13 0,020,02 1,41 2,64 0,27 0,46
k2 0,4 0,4 0,1 0,2 2,0 2,5 1,0 0,8
k3 0,521,06 0,070,09 1,99 5,20 0,40 0,20
k3 0,3 1,6 0,1 0,2 2,8 7,8 0,8 0,8
Cuz1 2,9 4,4 3,1 4,1 6,6 10,9 6,7 9,8 Pbz1 3,0 0,7 3,3 0,1 4,1 4,6 2,8 5,8
z2 3,5 3,7 4,4 4,5 7,8 8,6 7,5 10,2
z2 0,4 0,8 0,1 2,2 2,5 3,5 5,7 6,9
z3 4,1 3,8 4,4 4,1 8,0 11,5 9,2 12,2
z3 0,4 1,5 0,4 0,6 5,1 6,6 6,5 6,9
k1 4,4 4,7 4,5 4,5 9,4 8,3 8,7 9,4
k1 0,5 1,4 2,2 0,4 6,0 4,6 5,7 3,4
k2 4,7 5,7 5,0 5,4 8,1 12,0 8,9 10,5
k2 0,2 0,3 1,1 2,3 4,3 4,2 5,2 3,8
k3 5,0 5,6 5,1 5,1 10,7 11,3 9,9 9,3
k3 0,2 0,1 0,5 2,1 3,8 4,6 4,6 4,3
Hgz1 0,010,01 0,010,00 0,09 0,07 0,08 0,10 Znz1 88 118 55 98 471 580 212 507
z2 0,020,01 0,010,01 0,13 0,13 0,12 0,09
z2 74 127 51 91 555 714 251 423
z3 0,010,03 0,010,01 0,12 0,11 0,12 0,13
z3 97 131 68 104 505 547 314 598
k1 0,020,01 0,010,02 0,12 0,12 0,12 0,12
k1 20 23 31 33 96 115 175 170
k2 0,020,01 0,020,01 0,12 0,13 0,12 0,13
k2 18 51 13 20 97 435
60 108
k3 0,010,01 0,010,01 0,12 0,12 0,14 0,12
k3 50 64 19 21 234 302
71 78
Door compost worden de gehalten in"het gewas in het algemeen verhoogd,
echter met uitzondering van de cadmiumgehalten bij laag pH-niveau op de zandgronden en de zavelgrond en de mangaangehalten, die in het algemeen verlaagd
worden (Mn-Zn-antagonisme) met uitzondering echter hier van de kleigronden
bij laag pH-niveau. Bij de elementen arseen, kwik en lood is de reactie als
gevolg van een grote spreiding van de waarnemingen onduidelijk.
Door verhoging van de pH worden de gehalten aan zware metalen in het gewas
in het algemeen verlaagd, echter met uitzondering van het kopergehalte,terwijl
bij de elementen arseen, kwik en lood de reactie weer niet duidelijk is. Het
duidelijkst is de reactie bij het zinkgehalte.
In het algemeen wordt ook aan humus en klei een verlagend effect op het gehalte aan zware metalen in het gewas toegeschreven. Dat is hier niet of maar
ten dele het geval.
In hoeverre de nagestreefde pH-waarden bereikt zijn blijkt uit de inmiddels
bekend geworden resultaten van de pH-bepaling van de grond na de oogst van 1982
(tabel 254.IV). DenagestreefdepH-waarden zijn vrij goed bereikt, met uitzondering van de lage pH op de kleigronden kl en k 3 . De redendaarvooris nog niet
bekend.
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TABEL254.IV.In1982gevondenpH-waardenbijnagestreefdepH-waardenvan4
voordezandgronden (zl,z2,z3)en5voordekleigronden (kl,k2,k3)bij
pH-laag,en6voorzandgrondenen7voorkleigrondenbijpH-hoog.Z=zonder
enM=metcompost;zietabel254.1).

pH-laag

pH-hoog
M

M
zl
z2
z3
kl
k2
k3

3,85
4,04
4,06
6,69
5,46
4,84

4,42
4,01
4,17
6,33
5,31
3,90

5,73
5,74
5,80
7,12
7,02
6.98

5,77
5,76
5,95
7,22
7,10
7,05

IB 6077. VAM-compost als grondverbeteringsmiddel
en als zwarte grond
Deproef isin1972aangelegd invatenmeteeninhoudvan140litermetafvoer
voordrainwater.EenlichtezandgronduitHareneneenzwarerivierkleigrond
uitdeBetuwezijnvoor0,10,20,50en100volumeprocentvervangendoor
VAM-compost.DegehaltenaandeelementenAs,Cd,Cu,Hg,Mn,Ni,PbenZn
indebeidegrondsoortenendegebruikteVAM-compoststaan,voorzoverbekend,
intabel254.V.

TABEL254.V.Gehaltenaanmicro-elementen inmg/kgdrogestof ineenlichte
zandgrond,eenzwarerivierkleigrond eninVAM-compost.

As
Cd
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni
Pb
Zn

Zandgrond

Kleigrond

VAM-compost

2,0
0,3
19
2
2287
0,1
67
8
17
14

11,6
1,1
69
77
36350
0,1
1024
42
56
151

6,0
2,0
157
618
57550
4,0
622
79
1208
2262

In1981washetproefgewaszomergerst.Deopbrengstenaankorrelenstroende
gehaltenaanbovengenoemdemicro-elementenofzwaremetaleninkorrelenstro
staanvoordeobjecten0,10en100vol.7«VAM-compost intabel254.VI.
Opdezandgrondwerddeopbrengstaankorrelenstrodoor10vol.7oVAM-compostinhetsubstraatduidelijkverhoogd,opdekleigrond ietsverlaagd.De
opbrengstverhoging opdezandgrond zoueengevolgkunnenzijnvanhetpH-verhogendeffectvanVAM-compost.DepHvandezandgrond zondercompostbleekin
1982zeer laagtezijn:pH-KCl3,80.Dekleigrond zondercomposthadechter
dezelfdepH.
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TABEL254.VI.Drogestofopbrengsten (kg/are)engehalten (mg/kgdrogestof)aan
As,Cd,Cu,Hg, Ito., Ni,PBenZninkorrelenstrovanhetproefgewaszomergerst,in1981verbouwdopin1972aangelegdemengselsvanVAM-compostmet
resp.eenlichtezandgrondeneenzwarekleigrond.

Zandgrond
cmp/grondi yol. ?»
opbrengst korrel
stro
gehalteAs korrel
stro
Cd korrel
stro
Cu korrel
stro
Hg korrel
stro
Mn korrel
stro
Ni korrel
stro
Pb korrel
stro
Zn korrel
stro

0/100

53
30

Kleigrond
10/90

82
47

0/100

85
51

VAM-compost
10/90

100/0

78
47

37
33

0,10
0,18
0,04
0,29

0,04
0,07
0,04
0,38

0,02
0,16
0,09
0,52

0,07
0,10
0,10
0,61

3,2
2,8

7,4
3,2

8,0
4,1

9,0
4,9

0,01
0,01

0,00
0,02

0,00
0,02

0,00
0,01

20
59
0,1
0,1
0,2
2,8
66
92

13
25
0,2
0,3
0,3
3,0
82
244

18
70
1,1
0,4
0,3
2,1
63
81

15
50
0,7
0,4
0,7
2,5
91
205

0,04
0,11
0,13
0,52
14,7
11,5
0,00
0,02

5
5
0,1
0,2
0,7
3,9
132
422

OppuurVAM-compost(VAM-compostalszwartegrond)wasdeopbrengstzeerlaag.Hetwas
voorheteerstindetotdusvertienjarigeperiodevandezeproefdatdegewasopbrengstoppuurcompostzoduidelijknegatiefreageerde,metnamedekorrelopbrengst.Mangaangebrekkanalsdeoorzaakvanditnegatieveeffectwordenbeschouwd.InhetgewaswerdendoorcompostdegehaltenaanAs,HgenNinietof
nauwelijksbeïnvloed,hetCd-enookPb-gehalteiets,hetCu-gehaltevrij
duidelijk enhetZn-gehaltezeerduidelijkverhoogd.HetMn-gehaltewerddoor
compostzeerduidelijkverlaagd.Deeffectenwarenhetduidelijkstoppuur
compost.Degehaltenwareninhetstrohogerdanindekorrel,maaropdeze
regelvormdenkoperenminderduidelijkooknikkeleenuitzondering. In1981
werdpervatgemiddeld ca.401drainwaterafgetapt.Bijeenoppervlakper
vatvanca.20dm2 komtdatovereenmeteenwaterschijfvan20cmdikte.Datis
minderdanhetnormaleneerslagoverschot inonsland (30cm).Hetdrainwateris
onderzochtoppH,EC(=electrischgeleidingsvermogenalsmaatvoordeanorganischeverontreinigingvanhetwater),COD(=chemischzuurstofverbruikals
maatvoordeorganischeverontreiniging),N,P,K,Ca,Mg,Na,Cl,Sende
zwaremetalen (alfabetisch)Cd,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni,PbenZn.Hetresultaat
vanhetonderzoekstaatintabel254.VII.
Hetblijkt,datallewaardendoorcompostverhoogd zijn,metuitzonderingvan
dievoorP,K,Na,Cl,Mnenvoordekleigrond ookFe.BijP,MnenFeisdit
eengevolgvandeimmobiliserendewerkingvandecompost (hogepH), K,Naen
Clzijnallanguitgespoeld.Extremewaardenzoalsindebeginjarenvande
proefkomennergensmeervoor.Watdegehaltenaanzwaremetalenbetreftvoldoethetdrainwateruitpuurcompostmetuitzonderingvanhetkopergehalteaan
denormenvoorgoedoppervlaktewater zoalsdie zijnvastgelegd inhet
IndicatiefMeerjarenplan.
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TABEL254.VII.pH,EC,CODengehaltenaanmacro-enmicro-elementen in1981
indrainwateruitin1972aangelegdemengselsvanVAM-compostmetresp.een
lichtezandgrondeneenzwarekleigrond.
Zandgrond
cmp/grond vol.7«
PH
EC (uS/cm)
COD (mg 0 2 / l i t e r )
NC-NOj ) mg/l
H
P205
ti
KjO
M
CaO
M
MgO
H
Na 2 0
H
Cl
SO4

Cd
Cr
Cu
Fe
Mn
Ni
Pb
Zn

H

Mg/l
ii
ii
M
M
M

ii
ii

0/100
7,01
348
49
17,3
0,53
4,5
77,2
9,9
5,2
8,8
75,2
0,1
11
25
77
25
7,6
10,0
81

Kleigrond
10/90
7,43
428
70
20,4
<0,04
1,7
114
7,6
3,6
10,1
61,0
0,6
23
54
85
6
12,4
9,3
90

0/100
7,35
371
28
18,3
<0,04
1,0
91,8
9,1
2,8
8,7
74,4
0,2
15
15
441
14
3,5
8,3
18

VAM-compost
10/90
7,13
423
41
24,5
<0,04
1,0
106
11,0
1,1
9,2
66,0
0,4
8
25
80
11
6,5
9,5
47

100/0
7,61
890
111
69,5
<0,04
1,0
259
26,2
2,6
8,3
163
0,5
12
129
79
10
29,5
11,5
134

IB 6075. Zuiveringsslib
als grondverbeteringsmiddel
en als zwarte grond
(=
cultuurgrond)
EvenalsIB6077isdezeproefin1972aangelegd invatenmeteeninhoudvan
140litermetafvoervoordrainwater.Dezelfdezand-enkleigrond alsin
IB6077zijnhiervoor0,5,10,20,40,70en100volumeprocentvervangen
doorvoorgedroogd slibvanLeeuwarden.Aandezeproefzijnnogvijfslibsoorten
toegevoegd,dieevenalshetslibvanLeeuwardenalszwartegrondgebruiktwor
den.Hetbetreftdevolgendeherkomsten:Apeldoorn,Assen,Eindhoven,Heerlen
enLeiden.Degehaltenaanmicro-elementen indegenoemdezesslibsoortenstaar
intabel254.VIII.DeslibsoortenEindhovenenLeidenbevatteneenhooggehalte
aancadmium,koper,nikkelenzink.
Ookindezeproefwashetproefgewasin1981zomergerst.DedrogestofopbrengstenaankorrelenstroendegehaltenaanAs,Cd,Cu,Hg,Mn,Ni,Pben
Zninkorrelenstrostaanvoordeobjecten0,10en100vol.7«slibvan
Leeuwarden intabel254.IXaenvoor100vol.7»vandezesslibsoortenintabel
254.IXb.
HetslibvanLeeuwardenheeftopbrengstverhogend gewerkttot20vol.7«met
nameopdezandgrond,maar,integenstelling totVAM-compost,ookopdekleigrond.Meerdan20vol.7-slibgafopdekleigrond eensterknegatiefeffect
metdelaagsteopbrengstbij70vol.7o.Voordezandgrondblevendeopbrengsten
bijmeerdan20vol.7>slibbovendievanhet0-object,meerookhiertrad
t.o.v.20vol.7oslibeensterkedalingop.Koperovermaatkanalsmogelijke
oorzaakvanhetnegatieveeffectbijdehogeslibpercentagesbeschouwdworden.
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TABEL254.VIII.Gehaltenaanmicro-elementen InzuiveringsslibvanApeldoorn,
Assen,Eindhoven,Heerlen,LeeuwardenenLeidenin1972(mg/kgdrogestof).

Apeldoorn
As
Cd
Cr
Cu
Fe
Hg
Mn
Ni

Pb
Zn

7,5
4,4
515
542
11635

3,7
124
56
1580
1269

Assen

Eindhoven

5,8
2,5
148
497
29675

5,9
327
22
282
984

11,6
168
1800
3422
54175

Heerlen
10,3

45,9

4,4
83
197

2,9
193
933

11650

3,1
1190

336
1874
5249

Leeuwarden

8,4
248
24
195
931

26535
27,5
1084

46
538
2391

Leiden
19,5

135
1693
1084
25840

4,9
625
934
637
5533

TABEL254.IXa.Drogestofopbrengsten(kg/are)engehalten (mg/kgds)aanAs,
Cd,Cu,Hg,Mn,Ni,PbenZnvankorrelenstrovanhetproefgewaszomergerst,
datin1981verbouwdwerdopin1972aangelegdemengselsvaneenlichtezandgrondeneenzwarerivierkleigrondmetvoorgedroogd zuiveringsslibvan
Leeuwarden.

Zandgrond

Z.slibLw.

Kleigrond

z.slib/gr< Dndvol.7«

0/100

10/90

0/100

10/90

100/0

opbrengst

107
65

193
111

178
108

199
125

157
130

gehalteAs
Cd
Cu
Hg
Mn
Ni
Pb
Zn

korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro

0,09
0,13
0,01
0,30

0,16
0,14
0,01
0,32

0,03
0,01
0,01
0,46

0,04
0,00
0,01
0,36

3,3
2,3

7,5
4,6

6,8
3,8

8,4
5,7

0,01
0,03

0,00
0,02

0,00
0,03

0,01
0,02

20
46
0,1
0,3
0,6
1,7
73
120

16
49
0,3
0,4
0,0
4,4
78
229

19
72
1,1
0,4
0,1
2,1
61
71

16
57
0,9
0,3
0,1
2,1
90
200

Vandemicro-elementen zijndoorhetslibvanLeeuwardeninhetgewasvooral
degehaltenaankoper (korrelenstro)enzink (vnl.stro)verhoogd.Het
mangaangehalte isverlaagdendeoverigeelementengavengeenduidelijke
reactie.

0,26
0,38
0,02
0,42
12,1
13,5
0,02
0,07

9
17
0,2
0,5
0,0
3,6
94
280
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TABEL254.IXb.Drogestofopbrengsten (kg/are)engehaltenaanmicro-elementen
inkorrelenstrovanhetproefgewaszomergerst,datin1981verbouwdwerdop
zessinds1972alscultuurgrond ingebruik zijndezuiveringsslibsoorten.

Apeldoorn

Z.slib
opbreng 3t
gehalte As
Cd
Cu
Hg
Mn
Ni
Pb
Zn

korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro
korrel
stro

67
66
0,03
0,06
0,18
1,24
13,3
15,3
0,00
0,04

4
5
0,7
1,1
0,3
6,5
128
395

Assen

Eindhoven

Heerlen

Leeuwarden

141
139

130
96

115
117

158
130

0,04
0,05
0,04
0,40
12,1
11,7
0,00
0,07

11
21
0,3
0,6
0,6
3,5
80
203

0,02
0,03
0,88
5,24
14,1
13,9
0,01
0,04

4
6
1,6
1,7
0,7
4,1
85
181

0,03
0,16
0,09
0,72
13,2
11,8
0,01
0,05

13
30
0,6
0,6
0,1
3,3
83
182

0,26
0,38
0,02
0,42
12,1
13,5
0,02
0,07

9
17
0,2
0,5
0,0
3,6
94
280

Vergelijktmendeslibsoortenonderlingdanblijktdatdeopbrengstenmet
hetslibvanLeeuwardennoghethoogstelagen,metalstweedehetslibvan
Leiden.Ditiszeermerkwaardig,omdatophetslibvanLeideninalle
voorafgaande jarenpraktischnietsisgegroeid.Voorzoverernogweliets
groeidevertoondehetgewasduidelijkesymptomenvannikkelovermaat.Ditisin
1981nietwaargenomen,metuitzonderingvaneenlichtgroenekleurvanhetgewas.
Deresultatenvanhetonderzoekvanhetdrainwater in1981zijnweergegeven
indetabellen254.Xaen254.Xb.Door10vol.7<>slibvanLeeuwardenwerdhet
elektrischgeleidingsvermogenendezuurstofbehoeftevanhetdrainwatervrij
duidelijkverhoogdt.o.v.degrondsoortenzonderslib.Vandehoofdelementen
werdenvooraldegehaltenaanstikstof,kalkenzwavelverhoogdenvande
micro-elementenvooraldegehaltenaankoper,nikkelenlood.Degehaltenaan
ijzerenmangaannameneerderietsaf.Bij100vol.7»slibtradendegenoemde
effecten inhetalgemeeninversterktemateop.
Bijvergelijkingvandeslibsoortenonderlingvaltop,dathetslibvan
LeeuwardenmetdeEC-enCOD-waardenvanzijndrainwatervrijhoog ligt.Van
demacro-elementenzijnvooraldegehaltenaanstikstofenkalkvrijhoogen
vandemicro-elementenhetgehalteaankoper.Dewaardenvoormangaanenzink
zijnlaag.
HetslibvanApeldoornkenmerktzichinhetalgemeendoor lagewaardenvoor
deinhetdrainwateronderzochtegrootheden,metnamevoorfosfor,magnesium
enmangaan,maarmetuitzonderingvandepH.

Leiden

151
152
0,03
0,18
2,80
39,80
13,6
20,2
0,01
0,03

28
166
38,7

7,8
0,1
1,5
296
2070
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TABEL254.Xa.pH,EC,CODengehaltenaanmacro-enmicro-elementen indrainwater in1981uitin1972aangelegdemengselsvaneenlichtezandgrond eneen
zwarerivierkleigrondmetvoorgedroogd zuiveringsslibvanLeeuwarden.

z.slib/grondvol.7»
pH
EC(uS/cm)
COD(mg02/liter)
N mg/liter
P 2o s
KjO
"
CaO
"
MgO
"
Na0
"
2
Cl
»
S04
»
B ug/liter
Cd
"
Cr
»
Cu
»
Fe
"
Mn
"
Ni
'•
Pb
"
Zn
"

0/100
6,87

342
55
13,8
0,21

4,7
71,6
10,0

4,9
9,6
75,8

130
0,8
13
35
108
13
3,8
1,3
57

Z.slibLw.

Kleigrond

Zandgrond
10/90
7,28

599
118
41,2
0,90

1,4
172
7,6
2,4
9,8
130
150
0,9
10
69
78
9
11,8

2,5
55

0/100
7,34

417
30
22,1
0,49

10/90
7,31

565
65
38,8
3,57

100/0
6,99
3615

447
467
17,1

0,7
101

0,6
150

10,6

15,0

1,4
8,8

1,4
9,7
108
120
0,1
10
62
142
4

340
270
1,4
10
283
65
14

10,3
10,3

30,6
11,0

19

24

81,4

160
0,4
5
19
220
10
3,3
1,8
17

1,0
1081
59,1

3,7
11,3

HetslibvanAssenvaltwatdesamenstellingvanzijndrainwaterbetreft
helemaalnietop,ofhetmoestalzijndooreenhoogijzergehalte.Hetslib
vanEindhovenvertoontinzijndrainwaterhogegehaltenaancadmium,koper,
nikkelenzink,maarinvergelijkingmetdegehalten inhetslibzijnde
gehalteninhetdrainwatertochnogvrijlaag.HetslibvanHeerlenkenmerkt
zichdooreenhoogfosforgehalteinhetdrainwater.Hetheeftditeneenlage
waardevoordepHgemeenmethetslibvanLeiden,datzichverderkenmerkt
doorzeerhogegehaltenaancadmium,mangaan,nikkelenzinkinhetdrainwater,inovereenstemmingmetdehogegehalteninhetslib,metuitzondering
vanmangaan,waarvanhetgehalteinhetdrainwaterwelhoogis,maar inhet
slibniet.
IB 6074. Effect van toediening
van grote hoeveelheden nat slib van
rioolwater
zuiveringsinstallaties
gedurende een periode van tien jaar op opbrengst en
chemische samenstelling
van bouwlandgewassen en van gras en op de chemische
samenstelling
van
drainwater
Ookdezeproefwordtuitgevoerd invatenmeteeninhoudvan140litermetafvoervoordrainwater.AaneenlichtezandgronduitHarenisvanaf1972jaarlijksnatslibvanrioolwaterzuiveringsinstallaties inAlmeloenAlkmaar
toegevoegd inhoeveelhedenvan0,150,300en450m3/haopbasisvaneen
drogestofgehaltevan57o(resp.0,7i,15en22itonds/haper jaar).
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TABEL254.Xb.Dechemischesamenstelling in1981vandrainwateruitzessinds
1972alscultuurgrondgebruiktesoortenzuiveringsslibvanverschillende
herkomst.

Slibherkomst

Apeldoorn

Assen

Eindhoven

Heerlen

Leeuwarden

Leiden

PH
EC(uS/cm)
COD(mg02/liter)
N
mg/liter
ii
PaCb
ir
KaO
H
CaO
H
MgO
H
Na20
H
Cl
H
S04
B
ug/liter
M
Cd
H
Cr
H
Cu
H
Fe
M
Mn
H
Ni
M
Pb
H
Zn

7,41
1432
142
132
0,86
1,1
437
3,8
2,8
10,8
412
140
1,4
14
109
79
16
44
11
61

7,05
2878
315
299
2,76
1,1
845
31,2
2,8
8,9
475
240
1,7
24
160
153
43
36,
11
85

7,45
1875
159
173
1,86
1,6
526
8,0
4,9
8,7
225
250
15,3
37
419
100
50
261
9
194

6,03
2510
396
233
150
1,2
745
24,6
1,8
9,6
410
280
1,0
17
127
39
166
64
10
33

6,99
3615
447
467
17,1
1,0
1081
59,1
3,7
11,3
340
270
1,4
10
283
65
14
30
11
24

6,28
2195
191
78
153
30,9
722
24,2
6,1
8,5
1075
200
123,5
15
107
59
4548
6975
10
2125

Degrootstehoeveelheid isvoorbouwland meerdanhet10-voudigeenvoor
graslandmeerdanhet20-voudigevandeindeRichtlijnvandeUnievan
Waterschappenaanbevolenhoeveelheden.HetslibvanAlkmaarvoldoetaandein
dezeRichtlijngesteldenormenvoorzwaremetalen,hetslibvanAlmelobevat
vergelekenmetdezeRichtlijntehogegehaltenaancadmium,koperennikkel.
1981washetlaatstejaardatslibwerd toegediend.Degemiddeldesamenstellingvandeslibsoortenstaatmetdeuiterstewaardenintabel254.XI.
Deproefbestaatuiteenbouwlandgedeelteeneengedeelte,datalsgrasland
geëxploiteerdwordt.Ophetbouwlandgedeeltewerd in1981zomergerstverbouwd.
Vanhetgewasisalleendekorrelonderzochtopzijngehalteaanmicro-elementen.Deuitslagvanditonderzoek staatmetdedrogestofopbrengstvande
korrelIntabel254.XII.Alleendewaardenvoorhet0-objectendehoogste
slibgiftenzijnvermeld.DeopbrengstisdoorhetslibvanAlmelosterkerverhoogddandoorhetslibvanAlkmaar.Ditisinovereenstemmingmethet
hogerestikstofgehaltevanhetslibvanAlmelo.
DoorhetslibvanAlmelozijndegehaltenaancadmium,koper,mangaan,nikkel
enzink indekorrelduidelijkverhoogd,doorhetslibvanAlkmaaralleenhet
koper-enzinkgehalte.HetmangaangehalteisdoorhetslibvanAlkmaariets
verlaagd,evenalshetcadmium-ennikkelgehalte.
Heteffectvandeslibtoediening opdechemischesamenstellingvanhetdrainwater in1981staatvoorbouwland zowelalsvoorgrasland intabel254.XIII.
Dehoeveelheiddrainwaterbedroeg indezeproef inditjaarca.60literper
vat.Overeenkomendemeteenwaterschijf terdiktevanca.300mm.Ditisgemiddeldhetnormaleneerslagoverschot inonsland.
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TABEL 254.XI. Chemische samenstelling vanhet slib van Almelo en Alkmaar inde
periode 1972/1981.Gehalten in7»of inmg/kg van de drogestof.

Alkmaar

Slibherkomst

Almelo

waarde

laagste

gemiddelde

hoogste

laagste

pH

7,4
53,8
3,80
3,66
0,24
2,50
0,32
0,14
0,23
4,75
0,0
0,58
40,3
0,15
317
904
26300
1,16
618
20
148
113
1525

7,9
65,1
5,26
6,20
0,71
4,80
0,86
0,71
0,92
5,82
10,2
119
86,4
6,22
810
1414
44600
1,89
1134
31
216
316
1800

8,2
71,3
6,40
8,50
1,67
5,83
2,80
1,27
1,67
7,50
23,1
462
111
15,0
1841
1807
76000
3,60
2230
52
342
415
2106

8,1
7,7
58,4
64,1
4,20
2,80
4,78
3,21
0,35
0,17
2,20
7,46
0,60
0,40
0,18
0,57
1,43
0,43
3,76
3,67
0,0
7,7
82
60
10,5
4,0
0,60
3,02
84
38
531
377
10900
7600
7,36
4,63
330
264
8,6
5,7
30
21
510
130
1893
1000

7«org. stof
7oN
7.P 2 0
7=KjO
T.CaO
% MgO
7.Na 2 0
7oCl
7=S03
mg/kg As
• B
• Cd
• Co
• Cr

Cu
1

'
•
•
•
'
1

Fe
Hg
Mn
Mo
Ni
Pb

Zn

gemiddelde

hoogste
8,3
71,8
7,29
5,71
1,04
9,29
1,10
0,80
5,00
3,81
13,0
104
14,2
4,30
132
683
13300
10,54
396
12,9
38
717
2615

TABEL254.XII.Drogestofopbrengstaankorrelinkg/areengehalteaanmicroelementen inmg/kgdrogestof indekorrelvanhetgewaszomergerstdatin
1981verbouwdwerdopeenzandgrond,diesinds1972jaarlijksmetnatslibvan
AlmeloenAlkmaarbehandeld isineenhoeveelheidovereenkomendemet22,5ton
ds/haperjaar,invergelijkingmetdegrondzonderslib.

Slibherkomst
hoeveelheid
opbrengst
gehalteAs
Cd
Cu
Hg
Mn
Ni
Pb
Zn

Slibhoeveelheid
0
81
0,10
0,15
5,7
0,00
20
1,5
0,1
77

Almelo

Alkmaar

22,5
119
0,05
0,45
9,8
0,01
31
5,1
0,1
121

22,5
98
0,10
0,03
9,5
0,00
17
0,4
0,1
96
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TABEL254.XIII.Chemischesamenstellingvandrainwaterin1981uiteenzandgrond zonderenmetbemestingmetvloeibaarslibvanAlmeloenAlkmaarineen
hoeveelheid overeenkomendemet22,5tonds/haperjaarsinds1972,bijgebruik
alsbouwlandenalsgrasland.
Grasland

Bouwland
slibherkomst
s1ibhoeveelheid
pH
EC( yS/cm)
COD (mgOj/liter)
N
mg/liter
ii
P20
ii
KjO
H
CaO
n
MgO
M
Na20
ti
CI
H
S04
B
Ug/liter
n
Cd
H
Cr
M
Cu
H
Fe
n
Mn
H
Ni
it
Pb
M
Zn

0
7,27

502
49
17,6
0,07

1,0
125
9,5
4,9
11,8

108
60
0,1
3
16
100
14
3,7
2,5
65

Almelo
22,5

Alkmaar
22,5

6,49
1202

7,16

72
119
0,12
18,1

895
74
97,5
0,11

.*.

0
7,48

428
41
0,1
0,06

Almelo
22,5
7,41

553
59
0,3
0,09

Alkmaar
22,5
7,37

766
73
10,8
0,11

1,5
314

0,4
120

0,5
152

0,5
236

37,6
35,5
27,6

23,1

10,6

16,5

18,5

9,2

3,9

1,0

10,2

10,5

292
190
6,4
10
41
62
641

279
230
0,2
10
26
181
20
7,8
4,5
66

1,6
2,0
143
30
0,1
3
26
64
21
2,8
4,2
48

238
180
0,3
15
44
23
21

412
200
0,9
15
24
123
10
5,3
2,3
64

288

72,4

2,6
4988

24,4

12,8

1,8
318

Uitdetabelblijkt,datdebodemalsfilterbijgebruikalsbouwlandonder
invloedvanbemestingmetslibvanAlmelonuvoorheteerst duidelijkdoorslaat.Ditgeldtmetnamevoordeelementencadmium,mangaan,nikkelenzink.
VoorgraslandenvoorhetslibvanAlkmaarzijndeeffectenveelmindersterk
InvergelijkingmethetslibvanAlmelospoeltmethetslibvanAlkmaarwel
meerkalkenijzeruit.
Heteffectvandeslibtoediening opdeopbrengstenhetgehalteaanmicroelementenvangrasstaatintabel254.XIV.Vanhetgraszijn4snedengeoogst
engeanalyseerd.Tabel254.XIVgeeftdegesommeerdeopbrengstendegewogen
gemiddeldegehaltenvoordegrondzonderslibenvoordehoogsteslibgift.
Hetopbrengsteffectwasvoorbeideslibsoortenin1981ongeveergelijk.Dat
wasookindebeidevoorafgaande jarenhetgeval.Indaaraanvoorafgaande
jarenwashetpositieveeffectvanhetslibvanAlmelosteedssterkerdandat
vanAlkmaar.Hetismogelijk,datnegatieveeffectendoortesterkeaccumulatievanzwaremetalen indegrondhetpositieveeffectvanhetslibvan
Almelonubeginnenafteremmen.
DoorhetslibvanAlmelowerdduidelijkhetgehaltevanhetgrasaancadmium
koper,mangaan,nikkelenzinkverhoogd (evenalsbijhetdrainwater).Door
hetslibvanAlkmaarwerdendezegehaltenofveelmindersterkverhoogd,ofzoalsinhetgevalvanmangaanzelfsverlaagd.
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TABEL254.XIV.Drogestofopbrengsten (kg/are)engehaltenaanmicro-elementen
(mg/kgdrogestof)vaningrasvaneenzandgrondnatienjaarlijksegiften
vloeibaarzuiveringsslibvanAlmeloenAlkmaarineenhoeveelheidovereenkomendemet22,5tonds/haperjaarinvergelijkingmethetO-object.

Slibherkomst
Slibhoeveelheid

0

Almelo
22,5

Alkmaar
22,5

As
Cd
Cu
Hg
Mn
Ni
Pb
Zn
opbrengst

0,18
0,18
6,1
0,02
175
1,3
1,4
80
120

0,10
3,10
17,2
0,03
315
39,7
1,4
263
195

0,16
0,41
15,2
0,02
116
2,2
1,5
221
192

Vooreengoedbegripvanverschillendeverschijnselen iskennisomtrentde
pHvandegrondongetwijfeldvanbelang.Dezeisvoorheteerstbepaaldin
1982.Tabel254.XVgeeftdepH-waardenvoorbouw-engrasland envoorde
0-objecten endeobjectenmetdehoogsteslibgift.DepHvanhet0-object
isindeloopvandeproefperiodegedaald,nl.van5,02naar3,98.Hetslib
vanAlmeloheeftdezedalingnietkunnentegenhouden,maareerdernogiets
versterkt.HetslibvanAlkmaarheeftdepHt.o.v.deuitgangstoestandnog
ietsverhoogd.

TABEL254.XV.Effectvanjaarlijksetoedieningvanvloeibaar zuiveringsslib
vanAlmeloenAlkmaar ineenhoeveelheid overeenkomendemet22,5tondrogestof
perhaperjaarindeperiode1972/1981opdepH-KClvaneenzandgrondin
1982bijgebruikalsbouwlandenalsgrasland.

Bouwland
Slibherkomst
Slibhoeveelheid
PH-KCl1982

0
3,98

Almelo
22,5
3,72

Grasland
Alkmaar
22,5
5,08

0
3,94

Almelo
Alkmaar
22,5
22,5
3,89

5,19

Aanheteindevandetienjarigeproefperiodekanmenzichafvragenofde
zware-metaalgehalteninhetgewasnaelketoedieningverdergestegenzijn,
althansvoorzoverhetmetaalgehaltevanhetgewasdoorhetmetaalgehaltevan
hetslibbeïnvloedwordt.Voordeelementenarseen,chroom,kwikenloodis
ditinhetalgemeenniethetgeval.
Hetcadmiumgehalte inhetgewasreageertinhetalgemeenwelopcadmiumtoedieningaandegrond indevormvanslib.Tabel254.XVIlaatheteffectvan
dehoogsteslibgiftzienophetcadmiumgehaltevandeeersteenvierdegrassnedevanaf1973 (in1972vondgeengewasanalyseplaats).
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Hetblijktdathetcadmiumgehalteeenzekerestijgingvertoontophetslibvan
Almelo,maarnietopdatvanAlkmaar.
TABEL254.XVI.Effectvanjaarlijksetoedieningvanvloeibaarzuiveringsslib
vanAlmeloenAlkmaarineenhoeveelheidovereenkomendemet22,5tondrogestof/
haperjaarindeperiode1972/1981ophetcadmiumgehalteinmg/kgdrogestof
vandeeersteendevierdesnedevangrasvandezezandgrond.
Vierde snede

Eerste snede
Slibherkomst
Hoeveelheid

0

Almelo
22,5

Alkmaar
22,5

0

Almelo
22,5

Alkmaar
22,5

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

0,48
0,20
0,27
0,11
0,32
0,15
0,06
0,11
0,19

1,28
2,60
1,99
2,39
2,67
2,73
5,04
2,82
4,00

0,78
0,30
0,27
0,07
0,76
0,24
0,46
0,25
0,49

0,31
0,25
0,25
0,07
0,34
0,18
0,32
0,14
0,27

1,85
2,11
4,70
2,33
3,07
4,25
3,25
1,71
2,16

0,39
0,42
0,37
0,13
0,34
0,20
0,61
0,21
0,42

IB 6109. Chemische samenstelling
van drainwater uit zuiveringsslib
tijdens
(na- )rij
pingsperiode
Ookdezeproefwordtuitgevoerd invatenmeteeninhoudvan140litermet
afvoervoordrainwater.Devatenzijnin1973gevuldmetvandroogveldenafkomstigzuiveringsslibvanLeeuwardenmeteenlaag,envanHeerenveenmeteen
hooggehalteaanzwaremetalen.Aanhetslibwordtwekelijkszoveelwater
toegevoegd,datermaandelijksca.4literpervatkanwordenafgetapt.Dit
komtovereenmeteenwaterschijf terdiktevanca.240mm/jaar.Devatenzijn
afgedektmetzwartplastic.Plantengroeivindtophetslibnietplaats.
Tabel254.XVIIvermeldtdechemischesamenstellingvanhetslibin1973en
vanhetdrainwater in1981.Hetisduidelijk,dathetslibvanHeerenveenin
vergelijkingmetdatvanLeeuwardenveelchroom,koper,nikkelenzinkbevat.
HetdrainwateruithetslibvanHeerenveenwasverhoudingsgewijsergrijkaan
mangaan,nikkelenzink,maarbevatteminderkoperdanhetdrainwateruithet
slibvanLeeuwarden,dateenveellagerkopergehalteheeftdanhetslibvan
Heerenveen.HetkoperisdusinhetslibvanLeeuwardenrelatiefmobielen
ditgeldtwatdehoofdelementenbetreftookvoorstikstofenfosfor.Hetzou
metdeafbreekbaarheidvandeorganischestoftemakenkunnenhebben.Hetslib
vanLeeuwardenistijdensdeproefperiodeduidelijk sterker ingeklonkendan
hetslibvanHeerenveen.Devraagdoetzichdaarbijvoorofdebijdeafbraak
betrokkenmicro-organismendoorhethogegehalteaanzwaremetalen inhet
slibvanHeerenveengeremdzijn.

de

IB 0083. Effecten van zuiveringsslib
op akkerbouwgronden onder
praktijkomstandigheden
Sinds1977wordtopnatuurlijkewijzeopdroogveldenontwaterd zuiveringsslib
vanhuishoudelijkeherkomstinhoeveelhedenvan0,10en20tondrogestof/ha
pertweejaartoegediendaanzesakkerbouwgrondenopproefboerderijenin
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verschillendedelenvanhetland,nl.deA.G.Mulderhoeve inEmmercompascuum
(AGM316),deVanBemmelenhoeveindeWieringermeer (BEM265),deFeddemaheerd
inKloosterburen(FH86),deKandelaar inBiddinghuizen (KL289),deRusthoevete
Colijnsplaat (RH400;deproefligtophetbedrijfvandeheerdeFeyterin
Cadzand)enWijnandsradeteWijnandsrade (WR158).

TABEL254.XVII.ChemischesamenstellingvanvandroogbeddenafkomstigzuiveringsslibvanLeeuwardenenHeerenveen in1973envandrainwateruitdeze
slibsoorteninhetachtstenarijpingsjaar (1981).Gehalteninhetslibin °L
ofmg/kgdrogestof,inhetwater inmgof ug/liter.

Drainwater 1981

Slib1973

pH-KCl
EC
COD
org.s tof7o
N
%
P20
7.
KjO
%
CaO
7»
MgO
%
Na20
%
Cl
%
S04
B
mg/kg
M
Cd
n
Cr
n
Cu
n
Fe
n
Mn
n
Ni
n
Pb
n
Zn

L-warden

H-veen

7,0
n.v.t.

6,5
n.v.t.

M

33,3
2,20
5,00
0,11
7,88
0,55
0,15
0,14
n.b.
27
6,3
243
901
20959
848
39
457
1485

ii

38,7
2,19
6,23
0,05
4,52
0,21
0,03
0,03
n.b.
30
10,1
2580
2120
44117
896
560
601
5825

L-warden
pH-HjO
uS/cm
mgQj/liter
mg/liter
n
n
n
n
n
tt

n

Mg/liter
n
n
n
n
n
M
M

n

7,54
3890
246
n.v.t.
295
7,11
24,8
1137
227
15,1
5,9
1355
669
0,6
12
121
135
45
21,8
4,3
65

H-veen
7,56
2611
160
n.v.t.
55
1,51
5,5
932
93
10,7
4,9
1595
692
0,7
27
86
108
573
1244
4,0
1227

Hetonderzoekwordtuitgevoerd insamenwerkingmethetProefstationvoorde
AkkerbouwenGroenteteelt indevollegrond (PAGV)engesubsidieerd doorde
Stichting ToegepastOnderzoek ReinigingAfvalwater (STORA).
Hetresultaatvanhetgrondonderzoek aanhetbeginvandeproef staatin
tabel254.XVIII;hetresultaatvandeslibanalyses intabel254.XIX.De
waardenvoorslibzijngemiddeldenvan3analyses.AlleenvoorAGM316zijnhel
degemiddeldenvan5analyses.Opditproefveld ishetslibinvloeibarevorm
gegeven,waardoordewaardenvoorstikstof-totaalen-mineraalhierzoveel
hogerzijndanvoordeandereproefvelden.Watdegehaltenaanzwaremetalen
betreft,liggendewaardenvooralleproefveldenduidelijkbenedendemaximaal
toelaatbaregehaltenvolgensdeRichtlijn.Extreemlaagishetkopergehalte
vanhetophetproefveld inBiddinghuizengebruikteslib.
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TABEL254.XVIII.Regionaleproefveldenmetzuiveringsslibopakkerbouwgronden.
Resultatengrondonderzoek 1977(uitgangstoestand).Gehaltenin 7»ofmg/kg
drogestof.

AGM 316
pH-KCl
7o a f s ' . i b b a a r
°l° o r g . s t o f
7. N
7. P J O J

T. KjO
7o CaO
7. MgO
7. Na 2 ( D
7o Cl
7o SO3

mg/ k g As
ti
B
ii
Cd
M
Co
H
Cr
H
Cu
M
Fe
H
Hg
M
Mn
H
Mo
it
Ni
M
Pb
H
Zn

5,8
14,7
0,24
0,09
0,04
0,62
0,08
0,004
0,001
0,03
1,8
0,07
0,41
0,13
24
8,5
3034
0,10
216
0,36
3,1
35,9
27

BEM 265

FH 86

KL 289

7,2
26
3,9
0,11
0,14
0,17
4,80
0,99
0,011
0,002
0,19
17,7
0,80
0,91
0,79
56
14,6
17780
0,16
500
0,36
18,7
19,8
56

7,1
12
2,0
0,66
0,09
0,16
0,48
0,45
0,005
0,007
0,006
7,6
0,67
0,25
0,51
46
2,6
10605
0,03
178
0,11
9,7
11,7
29

52
6,4
0,18
0,17
0,41
4,10
1,71
0,011
0,002
0,25
13,1
2,24
1,04
0,56
90
6,1
32322
0,11
854
0,61
40,6
39,3
100

7,1

RH 400

WR 158

7,3
40
5,0
0,13
0,16
0,39
5,91
1,24
0,015
0,000
0,013
14,5
1,31
1,15
0,85
76
3,6
23623
0,05
384
0,28
24,9
27,0
64

6,3
28
3,2
0,10
0,14
0,19
0,25
0,48
0,005
0,005
0,005
11,9
0,51
1,04
0,59
82
5,6
18118
0,08
483
0,44
17,0
28,7
87

In1981washetproefgewasopAGM316,BEM265,FH86enRH400suikerbieten,
opKL289 aardappelenenopWR'158wintertarwe.Deopbrengstgegevensworden
behandeld doorhetPAGV.HetIBverzorgtenverwerktdegewasanalyses.De
gewassenwordenonderzochtopstikstof,fosfor,cadmium,koper,mangaan,nikkel
enzink.Watdezwaremetalenbetreftishetonderzoekbeperkttotdiemetalen,
diealsregelopslibtoedieningduidelijkreageren.Hetresultaatvanhetonder
zoekstaatintabel254.XXvoordelaagste (0-object)enhoogsteslibgift
(3x20tonds/ha,voorAGM3164x20tds/ha)envoordehoogsteN-gift.
Overdeslibtrappenheenliggennl.5N-trappen.Dehoogstewasvoorsuikerbietenenaardappelen200kgN/haenvoorwintertarwe150kgN/ha.
Uittabel254.XXblijkt,dathetstikstofenfosforgehaltevanhetgewasals
regeldoorslibvrijduidelijk isverhoogd.Watdemicro-elementenbetreft,
geldtditookvoorzinkenkoperenminderduidelijkvoorcadmium.Hetmangaangehalteisnueenshogerendanweerlager.Hetnikkelgehalte isdoorslibniet
beïnvloed.Opvallend ishethogemangaan-enzinkgehalteenhetlagekopergehalteindesuikerbietenvandedalgrond inEmmercompascuum.
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TABEL254.XIX.Gemiddelde chemische samenstelling vanhet zuiveringsslib gebruikt voor de indevorige tabel genoemde proefvelden. Gehalten in7»ofmg/kg
drogestof.

AGM316
pH-KCl
7oorg.stof
7.N (totaal)
7oN-mineraal
% P205
%KjO
7.CaO
7,MgO
T.Na 2 0
7.Cl
7oSO,
mg/kg As
• B
• Cd
• Co
1
Cr
• Cu
• Fe
• Hg
' Mn
• Mo

Ni
• Pb
• Zn

BEM265

7,18
44,9
4,83
1,82
3,35
0,46
2,36
0,42
0,25
0,24
1,95

5,7
243
4,33
3,15

7326
1,05

198
3,46

16
212
930

7,33
36,8
2,66
0,84
4,82
0,24
4,46
0,53
0,11
0,12
2,58
12,2

6,77
26,9
2,11
0,19
2,81
0,24
3,15
0,39
0,10
0,12
1,69
10,8

42

36

4,77
0,97

39
533

KL289

FH86

7720

3,75
0,30

WR158

RH400

30,3
1,75
0,44
1,83
0,13
1,82
0,19
0,06
0,05
1,06

7,43
60,1
3,00
0,25
3,76
0,27
4,07
0,33
0,11
0,16
1,95

7,08
27,4
2,20
0,18
4,11
0,22
3,70
0,35
0,05
0,06
1,44

4,0
16

8,1
47

6,4
35

2,78
2,34

4,99
0,27

5,66
3,05

59
308

44
400

53
82

63
480

114
287

24391
2,28
1556
6,73

13554
0,96

7478
1,29

18901
0,68

20323
0,96

542

700

25
249

15
240
868

1588

394

574

5,10

IB 6440. "Afvalgips"
van Akzo Chemie Nederland
grondverbeteringsmiddel

5,63

24
99
536

6,72

7,69

29
302

84
318

1193

1071

BV te Weert als meststof

of

Dit onderzoek,uitgevoerd opverzoek envoor rekening van Akzo Chemie teWeert,
isnog niet afgesloten.Deresultaten worden inhet volgende jaarverslag meegedeeld.

IB 6443. Zuiveringsslib
van de proefinstallatie
stof of
grondverbeteringsmiddel

A.W.P. (Reimerswaal)

als

mest-

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek envoor rekening vanhet Hoogheemraadschap West-Brabant te Breda.Ook dit onderzoek isnog niet afgesloten.De
resultaten worden inhetvolgende jaarverslag meegedeeld.

Terugblik

op de resultaten

en

perspectief

Zuiveringsslib enhuisvuilcompost vallen volgens deMeststoffenlijstmomenteel
nog onder de organische bodemverbeterendemiddelen. Hetvoornaamste effect van
dezemiddelen isals regel een lange-duureffeet,datmeestal als organischestofeffectgekwalificeerd wordt. Uitde resultaten vanhet onder dit project
vallend onderzoek blijkt steeds duidelijker,dat het lange-duureffeetvanmetaalhoudende organische afvalstoffen als zuiveringssslib en huisvuilcompost
niet inde eerste plaats een organische-stofeffect is,maar een zware-metalen-

1982

Vervolgblad nr.18 van d|HBtó&»Ori*E*fe**^^
Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer :3003
Projectnummer
:254

effect,dat als regelnegatief is ende tendens vertoontmet de tijd toe te
nemen,waarschijnlijk als gevolg van afbraak vanmetaalbindend organischmateriaal,maar meer nog als gevolg vandaling vandepH,resulterend ineenmobiliserend effect opmetname cadmium,koper,nikkel en zinkmet als gevolg een
betere opneembaarheid van dezemetalen voor het gewas en eengrotere kans op
uitspoeling.

TABEL254.XX. Gehalten (in7»ofmg/kg drogestof)aan stikstof,fosfor, cadmium,
koper,mangaan,nikkel en zink inde proefgewassen,die in1981 verbouwd zijn
opde intabel 254.XVIIIgenoemde proefvelden zonder (Z)enmet zuiveringsslib
(M=20 ton droog slib/haper 2 jaar sinds 1977).

%N

7oP20s

mg/kg

Cd

Cu

Mn

Ni

Zn

proefg( ïwas suikerb ieten; gewasonderdee Lbiet

AGM316

Z
M
Z
M
Z
M
Z
M

0,61
0,68
0,72
1,01
0,67
0,79
0,69
0,93

Z
M
Z
M
Z
M
Z
M

1,59
1,91

0,55
0,86

1,99
2,11
1,69
2,48

0,57
0,66
0,62
0,73

KL289

Z
M

1,51
1,68

WR158

Z
M

BEM265
FH86
RH400

0,34
0,44
0,35
0,41
0,38
0,44
0,36
0,43

0,17
0,22
0,02
0,02
0,05
0,08
0,02
0,03

2,3
2,6
4,1
4,4
3,4
4,2
3,1
3,4

91
63
8
8
8
11
13
10

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

40
57
15
17
11
19
11
17

0,66
0,80
0,10
0,13
0,19
0,26
0,27
0,24

6,1
7,3
8,8

332
367
18
18
19
24
32
19

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

158
243
32
50
24
60
25
36

0,1
0,1

15
18

0,2
0,0

41
44

idem1< x>f+kop

AGM316
BEM265
FH86
RH400

10,1

7,4
8,8
10,0
10,2

proefg<ïwas aardapp elen; gewas onderdeel knol

0,50
0,53

0,09
0,00

proefgewaswintertarwe;

0,10
0,09

5,3
5,8

5
6

gewas onderdeel korrel

4,1
4,2

29
28

Devraag naar debestemmingsmogelijkheden van huishoudelijke afvalstoffen
staatmomenteel meer dan ooit inhetmiddelpunt van depublieke belangstelling.
Elkeprovincie moet opkorte termijn eenafvalstoffenplanopstellen. Bijde
bestemming van vast huishoudelijk afval denktmen inde eerste plaats aan zoveelmogelijk hergebruik, ook van de organische fractie na compostering als
bodemverbeteringsmiddel.Bijzuiveringsslib denktmen inde eerste plaats aan
een landbouwkundige bestemming,maar hetwordt steeds duidelijker,dat andere
afzetmogelijkheden,bijv.alsbestanddeel van zwarte grond of als afdekmateriaal op stortterreinen,gezocht en onderzocht moetenworden. Op veel
vragenm.b.t.de bestemmingsmogelijkheden van deze afvalstoffen kanhet onder
dit project vallend onderzoek een antwoord geven,of anders vormt het inelk
geval eengoed uitgangspunt voor verder doelgericht onderzoek.
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publikaties

J.Lubbers,1982.Opbrengstenchemischesamenstellingvankoolrapenop
jarenlangmetVAM-compostbemestegronden.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota
109,54 pp.
J.Lubbers,1982.OpbrengstenchemischesamenstellingvandoperwtenopjarenlangmetVAM-compostbemestegronden.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota110,
50PP•
C. Werkplan 1983
Voortzettingvanhetonderzoek.Verslaggevingvanresultaten.
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A. Verslag over 1982
Het aquatisch onderzoek over zwaremetalen werd in samenwerking met het
Waterloopkundig Laboratorium uitgevoerd.
Inhetmariene gebied werd voornamelijk aandacht besteed aan de afvoer van
gecontamineerde Rijnsedimenten langs deZuid- enNoordhollandse kust inde
richting van deWaddenzee enaan debelasting van deWaddenzeemet deze
sedimenten gaande vanwest naar oost.
Verderwerd onderzoek uitgevoerdoverdebindingsvormenvan zwaremetalen
inderivieren Maas, Rijn en IJssel,alsmede inhet IJsselmeer. Dit onderzoek
houdt verband met door TNOuitgevoerdemetingen over de biobeschikbaarheid
van dezemetalen.

(a) Transport van zware metalen vanuit het Rijn-estuarium
ding over de Waddenzee (dr.W.Salomons)

naar en

versprei-

Inde jaren 1980 en1981 zijnuitvoerige sedimentbemonsteringen uitgevoerd
langs deZuid- enNoordhollandse kust en inhet Nederlandse enDuitse deel
van deWaddenzee.
Het Rijnslib wordtmet eennoordelijk gerichte slibstroom langs dekust
getransporteerd. Het onderzoek naar degehalten aan zwaremetalen in sedimenx

-'Doorhalenwatniet van toepassingis.

Vervolgblad n r . 1

van aaöÜOCrX£Xa£AKJ&KXfld!tK^^

1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :3004
Projectnummer
:255
tenvoordeNederlandsekustweesuitdatdezeslibstroomvrijnauwbegrensd
isenalleendemetaalgehalten indesedimentenineenzonetot30-40kmuit
dekustbeïnvloedt.VoorhetelementZnwordtditgedemonstreerd inFig.255.1.
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Fig. 255.1.Zinkgehalten indefractie<63umvansedimentenvoordeNederlandseNoordzeekust.
Dezinkgehaltenwerden inditverbandgeanalyseerd indeafgescheidenfracties<63um (standaardisatievoorstel binnendeInternationalCouncilforthe
ExplorationoftheSea).HetisduidelijkuitFig.255.1datervanuitde
NieuweWaterwegslechtsinbeperktemateeennaarhetzuidengerichteverspreidingvanzwaremetalenplaatsvindt.Erisduidelijkeennaardewestelijke
Waddenzeegerichteverplaatsingvandezwaremetalen.
Dehoogstemetaalgehaltenwordenaangetroffen indesedimentenvandewestelijkeWaddenzee.Mettoenemendeafstand totdeRijnnemendegehaltenaf,
zoals isweergegeven inFig.255.2.Delaagstegehaltenwordengevonden inde
Jade-boezem,terwijldegehalten indemondingvandeWezerweerstijgen.
EeninvloedvandeEems,dieindeDollardhetWaddengebiedbinnenkomt,
isnietvasttestellen.Detotalemetalenafvoer istegering invergelijking
metdesedimentmassa'sdiemetdeeb-vloedbeweging deDollardbinnenkomen.
DezebinnendringingvanmarienesedimentenzetzichvoorttotinhetzoetwatergedeeltevanhetEems-estuarium.Uitdriemaandelijksemetingenbleekdatde
gehaltenaanmetalenindesedimenten inditzoetwatergedeeltevandeEemsin
sterkematewordenbeïnvloeddoorhetbinnendringenvanmarienslib.Bijhoge
waterafvoerenstijgendegehaltenaanmetalen,omdatdandemarienesedimenten
mindervernaarbinnengetransporteerdkunnenworden.
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m

M iHi

Z n r Cr~ Cd...
Cu Pb NI

Baseline

Fig.255.2.GehaltenaanzwaremetalenvanWaddenzeeafzettingen,relatief
t.o.v.denatuurlijkegehalten (zgn.baseline).
DeinFig.255.2weergegevenzware-metalenbelastingvande.Waddenzeein
1980werdverdervergelekenmetdebelastingvanditgebied in1960.Sinds
1960namdebelastingvanhetRijnslibafmetdemetalenZn,CuenPb,debelastingmetCr,CdenNinamdaarentegentoe.VoorCdbedroegdezetoename
zelfsongeveer407°.Dewaargenomenafnamesentoenamesinde Rijnbelasting
metmetalenweerspiegelen zichzeerduidelijk indemetaalgehaltenvande
sedimentenindewestelijkeWaddenzee.
(b) Bindingsvormen van metalen en biologische
beschikbaarheid
(dr.R.Gerritse
drs.P.delCastilho)
Debeschikbaarheid vanzwaremetalenvooraquatischeorganismenhangtsamen
metdebindingsvormenvandezemetalen.Deopnameinsamenhangmetdebindingsvormen isonderveldconditiesonderzocht insamenwerkingmetdeAfdeling
BiologieTNOinMaas,Rijn,IJsselenIJsselmeer.HetonderzoekwerduitgevoerdmetdemetalenCu,ZnenCd;alsbiotawerdendriehoeksmosselengebruikt
(Dreissena polymorpha). OnderstaandwordenenkeleresultatenvoorCubesproken.
Voordeanalysewerdgebruikgemaaktvanatoomabsorptie-spectrometrie en
differentialpulseanodicstrippingvoltammetrie.MetAASwordt inprincipe
allemetaalgemetendatinhetwatermonster voorkomt,metDPASVslechtshet
electroactievedeel.Onderhetlaatstewordendemetalenverstaandieals
ion,dissocieerbaarenreduceerbaarcomplexvóórkomen.Sterkecomplexenmet
kleinedissociatiesnelheden zijnvoordemetingnietbeschikbaar.Doormiddel
vandestructievanorganischmateriaal indewatermonsterskomthetmateriaal
beschikbaardataanvankelijk insterkecomplexenbeslotenlag.Metbehulpvan
degenoemdetechniekenkunnennuvierbindingsvormenwordenbepaald:Totaal
metaal (AAS-meting),vrijmetaal (DPASV-meting),organischmetaal (temeten
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nadestructievanorganischmateriaal)enrefractairmetaal (totaalmetaal
minusvrijenorganischmetaal).
Hetmeetschemakanvervolgenswordentoegepastopruwwater,over0,45um
membraanfiltersgefiltreerdwater,bij40.000ggecentrifugeerdwateren
gedialiseerdwater (MWcutoff 5000).Hetlaatstewaterisafkomstigvanin
develdsituatietelkensgedurendeéénweekgeplaatstedialysecellen.
Deuiteen"schoon"gebied afkomstigedriehoeksmosselenwerdenopdeverschillendemonsterlokatiesnaastdedialysecellenopgehangen.
DeverdelingvanhetCuoverdebindingsvormeninfiltratenencentrifugaten
bleekvoordediverselokatiessterkteverschillen:
-107«vanhettotaleCuwasvrijindeMaas,terwijlditvoordeRijnenhet
IJsselmeerslechtsenkeleprocentenbedroeg.
-907ovanhettotaleCuwasorganischindeMaas,indeRijnenhetIJsselmeerwarenditresp.65en15-257o.
-hetrefractaireCuwasindeMaasveellagerdaninRijnenIJsselmeer.In
hetlaatstegebiedwashetzelfsdebelangrijkstevorm (707»).
TotaalCubleekeenslechtemaattezijnvoorhetschattenvandeCu-opname
doormosselen:ingeenderfracties (filtraat,c'entrifugaatenruwwater)werd
eensterkverbandgevondentussendezeblootstellingsparameter endeopnameparameter.
DebesteverbandentussenopnamedoordemosselenenblootstellingaanCu
werdengevondenmetvrijCuinruwwaterenvrijCuindialysaat,zoalsis
weergegeven infig.255.3.
Cu-Dreissena
(ppm)
20
Rijn

%-

IJssel

n—o

15

Maas

•—o
IJsselmonding

10

no
IJsselmeer

£0 0.1 020.3a40.50.60.7

0

Cu-vrij(ppb)
oconcentratieinruwwater
aconcentratieindialysaat
Fig.255.3.Koperopnamedoor Dreissena polymorpha insamenhangmetdegehalten
aanvrijCuinruwwaterenindialysaat.

HetrefractaireCu (dusnietvoltammetrischmeetbaar)blijktookvoorde
driehoeksmossel slechtbeschikbaar tezijn,gezienhethogepercentagein
dezevorm inhet IJsselmeerendelageCu-concentratie indemossel indit
gebied.
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Groot,A.J.de,Zschuppe,K.H.,enSalomons,W.,1982.Standardizationof
methodsofanalysisforheavymetals insediments.Hydrobiologia92,689-695.
Groot,A.J.de,Driel,W.van,Salomons,W.,enKerdijk,H.,1982.Beseitigung
vonFluszschlammindenNiederlanden.In:K.J.Thomé-Kozmiensky,Recycling
International,GewinnungvonEnergieundMaterialausRückständenund
Abfällen,pp.438-443Freitag,Verlag fürUmwelttechnik.
Salomons,W.,enDriel,W.van,1982.Mogelijkhedenvoorgebruikenberging
vanslibuithavensenvaargeulen.TNO-project10:122-126.
VerslagenvanhetWaterloopkundigLaboratoriumuitgebracht in1982:
1.MetaalbelastingvanafgezettesedimenteninhetHaringvlietbekkensinds
deafsluiting in1970.VerslagR1702.
2.Voorlopigebase-linevoorCd,Zn,Ni,Pb,CuenCrinNederlandsesedimenten.VerslagR1703.
3.Voorkomenvankwik inslibuithetEems-Dollardestuarium in1980.Verslag
M1838.
4.Milieuchemischegevolgenvandeopslagvankolenendebergingvankolenas.
VerslagM1846.
C. Werkplan 1983
1.Voortzettingvanhetonderzoeknaardebindingsvormenvanzwaremetalenin
zoetwaterbekkens,medemetbetrekking totdebeschikbaarheid voor
biota.
2.Onderzoeknaardosis-effectrelaties (biota)bijhetstortenvanbaggerspecieinestuariaenopdeNoordzee.
3.Hetopstellenvaneenzware-metalenbalansvoorhetNederlandsedeelvan
hetcontinentaleplat.
4.Aanvangvanhetonderzoeknaarvoorkomenengedragvanorganischemicroverontreinigingen inhetaquatischmilieu (HPLC-enGC-technieken).
5.Uitlooggedragvansteenkoolreststoffeninrelatiemeteffectenopbiotain
bodemenwater.
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A. Verslag over 1982
Hetbegeleidend onderzoek ophetvruchtwisselingsproefveld op "de Schreef"
werd voortgezet.Het doel vandat onderzoek isna tegaanwatermet deverschillende structuur- en andere bodemvruchtbaarheidsaspecten gebeurt wanneer
de bouwplannen nauwer worden.Deverschillen inbewerkbaarheid inhet voorjaarwaren ook nu erg gering eneen invloed van rotatiewerd niet gevonden.
Deverschillen inactuele structuur tussen develdjeswaren ook nu groot,en
hielden voor een belangrijk deel verband met devoorvrucht. Bijbieten werden
de slechtste structuren aangetroffen na aardappelen,bij zomergerstna bieten
en aardappelen (tabel 256.1). Verder blijkt de teruggang in structuur, zoals
die de laatste jarenwerd waargenomen nog niet tot staan te zijn gekomen
(fig. 256.1). Deze teruggang ishet gevolg van een verschuiving vanhet evenwicht tussen verdichtende en losmakende activiteiten. Deeerste hebben te
maken methet berijden van degrond, ende laatstemet grondbewerking enweersinvloeden.

^Doorhalen wat niet van toepassing is.
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TABEL 256.1. Overzichtvandevisueel bepaalde structuurcijfers.

Actuele structuur, visueelbeoordeeldbijdegewassen

Rot. Rotatie
no•
1
2a
2b
3a
3b
3c
3d
4a
4b
5a
5b

s.bieten
gerst-erwt-tarwevlas-grasz-koolz.
gerst-erwt-tarwevlas-grasz-aard.
gerst-erwt-tarwevlas-grasz-bieten
tarwe-vlas-bietengerst-erwt-aard.
gerst-luzerne-aard.
gerst-grasz-aard.
gerst-grasz-bieten
tarwe-bieten-gerstaard.
grasz-bieten-gerstaard.
bieten-gerst-aard.
grasz-bieten-aard.

gr.erwt

z.gerst

vlas w.tarwe luzerne

5,4

5,3

4,9

4,6

5,3

4,7

5,1

4,7

5,0

4,8

4,6

5,0

4,6

4,7

4,8

4,6

4,7

5,3

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

4,9

4,8

5,8
4,3
5,2

4,7
4,5

4,2

4,7

DeSchreef
vis.structuur
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TABEL256.II.Bodemvruchtbaarheidsgegevensvanhetvruchtwisselingsproefveld
"deSchreef".
Watdeanderevruchtbaarheidsfactorenbetreft (tabel256.II)isduidelijkdat
degehaltenaanorganischestofnogvrijwelgeeninvloedvanderotatieslaten
zien.DePw-getallenenK-gehaltenbeginnenalsgevolgvanverschillenin
bemesting enopnameweluiteentelopen.

Rot.
no.

1
2a
2b
3a
3b
3c
3d
4a
4b
5a
5b
6a
6b
6c

Aantalmalen
roo ivrucht
6jaar

0
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
2
2
2

K-ge tal

Gehalteaan organische stof

Pw-getal

1970/
1972

1975/
1977

1981/
1982

1972

1975/
1977

1981

1972

1975/
1977

1981

3,1
3,0
3,0
3,1
3,1
3,1
3,0
3,1
3,1
3,0
3,0
3,1
3,1
3,2

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,1
3,1
3,2

3,1
3,1
3,1
3,0
3,1
3,2
3,1
3,1
3,1
3,0
3,0
3,1
3,2
3,2

25
26
26
25
26
27
27
27
26
28
28
27
22
25

19
24
22
27
28
31
21
27
29
32
30
23
24
18

21
24
22
26
24
30
24
28
29
39
32
23
19
17

37
35
41
42
35
39
39
39
39
36
40
38
39
39

42
38
40
42
36
39
41
42
42
40
40
36
36
33

37
32
35
35
30
33
37
34
35
34
33
31
29
27

HetisopmerkelijkdatopenkeleobjectenhetPw-getaltoeneemt (5a,5b), en
openkeleandereafneemt (6a,6b,6c).Opdelaatsteobjectenneemtookhet
K-getalduidelijkaf.
Eenanderbelangrijkdoelvanhetonderzoek opditproefveld ishetvinden
vaneenverklaringvoordeaanmerkelijke opbrengstreductie bijdeaardappelen,
vooralbijobject5b (rotatiegraszaad-suikerbieten-aardappelen).Hetbegint
eroptelijkendatdestructuurvandegronddaarbijeenbelangrijkerol
speelt,gezienhetfeitdatdievooralvanobject5bduidelijk achterblijft
bijandererotaties (tabel256.III).

TABEL256.III.Structuurvandegrondopdeaardappelpercelen.

Rot. Gewassen
no.

Laag, Poriëncm
volume

2a

gerst-erwten-tarwe-vlasgraszaad-aardappelen

5a

s.bieten-gerst-aardappelen

5b

graszaad-s.bieten-aardappelen

8-13
15-20
22-27
8-13
15-20
22-27
8-13
15-20
22-27

52
52
54
53
51
53
51
51
52

Vol?»lucht
pF2

Zuurstofdiffu
siecm2/sec

13
13
9
16
11
8
11
9
6

0,45
0,52
0,16
0,69
0,47
0,14
0,40
0,29
0,11
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Hetwordtnietonmogelijkgeachtdatdeachterblijvendeopbrengstenhetgevolgzijn
van een onvoldoende fosfaatopname.Aanwijzingen daarvoor zijnhetlage gehalte
aan P inblad enknol van deaardappelen eneen toeneming vanhet Pw-getalop
dedesbetreffende objecten.Deverklaring isdathet indegrond aanwezige
fosfaat bij een slechte structuurtoestand (veelgrote,dichtekluiten)slechts
voor eenklein deelvoordeplant beschikbaar is.
Ophet proefveld teLelystad (PAGV 1 ) , waar zeernauwe bouwplannen worden toegepast enwaar door aangepaste grondbewerking enorganischebemesting wordt
geprobeerd deverwachte nadelige effecten tegen tegaan,werd ook dit jaar
gevonden datde effecten van grondbewerking dievan de rotatie overtreffen
(tabel 256.IV).

TABEL256.IV.Resultaten vanhet structuuronderzoek opPAGV 1.

Rot.,s
Bew.

Aardappelen
vocht

IP
2P
3P
2R
2C
2P

Suikerbieten
por.
vol.

v.j.

zomer

23,5
22,5
22,5
23,0
22,3
22,5

23,8
24,8
24,3
26,4
26,0
24,8

54,6
54,4
55,3
58,1
54,7
54,4

vol.7obij

pF2,0

vocht

water

lucht

v.j.

zomer

28,5
29,9
28,7
29,2
31,1
29,9

26,1
24,6
26,7
28,9
23,7
24,6

24,4
23,5
23,5
24,5
24,2
23,5

25,8
24,9
26,1
27,0
26,2
24,9

por.
vol.

53,1
51,3
51,8
55,5
53,2
51,3

vol.7obij

pF2,0

water

lucht

31,9
31,9
33,2
31,7
32,4
31,9

21,2
19,4
18,6
23,8
20,9
19,4

171=ieder jaarhetzelfde gewas,aardappelen of bieten
2=afwisselend aardappelen en bieten
3=rotatiemet granen-aardappelen-bieten
R=rijbanensysteem
C=cultivateren
P=ploegen

Conclusie
Deverschillen inactuele structuur tussen develdjes op "de Schreef"blijken
vooral samen tehangenmet verschillen invoorvrucht.Aardappelen enbieten
lieten vooral in1982 een slechte bodemstructuur na:de aardappelen door het
cultivateren i.p.v.ploegen en de suikerbieten i.v.m.het structuurverval bij
de oogst enhet laat-ploegen.Deresultaten van PAGV 1wijzen erop dat dit
soort effecten door aangepaste grondbewerking zijn teVermijden.
B.-

C. Werkplan 1983
Voortzetting van het onderzoek ophet vruchtwisselproefveld "de Schreef",en
dan vooral gericht ophet vinden van een verklaring van de opbrengstverschillen. Daarbij zalvooral aandachtworden besteed aandebeschikbaarheid van
fosfaat inrelatie tot structuur,grondbewerking en bemestingstijdstip.
OpPAGVlzal voor de laatstekeer het onderzoek op dezelfdewijzeplaatsvinden.
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A. Verslag over 1982
Substraat-bemestingsproef

bij Cymbidium 'Tynsell

Henriette

'

Deze proef (zieook het vorige projectverslag)omvat drie substraten:
1. 507»turfbrokken + 507ovezelturf;2.507oSavanna + 507«vezelturf;3. steenwolgranulaat. Deze behandelingen zijn factorieel gecombineerd met drie NO3trappen inde voedingsoplossing (4,6en8mmol/1)enniet (M1)enwel (M2)
doorbemesten indemaanden mei,juni en juli. De oogstperiode van eind vorig
jaar leverdenog teweinig bloemtakken op voor een goede beoordeling van de
behandelingseffecten.
Inoktober werd het aantal nieuw-gevormde scheuten per plant geteld. De
scheutvorming geeft een goede aanwijzing voor de teverwachten bloemtakkenproduktie.
Verhoging van de NO3-N-concentratie had een gunstig effect op de scheutgroei;
weglaten van de bemesting inmei, juni en juli eennegatief.
Deproef wordt voortgezet;denieuwe oogstperiode is zojuist aanhet eind van
1982 begonnen.

x)
''Doorhalenwat niet van toepassing is.
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Substraat - bemestingsproef

bij Mini-Cymbidium 'Pendragon Sikkim '

Dezeproef (zieookhetvorigeprojectverslag)betrefteencombinatievantwee
substraten (steenwolvlokkenenhetpraktijkmengselvan507»hardeturfbrokken
+507»vezelturf),drieNOj-N-concentraties (4,6en8mmol/1)enniet (Ml)en
wel (M2)doorbemesteninmei,junienjuli.
Deoogstperiodevaneindvorigjaarleverdenogteweinigbloemtakkenopom
heteffectvandeproefbehandelingengoedtekunnenbeoordelen.
Degegevensoverdeoogstperiodevanditjaarzijnnognietbeschikbaar.Aan
dehandvandescheutproduktietotenmetjulikanechterweleenindrukover
deinvloedvandeproefbehandelingenwordenverkregen.Degemiddeldescheutproduktiebijdesteenwolvlokkenenhetpraktijkmengselwasresp.9,2 en9,6
stuksperplant;eenduidelijk substraateffectwaserdusniet.Degemiddelde
scheutproduktiebijNI,N2enN3wasresp.8,3;9,6 en10,4stuksperplant;
verhogingvandeNO,-N-concentratiehadduseengunstigeffect.Degemiddelde
scheutproduktiebijMLenM2wasresp.8,7en10,2stuksperplant;onderbrekingvandebemesting inmei,junienjulihadduseennegatieveinvloed.
Deproefwordtvoortgezet.

Substraatproeven

bij bladplanten (uitgevoerd

door N.A.

Straver)

Hetdoelvandezeproevenwasnategaanofnaaldhoutschors,aldanniet
gecomposteerd,turfstrooiselinpotgrondkanvervangen.Deproefomvattede
volgendevijfsubstraten (percentagesopbasisvanvolume):
51.607.tuinturf (tt)+407.turfstrooisel(ts);
52.607.tt+207.ts+207.gecomposteerdeschors(gs);
53.607.tt+407.gs;
54.607.tt+207.ts+207.ongecomposteerde schors(os);
55.607.tt+407.os.
Deproefwerdmetdiversebladplantenuitgevoerd.
Ficusbenjamina
Deplantenstondenin14-cmpot;deproef liepvan11-6-1981tot10-3-1982.
UitplantlengtemetingenbleekdatSienS2beterwarendanS3enS4.Tussen
SIenS2wasgeenverschil,evenminalstussenS3enS4.S5verschildeniet
statistischbetrouwbaarvandeanderesubstraten.
Nephrolepis 'TeddyJunior'
AandehandvanbladlengtemetingenkonwordengeconstateerddatS5statistisch
betrouwbaar slechterwasdandeanderesubstraten.Delaatstevertoonden
onderlinggeenverschillen.

Substraat-stikstoftrappenproeven

bij bladplanten

(uitgevoerd

door N.A. Straver)

Indezeproevenwerdnagegaan inhoeverrealofnietcomposterenvandein
hetsubstraatverwerktenaaldhoutschors invloedheeftopdestikstofbemesting.
Deproefomvattecombinatiesvandevolgendebehandelingen:
driesubstraten:Si.607.tt+407.ts
52.607.tt+407.gs
53.607.tt+407.os
envierstikstofconcentratiesvandemeststofoplossingwaarmeetijdensde
teeltwekelijkswerdbemest:90;180;270en360mgNper1.Alsvoorraadbemestingwerdennaastdolomietmergelalleenspoorelementengegeven.De
proefwerdmetdiversebladplantenuitgevoerd.
Dieffenbachia 'Compacta'
Dezeproef liepvan6-4-1982tot7-9-1982.Aandehandvanplanthoogtemetingenkoneenduidelijk gunstigstikstofeffectwordengeconstateerd;de
hoogsteN-trapwashetbest.
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De substraten gaven onderling duidelijke verschillentezien:SIwas het
best, S3het slechtst.Een interactie tussen substraat enN-bemesting werd
niet gevonden.
Nephrolepis 'Teddy Junior'
Deze proef liepvan8-8-1981 tot18-2-1982.Uitdebladlengtemetingen kwam een
duidelijk stikstofeffect,zowel als een substraatxN-interactie naar voren.
Bij Siwasde2eN-trap optimaal,bij S2deIeN-trap enbij S3de4e N-trap.
Alleen bijdeIeN-trapwasS3statistisch betrouwbaar slechter dan Sien S2.
Ficus benjamina
Deze proef liep van 22-7-1981 tot10-3-1982.Plantlengtemetingen bleken een
stikstofeffect,zowel als een substraatxN-interactie uit tewijzen.Tussen
de
Ieen
3eN-trapwas hetN-effecthet sterkst bij S3;van de3enaarde4e
N-trap nam deplantlengte bij SIenS3nog iets toe;bij S2daaldeze echter.
S3was alleen bijdeIeN-trap statistisch betrouwbaar slechter dan Si.
B. Verschenen publikaties
Arnold Bik, R.,enStraver,N.A.,1982.Mogelijkheden van boomschors als substraat of als substraatbestanddeel.Vakblad bloemisterij 37:32-35.
Arnold Bik,R.,enStraver,N.A.,1982.Bemestingsproeven met Saintpaulia.
Bloemisterijonderzoek inNederland over 1981,pp.221-222.
Arnold Bik,R.,enBerg,Th.J.M.v.d., 1982.Voorraadbemestingsproef bij twee
Saintpauliarassen. Bloemisterijonderzoek inNederland over 1981,pp.222-223,
Arnold Bik,R., Berg,Th.J.M.v.d.,Marrewijk,P.W.M,v., enWarmenhoven,M.G.
1982. Proefmetnaaldhoutschorssubstraten bij Saintpaulia. Bloemisterijonder
zoek inNederland over 1981,p.222.
Arnold Bik, R., Berg,Th.J.M.v.d.,enWarmenhoven,M.G.,1982.Substraatbemestingsproef bijMini-Cymbidium.Bloemisterijonderzoek inNederland over
1981, pp.114-115.
C. Werkplan1983
Voortzetting substraat-bemestingsproeven bijCymbidium.
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A. Verslag over 1982
Erwerd gewerkt aan eenpublikatie voor 'Cultuurtechnisch Tijdschrift',waarineen technische beschrijving van de 'sportveldenpenetrometer-typeIB'envan
de afschuifweerstandsmeter -type IBwordt gegeven enwaarin tevens een aantal
meetresultaten vermeld zalworden.
Erwerd medewerking verleend aan de totstandkoming van Handleiding 14.03,
"Afschuifweerstandmeter, type IB",uitgegeven door de Firma Eijkelkamp BV,
Lathum (Gld.).

Conclusie
Informatie over de bespeelbaarheid van grassportvelden kan snel en objectief
worden verkregenmet de door het IBontwikkelde sportveldenpenetrometer ende
afschuifweerstandmeter voor sportvelden. Beidemeetinstrumenten zijn thans in
dehandel verkrijgbaar (Firma Eykelkamp BV, Lathum, GLd.).

^Doorhalenwatniet van toepassing i
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Gedurendehetvoorjaarheefthet,vooralindenoordelijkeVeenkoloniën,hier
endaarflinkgestovenzodatero.a.meerderehonderdtallenhectarenbieten
moestenwordenovergezaaid.DeLandbouwCourantvoordeVeenkoloniën (no.19,
7mei1982)meldthierovero.a.hetvolgende."Dikwijlskomtdezandstormmet
oostenwind,dochditjaarbijverrassinguithetnoorden.Denoord-zuid
gelegenpercelenengezaaidebietenhebbendaardoorhetergstteverduren
gehad",enverder "Detussengerstgezaaidebietenhebbenookopdebetreffendepercelenhetloodjemoeten leggen,omdatdegerstnogonvoldoendebeschermingbood".
Naaraanleidingvanditberichtkanhetvolgendegezegdworden.Meerdere
jarengeleden,toendemethodeomhetgrondoppervlak -enhetjongecultuurgewas -tebeschermendooreenterplaatsegegroeidemulch inhetbeginvan
ontwikkelingwas,iserreedsopgewezenwelkebezwarenerzijnalsditter
plaatsegegroeidetussengewas -enditgeldtevenzovoorhethoofdgewas -op
rijenwordtgezaaid:wanneereenerosievewind evenwijdigaanderichting
vandezaairijenwaait iserkansdatdegrond tussenderijengaatstuiven,
mededoordatertussendezaairijenwindsnelheidsverhogingenkunnenoptreden.
x)
-'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Figuur263.1.Januari1982.Verstuivingen indenoordelijkeVeenkoloniën.
Depijlgeeftdewindrichting aan.Zandafzettingaandebovenzijdevandeslootwal.
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Hetisduidelijkdat,vooraljongeplantjes -zowelinalstussenderijenernstigkunnenwordenbeschadigd enzelfsgeheelkunnenwordenafgesneden.
Doorbreedwerpig zaaienvaneentussengewaszaleenplantendekontstaandat
hetgrondoppervlakbeschermttegenaanpakdoordewinduitiederewindrichting.
Welkekanserbestaatdaterinhetvoorjaareenoostelijkewindwaait
blijktuitdegegevens intabel263.1.
TABEL263.1.Kansophetoptredenvanwindenuitbepaaldewindrichtingen.

Windrichtingende
180°tegengestelde
richting
N+Z
NNO+ZZW
NO+ZW
ONO+WZW
0+W
0Z0+WNW
ZO+NW
ZZO+NNW
1

Kans (7o)vanoptreden
—
febr.
(7)1)
2 + 5
(11)
3 + 8
(17)
6 + 11
(22)
11 + 11
(15)
8 + 7
(10)
5 + 5
(7)
4 + 3
(6)
5 + 1

mrt.
(7)
3 +
(9)
4 +
(13)
7+
(22)
15 +
(20)
14 +
(14)
9 +
(8)
4 +
(6)
3 +

april

mei

(14)
8+6
(15)
9+6
(15)
9+6
(15)
7+8
(12)
3+9
(9)
3+6
(10)
2+8
(9)
2+7

' Sommeringvankansen.Degetallenzijngemiddeldenberekend overeen
tijdsverloopvan30jaren (afrondingenopgehelewaarden).

Wanneereenwindrichting,zoalshierbedoeld,wordtbetrokkenopderichting
vangezaaiderijen,danishetduidelijkdatde180°tegengesteldewindrichtinghierinookmeespeelt (sommeringvantweerichtingen).Voordemaanden
februarienmaartisdekansophetoptredenvanoostelijkewinden (ende
180°tegengestelderichtingen)duidelijkgroterdanvoorwindenuitandere
richtingen (ende180°tegengestelderichtingen),hetwilechternietzeggen
datdekansenopwindenuitandererichtingen teverwaarlozen zoudenzijn.
Voordemaandenaprilenmeizijndekansenopoostelijkewinden (ende180°
tegengestelderichtingen)relatiefkleiner;dekansenophetoptredenvan
andererichtingen (ende180°tegengestelderichtingen)zijntoegenomen.Het
isookzodatnietsteedsdeoostelijke (kans)componentvandebeide (180°)
tegengesteldewindrichtingendegrootsteis.Vooronslandgeldtdater,met
betrekking toterosiedoorwind,nietgesprokenkanwordenvaneenduidelijke
hoofd-windrichting.Wanneerditvoorkorte(re)tijdzougelden,danishet
beterdaarnietteveelrekeningmeetehoudengeziende (relatief lange)
tijddat,bijeennormaalbouwplan,degrondmeerofminderonbedektkanliggen.
Opgemerktwordtverderdat,bijhethuidigonderzoek oppraktijkschaal
omtrentbeschermendebedekkingenvanstuifgevoeligegronddoormiddelvan
eenterplaatsegegroeidemulch,detendenswordtonderkend alszoualleen
het (hoofd-)cultuurgewasbeschermd dienenteworden,degrond (hetkapitaal)

(11)
7+
(12)
7+
(13)
7+
(19)
11+
(14)
7+
(9)
3+
(11)
2+
(8)
2+
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lijktophettweedeplantekomen:menlaathetgrondoppervlaknamelijk
lange(re)tijdonbeschermd liggen.Ditgeldtdanvoordesystemen
a-waarbijhettussengewas zovroegmogelijknawinterseomstandighedenwordt
gezaaid;hetzaaienvanhethoofdgewasvolgtlatermetopeengeschikttijdstipdoodspuitenvanhettussengewas,en
b-waarbijhettussengewasgelijktijdigmethethoofdgewaswordtgezaaid,
waarbijdanlater,opselectievewijze,hettussengewaswordtgedood.
Bijbeidesystemenblijvendegrondoppervlakkengeheelofgedeeltelijkonbeschermdgedurendedetijdvanafonmiddellijknawinterseomstandighedentotdatdebeschermdebedekking -hetzijdoorhettussengewasdanwelhethoofdgewasofbeide-effectiefaanwezig is;dezetijdsduurkantot2à3maanden
oplopen.Injanuarienfebruarivanditjaartradenverstuivingenopbijonbeschermdeakkerswaarbijverstovengrondlagopgehooptingreppelsenlangs
slootwanden.
Bijdegenoemdesystemen (aenb)lopendegewassen,zowelhettussen-als
hethoofdgewas,risico's.Bijsysteemakanhetzijndat,doordecombinatie
vantoestandvanhetgrondoppervlak enweer,kortnahetzaaienvanhettussengewasreedsverstuivingenoptreden,waardoorditgewasnietofslecht tot
ontwikkelingkankomen.
Dithoeftniettotkwalijke gevolgen voorhet,daarnatezaaien,
hoofdgewasteleidenalsgedurendedegroeiperiode -totdateengoedebodembedekking isbereikt-geenconditiesvangrondenweeroptredendieverstuivingbevorderen.Bijsysteembzijnderisico'sdirecter:alsgedurendede
tijdtussenzaaienvantussen-enhoofdgewastotdatdegewassengezamenlijk
voldoendebodembeschermingkunnengeven (metinbegripvandefactoren
rijenzaaienwindrichting)deconditiesvanbodemenweerdusdanig zijndat
verstuivingenkunnenoptredendanzal,inhetergstegeval,geenvanbeide
gewassentotontwikkelingkomen.Hetaangehaaldeberichtisereenvoorbeeld
van.
Erisoriënterendonderzoekgedaanaanenkeleafval-bleekaarden(afvalproduk
tenvandevoedingsindustrie).Dezebleekaardenzijn,gesuspendeerd inwater,
goedteverspuiten.Alshetverspotenmateriaalopdroogt,isereenbetrekkelijkzachte,korstachtigebedekkingophetgrondoppervlakontstaandieeen
zekerematevanweerstandkanbiedenaandekrachtvandewind.Wordtinde
luchtstroom zandmeegevoerd,danblijktdatdekorstmindergoedbestandis
tegendeaggressieve,schurendewerkingvanhetstuivendezand.Eenander
facetisdat,medeafhankelijkvandegranulairesamenstellingvanhet(stuifgevoelige)zandendematewaarinbleekaardeindezegrondterechtkomt,de
slempgevoeligheidvandegrondkantoenemen.Deresultatenvandezeoriëntatie
zijnschriftelijk aanbelanghebbendemeegedeeld.
Voordesamenstellingvan (grond-)substraten -voordeopkweekofgehele
teeltvangewassen -wordensommigevandedaarvoorgebruikelijkematerialen
schaarsofzezijnergprijzig;erwordtgezochtnaarvervangendematerialen
waarbij "afval"-produktendevoorkeurverdienen.
Eriseenoriënterend onderzoekgedaanwaarinwerdnagegaan inhoeverreeen
organischafvalmateriaal-eenmengselvangemaaideheideendezgn.
Ao-strooisellaag-zoukunnenwordengebruiktalsbodembedekkendemulchop
stuifgevoeligegronden.Hetbleekdathetmateriaalgoedbruikbaar isvoorhet
gesteldedoel;essentieelisdathetvochtiggestrooidemateriaalzovlugmoge
lijknadetoedieningwordtberegend (natuurlijkdanwelkunstmatig).Deresultatenzijngerapporteerd ineenIB-Nota.
Metdevertegenwoordiging vaneengrootconcernwerdadviserendoverlegdover
stofbestrijdingvansomszeerfijnmateriaal,zowelingebiedenwaarbepaalde
materialenwordengewonnen,tijdenstransport (nationaaleninternationaal),
bijopslagenverwerking ervan.Deproblemenzijngevarieerd:zowelbestrijdingvanhetstuivenvanreedsgedeponeerdematerialenalshetneerslaanvan,
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opdeéénofanderewijze indeluchtgeraakte,zwevendedeeltjes.Daarde
problemeninhoofdzaakoptechnischgebied lagenenvrijwelgeenrelatie
haddenmetland-oftuinbouwkundigeaspecten,moestaangevraagdwindtunnelonderzoekwordenafgewezen.
Tweemaalwerdeenkortevoordrachtgehoudenmetwindtunneldemonstraties
voordeelnemersaaneenexcursie.
EentweetalstudentenvandeLandbouwhogeschool teWageningenheefteenkort
onderzoek,metbehulpvandewindtunnel,afgerond;hetbetrofeenvergelijkend
onderzoekomtrentdewerkingvanenkeletypenzandvangmeters.
GedurendeditjaarheeftdeSubfaculteitBiologie-VakgroepZoölogievande
RU-Groningen-afentoegebruikgemaaktvandewindtunnelvanhetinstituut
wanneerdezevooreigenonderzoeknietingebruikwas.Bedoelingvanhet
onderzoek ishetopstellenvaneenenergie-budget-tijdensvliegenenstilzittenindeluchtstroom-vandetorenvalk.Hetonderzoekwordtvoortgezet
in1983.
DeVakgroepGeneticavandeRU-Groningenzaleveneensgebruikmakenvande
windtunnelvooreenkortonderzoekbetreffendeverspreidingskenmerkenvan
Plantago-stuifmeel. Deaanlooptothetonderzoekheeftplaatsgehad,het
vervolgwordtgedaanindeloopvandeeerstemaandenvanhetvolgendjaar.
B. Verschenen publikaties

Knottnerus,D.J.C.,1982.Heidesnijsel-mulchalsbodembedekkingtegenwinderosie.Vergelijkend oriënterendonderzoek. Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Nota115,19pp.
C. Werkplan1983

Afrondingvanlopendonderzoek.
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A. Verslag

over 1982

Om debetekenis van verschillende vormen van organische bemestingvoor de
bodemstructuur tekunnen vaststellen,werd het onderzoek op de meerjarige
proefvelden op de Lovinkhoeve ende Van Bemmelenhoevevoortgezet. Daartoe
werden wederom bepalingen van bewerkbaarheid inhet voorjaar, actuele structuur enhumusgehalte verricht.
Opvallend ishet feit datweinig effect van groenbemesting op de bodemfysische eigenschappen wordtwaargenomen, terwijl indepraktijk algemeen
wordt aanvaard dat een groenbemester veel tothetherstel van een verknoeide
bodemstructuurkan bijdragen.
Een ander opmerkelijk feit isdat deook op ditproefveld optredende
achteruitgang inbodemstructuur niet door een betere organische-stofvoorziening kanworden gekeerd. Opde "Wisselweide" isde teruggang namelijk even
sterk als opde'kunstmestakkeif'.Dit zouer opkunnenwijzen dat ongunstige
effecten van demechanisatie nietdoormeer organische stofkunnenworden opgevangen. Tochwerd bij onderzoek inhetvoorjaar gevonden dat de verdichting
bijberijden op de"Kunstmestakker"totgrotere diepte plaats vond dan op de
"Wisselweide"
^Doorhalenwat niet van toepassing is.
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TussendeproefveldenopdeLovinkhoeveendeVanBemmelenhoevekoneen
duidelijkverschilwordengeconstateerd inhetverloopvanhethumusgehalte
gedurendedelaatste20jaren.Ophetobjectzonderorganischebemestingtrad
opdeLovinkhoeve,naeenaanvankelijkedaling,delaatstejarenweereen
duidelijkestijgingop,terwijldatopdeVanBemmelenhoeveduidelijkanders
was (fig.264.1).

gehalte org.stof
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oLov aà .
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"~"
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" - ~ « — . . .\>

.
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»
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• Bemm.= v.Bemmelenhoeve,geen org.bemesting
• Bemm.*=
„
,regelmatig groenbem.

1.01—i
'50
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'90
jaar

Fig.264.1.Verloopvanhetgehalteaanorganischestofopenkeleproefvelden.
Ookheteffectvangroenbemesting ophethumusgehalte isduidelijkverschillend.Eenverklaringvoordezeverschillen isvoorshandsniettegeven.
B.C. Werkplan 1983
Voortzettingvanhetonderzoek opdeorganische-stofproefvelden.Rapportage
vanderesultatenvanhetorganische-stofproefveldopdeVanBemmelenhoeve.
AfrondingvanhetrapportoverPr.Lov.6.Beginnenmetpublikatieoverde
betekenisvanhumusgehalteenorganischebemestingvoordestructuurvande
grond.

PROJECTVERSLAG 19 82
Instelling

IB

Registratienummer

3157

Projectnummer

266

Projecttitel

Debetekenisvanverschillende grondbewerkingssystemen voorhetbehoud ofde
verbetering vanhetproducerend vermogen
vandegrond

Contactpersoon

ir.C.vanOuwerkerk

Projectleider

ir.C.vanOuwerkerk

Overige medewerkers

M.Pot,D.Daniels

Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1975

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
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A. Verslag

over 1982

Westmaas
Dehoofdstukken "Soil structure", "Timing offield work andeffectofprimary
and secondary tillage", "Crop response"en"After-effects"vandeEngelstalige publikatie overdetweede gewasrotatie (1976-1979)enheteerste jaar
naopheffen (1980)vanhetproefveld nieuwe grondbewerkingssystemente
Westmaas (Ws38)werden afgerond. Diverse andere hoofdstukken werdenop
verzoek vandeeindredacteur (ir.F.R.Boone)kritisch doorgenomen, vooral
ookm.b.t.deEngelse vertaling.Tenbehoevevaneenin1983inBrno
(Tsjechoslowakije)tehouden symposium overheteffectvanintensiveringvan
de akkerbouwopdebodemstructuur werd eensamenvatting vanderesultatenin
het Duits geschreven.
Marknesse
Het onderzoek naarheteffectvandiverse grondbewerkingssystemen opdestructuurvandegrond endeontwikkeling vanhetgewas opdeproefvelden IB0007
en IB0011opdeDr.H.J.Lovinkhoeve teMarknesse,werd voortgezet.Totnu
toe isdestructuurvandebouwvoor ophetobjectminimale grondbewerking
x)
'Doorhalenwatniet vantoepassingis.
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steedsbelangrijk slechterdanophetobjectrationelegrondbewerking.Desondankszijndeverschillen inopbrengstnietgroot.DaarentegenzijnopIB0007
destructuurverschillen tussendedriegrondbewerkingssystemengering,maar
zijndeverschillen inopbrengstdoorgaansgroter.Ditbetekentdatmenineen
driejarigerotatie (IB0007)hogereeisenmoetstellenaandekwaliteitvande
hoofdgrondbewerkingendezaaibedbereidingdanineenzesjarigerotatie
(IB0011).
Pa raplow

OpdeOostwaardhoeveteSlootdorp (IMAG)werd indevoorzomer enigonderzoek
verrichtnaarheteffectvandeParaplow (eenschuindoordegrondvoortbewogenwoeler)opdestructuurvandegrondendebewortelingvanwintertarwe
(naaardappelen).Hetwerktuigeffectwerdhelaassterkbeïnvloeddoorverschil
leninsamenstellingvandegrond.
OnderzoekdoorDeJagerenVanNoordwijkgafdeindrukdatbijongeveergelijke
totalebeworteling ophetobject"Paraplow"meerwortels indeondergrond
aanwezigwaren (zowelrelatief alsabsoluut)danopdeobjectenploegenen
cultivateren.Bijtoepassingvande"profielwandmethode"bleekhetechter
langnietzekerdatditeenreëelverschil is.InelkgevalishetwelduidelijkdatdeParaplowt.a.v.debewortelingvanwintertarwenietonderdoet
voorvastetandcultivator enploeg.
Indeherfstwerdmedewerkingverleendbijdebeoordelingvanderesultaten
vandiverseinzaaisystemenvanwintertarwe (grondlegging,verkruimeling),
waarbijnaastbewerkenmetdeParaplowtevenscultivateren,ploegenen
machinaalspitten,aldannietgecombineerdmethetzaaien,indevergelijking
werdenbetrokken.Eendefinitief oordeelzalpasgeveldkunnenwordenna
naderonderzoekvandebodemstructuur endebeworteling indevoorzomervan
1983.
Grondbewerkingsterminologie
ErwerdnagegaaninhoeverreEngelstaligelijstenmetgrondbewerkingsterminologiebeschikbaar zijn.Hetresultaatwerdneergelegd ineenartikel"Quality
control"(SoilTillageRes.2(1982)109-113).Deconclusiekanluidendater
dringend behoeftebestaataansamenvattingenuitbreidingvandebestaande
literatuuropditterrein.
Dubbellucht op
rijenafstand
OpverzoekvandeBegeleidingscommissievandeDr.H.J.Lovinkhoevewerd,na
oriëntatieterzake,samenmetdeheerJ.Koningeennotitiegeschreven
"Dubbelluchtoprijenafstand opvierwielaangedreven trekker (4WD)".De
conclusiewasdatvoordeLovinkhoevedubbelluchtoprijenafstand eenalleszinsverantwoorde investering zouzijn,daarhiermeebijaardappelengewasbeschadigingbijdeverzorging,produktbeschadiging bijhetrooienenhet
ontstaanvandiepesporenkanwordenvoorkomen.Eenvierwielaangedreven
trekkermetdubbelluchtoprijenafstand zouideaalzijn;zo'ncombinatieis
echtervoorlopig tekostbaar.
Conclusie
Naarmateenergieschaarserwordt,hetbouwplanvernauwdwordtentrekkers,
machinesenwerktuigen steedszwaarderworden,wordthetvandestegroter
belangdegrondbewerkingterationaliseren,inclusiefhetdaarmeeverbonden
rijdenoverdeakker.Hetdoorhet IBhieromtrentuitgevoerdeonderzoekkan
hiertoeeennuttigebijdrageleveren.
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Van Ouwerkerk, C , 1982. Q u a l i t y c o n t r o l . S o i l T i l l a g e Res. 2 : 1 0 9 - 1 1 3 .
C. Werkplan 1983
Voortzettingvanenrapporteringoverderesultatenvanhetonderzoekbetreffendedeinvloedvanverschillendegrondbewerkingssystemenopdestructuurvan
degrondenopdeontwikkelingvanhetgewasenvanhetonkruidopdeveeljarigeproefvelden IB0007en IB0011teMarknesse.
PublikatievaneenAgriculturalResearchReportoverderesultatenm.b.t.
bodemstructuur engewasreactie indetweederotatie (1976-1979)eninhet
eerstejaarnaopheffen (1980)vanhetgrondbewerkingssystemenproefveld Ws38
teWestmaas.
Medewerking aaneenproefveld vanhetIMAGoverheteffectvanristerploeg
envastetandcultivator opdestructuurvandegrondenopdebewortelingen
ontwikkelingvanwintertarwe,invergelijkingmetheteffectvandeParaplow
endezg.Rotadigger (eenspitmachinemetvastespadenenwoelpoten).
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Inbeidebakkenvandegrondtrogwerddein1980aangevangenproefoverhet
effectvaneenvastetandcultivator opdestructuurvandegrondvoortgezet.
Evenals in1981werdgecultivaterdmetsmallebeitels,nuechterondernattereomstandigheden (pF1,7).Hetbereikenvandezetoestand (d.m.v.opzetten
vandegrondwaterstand enaanvullendeberegening)wasergmoeilijkentijdrovend,vooralopdezwareklei,dieeenslechtedoorlatendheid voorwater
eneenzeergeringecapillaireopstijgingheeft.
Opdelichtezavelbleekdatonderdecultivatortandenhetporiënvolumemet
ca.2,5vol.%kleinerwasgewordenenhetluchtgehaltebijpF2,0metca.2
vol.7owasverminderd (Fig.267.1).Degegevensvandezwarekleimoetennog
wordenuitgewerkt.
Naafloopvandeproefwerd Engelsraaigrasgezaaid omdegronddroogte
trekkentotca.pF2,3.Bijdelichtezavelkwamopdestrokenwaardecultivatortandenwarengepasseerdvrijwelgeengrastotontkieming;opdezware
kleigafhetgrasgeenindicatieomtrentstructuurbederf.

x)
Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad n r . 1

van «KaOüOJPKajaCflafö«^^

1982

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 3158
Projectnummer
: 267

Zavel 6 mei 1982
droog volumegew.(Va)
1.56r (g.cm-3)
1.52/ ».

V

1.48

vóór bewerking

poriënvolume
U r (vol.%)

S\

U2
1

\ J

luchtgehalte bij pF 2.0

°r

(vol.%)

•vóór bewerking

8
referentieniveau
0 (cm-bovenkant buitenrail
20 J

£0L

i_

0

gem_j8

r-ö-/ L ----\--5--;-*---- J .:47 L ona-er--\--J--/---\-2'.. .
Ö v ' D D Dn'D D Ö v D D C H /"D
1
•
LZTJ
n
f-,—L.
250
D
50
100
150
20
0
dwarsdoorsnede
(cm)

Figuur267.1.Effectvancultivaterenondernatteomstandighedenophetmicrorelief (onder)enopdestructuur (boven)vanlichtezavelinde
grondtrogvanhetIB.
Inhetalgemeengroeidehetgrasopdezwarekleiredelijk,ondanksdezware
scheurvorming;opdelichtezavelwasdegroeiveelminder,voornamelijkdoor
lichtgebrek.Debewortelingsdieptewasopbeidegrondsoortengering (30à35
cm).Natweekeermaaienvanhetgraswerdca.15cmdiepgecultivaterd.Hierbijwashetvochtgehaltevande.zavel14,2gew.7»envandeklei19,3gew.7»,
d.w.z.dichtbij,resp.drogerdanbijhetverwelkingspunt.Dekleiwastoenzo
inprima'sgescheurddatbijcultivaterengeentandbaanwasteherkennen,maar
dehelebouwvoortotdebewerkingsdiepteovereenvrijwelhorizontaalvlak
waslosgeschoven.Vanmetingenm.b.t.verdichtingofversmering onderofvlak
langsdetandbaankonopdekleidaaromgeensprakemeerzijn;opdezavelkon
ditwel.Metdereliefmeterkonhetpatroonvantandsporen,losseenonbewerktegrondvoorennacultivaterenwordenvastgelegd.Hetbleekdatvlaklangs
detandsporeneenslechtsgeringetoenameindichtheidwasopgetreden.Vlak
onderenverderopzijvandetandenwasde.dichtheidgelijkgebleven,resp.
afgenomen.
Totnutoebestaatdeindrukdathetcultivaterenbijverschillendevochttoestandenweinigofgeenduidelijkeverdichtingenofversmeringenalsgevolg
vandecultivatortandenmetzichmeebrengt.
Hetkleine,overderailsvoorttebewegenbemonsteringswagentjewerdomgebouwd,waardoorhetthansgeschiktisvoorhetuitvoerenvanmetingenmetde
electronischereliefmeter.Voorhetvoelercircuitvandeautomatischegrond-
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waterstandsregelingwerdeennieuwontwerpgemaaktdatgebaseerdis
ophet
gebruikvande"LM1830fluiddetector".
Conclusie

Hetgedetailleerd onderzoekvanheteffectvancultivatortandenop
de bodemstructuurin
degrondtrog zaluiteindelijkkunnen leidentoteenbeterbegrip
vandemogelijkhedenenbeperkingenvanhetgebruikvandevastetandcultivator
onderpraktijkomstandigheden.
B.C. Werkplan1983

Voortzettingvanhetlopendeonderzoekoverdeinvloedvancultivatortanden
opdestructuurvandegrondbijuiteenlopendevochtgehalten.DoorinschakelingvaneendoordeTFDLtevervaardigentestdrukwiel zalhetgecombineerde
effectvancultivaterenenvanberijdenop
destructuurvandegrond (verdichting,versmering)wordenonderzocht.
Definitieveafbouwvandeinstallatievoordeautomatischegrondwaterstandsregeling.
Afsluitenvandegeluidsisolerendekastomdemotoraandrijvingenhethiermeesamenhangendeontwerpenvaneenmicroprocessor-besturingvande aandrijving
envandemeet-sleepwagen.
Rapportering overdeindegrondtrogverrichtetechnischehandelingen (conditionerenvandegrond,werktuighanteringbijdeuitvoeringvandeproeven)
enoverderesultatenvanhetinvoorgaandejarenuitgevoerdeonderzoek.
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Instelling
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Veranderingen indefosfaattoestandvan
bouwlandoplangetermijn

Contactpersoon

ir.J.Prummel

Projectleider

ir.J.Prummel
dr.ir.H.A.Sissingh,ir.P.deWilligen,
ing.P.A.vonBarnauSiithoff

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1973

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
(JP)Opgrondvanverschillendeproefveldgegevens iseenoptimalefosfaatvoorzieningvooraardappelenenbietenpasgewaarborgd bijeentamelijkruime
fosfaattoestandvandegrond (Pw-getalresp.30en20).Ditwasookhetgeval
ineenproefoplossmetuien in1981 (proefWR16). Hetgewasreageerdedaar
sterkopdefosfaatbemestingenopdefosfaattoestandvandegrond.Bijweglatenvandebemestingenbijeenonderhoudsbemesting van60kgP205 perha
steegdeopbrengsttoteenPw-getalvanca.80.Ditisbelangrijkhogerdan
bijaardappelenenbietenisgevonden.Deuiisblijkbaareensterkfosfaatbehoevendgewas.
Degegevensvan1982vandezeenvan4anderefosfaattoestanden-hoeveelheden
proevenzijnnog inbewerking.Voortweevandezeproeven (ZWZH1355enWR16)
is1982hetlaatsteproefjaar,deoverige (IB1924,1926en0016)wordenin
1983nogvoortgezetmetresp.aardappelen,suikerbietenenwintertarween
kunnendaarnawordenbeëindigd.
MethetPAGVendeRYPisoverleggaandeomtweebestaandeveeljarigefosfaathoeveelhedenproeveninFlevoland (KLlteBiddinghuizen eneenproefop
x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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"deSchreef")tewijzigeninfosfaattoestanden-hoeveelhedenproevenmetaardappelenalsproefgewas.Ditgeeftdemogelijkheid omookvoordezezwaardere
grondendebetekenisvandefosfaattoestandvandegrondvoordeopbrengstte
toetsen.
B. Verschenen

publikaties

Raats,P.A.C.,Willigen,P.de,andGerritse,R.G.,1982.Transportand
fixationofphosphateinacid,homogeneoussoils.I.Physico-mathematical
model.Agric.Environm.7:149-160.
Willigen,P.de,Raats,P.A.C.,andGerritse,R.G.,1982.Id.,II.Computer
simulation.Agric.Environm.7:161-174.
Gerritse,R.G.,Willigen,P.de,enRaats,P.A.C.,1982.Id.,
III.Experimentalcasestudyofacid,sandysoilcolumnsheavilytreated
withpigslurry.Agric.Environm.7:175-185.
C. Werkplan 1983
(JP)Voortzettingvandefosfaattoestanden-hoeveelhedenproevenopzandgrond
(IB1924)enopkleigrond (IB1926en0016),resp.metaardappelen,suikerbietenenwintertarwe.
(dW,Ge,Ra)Verderetoetstinguitspoelingsmodel aankolomproevenvan
dr.R.G.Gerritse.
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Instelling
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Bestrijdingvandestankvanmestdoor
reguleringvandemicrobiologischeomzettingen

Contactpersoon

drs.H.G.vanFaassen

Projectleider

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Overige medewerkers

dr.H.vanDijk

Tijdstip van afsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1972

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

nndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
IndehinderwetprocedurevanP.GeertsinTiendeveen contradegemeente
Beilen,werdvoordeHogeRaadeentoelichtinggegevenoverhetnatuurlijk
afdichtingsprocesvangrondondermestputtendienietkunstmatigondoorlatend
zijngemaakt.
In1982groeidehetaanbodvanadditievenvoormestencompost.Erkwamen
nieuwebacterie-enenzymenhoudendepreparatenopdemark waarvanhetnuttig
effectnogbewezenmoetworden.
Verschillendebentoniethoudendepreparaten (Agriben,Gullosan,Cohr's
güllestarter,Rottestarter en Euromestmix)lekenmeerperspectief tezullen
biedenophetgebiedvanstankbestrijding,insuspensiehoudenvandemesten
groeibevordering vanhetgewas.Ineenoriënterendeproefmeteenvandeze
middelentoegediendaanrunderdrijfmestengebruiktopgrasland,werdeenaantalwaarnemingengedaan (tabel271.1,objecten inviervoudbijtweetijdstippenvantoediening).

XJ

Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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TABEL271.1.Samenstellingvanmeteenbentonietpreparaatbehandelderunderdrijfmest,inversetoestandenna10wekenbewarenwaarbijwekelijkswerd
geroerd,in7>.

ds

os

NIL.-N NO,-N P205 Kj0

N

_
rdm ;iweekoud,zonderbentoniet 5,2 3,7 0,40 0,25
rdm ,1weekoud,metbentoniet
5,0 3,4 0,41 0,25
dezelfderdm,10wekenoud,zonder
bentoniet
4,9 3,4 0,41
dezelfderdm,10wekenoud,met
bentoniet
5,003,4 0,40

0,00 0,12 0,61
0,00 0,12 0,60
0,20

0,00

0,11 0,60

0,23

0,00

0,11 0,59

*y runderdrijfmest
Metdehelftvandeoorspronkelijkevoorraad1weekoudemestwerddebewaring10wekenvoortgezet,waarbijdeonbehandeldeendebehandeldepartijen
wekelijkswerdengeroerd.
Erkonnauwelijkseenstankverschiltussenbeidepartijenwordenvastgesteld.AlleenhetverliesaanNIL,-Nbijdebewaardemestwas127«lager,Voor
deoverigebestanddelenwerdengeenverschillengevonden.Ervond,alsgevolg
vanhetroerenvanbeidepartijenmest,geenverschilinontmengingplaats
tussenonbehandeld enbehandeld.
Indeveldproefwerdendeobjectenzonderdrijfmestvanevenveelopneembare
nutriëntenvoorzienalsvoorkwamen in25ton/hadrijfmest.De1weekoude
drijfmestwerdmediomaarttoegediend,de10wekenoudemediomei.Deeerste
snedegraswerdophetoogbeoordeeld envertoondegeenverschillen.Deopbrengstvandevolgendeviersnedenishieronder inrelatievewaardenper
toedieningstijdstipweergegeven:

NPK NPK+
bentoniet
versbehand.mest,toedieninginmaart
bewaardemest,toedieninginmei

5T

100
100

101,7
103,9

RDM

RDM*+
bentoniet

100,7104,5
98,0100,6

runderdrijfmest

DeopbrengstvanNPKbedroegvoordevierlaatstesnedenvoordetoediening
inmaartvandemeststoffen11,13tondrogestofperha,voordetoedieningin
mei10,60tonperha.
Debentonietdieo.a.volgensopgavevandeproducent567oSi02,167.AlQj
2 ,
57oFeQj
K20en47.MgObevat,heeftslechtseengeringewerking
2 ,47,CaO,27.
getoond.Decombinatievandrijfmestenbentonietleverdealleenbijdevoorjaarstoediening enigemeeropbrengstop.
Instand,kleurenzodedichtheid vanhetgraswerdengeenverschillenwaargenomen,evenminindeklaverbezetting.Ookspoeldehetgrasgelijktijdig
schoondoorderegensnabeidetoedieningstijdstippen.Deindefolders
geclaimdevoordelenvanhetgebruikvanbentonietalsadditiefvoordeverbeteringvandrijfmestwerden indezeproefopgraslandnietbevestigd.
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B. -

C. Werkplan 1983
Voortzettingvanhetonderzoek,publikatievaneenoverzichtoveradditieven
voormestencompost.
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Instelling

IB

Registratienummer

3563

Projectnummer

277

Projecttitel

Kritischebewerkingvanresultatenvan
oudebemestingsproevenin
degroenteteelt
indevollegrond

Contactpersoon

ir.J.H.Pieters

Projectleider

dr.ir.J.vanderBoon

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1973
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

definitievebeëindiging
Beknopteweergavevanachtereenvolge

ris:

A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Aanditprojectwerdnietgewerkt
R
C.Werkplan 1983
Definitieveafsluiting.

^Doorhalenwatnietvantoepassingi
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Instelling

IB

Registratienummer
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Projectnummer

279

Projecttitel

Bemestingvangerbera

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.R.ArnoldBik

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1987

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1977

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Nawerking van bemesting met Mn-DTPAbij gerbera
Hetdoelvandezeproef isdenawerkingvanMn-DTPAongeveereenjaarnatoedieningnategaan.Erwerdgebruikgemaaktvaneenaantalobjectenvande
proefmetMn-DTPAenFritFTE32vanvorigjaar.Debehandelingenvandeze
proef,dieinjuniaanving,zijnintabel279.1weergegeven.Alsproefplant
werdgerberacv.Cleopatragekozen.Deplantenstaaninemmers.
Intabel279.11iseenaantalproefgegevenssamengevat.Destand-enbladkleurcijferswerdenbepaaldop22september.Deschaalvoorhetstandcijfer
was:3=zeerslecht;5=onvoldoende;7=behoorlijk;9=zeergoed;dievoor
hetbladkleurcijfer:1=zeerlicht;2=licht;3=normaal;4=donker;
5 =zeerdonker.DevermeldecijfersvoorhetMn-gehalteinhet1 :2volumeextract,resp.hetMn-actiefgehaltewerdenbepaald op15julien13september.
HetMn-gehalte inhetbladdateerdevan22november;eerderwaserteweinig
bladvooreenbladbemonstering.Hetstandcijferbijdein1982metmethylbromidebehandeldeobjectenwashetbestvoor0SM;kennelijkwerktehetgunstige
effectvanhetstomenin1981nogdoor.Hetslechtstwashetstandcijferbij
deobjectendiein1981Mn-DTPAhaddenontvangen.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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TABEL279.1.Omschrijvingvandegerberaproef1982.

Behandeling1981

Objectcode
0 MM
0 SM
3i M M
7MM
14 M M
OMS
0 SS
3 i MS
7 MS
14 M S

Behandeling1982

gMn-DTPA/emmer

ontsmettingswijze

ontsmettingswijze

0
0
3,5
7,0
14,0
0
0
3,5
7,0
14,0

methylbomide
stomen

methylbromide
methylbromide
methylbromide
methylbromide
methylbromide
stomen
stomen
stomen
stomen
stomen

methylbromide
methylbromide
methylbromide
methylbromide
stomen
methylbromide
methylbromide
methylbromide

TABEL278.11.Enigeproefgegevensvandegerberaproef1982.
Object

0MM
0 SM
3iMM
7MM
14MM
OMS
0 SS
3iMS
7MS
14MS

Standcijfer
6,7
7,2
5,6
5,2
5,2
7,3
7,3
7,5
7,6
7,3

Bladkleurcijfer

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

Mn(l

2)mg/1

Mn-act. mmol/kg

15/7

13/9

15/7

13/9

n.a.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,16
0,20
1,12
1,44
3,30

n.a.
n.a.
n.a.
0,01
0,01
0,01
0,23
0,12
0,12
0,28

1,57
1,35
1,82
1,98
2,51
1,31
1,29
1,57
1,83
2,13

1,53
1,47
1,82
2,00
2,28
1,47
1,22
1,58
1,75
2,11

Hetstomen in1982hadeenduidelijkgunstige invloedopdestandvanhet
gewas,vooralbijdieobjectendiein1981metMn-DTPAwarenbehandeld.Het
bladkleurcijferreageerdeopgelijkewijzeopdebehandelingenalshetstandcijfer,zijhetwatgeprononceerder.DeMn-DTPA-behandelingenhaddenbijde
in1982metmethylbromidebehandeldeserieeennegatieveinvloedophetbladkleurcijfer;zehaddenechter inhetgeheelgeeninvloedbijdein1982gestoomdeserie.DitresultaatvormtdusgeenbevestigingvandevreesdatbemestingmetMn-DTPAMn-vergiftigingnastomenindehand zouwerken.Hetstomen in1982had ineersteinstantieeensterkverhogendewerkingophet
Mn(l :2)-cijfer,waarbijdepositieveinvloedvandeMn-DTPA-bemestinguit
1981nogduidelijkwaarneembaarwas.DezedoorhetstomenverhoogdeMn(l : 2 ) cijfersliepenechterweer snelterug,zoalsuitdeanalysevan13september
blijkt.
HetMn-actiefcijferwerdduidelijkpositiefbeïnvloeddoordebemestingmet
Mn-DTPAin1981.Opmerkelijk isdathetMn-actiefcijfervoorderespectievelijkeobjectenuitdegestoomde seriesteeds ietslagerlagdanvoorhet
overeenkomstigeobjectuitdemethylbromide-serie.Verderkanwordenopgemerkt
datvaneenverband tussenhetbladkleurcijferenhetMn-actiefeijfertotaal

Mn-blad
mg/kg

13
14
10
18
9
87
230
80
80
63
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geensprakewas.DitwijsteropdathetMn-actiefcijfernietbruikbaar isals
indexvoordebeschikbaarheidvanhetmangaan indegrondvoordeplant.Het
stomenvandegrond in1982hadeensterkverhogendeinvloedophetMngehaltevanhetblad.Verrassend ishethogeMn-gehalteinhetbladvanhet
object,waarbijdegrondzowelin1981als1982wasgestoomd.Eeninvloedvan
debemestingmetMn-DTPAwasafwezig,zowelbijdemethylbromide-serieals
bijdegestoomdeserie.
B. Verschenen publikaties

Arnold Bik,R.,Berg,Th.J.M.v.d.,enWarmenhoven,M.G.,1982.Proefmet
mangaanbemestingbijgerbera.Bloemisterijonderzoek inNederland over1981,
pp.136-137.
C. Werkplan 1983

Voortzettingproefmangaanbemesting bijgerbera.
Vocht-stikstoftrappenproefbijgerbera.
Substraatteeltproef bijgerbera.
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Gedeelde stikstofbemesting bijaardappelen

Contactpersoon

dr.ir.K.Dilz

Projectleider

ing.J.H. Schepers

Overige medewerkers

ing. G.J.G. Rauw

Tijdstip van afsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1977

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar

A. Verslag over 1982
Inhet kadervan ditproject zijn er twee onderwerpen die inonderzoek zijn.
a)Effect van gedeelde stikstofbemesting opde opbrengst van consumptieaardappelen inrelatiemet de vochtvoorziening.
b)Optimalisering teelt fabrieksaardappelen.

a)Ditverslagjaargeenproeven.
De resultatenvan voorgaandejarenwordenverwerktinverslagen.
b)Door deafdeling LBNM/IBwordtmedewerking verleend aanhet onderzoek
"optimalisering fabrieksaardappelteelt",speciaal t.a.v.de advisering bijde
stikstofbemesting.
Debetreffendewerkgroep o.l.v.dr.Vander Zaag (SVP)metmedewerkers van
diverse instituten en regionale onderzoekinstellingen heeft een eindverslag
gemaakt vande "praktijkproeven optimalisering fabrieksaardappelteelt"die
van1978 t/m 1981 zijn uitgevoerd opdeproefboerderijen te Borgercompagnie,
Emmercompascuum enRolde.
Deresultaten van degewasanalyses opnitraat zijn infiguur 280.1weergegeven. Uit deze periodieke bladbemonstering blijkt dat in1981 -reeds ineen
vroeg stadium -een duidelijk lagernitraatgehalte optrad dan inde overige
'proefjaren.
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Figuur 2 8 0 . 1 ,

Verloopvanhetnitraatgehaltevanhetjongstvolgroeidebladvan
aardappelengedurendehetgroeiseizoen.

Gedurendedezejarenwerdendewerkelijketotaledrogestofopbrengsten endie
vandeknolvergelekenmetdepotentiëledrogestofopbrengsten,berekendop
basisvandeindatjaargemetenstralingengewasontwikkeling.Indehelft
vandegevallenblevendewerkelijkeopbrengstenminderdan107«tenachter
bijdeberekendeopbrengst.
Inallegevallenbleefdebeginontwikkeling achterbijdievanhet"ideale
gewas",waarschijnlijk doordatindegroeimodellenteweinigrekeningwordt
gehoudenmetheteffectvanlagetemperaturen.Ineenaantalgevallenwasde
groeisnelheidonvoldoendedoordroogte,eentekrappeK-voorziening ofwasde
verdelingvandedrogestof overknollenenloofongunstig.
In1982is,vooreennaderebestuderingvanhetvereistenitraatgehaltein
hetjongstvolgroeidebladvooreenoptimaleproduktie,opelkvandedriegenoemdeproefboedrijeneenuitgebreideN-trappenproef aangelegd.Bijtwee
basis-stikstofniveausvan120en180kgNperhawerdenomdedrieàvier
wekenaanvullendestikstofhoeveelheden gegevenvan60kgNperha.Getracht
werddoorgefractioneerdetoedieningvandestikstofdeknolzetting inhet
beginvanhetseizoenzominmogelijk tevertragenendeknolproduktiezo
langmogelijk telatendoorlopen.Bijdezeproevenwerdperiodiekhetnitraatgehaltebepaaldvanhetjongstvolgroeidebladomeenrelatietevindentussen
ditgehalteendereactie vanhetgewasopeenaanvullendestikstofbemesting.
DitdeelvanhetonderzoekwordtdoordeafdelingLBNM/IBuitgevoerd.De
resultatenvanditonderzoek zijninbewerking
Opgrondvanonderzoek zoalsgepubliceerd inDeBuffer,heefthetCADvoor
BodemaangelegenhedenindeLandbouwderichtlijnenvoordestikstofbemesting
vanaardappelenaangepast.
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B. Verschenen publikaties
Dilz,K.enBodlaender, K.B.A.,1982.Gedeelde stikstofgift bij aardappelen.
De Buffer 28:83-93.
C. Werkplan1983
In1983 zullen geen proevenworden genomenmet gedeelde stikstofbemestingen
vochtvoorziening bij consumptieaardappelen.
T.a.v.deoptimale stikstofbemesting bijfabrieksaardappelen zullenin1983
doorderegioweer drieproeven worden aangelegd met gefractioneerde toediening van stikstof,opelk van de eerder genoemde proefboerderijen één,waarbijdoor LBNM/IBgewasonderzoek zalworden gedaan.

PROJECTVERSLAG1982
Instelling

IB

Registratienummer

4353

Projectnummer

282

Projecttitel

Onderrichtinmethodenvanonderzoeken
van bewerkingderverkregen resultaten

Contactpersoon

ing.B.
vanLuit

Projectleider

ing.B.vanLuit

Overige medewerkers

ing.H.Loman

Tijdstipvanafsluiting

onbepaald

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1978

cat.Ill
Nogbenodigde werktijd

rnn
dg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

'Voortzetting

cat.II
mndg
mndg

cat.I
mndg
mndg

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Aan vier cursistenuitPakistanenMaleisiëwerd onderricht gegeveninhetopstellenvan
eenbemestingsadviesschemaopbasisvangrondonderzoek.
Medewerking werd verleendaan
de12einternationale cursus "Vegetable
Growing".Eengedeeltevan
decursuswerd inWageningen gegeven.Decursisten
kregen eenuiteenzetting overdegrafischemethodendieaanhetInstituut zijn
ontwikkeldendieo.a.worden gebruiktbijhetopstellenvanadviesschema's.
Als onderdeelvan
detweejarige MSc-cursusvan
deLandbouwhogeschoolin
Wageningen werdaan
13deelnemers onderricht gegeveninhetopstellenvaneen
bemestingsadviesschemaopbasisvangrondonderzoek.Decursistenvan11verschillende nationaliteiten werd aanhetsloteenexamen afgenomen.
B.C. Werkplan1983
Voorbereiding cursus "Vegetable Growing"1983.
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is.
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Contactpersoon

ir. W . H .Prins

Projectleider

ing. G.J.G. Rauw

Overige medewerkers

J. Postmus

Tijdstip van afsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1977

cat.Ill
Nog benodigde werktijd

umdg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

x)

cat.II
mndg
mndg

cat.I
mndg
mndg

ongewijzigde voortzetting

Voortzetting
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Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C. Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Er zijn geen nieuwe proeven aangelegd.
B.C. Werkplan 1983
De proefresultaten worden uitgewerkt.
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Projectleider

ing.G.H.Arnold

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1977

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982

Aanditprojectisditjaarnietgewerkt.Welis namenshet IBdeelgenomen
aandelandelijkewerkgroep "Teeltvansnijmais".
B.C. Werkplan1983

In1983zullengeenproevenwordengenomen.
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Beknopteweergavevanachtereenvolge
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A.Verslagafgelopenjaar
B. Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag

over 1982

Erzijnin1982geenproevengedaan,
wordentotinternerapportenverwerk
B. Verschenen

Gegevensvaneerdereproevenzijnen
t.

publikaties

Burg,P.F.J.van,Dilz,K.,enPrins
,W.H.,1982.Landbouwkundigewaardevan
verschillendestikstofmeststoffen. Stikstof110:518-540.
C. Werkplan 1983
Geennieuweproeven.
Verwerkingvangegevens.
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dr.ir.K.Dilz

Projectleider
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Overige medewerkers
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Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Invervolg op de proeven van de afgelopen jaren zijnweer twee proeven met
wintertarwe opkleigrond (Oudeschans enAalsmeer)aangelegd,waarbij de invloed wordt nagegaan vandewijze vanverdeling van de stikstofbemesting op
het niveau van dekorrelopbrengst ende afzonderlijkeoogstcomponenten.
Depercelenwaarop de proefvelden lagen,hebben vrij ernstig aanuitwintering geleden.Uit tellingen isnl. gebleken dat opbeide proefvelden gemiddeld 100 à110planten perm2 inhet voorjaar aanwezig waren.Door het voor
uitstoeling gunstigeweer inmaart enaprilwerden toch nog redelijk veel
aren gevormd.
Inde loopvan het groeiseizoen werden zeerweinig blad- en aarziekten
geconstateerd. Opdeze zwaardere grondenhad de tarwegeen lastvan de droogte
indemaanden juni en juli, zodat de afrijpingniet te snel verliep.De
korrelopbrengsten zijn in tabel 287.1weergegeven. Ondanks de lageplantaantallen inhetvoorjaarwas demaximale opbrengst op beide proefvelden zeer
hoog. De opbrengsten van de proef inOudeschans lagen zoals gewoonlijk lager
dan die inAalsmeer.Beide proefvelden vertoonden een vrij sterke stikstofreactie,demaximale opbrengsten werden bijhogekunstmestgiften bereikt.
x)
''Doorhalenwat niet van toepassing is.
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Ditisnietverwonderlijk,omdathetprofieltot1mdiepteinhetvoorjaar
maarweinigN-minbevatte,opbeideproefveldenca-50kgNperha.Deling
vandestikstof,eentweedegiftinstadium5of7,gafditjaarop IB2722
(Oudeschans)geenverschilt.o.v.eengiftineensinhetvoorjaar.OpIB2723
(Aalsmeer)gafdelingbijdelagerestikstofgifteneenlagereopbrengstdan
eenzelfdegiftineensinhetvoorjaar.Eentelage stikstofgift inhetvoorjaarwordtdusnietgecompenseerddooreengiftvan60kgNperhainstadium
5of7.Ditisookreedsuitproeveninvroegerejarengebleken.
Heteffectvan40kgNperhainstadium9à10,hetuitkomenvandeaar,
wordtintabel287.11nogeensgeïllustreerd.Hetblijktdatheteffectvan
deze40kgNperhaopdekorrelopbrengstbijIB2722(Oudeschans)vrijgroot
was.BijIB2723 (Aalsmeer)wasdatgeringer,maardeopbrengstlagookal
eenstukhogerenwaarschijnlijkvrijwelophetmaximum.Inhetalgemeen ishet
opbrengsteffectvan40kgNperhainstadium9à10groternaarmatedevooraf
gaandegiftenlagerzijn.
TABEL287.11.Heteffectvan40kgN.ha"1,gegeveninstadium9à10,opde
korrelopbrengst (kgkorreldrogestofperha).
Ngiftvooraf
(kg.ha- )

Oudeschans (IB2722)

vj+60N

na
60N instad
5

5of
0+60
20+60
40+60
60+60
80+60
100+60
120+60

instad.
7

490
540
300
390
230
390

na
60Nin
7
660
330
520
300
190
300

Aalsmeer (IB2723)

stad.

na
60Nin
5
190
110
390
230
10
320

stad.

na
60Ninstad.
7
280
250
-70
10
40
-140

Opdal-enzandgrond (proefboerderijGeertVeenhuizenhoeve, A.G.Mulderhoeve
enKooyenburg)zijnopverzoekvanderegiodriedemonstratieproevenaangelegd,waarbijdehoogtevandeeerstestikstofgift isgevarieerd,eneentweedebemesting instadium7werdgegeven,metaldannieteenlateoverbemesting
instadium9à10.Tevensisoptweevandedrieproefveldendegiftvanstadium 7gesplitstnaarstadium6en8.Deproevenhebbenweinigaanuitwinterinj
geleden.Evenalsdeproevenopkleigrond zijnookbijdezeproevenweinig
blad-enaarziektengeconstateerd.Devochtvoorzieningheeftdeproeven
IB2725 (Emmercompascuum) enIB2726 (Rolde)nogalpartengespeeld,waardoor
dezeproeventoch10à14dagentevroegzijnafgerijpt.Desondanksvielende
opbrengstenergmee,wateropwijstdatdegewassen tothetbeginvande
korrelvulling eenminofmeerongestoordegroeihebbengehad.Dekorrelopbrengstopdedrieproefveldenreageerde,evenalshetvorigejaar,vrij
sterkopdestikstofgiftmeteenduidelijk optimum (tabel287.III).DemaximaleopbrengstenopIB2724 (Borgercompagnie)warenzeerhoog.
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Welkeffect40kgNperhainstadium9à10heeftgehadopdekorrelopbrengst,wordtintabel287.IVweergegeven.
TABEL287.IV.Heteffectvan40kgN.ha ,gegeveninstadium9à10,opde
korrelopbrengst (kgkorreldrogestofperha).

N-giftvoor af
vj stad 7

IB2724
B.Compagnie

0+60
40+60
80+60
100+60
120+60
140+60
gem.

170
80
-30
20
-70
34

IB2725
E.Compascuum
420
690
180
170
-230
-350
147

IB2726
Rolde

Gem.
3proefv.

510
320
180
100
80
238

427
157
123
-67

OpIB2724 (B.Compagnie)hadhetbijdepraktijkgiftvan80+60kgNperha
geeneffect,maar
deopbrengstenwarenbijdatN-niveauookalzeerhoog.
OndankshettevroegafstervenvandetarweopIB2725 (E.Compascuum)en
IB2726 (Rolde)gaf40kgNperhabijdeoptimalegiftvanresp.100+60en
120+60kgNperhatochnogeenopbrengsteffect.
OpIB2725 (E.Compascuum)en IB2726 (Rolde)isdegiftvan60kgNperha
instadium7ookgesplitst,waarbijeendeelinstadium6en8werdtoegediend.Evenalshetvorigjaarhad zo'ngesplitsteoverbemesting opIB2726
(Rolde)voordeelt.o.v.eenéénmaligeoverbemesting instadium 7,behalvebij
hetniveau100kgNperha.OpIB2725 (E.Compascuum)gafeenoverbemesting
intweekeer (instadium6en8)geenvoordeelt.o.v.eeneenmaligeoverbemesting.
Indeloopvanhetgroeiseizoenzijnuithetproefveld teRoldevoorde
tweedeenvolgendestikstofbemestingentarwemonstersgenomenvoordezgn.
nitraat-sneltestmethode.Doormiddelvaneenkleurreactiewordtdehoogtevan
devolgendestikstofgift,dieligttussen0en50kgNperha,vastgesteld.
Uitderesultaten isgeblekendat:
a.ereenduidelijkverband istussenhetN-niveauendematevankleurreactie
b.dematevankleuring,hetnitraatgehalte indeplantteruglooptnaarmate
menlaterinhetgroeiseizoenbemonstert.
c.erweinigspreiding isbijlaagN-niveau (erisgeennitraataanwezig).
d.erweinigspreiding isbijhoogN-niveau (erisnogovermaatnitraataanwezig).
e.ergrotespreidingenzijnbijdetussenliggendeN-niveaus.
Uitderesultatenvandenitraatsneltestbijdezeproef isgeblekendatde
beslissingdiedepraktijkmoetnemenjuistinhetgebiedmetdegrote
spreidingen liggen,dusdubieuzebeslissingenzijn.Dezemethode lijktdaarom
voorlopignoggeenverbetering tezijnt.o.v.debeslissingenopgrondvande
visuelekleurbeoordeling.
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Onderzoekinstelling:
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DezeproevenendievanhetPAGVhebbenertoegeleid,datinderichtlijnen
voordestikstofbemesting vantarwevanhetCAD,eenaanvullende lateoverbemestingwordtopgenomen.Uithethierinbeschrevenonderzoekis gebleken
datdoorgewasbescherminghetopbrengstniveaukanwordenverhoogd,de teeltrisico'skunnenwordenverminderd enheteffectvandestikstofbemestingkan
wordenverbeterd.
B. Verschenen

publikaties

Dilz,K.,Darwinkel,A.,Boon,R.,enVerstraeten,L.M.J.,1982.Intensive
wheatproductionasrelated tonitrogenfertilisation,cropprotectionand
soilnitrogen:ExperienceintheBenelux.ProceedingsoftheFertiliser
Society211:93-124.
C. Werkplan 1983

Deproevenzullenvolgensdehuidigeopzetwordenvoortgezet.Deproevenzullengegevens leverenvoorhetzg.stikstofadviseringsmodel,waarindrogestofproduktie,N-aanbod,N-opneming enverdelingvandrogestofenstikstofvoor
deplantwordenvervolgd (samenwerking IB-PAGV).
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Instelling

IB

Registratienummer

4359

Projectnummer

288

Projecttitel

Invloed van destikstofbernes
opbrengst ende bakkwaliteit

ting op de
van tarwe

Contactpersoon
Projectleider

ing.G.H. Arnold

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1975

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

definitieve beëindiging
Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar

A. Verslag over 1982
Er zijn in1982 geen proeven gedaan.
R

C. Werkplan 1983
Afsluiting van hetproject.

^Doorhalenwat niet van toepassingii

3.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

4360

Projectnummer

289

Projecttitel

Dewerking vankalkammonsalpeter (magnesiumhoudend) inverband met de minerale
samenstelling van gras onder omstandigheden vanhogeK-aanvoer

Contactpersoon

dr.ir.K. Dilz

Projectleider

ing.G.H. Arnold

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1977

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

MggtfiltitgHtfVWtftTOKKXXftfg
!«8fw«*gf*gYHHXtfMM¥ifKHir¥*ifgx?fff»jr*XFirafyx*(*
definitieve beëindiging

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Aan dit projectwerd niet gewerkt.

B. Verschenen

publikaties

Dilz, K., 1982.Voor grasland:magnesamon.PPMagazine 12,no.3:61.

C. Werkplan 1983
Afsluiting vanhetproject.

^Doorhalenwat niet van toepassingii

3.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

4361

Projectnummer

290

Projecttitel

Hetgroeiverloop van graslanden
destikstofreactie gedurende het seizoen

Contactpersoon

ir.W.H.Prins

Projectleider

ir.W.H.Prins

Overige medewerkers

ing.G.J.G. Rauw,J.Postmus

Tijdstip van afsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1978

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopteweergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over1982
Indetweedehelft vandezeventiger jarenis
opdrie veeljarige maaiproefveldendeinvloed van verschillende hoeveelheden kunstmeststikstofopo.a.
snede-enjaaropbrengst, zodekwaliteitenstikstofophopingin
degrond nagegaan.Ook
is
demogelijke nawerking vanineenvorig seizoen toegediende
stikstofbemesting bestudeerd.
Deresultaten vandeproeven wordennubewerktomteworden gepubliceerd.
B. Verschenen publikaties
Burg,P.F.J.,van,Prins,W.H., Boer,D.J. den,and Sluiman,W.J.,1981.
Nitrogen and intensificationoflivestock farminginEEC countries. The
Fertiliser Society, Proceedings no.199, 78pp.
Prins,W.H.,Burg,P.F.J,van, Rauw, G.J.G.,and Postmus,J.,1981. The
seasonal responseofgrasslandtonitrogenatdifferent levelsofnitrogen
pretreatment. II.Experiment 1974.Netherlands Nitrogen Technical Bull.
12,40 pp.
Prins, W.H.and Neeteson, J.J., 1982.Grassland productivityasaffectedby
intensityofnitrogenfertilizationinprecedingyears.Neth.J.Agric.Sei.29:
2^5-25«.

Vervolgblad nr. 1

van 3gäOUXXpaai$mX^^

19 82

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :4361
Projectnummer
:290
C. Werkplan

1983

In1983zalgeenonderzoekopeigenproefveldenplaatsvinden.Welzalworden
geparticipeerd ineenproefvanhetProefstationvoordeRundveehouderij,BZ
25 "Veranderingen inproduktiviteitenbotanischesamenstellingvangrasland
doorjarenlangebeperkingeninbemestingenmaaidatum".
DegegevensvandedrieveeljarigeproevenIB2146,2244en2259zullenverderwordenuitgewerktvoorpublikatie.
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Instelling

IB

Registratienummer

4362

Projectnummer

291

Contactpersoon

üeinvioedvanhetgebruikvanzeergrote
hoeveelhedendierlijkeorganischemestop
debehoefteaankunstmeststikstofvangrasland,dekwaliteitvandezodeenvanhet
gras,enopdeindringingvanmineralenin .
hetbodemprofiel

Projectleider

ir.W.H.Prins

Overigemedewerkers

J.Postmus

Tijdstipvanafsluiting

1984

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1981

Projecttitel

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

nndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag

over 1982

In1973isophetzandgraslandvanhetCentraalStikstofproefveld teGortel
eenveeljarigeproefmetstalmestaangelegd terbestuderingvandebemestingswaardevanendeverontreinigingdoormest.Devolgendefactorenwordenbekeken:N-werkingvandemestopdelangeduur,kwaliteitvanzodeengras,ende
verticaleverplaatsingvanmineralen inhetbodemprofiel.
Erzijnvierstalmestniveaus (0,20,40en60tonperhaperjaar)enper
stalmestblokvijfkunstmeststikstoftrappen (0,20,40,80en120kgNperha
persnede);erwordtzeskeergemaaidenbemest.
AfgerasterdestrokenmetdaarindeveldjesmetdeverschillendeN-trappen
zijnditjaarweeropeenandereplaatsuitgezet;ditomvoortdurendmaaien
opdezelfdeplaatstevoorkomen.Daarbuitenwordthetproefveld geregeldbeweidensomsgemaaid.Ditbeweidenvondvoorheenplaatsmetpinken.Sinds1978
grazenschapenophetproefveldwaardoordezodeminderbeschadigdwordtdoor
mestflattenenurinebrandplekken.Opditgedeeltevanhetproefveldwordtjaarlijksruim400kgNperhatoegediend.
Dejaaropbrengstenaandrogestof staanintabel291.1.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.1 vand«gPgxp&yg&KMS«KKftjC«K«g/projectverslag 1982
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :4362
Projectnummer
:291
TABEL291.1.Drogestofopbrengsten (ton/ha)totaalvan6snedenin1982.

KunstmestN

Stalmest, ton/ha

kg/ha.snede

kg/ha.jaar

0
20
40
80
120

0
120
240
480
720

0

20

40

2,2
6,5

4,0
8,0

5,3
9,8

10,6
15,1
16,4

11,7
15,2
15,6

13,3
15,5
16,2

60tonstalmest=40toninvoorjaar+20toninzomer

Ookinhettiendejaarvandeproefwasereensterkekunstmest-Nreactiebij
allestalmesttrappen (sinds1973isreeds0,200,400en600tstalmestperha
aanderespectievelijkeobjecten toegediend).Ookwasereenduidelijkstalmestreactie,vooralbijdelaagstekunstmesttrappen.
B.C. Werkplan 1983

Deproefwordtin1983beëindigd.

60

7,0
10,8
13,4
16,3
16,8

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

4363

Projectnummer

292

Projecttitel

De invloed vandepHvandegrondophet
effectvan stijgende stikstofgiftenopde
opbrengstendekwaliteit vanhet gras

Contactpersoon

ir.W.H.Prins

Projectleider

ing.G.J.G. Rauw

Overige medewerkers
Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1977

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Erisveel tijd besteedaandeverwerkingvangegevenstotinterne rapporten.
Erisweereenpoging gedaanomdezodevan
deproefoplichte zandgrondte
verbeteren, zodat dezein1983kanworden afgeslotenmet eenproef over interactiepHxstikstofhoeveelheden.
B.C. Werkplan1983
Afsluitingvan
hetexperimentele deelin1983.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Instelling

IB

Registratienummer

4364

Projectnummer

293

Contactpersoon

Invloedvanhetgebruikvangrotehoeveelhedendierlijkeorganischemestbijdeverbouv
vanmaisopdestikstofbehoeftevanhetgewasenopdeindringingvanvoedingsstoffen
inhetbodemprofiel
dr.ir.K.Dilz

Projectleider

dr.ir.K.Dilz

Overigemedewerkers

J.Postmus

Tijdstipvanafsluiting

1984

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1977

Projecttitel

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Opeenlichtedoorlatendezandgrond (Gortel)lagendriestroken intweevoud
meteendriejarigevruchtopvolgingvantweejaarmaisenéénjaarItaliaans
raaigras.Bijdeverbouwvanmaiswarendezestrokenonderverdeeld indrie
stalmestblokken,naar0,100en300tonstalmestperhaperjaar.Bij0stalmestwerd250kgNalskunstmestenbij100tonstalmest100kgNalskunstmest indevormvankalkammonsalpetergegeven.Bij300tonstalmestwerdgeen
kunstmeststikstof gegeven.Dezeproef istotenmet1981uitgevoerd.
Nieuwe opzet
Metdedriebovengenoemdestalmestobjectenalsvoorbehandelingwordtvanaf
1980denawerkingvangeregeldegrotegiftenstalmestvergelekenmetdievan
eenversestalmestgift, ditbijopklimmendehoeveelhedenstikstof alskunstmest.Enigeresultatenvan1981zijngegevenintabel293.1.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.1

vanajß&X2X2]£»ä]BGÜB^^

1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :4364
Projectnummer
:293
TABEL293.1.Snijmaisopbrengsten intonnendrogestofperha.

Stalmestgiften
1972-1980
Geenstalmest
300tonstalmest

KgNperjaaralskalkammonsalpeter
1981

0

50

100

175

300

geenstalmest
7,0
10,0
12,0
12,2
12,6
300tonstalmest
13,8
13,7
13,4
14,5
14,4
geenstalmest
14,7
16,2
16,0
15,7 16,2
300tonstalmest
15,4
15,5
15,6
15,8
16,1

Uittabel293.1blijktdat:
* erzonderstalmesteenduidelijkereactieopkunstmeststikstofis,
* eeneenmaligezeerhogestalmestgifteenhogeropbrengstniveaugeeftdan
geenstalmestendaterdannauwelijksreactieisopkunstmeststikstof,
*naregelmatigehogestalmestgiftenhetopbrengstniveauhogerisdanmeteen
eenmaligehogestalmestgift,
* eenextra,versestalmestgiftnaregelmatigehogestalmestgiftengeenextra
positief effectheeft,
*regelmatigehogestalmestgiftenhetproducerendvermogenvandezegronden
verhogen.
Indezelfdeproefwerdookheteffectvaneenrijenbemestingmetfosfaatnagegaan.Deresultatenhiervanzijnweergegeven intabel293.11.
TABEL293.11.Effectvaneenrijenbemestingmetfosfaatopdesnijmaisopbrengsten in1981,intonnendrogestofperha.
Stalmest,tonnenperha (perjaar)
1972-1980
Geenstalmest
100ton stalmest
300tonstalmest

1981

P-getal

Rijenbemesting

herfst1980

geenstalmest
50
300tonstalmest
geenstalmest
86
300tonstalmest
geenstalmest
169
300tonstalmest

geen

80kgP20,/ha

12,5
13,1
13,9
15,0
14,8
14,7
14,4
14,9
16,0
16,0
16,4
15,9

Bijregelmatigehogestalmestgiftenwerdgeeneffectvaneenrijenbemesting
metfosfaatopdemaisopbrengstgeconstateerd.Opmerkelijk isdatbijeen
eenmaligegiftvan300tonstalmesttocheeneffectvanrijenbemestingwordt
vastgesteld.
Eenpositiefeffectvanderijenbemesting opdeopbrengstginggepaardmet
eenvervroegingvanhettijdstipvanvrouwelijkebloei.
Opdezelfdegrond ligtookeenproefveldmetpermanente maisverbouwwaarbij
de invloedvanstalmestopdebehoefteaankunstmeststikstof,opopbrengst
enkwaliteitvandesnijmaisenopdeindringingvanmineralen inhetbodemprofiel wordtnagegaan.

Vervolgbladnr.2 van«MKX2üqpa$iMBB&^

1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :4364
293
Projectnummer
Objecten
Stalmest:0,50,100,150,200tonperhaperjaar.
Kalkammonsalpeter:0,50,100,150,200,250kgNperhaperjaar.
Debemestingalssuperfosfaatenkali-40wordtgegevenopadviesbasisvanhet
0 tonstalmestobject.Ditadvieswordtverkregendoorjaarlijksgrondonderzoek.
Resultaten
Deresultatenzijnweergegeven indetabellen293.IIIen293.IV.Opvallendis
daterbijallestalmestniveauseenreactieopkunstmeststikstofheeft
plaatsgevonden.

TABEL293.III.Snijmaisopbrengsten1981intonnendrogestofperha.
Stalmestgiften
intonnen /ha
perjaar

KgNper
0

50

100

150

200

250

0
50
100
150
200

4,4
9,5
12,0
14,4
13,9

7,4
12,8
13,6.
14,5
15,0

10,0
12,7
13,8
14,5
15,0

11,6
13,8
14,4
13,9
16,0

10,3
13,2
13,8
13,6
14,7

10,7
14,2
14,6
14,4
14,6

haper

jaarals

kalk ammonsalpeter

TABEL293.IV.Laagsgewijsgrondonderzoek opPw-getal.
Bemonster ing sdiepte
incm

0-10
10-20
20-30
30-40
40-60
60-80

Pw-getal
voorjaar 1971
uitgangstoes tand

najaar 1981

0stm

200stm

0stm

200 stm

23
21
6
1
1
0

22
26
7
1
2
1

48
44
29
3
1
2

192
221
149
19
3
2

Indejaren1971t/m1981 ismetdezwarestalmestgiftencirca7000 kgP205
perhatoegediend.Desondanks isdefosfaatverrijkingvandezelichtezandgrondnognietverdergekomendandelaag30-40cmbenedenmaaiveld.
B.C. Werkplan 1983
Het e x p e r i m e n t e l e d e e l z a l in 1983 worden a f g e s l o t e n .

PROJECTVERSLAG 1982

Instelling

IB

Registratienummer

5586

Projectnummer

295

Projecttitel

Indringingvandevorstin
degrondonderopverschillendemanierengezaaide
winterrogge (i.v.m.aardappelopslag)

Contactpersoon
Projectleider

ing.D.J.C.Knottnerus

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1976

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

definitievebeëindiging
Beknopteweergavevanachtereenvolgei

cis:

A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982

Inhetafgelopenjaarisnietaanhet

.betreffendeonderzoekgewerkt.

B.C. Werkplan 1983

Getrachtzalwordenhetprojectafte

^Doorhalenwatnietvantoepassingii

Îsluiten.

3.
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Instelling

IB

Registratienummer

5587

Projectnummer

296

Projecttitel

Bruikbaarheidvanrioolslib alssubstraat
voor loofhoutsoorten

Contactpersoon

dr.ir.K.W.Smilde

Projectleider

dr.ir.K.W.Smilde

Overigemedewerkers

ing.B.
vanLuit

Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1978

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

ff#?fö#fffö^XB^{ft^afófórx
Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Het onderzoek naardebruikbaarheidvanrioolslibuitAssen,Drachten, Leiden
en Heerenveen alssubstraat voor loofhoutsoortenwordt voortgezet.Deeerste
resultaten van1981van
hetgewasonderzoek opzwaremetalenindezwarteels
zijninovereenstemmingmetderesultaten vandevorige proeven.OphetCurijke slibvanDrachten/Assen/Heerenveen werden hogere Cu-gehalten gevonden
danopdeterreingrond vanhetIB.DeNi-gehaltenwarenophetNi-rijke slib
van Drachten/Leiden/Heerenveen hogerdan
opdeterreingrond. Eenverhogingvan
het Cd-gehaltewerd aangetroffenophetCd-rijke slibvanLeiden.IndePb-en
Cr-gehaltenwerdenslechts lichteverschillen geconstateerd.
Degroeivandeeik,beuk,els
enesdoornwordt geremdophetslibvanLeiden
OphetslibvanHeerenveen stagneertdegroeivanbeuk,eikenesdoorn.Ophet
slibvanAssenenDrachten blijvendebeukendeeikenigszins ingroei
achter t.o.v.deterreingrondvan
het IB.
B.C. Werkplan1983
Voortzettingvan
hetonderzoek.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

5590

Projectnummer

299

Projecttitel

Betekenisvanhethumusgehaltevoordekwaliteitvandetoplaagenvandegrasmatvan
sportvelden.Kwantitatievebenaderingvan
debeheersingvanhethumusgehalte

Contactpersoon

ing. F.Riem
Vis

Projectleider

ing. F.Riem
Vis

Overige medewerkers

mevr.A.Lahr-Renkema

Tijdstipvanafsluiting

1985

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1978

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

^Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

döSÏ)ÖÏ}tM5eXïèXJtï6eMX]!fl!i3g£fi!g
Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Opbestaande proevenworden aanvullende gegevens verzameld.
TijdensdeCoLA-studiedagop28aprilteWageningenwerdeeninleiding gehoudei
overhetgebruik vanhuisvuilcompostopgrasvelden.
B. C. Werkplan 1983
Zomogelijk publikatie over invloedvancompostenzodebezandingophumusgehalteenandere eigenschappenvan
dezodelaag.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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IB

Instelling
Registratienummer

5591

Projectnummer

300

Projecttitel

Stikstofbemestingvangrassportvelden;
hoeveelheid,verdelingoverhetseizoen
enmeststofvorm

Contactpersoon

ing.F.RiemVis

Projectleider

ing.F.RiemVis

Overigemedewerkers

mevr.A.Lahr-Renkema

Tijdstipvanafsluiting

1985

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1978

cat.Ill
Nogbenodigdewerktijd

um
dg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

x)
Voortzetting

cat.II
mndg
mndg

cat.I
mndg
mndg

ongewijzigdevoortzetting

bmüsïgMgMüw&*K&wugwm*y$m]Qm
d&m&EWMWë$M&X$M§X
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Opbestaandeproevenwerdhetverzamelenvangegevensvoortgezet.
Op12aprilwerdeeninleidinggehoudenoverdebemestingvangrassportveldenvoordeLandelijke Contactraad.
B. Verschenen

publikaties

RiemVis,F.,1982.Onderhoud sportvelden indewinter.Landelijk Contact
30.2:33-37.
C. Werkplan 1983
Afsluitingvanenkeleproeven.Zomogelijk startenvannieuweproevenbetreffendespecifiekeeffectenvanzwavelzureammoniak.
Rapportagevanafgeslotenproeven.

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

s.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

5592

Projectnummer

301

Projecttitel

OnderzoeknaardeoptimalepHendeoptimalefosfaat-enkalivoorzieningbijaanlegenonderhoudvangrassportvelden

Contactpersoon

ing. F.RiemVis

Projectleider

ing. F.RiemVis

Overigemedewerkers

mevr.A.Lahr-Renkema

Tijdstipvanafsluiting

1982

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1978

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

JfÄgJf*^XXp«fX^MKKäf#tC*f«Jf?
Bm3HXpXpMX*2ä$i3^^
definitievebeëindiging

Beknopteweergavevanachtereenvolge

as:

A.Verslagafgelopenjaar
B. Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Hetprojectismetonderstaandepubli
B. Verschenen

catie a f g e s l o t e n .

publikaties

RiemVis,F.,1982-Debetekenisvan
enkalivoorzieningvangrassportvel
1-82,20pp.

de zuurgraad v a nd e grond end e f o s f a a t den. Inst. B o d e m v r u c h t b a a r h e i d , R a p p .

C.-

x)
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Doelvanhetproject isnategaanwelkaandeelhetorganischfosfaat,i.e.
organischefosfaatestersinmestengier,inhettotaletransportvanfosfaat
indebodemheeft.Inditverband iseendiepgaand inzichtindetotale
P-cyclus indebodemvanfundamenteelbelang.Deadsorptiekinetiekvan
anorganischfosfaatstaathierbijcentraal.
Grondkolommen-onderzoek
Vaneenlysimeterproef teGortel,waarbijjaarlijks (sinds1977)tot200ton
stalmestperhawordtgegeven,alofnietincombinatiemetkunstmest,isper
1 januari1982eentussentijdseN-enP-balans gemaakt.Dehoeveelhedenper
jaaruitgespoeld anorganischPvarieerdenvan0,1kgP/havoordelaagste
bemestingvanjaarlijksalleen 70kgPinkunstmestzonderNtot0,2kg P/ha
voordehoogstevanjaarlijks 70kgPinkunstmest+300kgPinstalmesten
1250kgN,waarvan250kg inkunstmest.VoororganischPwarendezehoeveelhedenresp.0,3 en0,5kgP/ha;voorstikstofresp.50en300kgN/ha. (Het
organischfosfaathoeftnietrechtstreeksuitdestalmestafkomstig tezijn.)
"Ongestoorde"kolommenvaneenzandgrond eneendalgrond,behandeldmethet
equivalentvan300tonvarkensdrijfmestperha,zijnnumeerdaneenjaarbij
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.1

vanciBBâD&)BB0d!BB6feB@Bb£ffiàXî8Xïe/projectverslag1982

Onderzoekinstelling:
IB
Registratienummer :5593
Projectnummer
:302
10 °Converzadigddoorstroomdmetgesimuleerd regenwater.Deproefiseen
herhalingbijlageretemperatuur (10°Ci.p.v.20°C)vaneerdergedaneproeven
omdefractiesnel-uitspoelbaarorganisch Ptebepalen.Doorvormingvan
eengaslaagonderhetoppervlak zijndezekolommenzeerslechtdoorlatendgeworden.Hierdoorzalhetlangerdurendanaanvankelijkwasgeraamdvoordatvol
doendemeetgegevensverkegenzijn.
Ongestoordekolommenvaneenveldpodzol,eenbeekeerdeneendalgrond,eveneensbij10°Copgesteld,waaraanhoeveelhedenanorganischP,overeenkomend
met2000kg/ha,zijntoegediend,wordensinds1981onverzadigddoorstroomd.
Deeffluentenwerdenonderzochtop
PenN.Debedoelingisomnavijfjaren
deprofielenvandezekolommenteonderzoekenopfosfaatendesituatie
te
vergelijkenmetdieberekendm.b.v.eencomputer-simulatiemodel.Dehiervoor
benodigdeadsorptie-parameters zullenuitbatchproevenmetgrondmonsters
wordenbepaald.
Adsorptiekinetiek

van fosfaat

in de grond

AaneendrietalkasgrondenuitNaaldwijkisgedurendebijnaeenjaarbij20°C
defixatievaneeneenmaligetoedieningvananorganisch (ortho-)fosfaatvervolgd.Tervergelijking zijndrieovereenkomstigegrondenbuitendekassenmee
genomen.Uitdeeersteresultatenblijktdatde
6gronden,ondanksgroteverschilleninadsorptie-eigenschappen,kinetischeengelijkbeeldgevenvoor
P-adsorptie.HetopvullenvaneengrondmetP(binnendekas)heefthierdus
geensignificante invloedopdekinetiekvande fosfaatvastlegging.
HetonderzoekwordtvoortgezetmetzeersterkP-fixerendegrondmonstersuit
eenNigeriaansbodemprofiel.Debedoelingis
omnategaanof
er overeenkomstet
zijnindekinetiekvanP-vastleggingingronden,waarvanvooralde
pHende
Fe-enAl-gehaltensterkuiteenlopen.
B.Verschenen

publikaties

Gerritse,R.G.,Willigen,P.de,enRaats,P.A.C.,1982.Transportand
fixationofphosphateinacid,homogeneous Soils.III.Experimentalcase
studyofacid,sandysoilcolumnsheavily treatedwithpigslurry.
AgricultureandEnvironment 7:149-185.
Vriesema,R.,enGerritse,R.G.,1981.Gehaltenaananorganischenorganisch
fosfaatindrijfmesten.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota99,7pp.
C. Werkplan1983

Delysimeter-engrondkolomproeven zoalsonderAbeschrevenzullenverderworder
uitgewerkt.
HetonderzoekvandekinetiekvanP-adsorptie aangrondenalsfunctievan
pH,Fe-enAl-gehaltezalvoortgezetworden.
OverwogenwordtomdeserieNigeriaansegrondenuittebreidenmettwee
grondenvandeSalomons-eilandenmet zeerlagepHenhogeFe-en Al-gehalten.
Deinvloedvandewerkwijzebijdebepalingvandefixatie-parametersvan
fosfaatzalnaderonderzochtworden.Hetgebruikelijkeschuddenvandegrond
kannl.veranderingenveroorzakenvanhetspecifiek oppervlakvandegrond
en
daarmeevanhetaantalactieveadsorptieplaatsen.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar

A. Verslag
1. Potproef

over 1982
cadmiumopname door het gewas

Indeze potproef wordt onderzocht of cadmium toegediend als acetaat aan een
kalkrijke rivierkleigrond beterwordt opgenomen dan cadmium dat gebonden aan
gecontamineerd rivierslib (waarin tevens Zn aanwezig) in overeenkomstige
concentraties wordt toegediend. Dewaargenomen betere beschikbaarheid van het
als zout toegediende cadmium handhaaft zichnu aldrie jaar.Dit iswaarschijn
lijk het gevolg van dehogere cadmium/zinkverhouding indegrond,die,zoals
in een andere potproef isaangetoond, inkleigrond de ophoping van cadmium in
het gewas bevordert.

2. Vakkenproef

cadmiumopname door het gewas

Devakkenproef met gecontamineerde riviersedimenten met een cadmiumtraject van
0,5-5,2mg.kg-1 isvoortgezetmet degewassen aardappel,rode kool, sla,waspeen en gras.Met deze vakproef wordt getracht de resultaten van diverse potproeven tevertalen naar depraktijk. Deuitkomsten van degrond- en gewasanalyses van 1979-1982worden gezamenlijk bewerkt.

^Doorhalenwat nietvan toepassingi.

5.

Vervolgblad nr.1

vand!eeïX]0üpfiö$eetfie^^

1982

Onderzoekinstelling:
IB
Registratienummer :6013
Projectnummer
:304
3. Potproef Cd-Zn-interactie

Omeniginzichttekrijgenindeinvloedvanzinkopdeopnamevancadmium
doorhetgewas (enomgekeerd)wordenaaneenzandgrond (26mg.kg-1 Zn,0,34
mg.kg-1 Cd)enkleigrondG.33mg.kg-1 Zn,0,35mg.kg"1 Cd)0,2of4mg.kg"1
Cdalsoplosbaarzouttoegevoegd,enbijelkvandezehoeveelhedencadmium
0,
40,80,120of160mg.kg-1 Zn,eveneensalsoplosbaarzout.Proevenmetspinazieenslaopzandgrondwezenuitdattoedieningvanzinkhetzinkgehaltevan
hetgewasverhoogde,enhetcadmiumgehaltenietbeïnvloedde,ofietsverhoogde
bijdehoogstecadmiumtrap.Cadmiumverhoogdehetcadmiumgehalteenverlaagde
hetzinkgehalte.Opkleigrondverhoogdezinkhetzinkgehalte,encadmiumhet
cadmiumgehaltevanhetgewas,maar,integenstelling totzandgrond,verlaagde
zinkhetcadmiumgehalte,terwijlcadmiumhetzinkgehaltenietbeïnvloedde.
Schematischvoorgesteld:

Zandgrond
gewasZn
toegediend
Zn
toegediend
Cd

Kleigrond
gewasCd

gewasZn

0,
+
+

+
0

gewasCd

4. Vakkenproef vereiste afdeklaag voor havenslib

Dezeproef,waarinwordtnagegaanhoedikdelaagcultuurgrond opgecontamineerdhavenslibmoetzijnomgewassenmetaanvaardbaregehaltentekunnenverbouwen,werdvoortgezetmetplantuienenzomergerst.Deresultatenvanhet
gewasonderzoek vansnijmaisenwintertarwevan1981wijzenuitdatzelfsbij
eenafdeklaagvan70cmcultuurgronddegehaltenaancadmium,koperenzink
duidelijkhogerliggendandieopdecultuurgrond zondergecontamineerde
ondergrond.Detarwekorrelbleekbijeenafdeklaagvan70cmnog0,33mg.kg-1
Cdopversgewichttebevatten,hetgeenaanzienlijkmeer isdandeDuitse
richtlijnvan0,1mg.kg-1.
5. Potproef zware-metalenopname van verschillende

rassen (Stoilde, Van Luit)

Voorviervoorjaars-ennajaarsrassenvanslaenspinaziewerdopeenzandgrondbijviercadmiumniveausvandegrondnagegaanofereenverschil
in
cadmiumopnameis tussenderassen.Deresultatenzijnnognietbekend.
6. Pot-/vakkenproef over verschillen
Van Luit)

in Cd-gehalten van het gewas (Stnilde,

Bijverschillendegewassen (andijvie,sla,spinazieenwaspeen)werdopeen
zandgrondnagegaanoferverschillen incadmiumgehaltenoptredenbijgroei
inpottenindevastekaseninderolkas,enteeltindevollegrond,buiten
ophetterrein.Erzijnnoggeenresultatenbekend.
7. Biesboschpolders (Van Driel)

Hetonderzoeknaardezware-metaalgehaltenvangrondendedaaropverbouwde
gewassen indemetgecontamineerd rivierslibbesmettepercelen indeBrabantse
Biesbosch isin1982afgeslotenmeteenbemonsteringvanspinazie.Eriseen
begingemaaktmetdeverwerkingvanderesultatenvandebemonsteringenvan
1977tot1982.Degegevensvandeze230grond-engewasmonsters sluitengoed
aanbijdievandeca.250grond-engewasmonstersdieeerderzijngenomenop
methavenslibopgespotenpraktijkpercelen.

Vervolgblad n r . 2

van

tfEfîtoaaÇBEOÉeDCb^^

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 6013
Projectnummer
: 304
B. Verschenen

publikaties

K.W.Smilde,W.vanDrielenB.vanLuit.Constraints incroppingheavy-metal
contaminated fluvialsediments.Sei.TotalEnviron.25 (1982)225-244.
C. Werkplan 1983
Voortzettingvanhetonderzoek sub.1,2,3,4,5en6.Publikatievanhet
onderzoek vanpraktijkgewassenopgecontamineerderivierkleigronden.
Uitbreidingvakkenproef sub.4metafdeklagentot1,6mdikte.

1982
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Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
In1980 is eenpluk- enbewaaradvies voor Cox's Orange Pippin en Schone van
Boskoop-appèls opgesteld op basis van deminerale samenstelling van vruchtmonsters die alvier totvijf weken vóór denormale pluktijd worden verzameld.
Deze vroege bemonstering isom redenen van praktische uitvoerbaarheid bij toepassing oppraktijkschaal noodzakelijk. Nadeel isdat de analysedjfers voor de
Ca-gehaltenmoetenworden gecorrigeerd voor de teverwachten systematische
daling ingehaltenwelke hetgevolg isvan de verdere uitgroei van de vrucht
bij achterblijvende calciumimport. De interpretatie van de Ca-gehalten gaat nl.
uit van de relatiewelke inhetverleden in talloze bewaarproeven inbinnen-en
buitenland isgevonden tussen dehoeveelheid Caper 100 gvruchtvlees,of deK/
Ca-verhouding bij de oogst,enhet optreden van stip of zacht.Voor de genoemde
correctiewordt gebruik gemaakt van empirisch gevonden calcium-lijnen welke de
daling van dehoeveelheid Caper 100 gvruchtvlees inrelatie tothet aantal
dagen namonstername tot de oogstweergeven.
Om de juistheid van deze lijnen te controleren worden elk jaar in een aantal
aanplant^'n3enperiodiek vruchtmonsters van diverse appelrassen verzameld. In
1982 ishet volgende gevonden.

x)

Doorhalenwatniet van toepassingis.

Vervolgblad nr.1

vandeeffiOSZQpöögSÖBBeBBmïfiaXïiXïg^projectverslag 1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :6014
Projectnummer
:305
Cox's Orange Pippin (1aanplant):Ca-gehaltensystematischca.1mgCalager
daninvoorgaandejaren (ondanksgoedevruchtdracht),Ca-dalinggeheelovereenstemmendmetaangenomencorrectielijn.
Schone van Boskoop (2aanplantingen):Ca-gehalten inonbespotenaanplantteWilhelminadorp0,5-1mg lagerdanin1980,Ca-dalingalsbijCox'sOrangePippin.
Ineen praktijkaanplant metaanzienlijk lagerCa-niveaudaninWilhelminadorp
wasdedaling0,5mgCamindersterkdanverwacht,mogelijkalsgevolgvan
Ca-bespuitingendienadeeerstemonsternamenogzijnuitgevoerd.
Lombarts Calville uitGeldermalsen:Ca-gehaltenrelatiefhoog,dalinggehalten
geheelovereenkomstigdeverwachtingvanCox'sOrangePippin.
Gloster (2aanplantingenteWilhelminadorpenHorst):Ca-gehaltenteHorst
0,5mgCalagerdanteWilhelminadorp.Ca-dalingovereenkomstigdeverwachting
vanCox'sOrangePippin.
Jonagold (2aanplantingen teWilhelminadorpenHorst):Ca-gehaltenteHorst0,5
mgCahogerdanteWilhelminadorp.Dalinggehalteninbeidegevallen0,5mgCa
minder sterkdanverwachtvoorCox'sOrangePippin.
James Grieve en Golden Delicious (elkéénaanplantingteWilhelminadorp)iIn
beidegevallenwasdeachteruitgang inovereenstemmingmetdeverwachtingvoor
Cox'sOrangePippin.
UitdezegegevensendievanvoorgaandejarenblijktdatdeinIB-notano.
90 (1980)gepubliceerdeCa-correctielijnenvoorCox'sOrangePippinredelijk
juistzijnendatervoorlopiggeenaanleidingbestaatnieuwe("betere")
correctielijnenoptestellen.
AanhetbovengenoemdeonderzoekwerdwerderommeegewerktdoordebewaarspecialistvanhetConsulentschapvoordeTuinbouw inNoordoost-Nederland. In1982
werdendoorhem20LombartsCalville-,6Cox'sOrangePippin-en4Jonagoldaanplantingen indrieperiodenbemonsterd.Deuitkomstenvandezeanalyses
zijnnognietinhetbovenstaandeoverzichtverwerkt.
Doorhetlaboratoriumvandeafdeling zijnin1982ca.700vruchtmonsters
verzameldvooranalyse.Eendeelervanbetreftmonstersvanelkvande96
veldjesvandeproefoverbodembehandeling,druppelbevloeiing enkalibemesting
teWilhelminadorp enwelvanbeideproefrassen,Cox'sOrangePippinenSchone
vanBoskoop.Onderzochtwordtderelatietussendemineralesamenstelling ende
bewaarresultaten.
Vandezelfdeproefzijndebewaarresultatenvandevorigeoogst,1981,begin
1982bekendgeworden.SchonevanBoskoopwerdbewaardvan2oktobertot5
februari.Erkwambijuitwendigebeoordelinggemiddeld slechts0,67»stip,3,07«
zacht,1,67.scalden0,37»rotinvoor,zodatgeensamenhangmetdebehandelingenofmetdemineralesamenstellingvande96(!)vruchtmonsterskonworden
vastgesteld.Bijbemonsteringvoordeanalysewerdennabewaring25vruchten
perveldjedoorgesneden.Dezevertoondenveelklokhuisbruin.Ditbleeksignificantnegatiefmethetdrogestofgehaltevandevruchtentezijngecorreleerd
bij157»,respectievelijk197=drogestofkwamgemiddeld ca.707»en107,klokhuisbruinvoor.Verdergingdezwarejaarlijksekalibemesting (sedert1976:300
kgK 2 0perha)samenmetsignificantmeerklokhuisbruin alsertevensnietwerd
gedruppeld.Bijdruppelbevloeiing tussen1meien15septemberwasditbemestingseffectookaanwezig,maarveelzwakker.Druppelbevloeiing gingopzichzelfalsamenmeteentoenamevanhetklokhuisbruin,waarschijnlijkmedeomdat
ditdekaliopnameversterkt.
OokdepartijCox'sOrangePippin,bewaardvan25september tot3december
1981,vertoondeweinigafwijkingen,gemiddeld slechts1,67,stip+zacht.Toch
werdenaleerdergevondenbehandelingsinvloeden bevestigd,nl.datkalibemesting,druppelbevloeiing enchemischeonkruidbestrijding,gecombineerdmet
mulchenvangrasopdeboomstroken,degevoeligheidvoorstipenzachtwat
bevorderen.

Vervolgbladnr. 2 vandEeaX30üpiX$eX3tfKX^^

1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :6014
Projectnummer
:305
Vaneentweedeproefoverdruppelbevloeiing,dein1981begonnenAGRIMEDproef,werdenvandeoogst1981eveneensvruchtenbewaardenwelvanallevier
proefrassen.Dezeproef isaangelegd inhetkadervaneeninternationale
samenwerking in EG-verband oververbeteringvandeefficiëntievandruppelbevloeiing.Deproef teWilhelminadorpomvatalsbehandelingenverschillenin
depositievandedruppeldoptenopzichtevandestamenverschillen inde
wijzevanwatergevenviai,1of2druppelaarsperboom,dit allesbijgelijke
watergiftenperha.Inditaanloopjaarwerdennoggeenbehandelingsinvloeden
waargenomen,hoeweltochwelbewaarverliezenoptraden,bv.+137..stip+zacht
bijvan1-15 september indeschuurbewaardeJamesGrieve,87»zachtbijvan
28september tot14decembergekoeldbewaardeKarmijndeSonnavilleen87>zacht
bijvan9oktobertot22februaribewaardeJonathan.Bijditlaatsteras,
Jonathan,tradnabewaringvandeoogstvanhettweedeproefjaar,1982,van
5oktobertot30november,zeerveelspotenzachtop.Bijspot (gemiddeld237.)
wasergeensprakevanbehandelingsinvloeden,maarzachtwerdbevorderddoor
lagevruchtdracht,hoogvruchtgewicht,watergevenentoepassingvanplastic
kappen (hetveroorzakenvandroogtedoorinterceptievanneerslagopdeboomstrook).
Evenalsinvoorgaandejarenwerdenperiodiekevruchtdiametermetingenbij
Cox'sOrangePippinvanenkeledruppelbevloeiingsobjectenuitgevoerd.Het
gaathierbijomhetvaststellenvanweers-, gewas-enbehandelingsinvloeden
ophetuitgroeienvandevruchten.Dituitgroeien iseenbelangrijke
factorbijdeontwikkelingvandegevoeligheidvoorstipenzacht;1982isvooi
devruchtontwikkeling eenbijzonder jaargeweest:ondanksdeomstandigheiddat
devollebloeieenweek latervieldanin1981 (respectievelijk op14en7mei)
washetniveauvandedagelijksevolumetoenamein1982,bijbomenvanvergelijkbarevruchtdracht,tusseneindmeienhalfjuli20tot507»hogerdanin
1981.Doordezesnellegroeivielookderijping,voorzovermerkbaaraande
afnamevandevolumetoenameinseptember,ca.eenweekeerder.Sterkuitgegroeidevruchtenalsgevolgvanhetwarmevoorjaarenrelatiefrijpplukken
zijndebelangrijkstefactorengeweestdieinhetbewaarseizoen1982/1983op
landelijkniveaunogalwatzachthebbenveroorzaakt.
B.C. Werkplan 1983

Eendeelvandeactiviteitenvanditprojectwordtalszelfstandiguitte
voerendeelprojectaanhethoofdvanhetlaboratorium,J.Oele,overgedragen.
Hetbetrefthetuitbreidenvandeervaringoverdevruchtsamenstelling vannog
weinigbestudeerdeappelrassenendesamenhangmetstipenzacht.Ookde
interpretatievananalysegegevensvanvroeggepluktevruchtmonsters alsbasis
vanhetpluk-enbewaaradviesmoetnogbeterwordenonderbouwd.Daarnaastzal
hijnagaanofalzeervroeg,ca.eindjuli,gepluktevruchtmonsters inzicht
kunnengevenoververschillen ingevoeligheidvoorstipenzacht.Overige
onderdelenvanhetprojectblijvenonderdedirecteleidingvandeprojectleidervallen.
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A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Opgenomen elementenworden indeplant via twee transportstromen (xyleem en
floeem)vervoerd en zoover deplant verdeeld. De transportstroom via het
xyleem brengt o.a.water en elementen van dewortels naar de bladeren,de
stroom viahet floeem brengt o.a. suikers en elementen uit debladeren naar de
groeiende delen,reserveorganen enwortels (deredistributiestroom).Als de
redistributie van een element viahet floeem slecht is,wordt dat element in
debladeren opgehoopt enkomt in lage concentraties voor indeviahet floeem
gevoede organen alsvruchten engroeitoppen, zodat een Inhomogeneverdeling in
deplant ontstaat. Bij een essentieel element kan dit leiden tot gebrek aan
dit element inbepaalde delen van deplant.
Demobiliteit van verschillende elementen inde plant isvolgens 3methoden
nagegaan;
1)Het bepalen vanhet verdelingspatroon indeplant.
2)Het verklaren vanhet distributiepatroon,
a. Doorde concentratie van een element inxyleem- en floeemexudaat tebepalen.
b. Door demobiliteit viahet floeem volgens indirectemethoden tebepalen.
3)Achtergrondsonderzoek om (im)mobiliteitvia het floeem te verklaren.
^Doorhalenwatnietvan toepassingis.

Vervolgbladnr.1 vanJteKJb&XKXHJüüttkxrakxid^^

1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :6246
Projectnummer
:306
/) Het bepalen van het verdelingspatroon
in de plant
Tomateplantenzijnverbouwdinwatercultuurmetresp.eenZnenCuconcentratievan1/10,1en25maaldenormaleconcentratieindeoverigenscomplete
voedingsoplossing.Deanalyseresultatenvandeverschillendeplantedelen
gevendeindrukdatZnenCu,bijlageennormaleconcentraties indevoedings
oplossing,goedoverdetomateplantverdeeldworden.Bijhogereconcentraties
ZnofCuindevoedingsoplossingblijfthettransportviahetfloëemachter
bijhettransportviahetxyleem.Doorslechtegroeivandetomateplantenzijn
deresultatenvandezeproefwatbenedendeverwachtingengebleven.
Eensoortgelijkeproef isuitgevoerdmettomate-enaardappelplantenencompletevoedingsoplossingenmetverschillendeB-niveaus.Bijdetomateplanten
gafeenhogeB-giftaanleidingtotvervroegdafstervenvandeoudebladerenen
bijdeaardappelplantenvormdenzichaandestolonengeenknollen,waarschijnlijkdoorteweinigtegendruk.Uitdeanalyseresultatenvandelenvande
aardappelplantblijktdatBgoedgetransporteerdwordtnaardetoppenende
stolonen;ditwijstiniedergevalopeenredelijkeB-redistributie (door
afwezigheidvanknollenmoetmenmeteenconclusievoorzichtig zijn). Inde
tomateplantenwasdeB-voorziening vandevruchtenmatig.Deresultaten
wijzennietopeenslechteredistributievanBzoalsdieindeliteratuur
vrijalgemeenistevinden,hoeweldeB-voorziening vandevruchtenmatigis.
Deproefstaatbeschreven inIBnota68.
2) Het verklaren van het distributiepatroon
in de plant
a.Doorbepalingvandeconcentratievaneenelementinxyleem-enfloëemexudaat.
Ricinus communis plantenzijngeteeldopvoedingsoplossingenmetverschillende
concentratiesaanMn,Cu,NienCd.Vandezeplantenisxyleem-enfloéemexudaatafgetaptenzijnbijvolgroeideplantenoudebladerengeoogst.
VoorMnisgevondendathetgehaltevanhetxyleemexudaatenhetbladstijgt
metdeconcentratievandevoedingsoplossing,echterbijhogereconcentraties
vandevoedingsoplossing dannormaalneemthetMn-gehaltevanhetfloèemexudaatrelatiefaf.MangaanwordtdusinRicinusplantengoedgeredistribueerd
bijdenormaleMn-concentratievandevoedingsoplossing,bijhogereMn-concen
tratieswordtderedistributierelatief slechter.HettransportvanCunaarde
bovengrondsedelenviahetxyleemwasnietbetrouwbaartebepalendoordatte
weinigmonstermateriaalaanwezigwas.HetCu-gehaltevandebladerenenhet
floeemexudaatblijftconstantondankseensterkestijging indeCu-concentratievandevoedingsoplossing.Hierdoor isweinigoverderedistributiete
zeggen.
Nikkelwordtgoedviahetxyleemenfloëemvervoerd,aangeziendeconcentratiesvanhetexudaatstijgenmetdeconcentratiesvandevoedingsoplossing
Deredistributievannikkelviahetfloëemisdusgoed.
Cadmiumwordtgoedvervoerdviahetxyleemengoedgeredistribueerd viahet
floëem.Eenuitvoerigverslagvandeproef istevindeninIBnota86.
b.Doorbepalingvandemobiliteitviahetfloëemviaindirectemethoden.
Doordehoeveelheidvaneenelement invruchtenuittezettentegenhetvrucht
gewichttijdensdegroeizijntransportcurvenverkregen.Eenelementdatgoed
viahetfloëemgeredistribueerdwordtgeefteenlineairverband,terwijleen
naarbenedenafbuigendecurve inderichtingwijstvaneenweinig"mobiel"
element.Kaliumenboriumbehorenvolgensdezeindelingbijdeelementendie
goedgeredistribueerdworden,calciumenmagnesiumbijdeslechtredistribueerbareelementen.IJzerneemt indezeexperimenten eentussenpositiein.
Deexperimenten zijnbeschreven indepublikatievanB.J.vanGoorenP.van
Lunevan1980.
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3) Achtergrondsonderzoek
om (im)mobiliteit
via het floëem te
verklaren
Eenelementpasseertbijtransport indebladerennaarhethierinaanwezige
floëemeenmembraan.Bijdepassagevanhetmembraanwordtmogelijkgediscrimi
neerdtussendeelementenenkandaardooreenverschilinmobiliteitvoorde
elementenviahetfloëemoptreden.Deverschillen inmobiliteitviahetfloëem
kunnenookberustenopeenverschil inoplosbaarheidvanioneninhetfloeemsap. Eengoedoplosbaarelementwordtdanbijhet"laden"vanhetfloëemin
hogereconcentratiesgeaccepteerd daneenslechtoplosbaarelementenisdan
relatiefmobielerviahetfloëem.Inhetlichtvandelaatstgenoemde theorie
isdeoplosbaarheidvano.a.CaenMninfloëemexudaatbestudeerd.Doorhet
toevoegenvanCaCl2 aanfloëemexudaatvanYuccaenRicinusisdemaximaleoplosbaarheid vanCa 2+ indezeexudatenbijbenaderingbepaald,bijoverschrijder
vandeoplosbaarheid ontstaateenneerslagdatdoormetingvandeabsorptie
bij400nmkwantitatief tebepalenis.InhetfloëemexudaatvanYuccablijkt
nog 7mgCa/lextraoplosbaartezijneninhetfloëemexudaatvanRicinusongeveer20mgCa/l.Natoevoegingvan*5CaCl2 aanhetexudaatofaandevoedingsoplossing ishet l,i Cainhetfloëemexudaatvrijweluitsluitend alsCa 2+aanwezig,zoalsvolgtuitderesultatenvanpapierelectroforese.DeoplosbaarheidvanCainhetfloëemsapisonderdezeomstandighedenwaarschijnlijkniet
debeperkendefactorvoordematewaarinCainhetfloëemvervoerdwordt.De
hoeveelhedenMnCl2 dieaandefloëemexudatenvanYuccaenRicinustoegevoegd
kunnenwordenvoordateenneerslagontstaatzijnresp.0,2mgen10mgMn/l,
endaarmeeveelkleinerdandehoeveelhedenCa.MangaanisinhetfloëemexudaatvanRicinusgrotendeelsalsionaanwezig,eenkleindeelisgebondenaan
complexerendeorganischeverbindingenmetmolecuulgewichtentussenL000en5000,
zoalsdoorgelfiltratievanSephadexgevondenis.Hetverslagvandezeproeven
isbeschrevenindepublikatiesvanB.J.vanGoorenD.Wiersmavan1974en
1976.
Zink isinhetfloëemexudaatbijnauitsluitend gebondenaannegatiefgeladen
organischecomplexenmeteenmolecuulgewicht tussen1000en1500 (B.J.van
GoorenD.Wiersma,1976).Nikkelenkobaltzijninhetfloëemexudaatgebonden
aancomplexerendeorganischeverbindingenmeteenmolecuulgewicht tussen1000
en5000.Hetgecomplexeerdenikkelenhetmeestegecomplexeerdekobaltzijn
gebondenaannegatiefgeladenorganischecomplexen (D.Wiersma,1978en
D.WiersmaenB.J.vanGoor,1979).
EenNieuwzeelandsegastmedewerker,M.Pritchard,heeftgeprobeerdde
complexerendeorganischeverbindingen teisoleren.Dooreenbeperktetijdvoor
onderzoek zijndeontwikkeldescheidingsmethodennietvoldoendegetestombetrouwbareconclusies tekunnentrekken,maardeontwikkeldemethodiek lijktin
principegeschiktomdebindingenvanmetalenaancomponentenvanhetfloeemexudaatteonderzoeken.
B. Verschenen

publikaties

sinds de aanvang van het

project

Goor,B.J.van,andWiersma,D.,1974.Redistributionofpotasium,calcium,
magnesium andmanganese intheplant.Physiol.Plant.31:163-168.
Goor,B.J.van,andWiersma,D.,1976.Chemicalformsofmanganeseandzinc
inphloemexudates.Physiol.Plant.36:213-216.
Wiersma,D.,1978.DechemischevormwaarinNienCovoorkomeninhetfloëemexudaatvanRicinuscommunis.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.14-78.
Wiersma,D.,andGoor,B.J.van,1979.Chemicalformsofnickelandcobaltin
phloemofRicinuscommunis.Physiol.Plant.45:440-442.
Wiersma,D.,1979.Deverdelingvanboriumintomate-enaardappelplantbij
eenverschillendvoedingsniveau.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota68.
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Wiersma,D.,1980.HetdistributiepatroonvanMn,Cu,NienCdinRicinus
communisplantenbijverschillendvoedingsniveau.Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Nota86.
Goor,B.J.van,andLune,P.van,1980.Redistributionofpotassium,boron,
iron,magnesiumandcalcium inappletreesdeterminedbyanindirectmethod.
Physiol.Plant.48:21-26.
C. Werkplan 1983
AfwerkingvaneenIB-nota(no.120)enafsluiting.
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A. Verslag

over 1982

Dedoelstellingvanhetprojectisominvoorbereiding zijndemaximaaltoelaatbaregehaltenaanzwaremetalen invoedingsgewassen tevertalennaargrenswaardenvandezemetalenindediversegrondsoorten.Ditwordtonderzochtd.m.v.
potproevenmetverschillendegrondsoortenengewassenentoevoegingenvanmeta^
lenindiversebindingsvormen (alszoutofinzuiveringsslib)enconcentraties
aandegrond.Hetonderzoekrichtzichindeeersteplaatsopcadmium ineen
gebiedvan0-10mgcadmiumperkggrond.Hierbijtreedtmeestalweiniginvloed
opdegroeivandegewassenop,terwijldezeweleenzodanigehoeveelheidcadmiumkunnenopnemendatzebijconsumptiedoordemensgevaarlijkkunnenzijn.
Ineenvakkenproefwordtnagegaan inhoeverrederesultatenvandepotproeven
metcadmiumoverdraagbaar zijnnaardepraktijk.Opdezelfdewijzealsvoor
cadmiumwordtdeopnamevanlooddoortarweineenpotproefmetzand-en
zavelgrondbepaald.
Devorderingenin1982zijn:

x)
Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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1) De relatie
tussen het cadmiumgehalte in degrond en het cadmiumgehalte
in
het
voedingsgewas
Deanalyseresultatenvanpotproevenmetzesgrondsoorten (zwareenlichteklei
incombinatiemetlageenhogepH,enzandgrondmetlaagenhooghumusgehalte)
enviergewassen (aardappel,tarwe,spinazieenwaspeen)zijnnubekenden
grotendeelsverwerkt.Bijomrekeningvandeconceptgrenswaardevan0,05mgCd
perkg (versgewicht)waspeenwerdenvoordediversegrondsoortendevolgende
grenswaardenvoorCdverkregen (grafischeextrapolatie):zwarekleimethoge
pH-1,1mgCdperkg,lichtekleimethogepH-0,7mgCdperkg,zwareklei
metlagepH-0,6mgCdperkg;voorzandgrondenmeteenhoogenlaaghumusgehalteenlichtekleimeteenlagepHwerdgeengrenswaardegevonden,omdatop
dezegrondenzelfszondertoevoegingvancadmiumdeconcept-grenswaardein
waspeenoverschredenwerd.Deopnamevancadmiumuitdegronddoorwaspeenwerd
beïnvloed doorgrondsoort,pH,humusgehalteenbindingsvormvancadmium inde
grond.
Inhettweedejaarvandevakkenproefwerdenachtereenvolgens spinazieen
waspeengeteeld.Opkalkhoudende zavelgrondgeteeldespinazieenwaspeennamen
indevakkenproefongeveerdehelftvandehoeveelheid Cdopvanhetgeenin
overeenkomstigepotproevenhetgevalwas.Ophumusarmezandgrondwerdeen
overeenkomstigresultaatverkregenvoorwaspeen,terwijlspinazieongeveer
evenveelCdaccumuleerdeindevakkenproefalsindepotproeven.Uitde
resultatenblijktdatinpotproevengevondenresultatennietrechtstreeks
overdraagbaar zijnnaardepraktijk.
2) De relatie
tussen het loodgehalte
in de grond en het loodgehalte
in het
voedingsgewas
Ineenpotproefmeteenhumusarmezandgrondeneenkalkhoudende zavelgrond
werddeopnamevanlooddoortarwekorrelnagegaanbijtoevoegingvanloodacetaataandegrond (0-500mgPb/kggrond)entoevoegingvanloodarmenloodrijkzuiveringsslib (overeenkomendmet4en12tondrogestofperha).Het
gehalteaanPbvandetarwevandezavelgrondvarieerdevan0,14 tot0,25mg/kg
versgewicht,alleenbijtoevoegingvan500mgPb/kggrondwerdeengehaltevan
0,42mgPb/kggevonden.Dewaarden.warenlagerdandeWestduitserichtwaarde
van0,5mgPb/kgtarwe.Toevoegingvanloodaandezandgrondgafeenstijging
vanhetloodgehaltevandetarwekorrel.Bijtoevoegingvan250en500mgPb/kg
grondwerddeWestduitserichtwaardezelfsmeteenfactorvanrespectievelijk
2en4overschreden.BijdehoogstePb-giftengaftoevoegingvanzuiveringsslib
eenietsmindersterkestijgingvanhetPb-gehaltevantarwe.
3) Chemische vorm van zware metalen in de grond en de beschikbaarheid
hiervan
voor de plant
Deresultatenvaneenexperimentmetgrond/zuiveringsslibmengsels,waarinna
verschillendebewaartijdenbij30°Cdechemischebeschikbaarheidmetdrie
extractiemiddelenendebiologischebeschikbaarheidmetspinaziewerdbepaald,
zijnvermeldinNota108vanhetIB.
B. Verschenen

publikaties

Wiersma,D.enVanLune,P.,1982.Deextraheerbaarheidvanzink,koper,nikkel
encadmiumuitgrond-zuiveringsslibmengselsindeloopvandetijd.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Nota108.
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1. Hetmaken van een rapport of publikatie over deproevenmet tarwe,spinazie,
aardappel enwaspeen over derelatie tussenhet gehalte aan cadmium van de
grond envanhet teconsumerendeel vandeplant.
2. Rapportering van depotproef over derelatie tussenhet gehalte aan lood
van degrond envan tarwekorrel.
3.Voortzetting van devakkenproef met als gewas zomertarwe.

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

6248

Projectnummer

308

Projecttitel

Evaluatie van bepalingsmethoden voor de
antifytopathogene potentiaal ingrond

t.o.v. Rhizoctonia
Contactpersoon

drs. G. Jager

Projectleider

drs. G. Jager

Overige medewerkers

H. Velvis

Tijdstip van afsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1975

solani

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Een verdere selectie vanhyperparasitaire isolaten van Verticillium
biguttatum
heeft één isolaat opgeleverd dat aandeverwachtingen leek tekunnen voldoen.
Het speurennaar isolaten diebij 8 °Cnog actief waren heeft niets opgeleverd
Deverkregen isolaten hebben eenminimum groeitemperatuur die iets beneden
15 °C ligt,wat tehoog isom indekoude grond inhet voorjaar actief tekunnenworden.
De isolatenmoeten sterk antagonistisch zijn,d.w.z.zowel antibiose als
parasitisme vertonen, zemoeten relatief snel groeien ophet oppervlak van de
ondergrondse plantedelen, zemogen niet geremd worden door toxinen die door
R. solani geproduceerd worden, zemoeten inde grond aan spruiten en stolonen
een grotemate van bescherming bieden tegen infectie door R. solani enmoeten
de concurrentie vanweinig ofniet antagonistische soortgenoten kunnenweerstaan. Het laatste ismoeilijk tebepalen; een toets ontbreekt.Zeker is,dat
individuen voorkomen dieweinig ofniet antagonistisch zijn.Wellicht zijn
dezemede oorzaak van het feit,dat enting met een antagonistisch isolaat op
zandgrond weinig effect heeft (concurrentie).

x)

Doorhalenwatniet van toepassingis.
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Het isnietgelukt degeringe groeisnelheid van Verticillium
biguttatum
noemenswaardig teverhogen doorhet toedienen van B-vitaminen aan demoutbiotonagar.Gistextractgaf eenmarginale verhoging van degroeisnelheid. De
sporuleringwerd evenwel bevorderd,watvoor debereiding van entmateriaal van
belang is.
Dr. Sudhir Meshram uit India (gastmedewerker van1maart-31 december 1982)
isoleerde een aantal bruikbare Azotobacter
chroococcum-stammen,die sterk
antibiotisch bleken t.o.v. R. solani.
Enkelevandeze isolaten bleken ingrond
de aardappelplant inderdaad tebeschermen tegen infectie door R.
solani
(laboratorium- enpotproeven).Publikaties hieroverkwamen inconcept gereed.
Enkelevan demeest belovende stammen zijngebruikt inonzeveldproeven in
grondenmet eenpHvan 7ofhoger.
Er zijn10veldproeven aangelegd, nl. 3 op zand- endalgrond ende anderen
opklei- en zavelgrond. Deproeven dienen voor debestudering vanhet effect
vanhet enten van depootknollenmet antagonisten,ofmengsels hiervan,opdé
sclerotiumbezetting van de oogst.Alsvergelijking diende de oogst verkregen
bijuitgaan van onbehandelde envan ontsmette poters. (Hetontsmetten gebeurdemet0,37oformalinebij 50-55 °Cgedurende 3minuten.Dezemethode laatgeen
residuen op deknollen achter). Degebruikte rassenwaren Bintje (7velden)en
Irene, Prominent en Civa (elk een veld). Deknollen zijn geoogst voorpootgoed,drieweken nahet doodspuiten.Ditgebeurde op zevenvelden ineind
juli, op tweevelden inde eersteweek van augustus en op één veld ishet loof
getrokken.Depootbehandelingwas:
0 -ontsmet + "dipsaus".
1 -niet ontsmet + "dipsuas".

2- "
3 _ ii
4- "

"
H

"

met V. biguttatum,

"
H

"

isolaatM73.
H
M180.
" Azotobacter
chroococcum of
Gliocladium
nigrovirens.
H

H

}

5- "
"
"
" eenmengsel van 2,3 en4 (elk1/3).
De laagste sclerotiumindices (gemiddeld)zijnvoor bijna elk veld verkregen
bijde oogsten van debehandelingen 5of 2.Als Azotobacter-isolaat J4was
gebruikt gaf behandeling 5de laagste index,anders behandeling 2.Op zandgrond inGasseltebleek behandeling 5 (Gliocladium
nigrovirens
plus twee
V. Jbiguttatum-isolaten) R. solani hetmeest teonderdrukken. Op eenkleigrond
bijUsquert gafhetzelfdemengsel slechts eengering resultaat; behandeling
3was hier debeste,gevolgd door 2.
Devariatie indeuitkomsten bleek nog groter dan vorig jaar;debehandelingen lagennu in twaalfvoud.Significante verschillenwaren niet vaak
aanwezig.Hetverschil tussen debehandelingen 5of 2ende onbehandelde of
de ontsmettewas vaak significant op deklei- en zavelgronden,mits deze niet
tedroog waren.Opde zand- endalgrondenwaren de sclerotiumindices over
het algemeen hoog;bijdebehandelingen 2 en 5 zijnde laagstewaargenomen.
Significante verschillen kwamennietvoor.Doordedroogte isvanaf eind juni
geennoemenswaardige antagonistenactiviteit meer opgetreden.
Stukjes van stolonen gaven inbegin juli,geïncubeerd op Rhizoctonia-planten,nergens een zichtbare uitgroei van Verticillium
biguttatum.
Van de
Sclerotienbleek evenwel een vrijnormaal percentage geïnfecteerd te zijn.De
antagonist was dusniet verdwenen,maar had zichop een belangrijke plaats
verschanst.Gliocladium-soortenwaren nu ruimer vertegenwoordigd dan normaal
(G. roseum, G. nigrovirens,
R. solani).
De isolatie vannog aanwezige
V. biguttatum
moestmet zorg geschieden; infecterende Gliocladium-soorten
bleken de V. biguttatum
snel teovergroeien, zodat deGliocladium over bleef.
Dereden,datwe eerder (Jager en Velvis,1979) G. roseum als voornaamste
antagonist van R. solani hebben vermeld, isachteraf bezien veroorzaakt doordat inwarme,droge zomers depopulatie van V. biguttatum
sterk terugloopt en
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dievanG. roseum zichsterkkanuitbreiden,zodatvandestolonennietsanders
danG. roseum wordtgeïsoleerd.(DatdepopulatievanG. roseum zichtegenhet
eindvanhetgroeiseizoenuitbreidtisnormaal,dochgewoonlijkmindersterk.)
Deproef inHarenmethetverschillend langindegrondverblijvenvanknollennahetdoodspuitenisdoordedroogte mislukt.Innormaalvochtigegrond
groeit V. biguttatum opSclerotien.Hoelangerditproceskanduren,deste
groter isdekans,datdeSclerotiengedoodworden.Bovendienkandeschilvan
deknollenbeterafharden,waardoor indrogingengewichtsverliestijdensde
bewaarperiodewordtverminderd. (HetIrene-pootgoedwerdgeëntmeteenhier
mindergoedgebleken V. biguttatum-isola.at,
M180.)
HeteffectvanentenvanIrenepotersmet V. biguttatum (isolaatM73)vlak
voorhetpoten,datopverschillendetijdstippenplaatsvond isnagegaanopeen
veld inHaren.Desclerotiumindicesvandeoogstvanpootgoedenvoorconsumptiezijngegevenintabel308.1.Deplantenvandeeerstedriepootdatakwamen
ongeveer tezelfdertijdop.
TABEL308.1.Heteffectvanentenmet V. biguttatum
schillendetijdstippenzijngepoot.

Pootdata

8 april

Enting

niet

M73
29 april

niet

13 mei

niet
M73
niet

M73
21 mei

M73

vanpotersdieopver-

Sclerotiumindicesvandeoogst
pootaardappel

consumptieaardappel

14
4
10
10
11
8
8
5

23
17
25
14
20
10
21
13

Aprilwaskoudendroog.Heteffectvanentingwasongeveergelijk.Bijde
pootaardappelenwarendeindicesvrijlaagenheteffectvanentingwasgering
alshetalaanwezigwas.Bijdeconsumptieaardappelen warendesclerotiumindiceshogerenheteffectvanentenleekgroter.Ineerdereproevenop
zandgrondwerdgevondendatdesclerotiumbezetting vandeknollendaaldenaarmate R. solani langerdeinvloedvanantagonistenuitdegrondonderging.Door
dedroogteheeft V. biguttatum injuli,enzeker inaugustusenseptember
weinigofnietskunnendoen,terwijl R. solani, dieeengroteredroogteresistentieheeftennogvochtkononttrekkenaandeplant,zichnogheeftuitgebreid.
Sclerotienvanknollenuitveldenbehandeldmetmiddelenterbestrijdingvan R. solani zijnonderzochtophuninfectiemetantagonistischeschimmels.HetmiddelMoncereen (Bayer)lietbijde gebruikteconcentratieweinig
Sclerotienoverendezewarenrelatiefhetminstgeïnfecteerd doorantagonisten.Bovendienkwamnogmaaréénsoortantagonistvoor,inlagereaantallen
danbijdeanderemiddelen,nl. V.
biguttatum.
BijCampogranD (BASF)-ontsmetting bleekhetpercentagevanmetantagonisten
geïnfecteerdeSclerotienconcentratie-afhankelijk enbijdelaagsteconcentratieevengevarieerd alsbijonbehandeldegrond.
Rhizolex (Sumitomo)gafietslagerepercentagesmetantagonistengeïnfecteerde
SclerotiendanCampogran.Hetconcentratie-effectwasonduidelijk.Bijde
laagsteconcentratievanhetmiddelwerdnl.hetlaagstepercentagegeïnfec-
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:308
teerdeSclerotiengevonden.
Heteffectvandemiddelen issterkafhankelijkvandegrond,misschiendoor
adsorptieaanorganischestof.HetaantalonderzochteSclerotienwasgering
ennietvooriederestofenconcentratiehetzelfde (25-100).
Deproefveldenleverdenmeerdan8tonaardappelknollenop,diezijngewassen,stukvoorstukbeoordeeld,geclassificeerd,gewogenengesorteerd.
Conclusies

1.Ookbijhetvroegpotenvanaardappelenheeftentenmet V. biguttatum een
gunstigeffectondankshetfeit,dat V. biguttatum bijdedannoglage
temperatuurnietgroeit.Kennelijk isdeoverlevingvoldoendeomlater
onderdrukkingvan R. solani tegeven.
2.Hoeweldepopulatievan V. biguttatum ernstigtelijdenheeftvandroogte,
blijftvrijveeloverleveninSclerotienvan R. solani.
3.Heteffectvanentenmetmeerdereantagonistentegelijkis
-bijeengoede
combinatie-groterdandesomvandeeffectenvaniederafzonderlijk.
B. Verschenen publikaties

Jager,G., Hekman,W.,enDeenen,A.,1982.TheoccurrenceofRhizoctonia
solanionsubterraneanpartsofwildplantsinpotatofields.Neth.
J.
PlantPathol.88:155-161.
Jager,G.,enVelvis,H.,1982.AantastingvanaardappelendoorRhizoctonia
solaniinafhankelijkheidvandeherkomstendematevanbesmettingvanhet
pootgoed.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.4-82,24pp.
C. Werkplan 1983

* Hetverderselecterenvanisolatenvan Verticillium
biguttatum en andere
antagonistenopbruikbaarheid vooreenbiologischebestrijdingvan R. solani
inverschillendegronden.
* Hettoetsenvandeverkregen isolaten,aparten
in combinatie,in laboratoriumproevenenlaterinveldproeven.
*Voorsterkbesmettegronden (zand-endalgronden)zalheteffectbestudeerd
wordenvaneenlageconcentratievaneenchemischbestrijdingsmiddelvoor
Rhizoctoniatoegediendaandegrondpluseenentingvanhetpootgoedmet (een)
antagonist(en).("Geïntegreerdebestrijding".)
* Bestuderingvanheteffectvanhaveralsvoorvruchtvooraardappelenopde
aantastingvanditgewasdoor R. solani. Alsvoorvruchten tervergelijking
zijntarwe,suikerbietenen aardappelengekozen.Erzijnnl.aanwijzingendat,
V. biguttatum frequentophaverwortelsvoorkomtendatdesclerotiumindexvan
aardappelknollennahavervaak lagerisdannaeenandergewas.
Eennieuweprojectbeschrijving zalwordengemaakt.
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A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar

A. Verslag over 1982
Inhetkader vanditproject zijn opkleigrond inFriesland tweeproeven uitgevoerd om teonderzoeken of debewering juist is,dat een fosfaatbemesting
inhet voorjaar altijd nuttig is,ook al isde fosfaattoestand hoog en iser
drijfmestgegeven.
Uit de opbrengsten van de eerste snede (driemaaitijden)blijkt,dat een
superfosfaatgiftbijT-som 100 °Cgeen invloed heeft gehad.
Als bijkomend resultaat van dezeproeven kanniet onvermeld blijven,dat de
drijfmest -ook die inhet najaar gegeven (beginnovember 1981)-eenduidelijk negatieve invloed op devoorjaarsgroeiheeft gehad,vooral op het
slecht ontwaterde perceel (tabel 309.1). Bedekking kan hier niet als oorzaak
worden aangemerkt,aangezien door deovervloedige najaarsregens de drijfmest
spoedig was afgespoeld van het gras.
Het isopmerkelijk dat eengedeelde drijfmestgiftvan40 ton een veel
kleinere opbrengstdepressie veroorzaakt dan een eenmaligegift.

^Doorhalenwatniet van toepassing is.

van daeitoaüQfflQdïBBÊfeBeBbïffidfflffiQg/projectverslag 1982

Vervolgblad nr. 1

Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer :6249
Projectnummer
:309
TABEL309.1. Opbrengsten zonder drijfmest enhetnegatieve effectvan 20en
40 tondrijfmest perhat.o.v.geendrijfmest.

Proefveld
No.

Maai tijd

P-AL

Opbrengst
zonder
drijfmest
(100kg/ha)

Negatief effect
(100kg/ha)

van drijfmest

20t
naj .

40 t
naj.

20 tnaj. +
20 t voorj.

2708 55
(ontwaterd)

I
II
III

25,6
35,5
58,1

-2,1
-0,9
-0,7

-4,6
-4,7
-3,3

-3,3
-1,5
-1,7

2709 79
(slecht
ontwaterd)

I
II
III

16,3
29,6
53,1

-4,4
-4,6
-5,5

-7,5
-8,6
-8,8

-4,9
-6,3
-7,5

Naast bovengenoemde proeven iseen aantal proeven aangelegd op graslandpercelenmet P-AL-getallenvan 20,36 en43.Deze proevenwerden aangelegd
bij 5P-niveaus:0, 35,70,140 en 210kg P2Oj per ha,terwijlvoor de eerste
snededriemaaitijdenwerdengekozen, teweten bij1000-1500kgd.s.,
2500-3500kg d.s.,enbij4000-6500kg d.s.per ha.Alleproeven reageerden op
fosfaat. Doordat er op drie data een eerste snedegewonnenis,kandevervroeging
van degrasgroei door fosfaatworden bepaald. Deresultaten hiervan zijngegeven in tabel 309.11.

TABEL 309.11.Vervroeging van degrasgroei onder invloed van P.

p2o5
kg ha - 1

Groe idagen vervroeging t.o.v.
1500 kgd •s.ha"x

35
70
140
210
gem.
P-AL

Pw

geenP205
2300kg

bij
d.s. ha - 1

IB2769
Opeinde

IB2770
Vorchten

IB2783
Holten

IB2769
Opeinde

IB2770
Vorchten

IB2783
Holten

2,0
1,8
2,0
0,8
1,6

0,5
0,8
1,5
1,8
1,2

1,5
2,5
2,2
1,8
2,0

2,8
2,2
2,5
1,2
2,2

0,5
0,8
1,8
1,8
1,2

1,5
2,5
2,5
2,0
2,1

36
19

43
34

20
26

36
19

43
34

20
26

Hieruit blijkt dat bij lagere P-AL-waarden meer vervroeging van de gewasgroei
optreedt, enwel des temeer naarmate ermeer gras geoogst is.

Gem.

1,5
1,8
2,1
1,6
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Voorlopige

conclusies

a)BijhogeP-AL-getallenheefteenbemestingmetfosfaatgeenzin.
b)BijlagereP-AL-getallen treedtweleenreactieopeenbemestingmetfosfaatop.Hierdoorwordtinhetvoorjaarhetweidestadiumongeveer2dagen
eerderbereikt.
c)Drijfmestheefteennegatief effectopdegrasopbrengst,zelfsbijtoediening inhetnajaar,metovervloedigeregenvaldirectnatoediening,zodatalledrijfmestvanhetgraswasafgespoeld.
B.C. Werkplan 1983
Erwordenvoorbereidingenoppercelengetroffenomin1984eenaantalproeven
metfosfaatopgraslandgedurendehetgeheleseizoentekunnennemen.
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B. Verschenen publikaties
C. Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Zie project2 9 3 .
B. Verschenen

publikaties

Arnold, G.H.,enHag,B.A.ten,1982
Bedrijfsontwikkeling 1 3 :403-408.

. Rijenbemesting metfosfaat bij snijmais.

C. Werkplan 1983
Afsluiting experimenten in 1 9 8 3 .

x)
'Doorhalenwatniet vantoepassingii
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
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A. Verslag over 1982
Alstroemeria
Indenazomervan1981werdophetmeerjarigeN-enK-bemestingsproefveld
onderglasophetproefstationteNaaldwijkalstroemeriauitgeplant.Hetlag
indebedoelingdeverschillendebemestingsniveaus tehandhavendoorbijmesten
viaderegenleiding.Doorhetzeerintensiefberegenen luktedezeopzet
slechtstendele.Enkelekerenisdaarom ingegrepenenzijnmeststoffenmetde
handuitgestrooid.Deopbrengstenzijnapartvoordedriecultivarsgenoteerd,
maarnognietverderuitgewerkt.
Amaryllis = Hippeastrum
Opvierpraktijkbedrijvenzijnstikstofbemestingsproevenvaneenvoudigeopzet
uitgevoerdmetvierN-trappen indrievoud.Dooropbasisvangrondanalyse
enigemalenbijtemesten isgestreefdnaarhethandhavenvandeverschillen
ontstaandoordediversevoorraadbemestingen.Vantweeproefveldenwerden
bloemengeoogst.Debloemproduktiebleekniettewordenbeïnvloeddoorde
bemestingstoestand vandegrondwaarindebloeibarebollenwerdenuitgepoot.
Bijhetoprooien is van70à80plantenperveldjehetgewichtaan loofen
bolbepaald (tabel313.1).
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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TABEL313.1. Gemiddelde bol-en loofgewichten vanAmaryllis.

ON

Proefveld

g per

V

bol
loof

G

bol

B

bol

H

bol

Gemiddeld

bol

loof
loof
loof
loof

521
563
369
226
408
383
342
101
410
318

IN

2N

4N

Wiskundige verwerking

545
564
359
242
402
447
316
84
406
334

501
495
347
243
395
440
344
170
397

n.s.
4Nvs1t/m 2NP= 0,02
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
P<0,01
n.s.
n.s.

plant

537
550
384
252
393
417
311
78
406
324

337

Van deproefvelden isplantmateriaal verzameld voor chemische analyse envoor
het opstellen van eenmeststoffenbalansvoor deze teelt,waarbij indepraktijk het loof doorgaans terplaatse blijft liggen endoordegrond wordtheengewerkt.Erstaan gemiddeld 30planten perm 2 . Uitgaande van de gemiddelden
in
bijgaande tabel leert een berekening dater1000kgloof per 100m 2achterblijftenongeveer 1200kgaanbollenwordt afgevoerd. Een voorlopige schatting vandebemestendewaarde van het achterblijvende loof is:50kgorganische
stof,1,5kgN,0,5kgPOj
5
kg1^0per 100m2.
2 en
B. Verschenen publikaties
Roorda van Eysinga,J.P.N.L. enMeijs,M.Q.van der,1982.Bemesting van
Gypsophila onder glas.Vakbl. Bloemisterij 37no.20,pp.34-35.
C. Werkplan 1983
Uitwerken enpubliceren van eerder verzamelde gegevens.Teelt van Amaryllis
op
hetmeerjarigeN-enK-bemestingsproefveld onder glas teNaaldwijk.
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B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over1982

Hetprojectisafgeslotenmetonderstaandepublikaties.
B. Verschenen publikaties

Dilz,K.,1981.Destikstofbemestingvanzomergerst.Negenjaarervaringmet
stikstofbemesting enstikstofgrondonderzoek opeenbedrijfoplichtezandgrond.Stikstof97:419-423.
Dilz,K.,1981.Thenitrogenfertilizationofspringbarley.Evaluationof
fertilizerrecommendationsbasedontheanalysisofmineralnitrogenin soil
PlantSoil61:269-276.
C.
-

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Er isdit jaarniet aanhetproject gewerkt.
R

C. Werkplan 1983
Bewerking en, indienmogelijk, publikatievangegevens•

x)
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Zwaveloxydatie

in

mijnafval

Tot nu toe isvan de opdrachtgevers geen reactie vernomen omtrent de verrichte
werkzaamheden; daarom isniet verder gewerkt aanhetmodel.

Aëratie

van wortels

en

wortelsystemen

Dr.ir. G.P.Wind vanhet ICWheeft op ons verzoek voor een zandgrond berekend
hoe lang naheftige regenbuien het vochtgehalte van de toplaag eenzekere,
voor de aëratiekritische,grens overschrijdt.Hoewel dergelijke berekeningen
eennuttige indicatie kunnen geven van teverwachten moeilijkheden, lijkt het
beter eendergelijk model uit tebreidenmet eengedeeltewaarin diffusie,
massastroming en consumptie van zuurstof worden berekend.
Inoverleg met ir.Boels vanhet ICW isbesloten omhet ICW-model SWATRE,
dat dewaterhuishouding van een begroeide grond simuleert uit tebreiden met
een sectie die transport door diffusie enmassastroming, en consumptie van
zuurstof berekent.Hier is een beginmee gemaakt.
Een eerste artikel omtrent de gevolgen voor de zuurstofvoorziening van een
wortel door gedeeltelijkeblokkade van de omtrek is in concept gereedgekomen.
^Doorhalenwat niet van toepassing i
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HetzalaanPlantandSoilterpubllkatiewordenaangeboden.
Vannuafaanzaloverditonderdeelgerapporteerdwordeninhetverslag
vanproject360.
Transport van ionen naar een
plantewortel
Eriseenbegingemaaktmethetschrijvenvaneenartikel (voorPlantand
Soil)datderesultatenvaneeneerderverschenenrapport (ziejaarverslag
1981)zalbespreken.
Inaansluitingophetonderzoeknaardeinvloedvangedeeltelijkeblokkade
vanhetworteloppervlakvoordezuurstofvoorziening isnagegaanwateenderge>
lijkeblokkadezoukunnenbetekenenvoordevoorzieningvanvoedingsstoffen
vandewortel.Alsmenuitgaatvanindetijdconstanteopnameenalleen
diffusietransport,kanbewezenworden (DeWilligen,1981,Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.6-81)datzonderenigeblokkadeuiteindelijk eenzgn.steadyratesituatieontstaat.Ineendergelijkesituatiedaaltdeconcentratierondoir
deworteloveralevensnel.Dooraantenemendatzo'nsituatieookontstaat
bijgedeeltelijkeblokkadevandewortel,kanhetprobleemanalytisch-wiskundigopgelostworden,zijhetdatdeoplossingeenzodanigevormheeft,dat
berekeningenm.b.v.decomputermoetenwordenuitgevoerd.Erzijnoriënterende
berekeningengemaaktomtrentdeinvloedvanadsorptieenblokkeringopde
beschikbaarheidvannutriënten.Eenvoorbeeldvanderesultatengeeftfig.
317.1,waarinderelatieveuitputtingvanhetnutriëntophetmomentdatde
aanvoervanuitdegrondnietmeerkanvoldoenaandeopname-eisenvandewortel,
weergegevenstaatalsfunctievanhetpercentagevanhetworteloppervlakdat
nietgeblokkeerd is,bijverschillendewaardenvandeadsorptieconstante.

worteldichtheid1cm/cm
rel.uitputting

k=100

0.5
1
fractienietgeblokkeerd

Figuur317.1.Voorbeeldvanderesultatenvanoriënterendeberekeningenover
deinvloedvanadsorptieenblokkeringopdebeschikbaarheidvan
nutriënten.

Conclusie
Gedeeltelijkeafsluitingvanhetworteloppervlak kanvoordeionenvoorziening
vaneenplantewortel,metnamevoordieionendiedoordegrondwordengeadsorbeerd,vanbetekenis zijnvoordetotaleopname.
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Overige

activiteiten

Aan drs.P.del Castilho isassistentie verleend bijhet zoekennaar enhanteren vaneengeschikt computerprogramma.
B.C. Werkplan 1983
Verdere ontwikkeling computermodel voorwater en zuurstofhuishouding.
Nadere uitwerking van de consequenties vanblokkade voor de ionenvoorziening
Gereedmaken van een artikel voor Plant and Soil over rol en betekenis van
mass flow endiffusie voor transport van ionennaar eenplantewortel.
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Projecttitel

Dechemischesamenstellingvanonder
glasgeteeldegroenten inverbandmet
hunconsumptiekwaliteit

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.J.P.N.L.RoordavanEysinga

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1979

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde v o o r t z e t t i n g
JtflSë&gflflgfaiBgXJe^^

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1982
St

ikstofbemestingsproeven

Omopnieuwgeoriënteerd tezijnoverdeinvloedvandestikstofvoorziening
opopbrengstennitraatgehaltevanslazijnenzulleneenaantalbemestingsproevenmetgenoemdgewaswordengenomen.Ookmetanderegewassen (ijsbergsla
enspinazie)werdenofwordenproevenuitgevoerd.
Metijsbergslawerdenoppraktijkbedrijvenindeherfsttweeproevenverzorgd.Zehaddeneenteleurstellend resultaat:dekwaliteitvanhetprodukt
liettewensenoverenertradveelbolrotop.Hoewelhetstikstofgehaltein
degrondvoordeaanlegvandeproevenlaagwas (<0,5mmolNOjper1grondextract)reageerdehetgewasnietduidelijk inopbrengstopverschilinNgift.Alsoorzaakkunnentweefactoreneenrolhebbengespeeld:hogetemperaturenenteruimwatergeveninhetbeginvandeteelt.Ookhetnitraatgehalte
inhetgewas (rond2200mgNOjperkgversgewicht)reageerdenietduidelijk
opéénproefveld (vanhetandereproefveld ishetgehaltenognietbekend).
OoktoedieningvanDidin,samenmetzwavelzureammoniak,werdbeproefd.Op
éénproefveld gafditeenverhoging,ophetandereeenverlaging inproduktie
x)
Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Dekwaliteitgingachteruitdoordatwatmeerdroograndoptrad.Deinvloedop
hetnitraatgehaltewas (opeenproefveld)miniem.
Metspinaziewerdentweeproefveldenverzorgd.Eéngafweinig invloedopde
produktietezien,indeanderewasheteffectvandestikstoftrappenpositief
endatvantoepassingvanDidinnegatief.Erlopennogtweeproeven.
Metslawerdentweeproefveldenverzorgd;erlopennogtweeproeven;andere
zullenwordenaangelegd.
Nitrificatieremmers
Ineenproefmetslaonderglasopeenpraktijkbedrijf opzavelgrond gafstikstof indevormvanAlzodin (zwavelzureammoniakplusdicyaandiamide)een
evengroteproduktiealskalkammonsalpeter (slavanongeveer20kgper100
stuks).DemetAlzodinbemesteslawasietsdonkerderenmeeropgerichtvan
vorm.Dezeslahadeenietslagernitraatgehalte (3900mgNO^ perkgvers
gewicht)dandiebemestmetkalkammonsalpeter (4400mgNO3).
OokdooreenaantaltuinderswerdAlzodinvergelekenmetdevoordatbedrijf
normalebemesting.OpdriebedrijvengafAlzodingeenverlagingvanhet
nitraatgehalte (datvarieerdevan3200tot5500mgNOjperkgversgewicht),
opvierbedrijvenliephetgehaltebijnormalebemestinguiteenvan3050tot
4200mg,tegenover2700tot3500mgNO3 bijbemestingmetAlzodin.Procentueel
kwamdeverlagingneerop0tot487<>,met207»alsgemiddelde.Alzodinhadgeen
duidelijkeinvloedopdeproduktie,welgingdeuiterlijkekwaliteitiets
achteruit;ookdegevoeligheidvoorrandnamietstoe.
Intweekassen,éénlichtenéénzwaarverwarmd,werdeenaantalzelden
geteeldegroentegewassenverbouwdenwerd toedieningvanzwavelzureammoniak,
welennietvoorzienvandicyaandiamide,beproefd.Hetbleekdatdezenitrificatieremmerbijveelgewassenverbrandingvandebladrand (koolsoorten,o.a.
paksoi)ofvandebladpunt (uienprei)veroorzaakt.
Injectie
met ammonia
Slawerdgeoogstvaneenproefveld opeenpraktijkbedrijfwaardeinvloedvan
dedieptevaninjectievanammoniawerdbestudeerd.De0-Nveldjes-dieals
vergelijkingwarenopgenomen -blevenduidelijkachteringroeienleverden
slavan15kg (per100stuks),ondiep injecteren (5cm)leverdezwaresla
(21,5kg);bijdiepinjecterenbleefdeproduktieduidelijkachter (slavan
17,5kg). Deresultatenvandezeentweeeerdergenomenproevenmetinjectie
vanammoniawerdentoteenpublikatieverwerkt.Deinstralingopdedrie
proefveldengemetenoverdelaatstedecadevoordeoogstisvergelekenmet
hetnitraatgehalte inhetgewas.Deresultatenstaanindevolgendetabel.
Proefveld

Instraling
J/cm2/decade

K
Q
D

4036
7899
17230

Nitraatgehalte ingewas,
mgNO3 perkgversprodukt
4000
2800à3000
1800à2500

Rassenproeven
Monsterswerdengenomenvooranalyseopnitraatvanrassenproevenmetradijs,
bloemkool,bonenenpaksoi.Inhetalgemeenkomenertussendegangbarerassen
kleineverschillen innitraatgehalte inhetgewasvoor.Bijpaksoi,metvrij
veelnitraat,bevattehetrijksteras207,meerenhetarmste 207,mindernitraatdanhetgemiddeldevan3500mgNO,perkgversbijoogstinbeginnovember.
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Inventarisatie
Vanweinigverbreidegroentenwerdenmonstersverzameld enopnitraatgeanalyseerd.Ookopanderewijzenzijngegevensverzameldovermeergangbaregewassen.Eenvrijvolledigoverzichtvanalleglasgroenten isthansaanwezig.
Welontbreektvoordemeestegewassen-slaenradijsvormeneenuitzondering -eenbeeldvanhetverloopvanhetnitraatgehaltegedurendehetjaar.
Teelt van radijs op grond
Inhetverslagjaar isenigemalenachtereenradijsgeteeldopgrindwaardoorheen
enkelemalenperdageenvoedingsoplossingwerdgeleid.Dezeteeltwijzebleek
goedmogelijk.Hetgrindmoetineenlaagvantenminste1,5cmdikteworden
toegepastomalgengroeitevoorkomen.Hetgrindmagniettefijnzijn(niet
<2mm).Doorhetweglatenvandestikstofuitdevoedingsoplossingenige
tijdvoordeoogstwerdgetrachthetnitraatgehalte inhetgeoogstproduktte
verlagen.Ditluktindewinterslechtsmatig,indezomerdaalthetnitraatgehaltebinnenenkeledagenaanzienlijk.Deoorzaakvoorditverschilisvermoedelijkmeerledig:delekvannitraatuitdevacuoleislichtafhankelijk
(meerlichtmeer "lek"),groteregroeisnelheid enduseensterkerverdunningseffectindezomer.
Langzaamwerkende ureum (Osmocote)
EeneenvoudigproefjemetradijsleerdedatOsmocote40,opbasisvanureum
en3à4maandenwerkzaam,eenzelfdeeffecthadopdeopbrengstenhet
nitraatgehalte indeknollenalsgewoneureum.Toepassingvanureumof
Osmocote40biedtdusgeenmogelijkheid hetnitraatgehalte inditgewaste
verlagen.
C02 -dosering
Doorslaopteteleninemmersgevuldmetbemestveenkondenhalfwasplanten
gedurendedriewekeninkooienwordengeplaatst,waarindiverseCOi,-concentratieswerdengehandhaafd.Deopbrengstreageerdeduidelijkgunstig,tot
ruim207omeeropbrengsttenopzichtevannormaalC02-gehalte (0,03%).Het
nitraatgehalteinhetgewas(rond3800mgNO,perkgversgewicht)werdniet
duidelijkbeïnvloed.
Nitraat en bromide
InsamenwerkingmethetCentraalBureauvanTuinbouwveilingen zijnmonsters
verzameld engeanalyseerd,voorheteetbaredeeldoorCIVOteZeist,voor
hetoverigedoorhetProefstationteNaaldwijk.Ditlaatstehoudtinbladmonstersbijtomaat,loofbijradijsenpeenenverdergrondmonsters.De
gegevensvantomaatzijnnognietverwerkt,dievanradijstendele.In
januarit/mmaartwerden42radijsmonstersverzameld,inmeit/mjuli53.
Devolgenderegressievergelijkingenwerdenberekend:
jan-maart y=204x+1909 r=0,30
mei-juli y=571x+1257 r=0,50,
waarinx=mmolNOj/lgrondextract,eny=mgNO3 perkgversprodukt.Hieruitblijktdat indewintermaandenhetnitraatgehalte inhetgewashoger
ligtdanindezomerendathetnitraatgehalte indegrond 'szomerseen
grotereinvloedheeftdanindewinter.Voorbromideingrondengewaswerd
ookeenverbandgevonden,maarditkonaanzienlijkwordenverbeterd doorook
hetnitraatgehalte inderegressieberekening tebetrekken:
y =1,3a -8,7b +13,9 r=0,69,
waarina=umolBr/lgrondextract,b=mmolNO3/lgrondextracteny=mgBr
perkgversprodukt.Meernitraat indegrondverlaagtdushetbromidegehalte
inderadijsknol.
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Monsterspeen (loofenwortel)werdenverzamelduitkassenenvanplatglas
(gelichtepeen).Hetverband tussennitraatgehalte ingrondengewaswas
matig,dattussenbromideingrondengewasredelijk (r=
+0,60).Bijpeen
werdgeeninvloedgevondenvanhetnitraatgehalte ingrondophetbromidegehalteinhetgewas.
B. Verschenen publikaties

Spaans,L.,1982.Resultatenvaneenpottenproefwaarbijdeopnamevanbromide
doorslaisvergelekenbijnormaalenextrawatergeven.Proefstn.Tuinb.
Glas,Naaldwijk,InternRapp.1,2pp.
Spaans,L.,1982.Hetbromidegehalte inslaopenkelepraktijkbedrijven,alsmedehetgehalteingrondvoorennatoepassingvanmethylbromide.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternRapp.3,5pp.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.enM.Q.vanderMeijs,1982.Verslagvaneen
proefmetgeïnjecteerdeammoniaenN-servebijChinesekool,geteeldonder
•glas.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternRapp.15,3pp.
Bes,S.S.deenL.Spaans,1982.Bromideconcentratie indegrondnaontsmettingmetdiversemiddelen.GroentenFruit38,no.11:51.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.enM.Q.vanderMeijs,1982.ProefmetOsmocote
40bijradijsonderglas (juni1982).Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,
InternVersl.63,3pp.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.enCl.Mol,1982.Hetnitraatgehaltevanrassen
paksoi,geteeldonderglas,Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternRapp.
66,2pp.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.enM.Q.vanderMeijs,1982.DeinvloedvanC02doseringophetnitraatgehaltevansla.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,
InternVerslag67,2pp.
RoordavanEysinga,J.P.N.L.enL.Spaans,1982.Eenonderzoeknaarhet
nitraat-enbromidegehalte inonderglasgeteeldepeen.Proefstn.Tuinb.
Glas,Naaldwijk,InternVerslag 70,6pp.
C. Werkplan 1983

Verslaggevingeerderuitgevoerdonderzoek.
Voortzetting stikstofbemestingsproevenmetsla,enmogelijkspinazie.
Beproevingvanteeltvanspinazieopgrindcultuur.
Proevenmetnitrificatieremmers,o.a.toepassingswijze.
Uitvoeringvanproevenmetlangzaamwerkendestikstofmeststoffen.
Bestuderenvanheteffectvanherhaald stomenenspoelenvangrondopde
naleveringvanbromide.
Maatschappelijke

relevantie

Hetonderzoekbetreffendehetnitraatgehalte inhetgewasheefteengrote
maatschappelijkerelevantie,ditmogeo.a.blijkenuitdetitelvaneen
voordrachtgehoudenteBadGodesberg 7-8oktober1982:Nitrate,nitrite,
originofcontinuousanxiety",gehoudendoorEllen&Schuller,medewerkers
vanhetRIV.Zijpleiten ervoor extreemhogenitraatgehalten ingroentente
voorkomen,ennatestrevendebelastingmetnitraatennitrietvoordemens
opeentechnologischeneconomischacceptabelminimumtehouden.
Demogelijkhedenominbladgroenten indewinteronderglaseenlaagnitraat
gehalteterealiserenzijnbeperkt.Verminderingvanhoeveelheid stikstofmest
stofkanextreemhogewaardenenigszinsvoorkomen.Toepassingvannitrificatie
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remmersvraagtnogveelonderzoekwildezebenadering eenbetrouwbareverlagingzekermaken.Aanhetgebruikvanremmerszalvermoedelijk altijdhet
bezwaarblijvenklevendateenrelatiefgrootaanbodvanammonium,invergelijkingmetnitraat,dekwaliteitvanveelgewassennegatiefbeïnvloedt.Teelt
opsubstraatmetweglatenvanstikstofenigetijdvoordeoogstlevertgeen
veelbelovendperspectiefvoorteeltindewinter,enookhierzalnogveel
onderzoeknodigzijn.Hetisvooreenonderzoekerophetgebiedvandebodemvruchtbaarheidminderprettigoptemerken,maarhetdienttochtegeschieden:
degrootsteverwachtingtenaanzienvanmogelijkhedenhetnitraatgehaltein
groententeverlagenligtbijdeveredeling.

PROJECTVERSLAG 19 32
Instelling

IB

Registratienummer

6587

Projectnummer

319

Projecttitel

Optimale groeivanconiferenenericaceeénopzand door toevoegingvan veenproduktenenverlagingvandepH

Contactpersoon

dr.ir.J.van
derBoon

Projectleider

dr.ir.J.van
derBoon

Overige medewerkers

ing.A.Das,ir.H.Niers

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1978

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
In1982werden geen proeven genomen,maar werd veel aandacht besteed aande
verslaggeving vanhetinvorige jaren verzamelde proefmateriaal.
B.C. Werkplan 1983
Voortzettingvan hetverslaanvan
deproefresultaten.

^Doorhalenwat nietvantoepassing
is.
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Instelling

IB

Registratienummer

6588

Projectnummer
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Projecttitel

Maatregelentervoorkomingvanboriumgebrekbijverschillendegewassen

Contactpersoon

dr.ir.K.W.Smilde

Projectleider

dr.ir.K.W.Smilde

Overigemedewerkers

ing.B.vanLuit

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1978

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgei

ongewijzigdevoortzetting

as:

A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982

Aanditprojectwerdnietgewerkt. Er
B.C. Werkplan1983

Publikatievanderesultaten.

x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingi<

wordtgeenverderonderzoekuitgevoerd.

PROJECTVERSLAG 19 82

Instelling

IB

Registratienummer
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321

Projecttitel

Opkweekvanlaanbomenopsteenwol

Contactpersoon

ing.A.Das

Projectleider

dr.ir.J.vanderBoon

Overigemedewerkers

ir.H.Niers

Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1980

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Bijhettelenvanlaanbomenopsteenwolwordteenwortelstelselverkregen
datvrijisvanparasieten,watvoordeexportgunstigkanzijn.Invoorgaande
jarenwerdenmetsuccesbomengeteeldop6-literblokken.In1982werdonderzochtofteeltinpottenmetgrofwateropnemend steenwolgranulaatmogelijkis
enwelkepotgrootteminimaalnodig is.OokwerdgeëxperimenteerdmetRHP-handelspotgrond,gemengdmetverschillendehoeveelhedenwateropnemend enwaterafstotend steenwolgranulaat.
Degebruikteproefbomen, Prunus padus Colorata'
'
en Ulmus
carpinifolia
'Wredei',groeidenzwakendaardoortekendenzichdeeffectenvandebehandelingennietgoedaf.Overhetgeheelgenomenbleefdetoenameinstamlengte
achterbijdeteeltinpottenvan1liter;teeltin3-literpottenwasmeestal
nogwatgunstigerdandiein6-literpotten.
Deteeltopsteenwolgranulaat inpotverliepgoed.Mengingvanwaterafstotenc
granulaat
metRHP-handelspotgrondterverbeteringvandelucht-enwaterhuishoudinggafnietdebeoogdebeteregroeivandeplanten.

x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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B.C. Werkplan 1983

Verslaggeving.Gepoogdzalwordenmeerinzichttekrijgenindeeisenwelke
bomeninpotstellenaandefysischekwaliteitvandepotgrond.Opdezewijze
zoudennieuwematerialenophetlaboratoriumgetoetstkunnenwordenzonderdat
uitgebreid teeltonderzoeknodigis.
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Projecttitel

Minimaalbenodigdwortelvolumebijde
teeltvangewassenopkunstmatigesubstraten

Contactpersoon

drs.M.vanNoordwijk

Projectleider

drs.M.vanNoordwijk

Overigemedewerkers

G.Brouwer

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1978

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting
qöXJXXKÉX

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag

over 1982

Ditjaariseenafsluitendeproefuitgevoerdmetkomkommers ineenrondstroomcultuurbijgevarieerdepotgrootte.Deproefwasbedoeldomhetverbandtussen
potgrootteenwortelontwikkeling teonderzoekeneneenkritiekeomvangvoor
hetwortelstelselvasttestellenvoorhetmaximaalfunctionerenvandespruit
Deeerdereinzichtendatwatertekortheteerstproblemengeeftbijeenbeperkt
wortelstelsel invoedingsoplossing lekenbevestigd teworden.Ineenperiode
inaugustusmetzeerhogeinstralingblekendegrootstepotmaten (18-1pot,
gevuldmetgrofzand)dehoogstekomkommerproduktietegeven.Inderestvan
deproefgavenplantenoppottenvanaf61evengoederesultaten.Debinnen
ditprojectverkregeninzichten inhetvoordepraktijkteeltbenodigdesteenwolvolume (insamenhangmetdegietfrequentieenuitspoelingvanmineralen)
zijnverderuitgedragennaartuinbouwvoorlichters enviaeenartikel inde
Tuinderij.
Heteerderewerkoverfysischekwaliteitsnormenvoorsteenwolenvergelijkbaresubstraten isvoortgezet insamenwerkingmethetproefstation teNaaldwijk.Eensimpelemetingvandecapillaireopstijging lijktzinvolleinformax)
Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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tietegeven,overeenkomendmetvoorlopigeervaringenbijhetopkwekenvan
tomatenindediversematerialen.
B. Verschenen

publikaties

Noordwijk,M.van,1982.Minimalebeworteling enmaximaleefficiëntie?
Tuinderij62no.8:28-31.
C. Werkplan 1983
Uitwerkingenverslaggevingvandeverrichteproeven.
Opbescheidenschaalvoortgaanmetfysische-kwaliteitsmetingen.
Afsluiting.
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Instelling

IB

Registratienummer

7217

Projectnummer

323

Projecttitel

Meetmethodenencriteriavoorheteffect
vanbestrijdingsmiddelenopdemicroflora
endeenzymactiviteit indegrond

Contactpersoon

ir.G.Lebbink

Projectleider

ir.G.Lebbink
mevr.E.0.Biewenga,G.vanderBoom,
drs.H.G.vanFaassen,M.R.Veninga

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1981

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
1. Toetsing werkzaamheid
nitrificatieremmers
T.b.v.project IB318 (vdB)werdeenpotproef (IB6424)uitgevoerd.Dewerkzaamheidvan4nitrificatieremmersdieintweeconcentraties,tegelijkmeteen
stikstofbemesting indevormvanammoniumsulfaatofureum,aaneenviertal
grondsoortenwerdentoegediendwerdonderzocht.Alsremstofwerdtoegepast
Nitrapyrin (NS),AAterra (AA),DCD (DC)enAM (AM);grondsoortenwareneen
humeuzezandgrond (ob)metpH-KCl5,8,duinzand (dz)metpH-KCl8,9,lichte
zavel (lz)metpH-KCl 7,0envenigeklei (vk)metpH-KCl6,4.Detoegepaste
hoeveelhedenopbasisvanzuiverestofbedroegenvoorNSenAA2,42 (1)en
19,36 (2)mgperliterpotgrond envoorDCenAM4,84 (3)en38,72 (4)mgper
literpotgrond.Deincubatieduurvoordz,lzenvkbedroeg6wekenbijeen
constantetemperatuurvan20°C,voorob12wekenbijeenconstantetemperatuurvan10 °Cen20 °C.Gemetenwerddenitraatvorming,enineenaantal
objectentevensdenitrietvorming.Denitraatvorming indzwasvrijwelafwezig,
ook zonderdetoevoegingvanremstoffen.Bovendien liephetmineraal-stikstofgehalteterugindz;waarureumwasgegeven,wordtna6wekennogmaareenkwart
teruggevonden.Deresultatenverkregenbijdedrieanderegrondsoortenzijn
samengevat intabel323.1.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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TABEL323.1.Effectvanviernitrificatieremmersbijdriegrondsoorten.

12wk

Incubatieduur

6wk

6wk

Temperatuur

20°C

20°C

10°C

20 °C

10°C

Grondsoort

vk

lz

ob

ob

ob

ob

+
++
++
_

++
++
+
++
+
+

++
++
+
++
++
++

++
++
+
_

++
++
+
++
++
++

Middel
NS
NS
AA
AA
DC
DC
AM
AM

Conc.
1
2
1
2
3
4
3
4

++=minderdan257«vandetoegevoegdestikstofgenitrificeerd
+ =257o-507«.vandetoegevoegdestikstofgenitrificeerd
-=757o-1007«vandetoegevoegdestikstofgenitrificeerd

Degrondsoortenwaartoedieningvanremstoffeneffecthadzijnobenlz.Het
meesteffectiefwasNS,gevolgddoorAAenDC.AMhadgeeninvloedopde
nitraatvorming.Verlagingvandeincubatietemperatuurvan20 °Cnaar10°C
leiddetoteenlangdurigereensterkereremmingvandenitrificatie.Opvallend
washetsterkeeffectvanDCbij10 °C.Ingeenvandegrondsoortenwerd
nitrietgevonden.
2. Sterilisatie
van grond met behulp van
gammastraling
Eenproefwerduitgevoerdmetonzebeide"standaard"-grondenvanIB2437
(zandgrond)enIB0018 (zavel).Naindrogenvandegrondbijlagetemperatuur
(2°C)werdenzijverdeeld indrieporties;hetvochtgehaltewerdgebracht
opresp.307«,507>en707»vandewatercapaciteit.Submonstershiervanwerden
blootgesteldaanverschillendedoses straling,nl.0;1;2,5en5Megarad.
Metbehulpvandeverdunningsplaatmethodewerdvastgesteldwelkpercentagevan
deorganismendebehandelinghadoverleefd.Bijdedosisvan1Mradvarieerde
ditvoorbeidegrondsoortenvan0,037«.tot0,07o,bijdetweeanderedosesvan
0,017otot0,07«.Heteffectvandestralingwerdnietbeïnvloeddoordegekozen
vochtgehaltes.Nakleuringmetmethylblauwofbengaalsrosevondeendirecte
microscopische tellingvanhetaantalmicro-organismen ingrondplaats.In
tegenstellingmethetresultaatvandeplaatverdunningsmethodebleekhetaantalorganismeninwelennietbestraaldegrondnietteverschillen. Directe
tellingen zijndusnietgeschiktomstralingseffectentemeten.Naasttellingenwerddeurease-activiteit (u.a.)ingrondbepaald. Indezandgrond
leiddebestraling inhetalgemeentoteenverhogingvandeu.a.;hoehogerde
dosis,hoehogerdeu.a.Voordezavelwashettegengesteldehetgeval:hoe
hogerdedosisstraling,hoelagerdeu.a.Verhogingvanhetvochtgehalte
leiddetoteenkleineverminderingvandeu.a.
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3. Incasseringsvermogen
van de bio-activiteit
in grond
Uitderesultatenvanonderzoekbetreffendeproject IB348 (vF)ontstondde
vraaghoevermeninhetbiologischegebeurenindegrondzoumoeteningrijpen
vóóreenvertragingvandebiologischeprocessenzouplaatsvinden.Omdatuit
eerderonderzoekdeindrukwasverkregendatdekwetsbaarheid vanhetbodemlevenvoorchemischeingrepenafhangtvanhetjaargetijdewaarindezeingreep
plaatsvindt,werdzowelinhetvoorjaaralsnajaareenveldproefaangelegd.
Voorjaar1982werden IB0023 (Lovinkhoeve)enIB2818 (IB-boerderijHaren)
aangelegd.Opdezeproefveldjesvondonderoptimaleomstandigheden (o.a.afdekkingmetplastic)eenontsmettingplaatsmetchloroformineenklimmendereeks
vanconcentraties (1501,3001,6001en12001perha). Opeendeelvanhet
proefveldwasenigetijdtevoreneenhoeveelheidgedroogdekoemestverrijkt
metureumingefreesd.Dezebemestinghadtotdoelhetbodemleventeactiveren,
waardoornaarverwachtingdekwetsbaarheid voorchemischeingrepenzouworden
verhoogd.Inmonstersvandebouwvoorwerdeenbacterie-ennematodentelling
uitgevoerd enwerd inhetlaboratoriumdebiologischeactiviteitgemeten.
Ditgebeurdedoorbepalingvandeurease-activiteit,metingvanstikstofmineralisatieinwelennietmetluzernemeelverrijktegrond,metingvanzuurstofverbruiknatoedieningvanluzernemeelaangrond,enmetingvandenitraatvorming.
Naastontsmetting inhetveldvondontsmettingplaatsmetchloroform inhet
laboratorium.Nietontsmettegrondafkomstigvanbeideproefveldenwashiervoorvoorafgedroogdbij5°Cendaarnaopresp.257«en507»vandewatercapaciteitgebracht.Deontsmettinggeschieddedoordegrondgedurende24uurin
geslotenvatenbloottestellenbij20 °Caanluchtverzadigdmetchloroformdamp.Ookbijdeontsmetting inhetlaboratoriumwasonderscheid gemaakttussengrondwaaraannietswastoegevoegd engronddieeenweekvoordeontsmettingwasverrijktmetluzernemeel.Dezelfdebepalingenwerdenuitgevoerdals
aandeveld-ontsmettegrond.Naastbepalingeninonbehandeldeengechloroformeerdegrondwerdenookbepalingengedaanaaneengrondmengselbestaandeuit
9delenmetchloroformbehandeldegronden1deelonbehandeldegrond.Metdit
mengselwerdbeoogd eenveldsituatienatebootsenwaarbij107>vandeorganismenaaneenchemischeingreepzijnontsnapt.Met veldontsmetting
metchloroformbleekhetbeoogdedoelvaneenzovolledigmogelijk sterilisatievan
grondniettekunnenwordengehaald.Aantallenbacteriënenaaltjeswaren
nauwelijksverminderd zelfsnietbijdedoseringvan12001chloroformper
ha.Metuitzonderingvaneengeringevertragingvandenitrificatiebleekde
biologischeactiviteitnauwelijksbeinvloed.Voorafgaandestimuleringvanhet
bodemlevenwasnietvaninvloedophetontsmettingseffeet.Gemetenmetbehulp
vandeplaatverdunningsmethode bleekgrondontsmettingmetchloroform in het
laboratorium hetaantalbacteriënmetmeerdan907<>tereducerenbijbeide
vochtgehalten.Chloroformbehandelingleiddesteedstoteenvolledigafwezig
zijnvandenitraatvorming,eensterkeverminderingvandestikstofmineralisatieuitluzernemeeleneensterkedalingvandeureaseactiviteit.Hetzuurstofverbruiknatoedieningvanluzernemeelwasinhetalgemeennietbeinvloed
tengevolgevanchloroformbehandeling.MineralisatievangedodeN-rijkebiomassaleiddeindebehandeldegrondaanvankelijk toteenverhoogdgehalteaan
mineralestikstof,bijvoortgaande incubatiewasdestikstofmineralisatiein
debehandeldegrond inhetalgemeenwatlager.Eenverhoogdekwetsbaarheid
vaneenvoorafmetluzernemeelgeactiveerdbodemlevenwerdookbijontsmetting
inhetlaboratoriumnietgeconstateerd.Inhetgrondmengselvanontsmetteen
nietontsmettegrondwasdenitrificatievertraagd,was (enbleef)deureaseactiviteit laagmaarwasdestikstofmineralisatiemetenzondertoediening
vanluzernemeel inhetalgemeenwathoger.Hetzuurstofverbruik natoediening
vanluzernemeelwasookhiernietbeinvloed.
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Hetlaatzichmeerenmeeraanziendatbestrijdingsmiddelendebodemademhaling (deC-mineralisatie)indepraktijknietvanbetekenisbeinvloeden,
maardatmeeraandachtmoetwordengegevenaanverschuivingeninsoorten
en
eigenschappenvandemicroben.
Deresultatenvandevoorjaarsontsmettinghebbenertoegeleiddatde
proeveninhetnajaarenigszinswerdenaangepast.Behalvegrondontsmetting
metchloroformwerdinhetveldookmetTeloneIIontsmet.Voorbeidemiddelenwerdentweedoseringengebruikt,nl.600
1en12001perha.NaastveldontsmettingenlaboratoriumontsmettingwerdenvanbeidegrondsoortenMitscher
liehpottengevuldenontsmetmetTeloneII
enchloroformineenhoeveelheid
dieovereenkomtmet6001perha.Demetingenin
deinhetnajaarontsmette
grondzijndezelfdealsdiewelkeinhetvoorjaarplaatsvonden.Resultaten
zijnnognietvoorhanden.
4. Chloroformbehandeling en nitrificatie
Toevoegingvankleinehoeveelhedenmetchloroformbehandeldegrondaaneen
goednitrificerendegrondveroorzaakteenrelatief sterkevertragingvan
de
nitrificatie.Ditveronderstelteen"remstof"diegemakkelijkverplaatsbaar
enwellichtvluchtig is.Ditwerdgetoetstdoormetchloroformbehandelde
grondineengeslotenplasticzak
ingrondtebrengenen
denitraatvormingin
deomringendegrondtemeten.Denitrificatiewerdvanuitdegechloroformeerdegronddoorhetplasticheenin
deomliggendegrondsterkgeremd,waarmee
devluchtigheidvanderemstofwelwerdaangetoondmaarnognietdeaardvan
deverbinding (residuchloroform?).Toevoegingvangeautoclaveerdebacteriesuspensieaangrondgafgeenvertragingvandenitrificatie.
5. (vF}Ecosysteem-onderzoeko.a. met betrekking tot protozoën
InhetkadervandeNRLO-werkgroepBodemecosystemenwerdonderzoekgedaanaan
bepaaldeobjectenvanhetvruchtwisselingsproefveldop"DeSchreef".Een
biomassabepalingopbasisvanN-flushnachloroformbehandelingenmetingvan
destikstofmineralisatieingrondzonderenmettoedieningvanluzernemeel
werduitgevoerdinmonstersgenomeninapril,julienseptember.Deresultatenvanhetonderzoekvandeapril-enjulibemonsteringzijnvoorhanden,van
deseptember-bemonsteringnogniet.Eriseenverschilinstikstofmineralisatietussendeverschillendeobjecten,maardithangtook
afvanhettijdstipvanbemonsteren.
Eenkwalitatievemethodeisontwikkeldomdeprotozoënrijkdomvaneen
grondtebeoordelen.Dit
isgedaanomdatkwantitatievemethodeneengroot
aantalnadelenkennenenweinigbetrouwbaar zijn.Demethodeberustophet
uitleggenvanorganische-stofdeeltjes (gewasresten)en/ofgronddeeltjesop
keukenzoutagarinPetrischalen.Dedeeltjeswordenbevochtigdmetsteriele
0,57oNaCl-oplossing.Deschalenwordendirecten
naverschillendeincubatietijdenbij20°Condereenmicroscoopbekeken (vergroting12-80 x).Naast
diverseprotozoënzijnvrijwelsteedsookaaltjesopdeschalenactiefen
somsraderdiertjes,mijtenenanderemesofauna-organismen.
Waarnemingenzijngedaanaangrondmonstersvanhetvruchtwisselingsproefveldop"De Schreef".Hoewelgeengroteverschilleninprotozoënrijkdomzijn
gevondentussen4strokenmeteennauweofeenruimevruchtwisseling,lijkt
dehoeveelheid organischestof (gewasresten)die
indegrond terechtkomt
de
voornaamstefactordiebevorderlijkisvoorhetoptredenvanprotozoën.
Doordeeltjesuitteleggenvanontsmetteennietontsmettegrondiseen
indrukverkregenvanheteffectvangrondontsmettingopdebodemfauna.Vrij
drastischegrondontsmettinginhetveldeninhetlabschakeltnogmaareen
deelvandeprotozoënuit. Hetontbrekenvanbepaaldesoortenofklassen
vanprotozoëngeefteenaanwijzingdat
eenstressisopgetreden,die
ookeen
deelvandemicroflorazalhebbengetroffen.Wellichtkaneenbeeldvande
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diversiteitvan
demicrofaunaonsietszeggenoverdeveelmoeilijkerzichtbaartemakendiversiteitvan
demicroflora.
Overdeopgedaneervaringeniseenwatuitgebreiderverslaggeschreven,
waarbijookenigerelevanteliteratuurisbeschouwd.
6. (Ge) ATP-onderzoek

VoordebepalingvanATP,aanwezigindebiomassaingrond,blekenbijzondere
voorzorgen,o.a.aseptischeomstandighedenbijextractieenmeting,noodzakelijk.Bijdeextractiedientverderaandachttewordenbesteedaanhetvrijmakenvan
ATPuitcellenvialysevan
decelwandmetoppervlakte-actievestoffen.TevensmoetenATP-aseenfosfatase,enzymendiealtijdingrondaanwezig
zijn,geïnactiveerdworden.Ook
metadsorptievan
ATP
aandegrondmoetrekeningwordengehouden.Aldezezakenwordenindeliteratuurvaaknietduidelijkgenoemd.Enigescepcisisindiegevallennietmisplaatst.
Inmiddelsisookduidelijk gewordendatvia
eenATP-bepalingnietop
eenvoudigewijzeeenindrukkanwordenverkregenvanhetaandeelvan
demetabolischactieveorganismeindetotalebiomassaingrond.Hetonderzoekverkreegdaardooreenlagereprioriteitenisdaarom,althansvoorlopig, gestaakt.
B.C. Werkplan 1983

1.Oriënterend onderzoeknaarheteffectvangrondontsmettingopdemicrobenenprotozoënpopulatieindegrond (m.m.v.eenLH-student)medei.v.m.het
steedsvakervoorkomenvanhetfalenvangrondontsmetting. (Eengeadapteerde
microfloradieeenversneldeafbraakvan
deontsmettingsmiddelenveroorzaakt?)
2.Onderzoeknaardebruikbaarheidvan
dedenitrificatiealsgraadmetervoor
effectenvanbestrijdingsmiddelenopdemicrofloraingrond.
3.Onderzoeknaarderolvanmicrobivorenematoden enprotozoëninde
fluctuatiesinbiomassaenbiologischeactiviteitgedurendehetgroeiseizoen
4.Voortzettingvan
hetonderzoekop"DeSchreef"inhetkadervan
deNRLOwerkgroep Bodemecosystemen.Dit
zalineenapartprojectwordenondergebracht
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A. Verslag over 1982
Opditprojectwordtdetijd geboekt,besteedaan
deoordeelsvorming binnen
de steungroepM (milieu)van
deCommissie Toelating Bestrijdingsmiddelen over
de afbraak,mobiliteitennevenwerkingenvanbestrijdingsmiddelen.In1982
werd door deze steungroep in10vergaderingen weer eenhele reeks middelen
besproken.
B.C. Werkplan1983
Ongewijzigde voortzetting vanhetwerk inhetkadervandesteungroepMvande
CTB.
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Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Devergaderingen ophet CADvoor Bodemaangelegenheden inde Tuinbouw ende
bijeenkomstenvan de Bodemkundige Specialisten Tuinbouwwerden bijgewoond.
Met betrekking tothet Bezoekerscentrum Landbouwkundig Onderzoek werd
medewerking aandevolgende activiteiten verleend:
- Eendeel van depanelen van de IB-standwerd naar de "Manifestatie Landbouw
1982" opFlevohof (29 juni-3 juli)overgebracht.
- Deposters van de Posterexpositie, georganiseerd door het NILl/KGvLop 13
mei inhet Staringgebouw teWageningen, zijn inde stand ophet Bezoekerscentrum geplaatst.
- Voor devakbeurs "Tuin en Park"te Utrecht (18-22 oktober)werd een poster
"Containerboom inhet Plantsoen"gemaakt engeplaatst.
- LH-introductiedag voor aankomende studenten,25augustus.
- Een contactmiddag voor bedrijven en instituten op 2november op het
Bezoekerscentrum werd bijgewoond. Erwasweinig belangstelling van de zijde
van hetbedrijfsleven.

^Doorhalenwatniet van toepassingis.
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C. Werkplan 1983
Ongewijzigde voortzetting.
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over 1982

Indeproefoverdruppelbevloeiing indrieperioden,bodembehandeling enkalibemesting,metdeappelrassenCox'sOrangePippinenSchonevanBoskoopop
perceel 7teWilhelminadorp,werd inhetietsdroge,vrijwarmejaar1982in
deperioden I,IIenIIIgemiddeldperdagperboom (1druppelaarperboom)
respectievelijk 4,0,8,5 en15,1literwatergegeven.Deperiodenliepenvan
1meitot15juni,16junitot5augustusen6augustustot30september.Bij
watergeveninalledrieperioden (+++)istotaal1458literperboomof
(1800bomenperha)262mmgegeven.Eenoogstanalyseoveralleproefjaren
1976-1981 leerdedatwatergeveninperiode Igeenofvrijwelgeeneffect
heeftgehad.Indieperiodewasdegrond doorgaansnogvochtig,degrondwaterstandnogvrijhoogenhetweerkoel,terwijluiteraardgemiddeldweinigwerd
gedruppeld.Watergeveninperioden IIen IIIgezamenlijk leiddebijCox's
OrangePippintotgemiddeld ca.97«enbijSchonevanBoskooptot67=significanthogereopbrengsten,vooreendeelalsgevolgvantoegenomenvruchtgrootte.
Dezeeffectenzijnnietindrukwekkend,watwordttoegeschrevenaanhet
nauwelijks,droogtegevoelig zijnvanperceel 7(weliswaareenplaatgrondmaar
metslibhoudende,opdrachtige zandigeondergrond),matigeefficiëntievanhet
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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watergeefsysteem (1druppelaarperboommiddentussentweebomen)enhetoptredenvanslechtséénechtdroog jaar,1976.
Indezeproefwerddeuitdrogingvandegrondwederomvervolgddoormiddel
vanop10,25,40en60cmdiepteingegraventensiometers,terwijldegrootte
vandevochtplekken inrelatietotdewatergifteveneensmetinenrondde
druppelplekken ingegraventensiometerskonwordenvastgesteld. In1982wasde
grondtotbewortelingsdiepte (60cm)flink ingedroogd tussenongeveereindmei
en20junientussen10julien25september.Eindaugustuswashetgrondwater
oponbedruppeldeveldjestot160cmbenedenmaaiveld gedaald (in1981in
dezelfdeperiodetot140cm). Evenalsin1981konaandehandvanwaarnemingen
inverscheidenegrondwaterstandsbuizenwordenvastgestelddathetintensief
druppelenopditperceel (maximaal20literperboom,ophetheleperceel
overeenkomendmet1,6mmperdag)opdeonbedruppeldeveldjeseengrondwaterverhogingheeftveroorzaaktvanca.20cm.Erisdussprakegeweestvan
waterverliezenuitdedruppelplekkennaardeondergrond.
Doordeaanschafvaneenderdeevaporimeterkonhetverdampingsonderzoek
wordenuitgebreidmetwaarnemingen inhetvrijeveld.Opca.1mhoogteboven
deboomtoppeninhetdoorwindhagenbeschuttedruppelproefveldwasdeverdamping in1982ca.857»vandieinhetvrijeveldoplmhoogteboveneenakkerbouwgewas.
Inditproefveld opperceel 7teWilhelminadorpwerden wederom zeervaak
herhaaldevruchtmetingenbijCox'sOrangePippinuitgevoerd omheteffectvan
druppeleninafhankelijkheid vandewatergift,deweersomstandigheden ende
vochttoestand vandegrondtekunnenvaststellen.Dedagelijksetoenamein
vruchtdiameter reageerde inhetalgemeenpositiefopwatergeven,maarhet
effectoverkorteperiodenwaszelfsonderdrogebodemomstandigheden,hoge
watergiften (20literperboomperdag)enhogemaximumtemperatuur (27°C)
nietmeerdan10à147..Demethodevanhetomde2tot5dagenmetenvande
vruchtdiameterheeftookeenalinvoorgaandejarenwaargenomenverschijnsel
bevestigd:alsdewatervoorziening viadruppelplekken indrogeperioden,met
duidelijkebehoefteaanextravochtvoorziening,wordtstopgezet,looptdedagelijksebijgroeiterugtotlagerewaardendandievanvruchtenvancontrolebomendienognooitdruppelbevloeiingkregen.Ditwijstopverhoogdeafhankelijkheidvanwateraanvoerbijaandruppelbevloeiing gewendgeraaktebomen.
Indebufferrijenvandebovengenoemdeproef isin1981dezg.AGRIMED-proef
aangelegd.DezeistotstandgekomeninhetkadervaneendoordeEEGteBrusselfinancieelgesteundeinternationalewerkgroepoverdruppelbevloeiing (één
vandeprojectenvaneenprogrammacommissie "AgricultureMéditerranéenne").
De9thansdeelnemendelandenzijnalle lidstatenvandeEEG.Dewerkgroepis
in1981opgericht,maarbesprekingenentweesymposiasedert1979gingendaaraanvooraf.DeproefteWilhelminadorpomvat7behandelingen in14herhalingen
vanéénboomvanelkvandevierrassenCox'sOrangePippin,Jonathan,Karmijn
deSonnavilleenJamesGrieve.Tweebehandelingenbestaanuitnietoftweezijdigdruppelen,waarbijplastickappenbovendeboomstrook ca.807=vande
neerslagdieinhetgroeiseizoenopdeboomstrook valt (in1982205mm)wordt
onderscheptennaardegrasbaanwordtafgevoerd.Debenodigdekappenkonden
indewinter1981/1982wordenafgemaakt,zodatdeproefpasditjaarvolledig
functioneerde.Indeproefzijnvergelijkingenopgenomenvandepositievande
druppelaartenopzichtevandestamenvanhetaantaldruppelaarsperboom
(2,1of2,zieook IB-project305).Deproefheeftalsignificanteverschillenopgeleverd inhetdoorgroeienvanscheuteneninhetvruchtgewicht.Daarbijkwamnaarvorendatwater,vooralalsdittweezijdigwerdgegeven (twee
druppelaarsperboom=3600perha,op40cmterweerszijdenvande stam),het
dóórgroeien vanscheuten,benevensdevruchtgroottebevorderde.Hetbevorderen
vandroogtedooronderscheppenvanneerslag opdeboomstrokendoormiddelvan
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plastickappeniseveneenseffectiefgeweestenversterkteheteffectvan
watergeven.Metdevruchtenzijnbewaarproeveningezet.
Indemeestoostelijkgelegenbufferrijvanhethierbovenbesprokenperceel7
iseenproefuitgevoerdoverdeinvloedvanverrijkingvandruppelwatermet
meststoffen.DezewerdopgezetinoverlegmetenmetbehulpvandelandbouwkundigeafdelingvandeUKF (UnievanKunstmestfabrieken)envandevakgroep
BodemenBemestingvandeLandbouwhogeschool teWageningen.Hetonderzoek
werduitgevoerddoordestudentL.Minderhoutalsdeelvaneendoctoraalstudie.Deproefomvattebijdealeerdergenoemdevierappelrassenvijfbehandelingeninvijfvoud.Erwerdbijallebehandelingenvrijweldagelijkstussen
beginaprileneindseptembergedruppeldmetvoordebehandelingensteedsgelijke,alofnietverrijkte,hoeveelhedenwater,endetoegevoegdekunstmestoplossingen (18-18-18en25-25-0)werdenopbasisvangelijkehoeveelheden
N, PenK overhetseizoengespreidover24wekelijkse,evengroteporties.
Bijtweebehandelingen,zonderofmetbemestingopdegrond,werdhetdruppelwaternietverrijkt.Bijbehandeling3,verrijktmet18-18-18,werdenter
bevorderingvandroogteplastic kappentoegepast.Bijbehandelingen3-5werd
degrondnietbemest.Ervonduitgebreidblad-envruchtanalyseplaatsener
werdenbewaarproevenopgezet.Hoeweleengrootdeelvandegegevensnogmoet
wordenverwerkt,kanalwordengeconstateerd datdeverrijkingvanhetdruppel
watermetstikstofdedoorgroeivandescheutenheeftbevorderd,terwijlde
toepassingvanplastickappenbijbehandeling3hetstipinJamesGrieveen
zachtinJonathanheeftgestimuleerd.Demineralesamenstellingvandebladerenheeftnietofnauwelijksaantoonbaaropdebehandelingengereageerd.
Ineenproef teWilhelminadorpmetjonge,pasgeplantebomenSchonevanBoskoopopeenherinplant-perceel isin1981heteffectopdegroeinagegaanvan
druppelbevloeiingmetzoetofietszoutwater (3gNaClper1)inverschillendehoeveelheden.Ditwerduitgevoerd zowelmetbomen indeopengrondalsmet
bomenwaarbijdenatuurlijkeneerslagdoorplastickappengrotendeelsbuiten
bereikvandewortelswerdgeleid (zieprojectverslag 1981). In1982kwamen
bladanalytischegegevensterbeschikking.Daaruitbleekdathetchloor-en
natriumgehaltevandebladerenzoveeldoordroogte (kappen)alsdoorzout
waterwerdverhoogd,zijhetnietmeeralsmeerzoutwaterwastoegediend.
Doordekappenwerdookhetkaliumgehalteverlaagd enhetmagnesiumgehalte
verhoogd.
Indein1981aangelegdeproefopdetuinvanhet IMAGteWageningenzijn
scheutlengtenbepaald enappelsvandeeersteoogstLombartsCalvillegeteeld.
Indezeproefwordenberegening endruppelbevloeiing gedurendeenkelejaren
vergeleken.In1981haddruppelbevloeiing bijgelijketotalehoeveelheidwater
(160mm)eenbeterescheutgroeiopgeleverd danberegening.Ditresulteerdein
1982ineenkleineraantalappels.Ook in1982wasdescheutgroeihetbestbij
druppelbevloeidebomen.
Ineenin1980opdeproeftuinteGeldermalsengeplanteproefwordtbij
drierassenappel,Cox'sOrangePippin,KarmijndeSonnavilleenGolden
Delicious,heteffectvergelekenvandruppelbevloeiing (1ofidruppeldopper
boom)metberegening (15of30mmperkeer;bij30mmmettevensberegening
voornachtvorstbestrijding)enmetonbehandeld.Watertoedieningheeftin1982
duidelijkdeuitgroeivandevruchtenbevorderd.Opbrengstgegevens staanons
nietterbeschikking,maarvruchtmetingenbijCox'sOrangePippinop8septemberlietenietssterkerewater-effectenziennaarmatedevruchtdrachtzwaarderwas.
Eéndruppelaarperboom (middentussentweebomen)wasduidelijkbeterdan
ééndruppelaarpertweebomen (respectievelijk 1900en9501perha).Beregeningwasookgunstigerdandruppelenmet1900druppeldoppenperha,maarde
watergiftenbijdezemethoden zijnvermoedelijknietdezelfdegeweest.Uitde
vruchtmetingenwerdberekenddatdemaximaleopbrengstvermeerdering bijzwaar
dragende Cox'sOrangePippinzekerindeordevan407oheeftbedragen.
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OriënterendewaarnemingenbijKarmijndeSonnavillesuggereerdendatwatertoedieningookhetoptredenvangescheurdevruchtenietsonderdrukte.Vande
rassenKarmijndeSonnavilleenGoldenDelicious zijnbladmonstersverzameld.
B. Verschenen publikaties

Delver,P.,1982.Dripirrigationandrootdevelopment inahumidclimateand
problemsofirregulardripping.Séminairessurl'irrigation localisée.
IIInfluencedel'irrigation localiséesurlamorphologieetlaphysiologie
desracines,p.89-101.Institutpourl'irrigation duCNRet l'Institut
d'Hydraulique agricoledel'Université deNaples,Sorrento (lt.).
Delver,P,enBolding,P.J.,1981.Watervoorziening indefruitteelt (het
gebruikvantensiometersbijdevaststellingvanhetmomentvanwatergeven)
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota95.
Delver,P.,1982.Trickleirrigation inahumidclimate.CompactFruitTree
15:104-118.
C. Werkplan1983

Voortzettingnaarvermogen.MeerbemoeienismetproeventeGeldermalsen,Horst
enWageningen.
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Projecttitel

Ontsluiting van de grond doorwortelstelsels bijverschillen in verdelingspatroon

Contactpersoon
Projectleider

drs.M.vanNoordwijk

Overige medewerkers

ir.A.de Jager,J. Floris, G. Brouwer

Tijdstip van afsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1979

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
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Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Dit jaar isvoor de derde (en laatste)maal de P-respons vergeleken van twee
klonen Lolium perenne metverschillendespruit/wortelverhouding. Doel van deze
proefserie iskritieke combinaties van P-aanbod en P-opnamemogelijkheden
(vooral bepaald door bewortelingsdichtheid)te zoeken,omdezemet de eerder
afgeleide theorie tevergelijken. Integenstelling tot ervaringen op het
CABOmet dezelfdeklonen blijkt inonze proeven de zwakker wortelende kloon,
ook bijruim P-aanbod, tochniethet produktieniveau tehalen van de sterker
wortelende kloon,met name inde aanloopfase na inplanten en inde periode
direct nahet afsnijden.Kennelijk spelen anderewortelfuncties dan P-opname
hier eenbeslissende rol.Pogingen om indezeproef het effectvan V.A.
Mycorrhizaop de P-opname vast te stellen leverdenweinig op als gevolg van
tekortkomingen indeproeftechniek:door het stomenwerd de fosfaatbeschikbaarheid verhoogd enhet openten vanmycorrhiza verliep niet naar wens.
Een overzicht over de binnen dit project uitgewerkte theorie over het verband
tussen bewortelingsdichtheid en fosfaat-enwateropnamewerd gepresenteerd op
het symposium "Wurzelokologie und ihre Nutzanwendung".

x)

Doorhalenwatnietvan toepassingis,
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B. -

C. Werkplan 1983
Uitwerkenvandeverkregengegevens;proberendeachterstand inworteltellingenwegtewerken.Rapportage.Insamenwerkingmetir.P.deWilligende
theoretischeconsequentiesvanwortel-grondcontactvoordefosfaatopname
uitwerken.
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Bemestingvan boomteeltgewassenopzandgrond

Contactpersoon

ing.A. Das

Projectleider

dr.ir.J.vanderBoon

Overige medewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1982

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
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Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1982
Onderzoekhadplaats naardemagnesiumbehoeftevanconiferen.Opdeboomteelt
proeftuinteHorstwerd inhet voorjaarvan1980eenN-,K-enMg-bemestingsproef aangelegd met eenjarige Chamaecyparis
lawsoniana
'Alumii'.Deproef
werd voortgezettoteind 1981,waarnadeplantenwerden ingegaasd.Nauitplanteninvoorjaar 1982werddenawerkingvan
debemestingenopdeverdere
ontwikkelingvan
hetgewas nagegaan. Eind augustus 1982werden schattingscijfers gegeven voor plaatselijke bruinverkleuringvan
deplanten. Planten
vandeveldjesmet
dehoogste bemesting vertoondendemeeste bruinverkleuring
Ditwarendein1981 best groeiende exemplaren.Mindere belichting tussen
deze struikenzou
deoorzaakvandebruinverkleuring geweest kunnen zijn. Met
deze beoordelingvan
debruinverkleuring isdeproef beëindigd.
B.C. Werkplan 1983
Uitwerkenenverslaanvan
deverkregen proefresultaten. Afhankelijk hiervan
alofniet voortzettingvan
ditproject.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Onderzoek naardemogelijkhedenvanbladanalyse t.b.v.debepalingvan
demeststofbehoefte voordeaardappelteeltin
ontwikkelingslanden

Projecttitel

Contactpersoon

dr.ir.K.W. Smilde

Projectleider
Overige medewerkers

dr.ir.K.W. Smilde
ir.J.Prummelening.P.A.vonBarnau
Sijthoff

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1979

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting
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Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
(JP)Eenpubllkatieisinbewerkingoverdechemischesamenstellingvanaardappelloof alsindicatie voordematevanfosfaat-enkaligebrekendedaarmee
samenhangende opbrengstdepressie vanhet gewas onder Nederlandse omstandigheden. Bijdebeoordelingvandegehaltenmoet rekening worden gehoudenmetde
fysiologische ouderdom van het gewas,beoordeeld aanhet stikstofgehalte
van
het loof.
Het grenscijfer,waarbeneden opbrengstdepressies optreden ligt bij0,5%Pen
bij 57oKindedrogestof. Duidelijke opbrengstdepressies tredenopbij0,37.
Penlagerenbij 37»Kenlager.Deze gehalten gelden bij 57oNindedrogestof
Per procentNdaalthetgehaltemet 0,17oPenmet 0,67»
K.
Toetsing onder veldomstandigheden onder andereklimatologische omstandigheden
isnodig.
B.C. Werkplan1983
Publikatievan
deresultatenenafsluiting.
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Contactpersoon

dr.B.J.vanGpor

Projectleider

dr.B.J.vanGoor

Overigemedewerkers

P.vanLune,D.Wiersma

Tijdstipvanafsluiting

1984

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1979

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
Begin1977werdbegonnenmeteeninventarisatievanzwaremetalen (cadmium,
lood,kwikenarseen)ineenaantalgewassenendebijbehorendegrondenin
Nederland.Achtergrondvanditonderzoek isomdegehaltenaandezemetalen
tebeoordelentenopzichtevanuiteenoogpuntvanvolksgezondheid doorhet
MinisterievanMilieuhygiëneenVolksgezondheid (VOMIL)tegevenrichtlijnen
voordegehalten inlevensmiddelen.Inmiddelsisdediscussiebinnen"Landbouw"overdezeconcept-richtlijnen afgerond engepubliceerd inhetLAC-jaarverslagover1980.BinnenkortzijnvoorlopigewettelijkerichtlijnenvanVOMIL
teverwachten.Aangeziendediscussiehierovernognietafgeslotenis,wordt
inditverslagnogvergelekenmetdeDuitserichtwaarden.Menkandecadmiumen loodgehaltenindeproduktenookvergelijkenmetdemaximalewaardenvan
0,03mg/kg Cden0,2mg/kgPb,diegemiddeld inhetgehelevoedselpakketaanwezigmogenzijn.Hetinventarisatieonderzoek wordtgezamenlijk uitgevoerd
doorhetRIKILT,deConsulentschappenvoorBodemenBemesting indeLandbouw
endeTuinbouw,hetProefstation inNaaldwijk,deLAC-stuurgroep "Bodemen
Gewas"enhetIB.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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In1977en1978zijndegewassenkassla,kastomaat,kaskomkommer,spinazie,
waspeen,appel,consumptieaardappelen,tarwe,gerst,haver,gras,bietekoppen
ensnijmaisbemonsterd.In1980en1981werdendegewassenandijvie,bloemkool,
rodeenwittekoolenui>bemonsterd,terwijlvanboerenkooleengeringaantal
monstersgenomenwerd.Pergewaswerdeninhetalgemeen50-100gewas-engrondmonstersgenomen.
Alleresultatenvangewasanalyseszijnnubekend.DeanalyseswerdenuitgevoerddoorhetRIKILT,hetTNO(HoofdgroepMaatschappelijkeTechnologie)te
DelftenhetWaterloopkundigLaboratoriumteHaren.Hetgrondonderzoekbehorendebijdegewasbemonstering in1977en1978isookafgerond.In1980en1981
zijneveneensgrondmonstersgenomen;dezekondennognietgeanalyseerdworden.
Eengrootdeelvandebeschikbaretijdwordtbesteedaandeverwerkingvan
deproefgegevensenanalyseresultaten.Voorditwerk isdehulpgevraagdvan
het IB-rekencentrum (P.Rakké).Debedoelingisompergewaseennotatemaken,
waarbijooknogeencovernotaoverhetgeheelgemaaktzalworden.Indenota's
wordtookaandachtgeschonkenaanmogelijkeverklaringenvoorcontaminatievan
demonsters,aanregionaleverschillen,enaanhetverbandtussengehalteaan
"zwaremetalen"indegrondeninhetlandbouwprodukt.
Totnogtoezijnnota'sgereedgekomenoverdegewassentarwe,aardappel,
spinazie,waspeen,appelenkomkommer.

Resultaten
IndeTabel331.1bijhetjaarverslagover1981wordteenoverzichtvande
gewasgehaltengegeven.

TABEL331.1.Zware-metaalgehalten (mg/kgversgewicht)vanboerenkoolenui
uithetinventarisatie-onderzoek.

Soort

Aantal
monsters

Mediaan

95%
onder

0,01-0,06
0,025
0,006-0,04 0,017

0,022
0,014

0,035 0
0,035 0

0,1
0,05

0,1 -0,8
0,01-0,06

0,5
0,03

0,76
0,06

1,2
0,5

Bereik

Gemiddelde

min.-max.

Boerenkool
Uien
Boerenkool
Uien

cadmium
19
83
lood
19
83

0,5
0,03

7oboven
Duitse
richtwaarde

0
0

InTabel331.1 (1982)isnogeenaanvullinggegevenvoordegewassen boerenkool en uien. Degehaltenliggennietverontrustend hoog.Zoalsteverwachten
wasuitdegrotebladerenenlangekweekduur ishetloodgehaltevan
boerenkoolaandehogekant.DetotaleTabel331.1(1981)wordthiernietweer
opnieuwgegeven.
InTabel331.11(1982)wordenderesultatenvanhet grondonderzoek vanalle
totnogtoebekendemonstersgegeven.Speciaaldecadmium-enloodgehalten
zijnwatverhoogdtenopzichtevandeScandinavische landen.Bijbeoordeling
vandehoogstewaarden dientechterbedachtteworden,dathethieromeen
aantalduidelijkgecontamineerdegrondenzoalshavenslibgrondengaat.

Duitse
richtwaarde
•79of'76
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Onderstaandwordenenkeleresultatenuitdetotnutoegereedgekomennota's
vermeld.
Voor tarwe werdgevondendatvooralhetcadmiumgehalte tehoogis:gemiddeld0,08mgperkgtegenongeveer0,03mgperkgtoelaatbaaroverhetgehele
voedselpakket.Degehaltenindegrondzijnnietzozeerverhoogd,zodatde
verklaringmeergezochtmoetwordenineenrelatiefvrijhoogopnamevermogen
vantarweofindirectecontaminatievandearenviadelucht.Eriseentendensdatdegehaltenvanhetnoordwestennaarhetzuidoostenvanhetland
toenemen.Vandehoogstewaardeninhetgewasisin607<>vandegevalleneen
redelijkeverklaring tegeven.Voorderelatietussendegehalten indegrond
enindekorrelisalleenvoorcadmiumeenzwakpositiefverbandgevonden.
Voor appel liggendegehaltenaandevierzware metalenverbenedende
Duitsenorm.Hetgehalteaankwik indegrond isverhoogdtenopzichtevanhet
landelijkgemiddelde,mogelijk tengevolgevanhetgebruikvanbepaaldepesticiden.Deopnameenhettransportnaardeappelvruchtblijktgeringtezijn,
relatiefhogegehalten indegrondgevengeenverhoogdegehaltenindevrucht.
Ookhierisergeengoedverband tussendegehalten in degrondeninde
plant.
Ookvan spinazie ishetcadmiumgehaltetehoog.Boveneengrenswaardevan
0,10mgperkg ligt167ovandemonsters.Degehaltenaancadmium inWestBrabantschijnenwathogertezijn.Dehoogstewaardenvoorcadmiumzijnniet
goedteverklaren.Alleenvoorlood isereensignificantverband tussenhet
gehalteindegrondendatinhetgewas.
Bij aardappel werdenvoorgeenvandeviermetalenhogegehaltengevonden.
Degehaltenvandeaardappelgronden zijnietsverhoogdvoorarseen (gemiddeld19mgperkg,tegeneenlandelijkgemiddeldevan12mgperkg).Voor
cadmiumzijndegehalteninhetzuidenvanhetlandhogerdaninderestvan
hetland.Dehoogstewaardenvoorcadmium inhetgewaszijnslechtsvooréén
monster teverklaren,terwijlvoordeandereelementengeenverklaringmogelijkis.Alleenvoorloodisereengeringpositiefverband tussenhetgehalte
indegrondeninhetgewas.
Bij waspeen werdenalleenvoorcadmiuminhetgewastehogegehaltengevonden.BovendeDuitserichtwaardevan0,05mg/kg ligt307»vandemonsters.Het
lijktdanookbetervoorwaspeeneengrensvan0,1mg/kgtehanterenzoals
vooreengrootaantalandereprodukten.Degehaltenaandezwaremetaleninde
grondenliggenvoorwaspeenrelatief laag.DegehaltenaanCdzijnzowelvoor
gewasalsgrond inhetzuidoostenvanhetlandhethoogst.Eenverklaringvoor
hogecadmiumgehaltenvanhetgewasisniettegeven.Erishiereensignificantverband tussendegehaltenvangrondengewasvoorHgenAs.Ookvoor
cadmium isereen-zijhetwatmindergoed -verband (zieFig.331.1).De
wiskundigeafdelingbestudeertdeverbandentussengrondenplantenprobeert
doorbetrekkingvananderefactorenhierinalsslibgehalte,pH,organische
stofhetverband teverbeteren.Voordewaspeenwasdithetgevalenkonmen
totdemultipelevergelijking inFig.331.1komen,waarinookP-wateren
pHbetrokkenzijh.
Bij komkommer liggendcgehaltenvanhetgewasaanalle4elementenuitermatelaag.IndegrondzijnhetgemiddeldeCd-gehalteenhetPb-gehaltewatverhoogdtenopzichtevanhetgemiddeldevandelandbouwgronden.Slechts ineen
enkelgevalzijnhogerewaarden ingrondengewasteverklaren.Slechts
voorkwikwasereensignificantverbandtussenhetgehalteindegrondenin
deplant.
Dealgemeneindrukuitdenubeschikbaregegevens is,dathetmetdebelastingvanhetgemiddeldeNederlandse landbouwproduktwelmeevaltendater
alleenbijdegranenenbladgewassenvoorcadmiumenloodenigeproblemenzijn
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Fig. 331.1. Verband tussen Cd-gehaltegrond enCd-gehaltewaspeen.

Lang niet alhet Nederlandse graanwordt alsmenselijk voedsel gebruikt en
eventueel zou graan,dat iets tehoog is,nog indeveevoeding gebruikt kunnen
worden,waar demarges groter zijn.Weldient verdere verhoging van debelasting, speciaalmet cadmium en lood,voorkomen teworden omdat bepaaldegewassen dannietmeer verbouwd zoudenkunnenworden. Ook blijkt oplettendheid ten
aanzien van verontreinigde terreinen geboden.

B. Verschenen

publikaties

Anon, 1982.Inventarisatie van cadmium, lood,kwik en arseen ingewassen en
gronden inNederland I.Tarwepercelen. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota107,
20pp.+bijlagen.
Anon., 1982.Idem, II.Appelboompercelen. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota100,
45 pp.+bijlagen.
Anon., 1982. Idem, III.Aardappelpercelen, Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota101.
29pp.+bijlagen.
Anon., 1982. Idem, IV. Spinazie. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Nota 104,30pp.
+ bijlagen.
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Anon.,1982.IdemV.Glaskomkommerpercelen.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota
111,15pp+bijlagen.
Anon.,1982.Idem.Aanvullingvanderesultatenvoorappelboompercelen.
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota112,21pp+bijlagen.
Anon.,1982.IdemVI.Waspeen.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota114:29pp+
bijlagen.

CX Werkplan 1983
1.Voortzettingvanhetverwerkenvanderesultatenvandeinventarisatiein
eenreeksnota's pergewas.Hetbetreftnogdegewassenkassla,kastomaat,
gerst,haver,andijvie,bloemkool,kool,boerenkool,ui,gras,bietekoppenen
snijmais.
2.Hetmakenvaneen"cover-nota"overhettotaleonderzoek enheteventueel
samenstellenvanéénofmeerpublikaties.
3.Hetgevenvanspecialeaandachtaandeverklaringvaneventueelsterkverontreinigdegronden/gewassenenaanderelatietussendegehaltenindegrond
eninhetgewas.
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A. Verslag over 1982
Toepassing van een theorie voor mengsels op grond
Grond iseenmengselvanfaseneniederefaseisookweereenmengsel.Voor
debeschrijvingvandesamenstelling endekinematicavandergelijketweevoudigemengselsveralgemeende ikdebeschrijvingvanenkelvoudigemengsels.
Hetresultaat iseenaanzienlijkeuitbreidingvanhethoofdstuk "Terms
relating tothecompositionofthesoil"inhetrapport "SoilPhysics
Terminology",Bull.Int.Soc.SoilSei.44:10 (1974).Verbanden tussenin
diversespecialiteiten (bodemfysica,grondmechanica,hydrologie,"petroleum
engineering")gangbaretermenkomenduidelijknaarvoren.
Inallerleitoepassingen ishetvanbelangderelatievebewegingvanfasen,
ofvancomponenten infasen,ofvanfasenencomponenteninfasentebeschrijven.Daarbijblijkthetvaaknuttigtezijnvandetraditioneleruimtelijkecoördinatenxovertestappenopzgn.materiaalcoordinaten X s vande
vastefase.Demassabalansvanfaseofcomponenti

^Doorhalenwatnietvantoepassingi;
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-âT=-ä^Pivi+ Xi,
waarintisdetijd,p^isdedichtheidvani,Viisdesnelheidvani,en ^
isdebronsterktevani,gaatdanover indenogalingewikkeldevorm:
detF s P i =-gl-detFs PtF^ (v± -y 8 )+detFsX.
'?s
waarin
-^

ôx
~s~ 3x

~s

dedeformatiegradientvandevastefaseis.Dekrachtenbalanskanopvergelijkbaremaniergetransformeerdworden.Eengrootaantal ad hoc modellenvoor
gedragvanklei,slib,enveenblijkenherleidbaar tezijntotdezezeer
algemenebenadering.
Gebruikmakendvandehierbovenomschreven ideeën,werddealinhetjaarverslagover1981genoemde1-dimensionalezakkingt.g.v.consolidatieen
oxydatie inmeerdetailuitgewerkt.
Ineenanalysevankrachtenopindividuelefasenineenmengselvanfasen
zijnerindegrensvlakkentweesoortenkrachten.1)Archimedische
krachtendieevenredig zijnmetdedrukendegradientvandevolume-fractie
vandevloeistoffenen2)wrijvingskrachtendielineairafhankelijk zijnvan
deverschillen insnelheid tussendefasen.Ineerderwerkmotiveerde ikde
Archimedischekrachtenopbasisvaneenintegratievandedrukkenoverde
grensvlakken tussendefasen.UitrecentonderzoekvanHassanizadehenGray
(AdvancesinWaterResources,3:25-40,1980)envanLiu (J.Mécanique,19:
329-342,1980)blijktnudateenmeerformelebeschouwing indetheorievan
mengselsvanfasendezelfderesultatenoplevert.
Toestandsvergelijkingen
in de bodemfysica en de gronddynamica
Inhetjaarverslag over1978beschreef ikimplicatiesvandeaannamedatde
interneenergievaneengrondbepaaldwordtdoordeverdelingvandefasen.
Dezeaannamevoldoetredelijkvoor1-dimensionalezwelling enkrimping.Veranderingenvanvormzullenechtervaakeenmeercomplexe invloeduitoefenen
opdeinterneenergie.Hetblijktmogelijk tezijndetheorieinditopzicht
tegeneraliseren.Opdezenieuwebasiszalhetnuwellichtmogelijk zijnwat
ordetescheppenindechaotischeliteratuuroververbandentussenkrachten
envervormingenvangronden.
Overige
activiteiten
1.OpverzoekvandeVakgroep BodemkundeenBemestingsleervandeLHgafik
tweemiddagencollegevoordoctoraalstudentenoverstaticaendynamicavan
zwellendeenkrimpendegronden.
2.TijdenseenbezoekaanSandiaNationalLaboratories teAlbuquerque,New
Mexico (USA)besprak ikdetheorievoormengselsvanfasenmetdr.S.L.
Passman,dr.J.W.Nunziato,endr.R.K.Wilson.Dezegroep isook intensief
bezigmettoepassingenvandetheoryvoormengsels.
3.VoordetweedeeditievanTruesdell'sboek Rational Thermodynamics schreef
ikeensamenvattingvanenkeletoepassingenvandetheorievanmengsels inde
grondmechanicaendebodemfysica.
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4.Metdr.ir.G.W.W.Elbersen (ITC,Enschede)speculeerdeikinenkelegesprek
kenoverhetgedragvanluchtbellen inhetwatertussencalcietkristallen.
Conclusies

1.Processendieresulteren inoxydatievanorganischestof,en
in zakking
en/ofvervormingvandevastefasevaneengrondkunnenhetbestebeschreven
worden intermenvanzgn.materiaalcoördinaten vandevastefase.
2. Indetheorievanmengselsleidenverschillendebenaderingenvanzgn.
Archimedischekrachtenopdefasenvaneengrond totdezelfderesultaten.
B. Verschenen publikaties

Smiles,D.E.,Raats,P.A.C,andKnight,J.H.,1982.Constantpressure
filtration:theeffectofafiltermembrane.Chem.Eng.Sei.37:707-714.
C. Werkplan 1983

Hetisteverwachtendatenkeleartikelenoverinvoorafgaandejarengerapporteerderesultaten indeloopvan1983gereed zullenkomen.Voorhettijdschrift "Plantand Soil"zalikeenartikelschrijvenover "Mechanicsof
rootsinsoils".
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A. Verslag over 1982
1. Implicaties
van enkele
van bodemwater

eenvoudige

analytische

oplossingen

voor

drainage

Veel informatie over variabiliteit van de doorlatendheid, k, inhet veld is
gebaseerd op analyse van profielen vanwatergehalte,9, endrukhoogte,h,gedurende drainage.Voor homogene gronden en inde afwezigheid van de invloed
van eengrondwaterspiegel kunnen de benodigdewaarnemingen drastisch beperkt
worden door aan tenemen dat de invloed van de zwaartekracht dominant is.Op
basis van derecente theorie van Sissonet al. (Soil Sei. Soc.Amer.J. 1980,
44: 1147-1152) ishetmogelijk een eenvoudige grafische analyse van drainage
tegeven, zonder een specifiek, empirisch verband tussenk en6 aan tenemen.
Verdere analyse toont dat1) op elkmoment tendiepte zisde hoeveelheid
water, geborgen boven z,gelijk aan9[_z,t] z-k£z,t] t,waarin de vierkante
haken functionele verbanden aanduiden, en 2)het gemiddelde watergehalte 0
boven elke zop elke t isgelijk aan {1 - (k/9)/(dk/d9)}9op zen t. Of het
redelijk iscapillariteit teverwaarlozen kan nagegaan worden door deoplossing tevergelijken met analytische oplossingen voor gronden met een lineaire
retentiecurve en een exponentieel verband tussen k en 9 {i.e.,h =h r + y
(9-9 r )enk =k r exp ß(9-9r)-waarhr> 9 r ,enk r referentiewaarden zijn enwaar
x

'Doorhalenwat niet van toepassing is.
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yenß constantenzijn(zie:Raats,P.A.C.,Trans.ASAE,1976,19:683-689
enParlange,J.Y.SoilSei.Soc.Amer.J.1982,46:887-888).Voordergelijke
grondenzullen,naverloopvanenigetijd,successievelijkeprofielenvan
watergehalteendrukhoogteevenwijdigaanelkaarzijn (Fig.333.1),hetgeen
weereeneenvoudig tijdsverloopinhoudtvoordebergingbovenelkez.Inzicht
inimplicatiesvanruimtelijkevariabiliteitwordtverkregendoordeanalytischeoplossingentecombinerenmetdehypothesevan schaalheterogeniteit
met lognormaalverdeeldelengteschaal (ziejaarverslagenover1980en1981).

ßxvolumetrischwo.terqeho.lte
10
20
30

2e30-1
3- e*>-31

j

9p=O7}Ki0t(Raats)
e'0-11 9Ub.7=a;ß*Lt(Parlange)
/

Ondiepte
Fig.333.1.

Profielenvanwatergehaltegedurendedrainagevoorgrondenmeteen
lineaireretentiecurveeneenexponentieelverbandtussendedoorlatendheidenhetwatergehalte.k^Q=doorlatendheidaanhetgrond
oppervlakopt=o;t
doorlatendheid behorendebijuniform
initieelwatergehalte.

2. Convectief
transport van een opgeloste stof in een onverzadigde
grond: de
pakketfunctie-benadering
Hetprincipevandezemethodewerdbeschreven inhetjaarverslag over1980.
Indeloopvan1982werddeéén-dimensionale theorieindetailuitgewerktvoor
horizontaleabsorptieenvoordrainage inbodemprofielenmeteendiepegrondwaterspiegel.Ookhebikdetheorienuuitgebreid totmultidimensionalebewegingmetvastestroomlijnen.Dedoorsnedevanfictievestroombuizengevormd
doorstroomlijnen isdenieuwevariabele.Inzicht instromingspatronen enin
convectief transportvanopgelostestoffeniso.a.vanbelangbijdruppelirrigatie ingrondenensubstraten.
3. Toevoer van water aan gronden en teeltsubstraten
in potten en dunne lagen
Detoepassing vandezgn.schaaltheoriewerdnaderuitgewerkt.Deervaringen
vaneengrootaantalonderzoekersbijpogingenhetwatergehalteofde
drukhoogte indewortelzone opeenbepaaldpeiltehoudenkomengoedovereen
metverwachtingenopbasisvaneenvoudigeberekeningen.Omeenindrukte
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krijgen van het tijdsverloop van ophoping van opgeloste stoffen nabijhet
grondoppervlak,werden enkele exploratieve berekeningen gemaakt.
4. Instabiliteit van vochtfronten
Bijwind met hoge snelheden uit een vaste richting ontstaanopdestranden
van
Waddeneilanden somskleine sikkelduinen. Bijregenval van hoge intensiteit
zijndevochtfronten indeze duintjes instabiel (Fig. 333.2).
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Fig. 333.2. Instabiele penetratie van water
van Ameland.

ineensikkelduintjeophet strand

De oorzaak iswaarschijnlijkdestijgingvan
dedrukvan
delucht ingesloten
tussen het vochtfrontendenatte ondergrond van het strand (vgl. een
artikelover»Unstablewetting frontsinuniform and nonuniform soils" Soil
Sei. Soc.Amer.Proc. 37:681-685).Deinstabiliteit vergrootdeindrîngingsdieptevanhetwaterenbelemmert daardoordeverdamping van hetwater.
5. Fysische eigenschappen vantwee gronden in de Noordoostpolder
De interpretatievan
indejaren 1979/1981 gedanemetingen vordert gestaag.
6. Overige activiteiten
- VoordeAfdeling Bemesting indeTuinbouw gafik
injanuarieenlezing over
watervoorziening inpottenendunne lagen.
-OpuitnodigingvanBattelle Northwest Laboratories woondeik
inmaart
in
Seattle, Washington (USA)eensymposium bij over "Unsaturated flow and
transport modeling». Bijdie gelegenheidgaf
ik
eenlezing over »Convectieve
transportofideal tracersinunsaturated soils».
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-VandePAGV-proefoverbenuttingvanafvalwarmteinvollegrondsteeltenwoonde
ikinjunideofficiëlestartbij.
-DeactiviteitenvandebegeleidingsgroepvanhetVOMIL/STIBOKAproject
"Chemischenfysischonderzoek van deonverzadigdezonet.b.v.debodembescherming"werdenafgerond.
-OpuitnodigingvandeorganisatorennamikinaugustusinAndover,New
Hampshire (USA)deelaaneenGordonResearchConferenceover"Modelingofflow
inporousmedia".Bijdiegelegenheidgafikeenlezingover"Lagrangian
approachtofluidandsolutetransport inporousmedia".
-Devoorbereidingscommissievooreenin1984inWageningentehoudenISSSbijeenkomstover "Waterandsolutemovementinheavyclay soils"werdgeformeerdenvergaderdein1982tweemaal.
-Op22en23novembervergaderdedeEG/AGRIMEDwerkgroepvoordruppelirrigatiebijfruitteBologna,Italië.Debesprekingbetrofvnl.deeersteresultatenvaneenserieveldproeven.Eenkleineregroepzalzichlaterbezighoudenmetdeaansluitingbijtheoretischeontwikkelingen.
Conclusies
1.Opbasisvaneenvoudigeberekeningen iseengoed inzichtverkregen inhet
verloopvandedrainagevanhomogenebodemprofielenmeteendiepegrondwaterspiegel.
2.Dezgn.pakketfunctie-benadering blijktgoedtevoldoenvoorhetverkrijgen
vanzowelkwalitatief alskwantitatief inzichtintransportvanopgeloste
stoffenindeonverzadigdezone,inclusiefdewortelzone.
3.Deervaringenbijpogingenomingrondenensubstratenhetwatergehalteof
dedrukhoogteindewortelzoneopeenbepaaldpeiltehoudenkomen goed
overeenmetverwachtingenopbasisvaneenvoudigeberekeningen.
4.Indroogduinzandkaninsluitingvanluchtdoorinfiltrerendwaterleiden
totinstabiliteitvanvochtfronten.
B. Verschenen

publikaties

Perroux,K.M.,Raats,P.A.C.,andSmiles,D.E.,1982.Wettingmoisture
characteristic curvesderivedfromconstant-rate infiltrationintothin
soilsamples.SoilSei.Soc.Amer.J.46:231-234.
Raats,P.A.C.,1982.Thedistributionandtheuptakeofwaterbyplants:
inferencefromhydraulic andsalinitydata.In:Séminaires sur l'irrigation
localisée.1.Movementdel'eauetdesselsenfunctiondescharactéristiques
dessolssoumisàl'irrigation localisée.Institutd'Agronomiede
l'Université deBologne.Bologne,6-9november1979,pp.35-46.
Raats,P.A.C.,Willigen,P.de,andGerritse,R.G.,1982.Transportand
fixationofphosphateinacid,homogeneoussoils.I.Physico-mathematical
model.AgricultureandEnvironment,7:149-160.
Willigen,P.de,Raats,P.A.C.,andGerritse,R.G.,1982.Transportand
fixationofphosphateinacid,homogeneous soils.II.Computersimulation.
AgricultureandEnvironment,7:161-174.
Gerritse,R.G.,Willigen,P.de,andRaats,P.A.C.,1982.Transportand
fixationofphosphateinacid,homogeneous soils.III.Experimentalcase
studyofacidsandysoilcolumns,heavily treatedwithpigslurry.
AgricultureandEnvironment,7:175-185.
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C. Werkplan 1983
Denadruk zalliggenophetschrijvenvanartikelenbetreffendelognormale
verdelingenvanbodemfysischeparametersentoepassingenvanmateriaal-coördinaten.
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Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Aanditprojectwerd niet gewerkt.
B.C. Werkplan 1983
Er zijnindeloopderjarenopproefvelden met aardappelenensuikerbieten
vele gegevens verzameld omtrent het lotvan kunstmeststikstof indeperiode
maart-juni.
Het ligtindebedoeling deze gegevens samenvattend tebewerken.

^Doorhalenwat nietvantoepassing
is.
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A. Verslag over 1982
Een verslag van depotproeven IB6299 en 6328,waarin demineralisatiesnelheid van de organische stikstofverbindingen indiverse soorten dierlijke
feces, al of niet gemengd met strowerd nagegaan in twee gronden,kwam in
concept gereed.

IB 0064. Vergelijking
rivierklei

van zes organische

meststoffen,

1952-1980,

op zware

De laatste bewerking van degegevens van dit proefveld (door Kortleven)betrof de jaren 1952-1967 (intern rapport C6644). Tot 1974 zijn dezelfde giften
toegepast,gevolgd door vijf jarenmet zwaardere giften.Vanaf 1980 isdit
proefveld "slapend". Enkele gegevens verkregen door bewerking van grondanalysecijfers geeft tabel 335.1. Enkele interessante punten hieruit zijn:
7.Dewaardering van de organische stof indiverse produkten als 'humus'bron vergeleken met stalmest (regel 9, berekend uit regel8 ) .
2. Dezelfde gift (in tonnen)ongecomposteerd huisvuil (metmeer organische
stof en stikstof)draagt evenveel bijaanhet organische stof-en stikstofgehalte van degrond als gecomposteerd huisvuil (regel 6en7 ) .
c)
^Doorhalenwatniet van toepassingis,

Vervolgblad n r . 1

van ÏXXXXXXfü^ffil0üffi2aüi££XtagXprojectverslag 1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :7967
Projectnummer
:335
3. Turfmolm legtinabsolutezingeenstikstofvast,maar levertzelfswat
stikstof (regel10en11).DitintegenstellingmetwatKortlevenconcludeerde (enveelalwordtaangenomen).Watoverblijft iswelN-rijkerdanturfmolm.

TABEL 335.1. Enkelegegevens over IB0064 (Pr1255)Well.

Regel

Object

.1

I

VIII

V

II

III

IV

VI

kunstm.

groenb.

rioolsl.

stalm.

VAMcompost

VAMvers

turfmolm

2
3
4
5
6
7
8

Meststof

15

15

15

15

1950

2090

3050

4170

95

69

72

1951t/m 1974(ton.ha .jr )
Giftdr.org.stof, (kg.ha"1.jr")1
bevattend aanN t
* Org.stof in1974(in1951 3,22)

2,22

2,40

2,55

2,54

2,77

%N t in1974(in19510,184)

0,155

0,160

0,167

0,160

0,165

41

15

35

3,50
0,173

20

18

21

Waardering alshumusbront.o.v.
stalmest

10

76
2 75
0 165

Vandegegeven org.stof isin
1974overt.o.v.I (%)

9

7,5
3790

1

1,1

1,2

08

2

16,2

15 4

45

Vandegegeven N^isin1974over

15

t.o.v.I[%)

8,5

1981

11
12
13

N-mineralisatie (mg.kg" grond)
N-mineralisatie (in %vanN t )

14
1,0

16
1,1

22
1,5

19
1,2

n.b.

n.b.

16
1,0

11

14

12

18

n.b.

n.b.

16

N-flushuitgedode biomassa
(mg.kg" grond)
N-flushuitgedode biomassa
(in %vanNJN t )-

-1 „-U
Urease-act.1-16h(ugN.g"1.h"')

0,8
8

1,0
10

0,9
7

1,1
10

1,0
n.b.

n.b.

8,5

HetopvallendeverschijnseldatKortlevenreedssignaleerde (internrapport
1970-1)werdbevestigd,nl.datonderlandbouwkundig goedeomstandighedende
afbraakvanveen,naeenaantaljarenwaarinweinigvertering optreedt,fors
kandoorzetten.
4. Rioolslib,datinvergelijkingmetdeandereorganischemeststoffenhet
laagsteC/N-quotientheeft,levertrelatiefdemeestemineraleNendraagt
relatiefhetminstbijaandebiomassa.Hetstalmestobjectheeftdegrootste
biomassa,gevolgddoorturfmolm.
Tenslottekanwordenopgemerktdatopditproefveld (indeTweedeWereldoorloggescheurdoudgrasland)hethumusgehalteophetkunstmestobjectsterk
gedaald is,nl.van3,227«in1951tot2,157»in1980.Dezedalingwordtbehalve
bijturfmolmdoordegegevenorganischebemesting slechtsafgeremd,nietvoorkomen.Ophetkunstmestobject lijktthansongeveereenevenwichttezijn
ontstaan.Hetpercentagestikstof-totaalisopalleobjectengedaald.
B.C. Werkplan 1983
Publikatievanhetonderzoeknaardeafbraakvandierlijkefecesingrond.
Rapportageoverhetrecenteorganische-stofonderzoekbijIB0053 (Heino),
IB006 (Lovinkhoeve)enIB0064 (Well).
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B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Doel van het onderzoek ismeer inzicht tekrijgen inwijze van voorkomen en
gedrag van spoorelementen inde bodem. In1982 ishieraan een poging gekoppeld hetgevondeneinkwantitatieve zin inverband tebrengenmet de opname
door het gewas.Onderzoek naar de invloed van zuiveringsslib ophet absorptiegedrag van 26 spoorelementen ingrond isafgesloten engepubliceerd. Conclusie
van dit onderzoek isdat het adsorptiegedrag van spoorelementen ingrond bij
het huidige gebruik van zuiveringsslib op landbouwgronden (giften tot1-2 ton
d.s.per jaar) slechtsweinig zal veranderen.Wel ontstaat er geleidelijk
ophoping inde bodem,hetgeen zich inde toekomst bijongewijzigd beleid zal
uiten in toenemende gehalten ingewassen.Hetwerk in1982 bestond voornamelijk uit het toepassen van eerder ontwikkelde methodieken op praktijksituaties
die zowelmet bodem als oppervlaktewater temaken hadden enuithet vervolgen
van in1980 gestarte grondkolomproeven met zuiveringsslib. Korte samenvatting
van de resultaten:

x)

Doorhalenwatniet van toepassingis.

Vervolgblad nr. 1 vand!eËÎX3&3pm§)eXXfôl^^

1982

Onderzoekinstelling: IB

Registratienummer :7968
Projectnummer
:336
Adsorptie-isothermen
Aan20gronden,waarmeeinpotproevendeopnamevanCdenPbineenaantal
gewassenwordtbepaald (dr.ir.Smilde)zijnm.b.v.eentracer-methodeadsorptie-isothermenvoorCdenPbbepaald.Zodraallegegevensverwerktzijnen
deachtergrond-concentratiesvanCdenPbindebodemoplossing gemetenzijn,
zullencorrelatiesberekendwordentussengewasopnameenbodemparametersals
adsorptieconstante,organischestof,pHenconcentratie indebodemoplossing.
Metaal-complexen
(speciation)
Inwatermonstersuit IJsselmeer,IJssel,RijnenMaasisdevormwaarinhet
opgelostePbenCdaanwezig isonderzochtm.b.v.gelpermeatiechromatografie.
VanhetopgelosteCdenPbwastussen70en807«.aanwezigalscomplexvan
laagmoleculairgewicht (mw <3000)en/ofvrijion.20-307«werd aanhetgel
(Sephadex)geadsorbeerd.VoorCdwasongeveer0,57»envoorPb1,57»gebondenin
complexenvanhoogmoleculairgewicht (>100.000).Parallelhieraanwerden
dialysecellenvoorzienvanmolecuulfilters (doorlaatbaarvoormw <5000)uitge
zetinoppervlaktewater.DeconcentratiesvanZn,CdenPb,evenalsN02~en
Fe3+,indedialysecellen warennaeenweekvrijwelgelijkaandemetaalconcen
tratiesinhetdoorfiltersmetporiënvan0,45umgefiltreerdewater.De
concentratiesvanCuindedialysecellenwaren echterongeveer60-707«lager.
DitwerdookvoorNC^"gevonden (ca.407»lager).Mnwasdaarentegen ineen
aantaldialysecellen zeerveelhogerdanvoorde (dag)monstersvanhetoppervlaktewatergevondenwas.Hetinterpreterenvandezeresultatenvereistnog
naderonderzoekvandediffusie-eigenschappenvandemembranenvandegebruiktedialysecellen.Eindverslaggeving vanditwerk zalbegin1983plaatsvinden
binnenhetkadervanproject255 (dr.A.J.deGroot).
Grondkolomproeven
Deeffluentenvankolommengronddie"onverzadigdberegend"wordenenwaarop
zuiveringsslib isgebrachtinhoeveelhedentot1500ton/hawordensinds1979
regelmatigbemonsterd enopzwaremetalenonderzocht.Eenzelfdeseriekolommen
waaropmetradioactievetracersbehandeld zuiveringsslibisgebracht,wordt
eveneensregelmatigbemonsters.Deeffluentenwordenbijhet ITALopradioisotopenonderzocht.Eindresultatenvandezeproevenzijnoverca.2jaarte
verwachten.
Bepaling van fluoride
in grond en gewas
Eenstagiaireheefthier6maandenaangewerkt.Tweemethodenzijnnaarvoren
gekomenalsgeschiktebasiswaaropeenbetrouwbareanalysemethodekanworden
ontwikkeld.Deresultatenvandezestage,voorzienvaneenuitgebreidliteratuuroverzicht,zijninverslagvormbeschikbaar.
B. Verschenen

publikaties

Gerritse,R.G.,Vriesema,R.,Dalenberg,J.W., enRoos,H.P.de,1982.
Effectofsewagesludgeontraceelementmobility insoils.Journalof
EnvironmentalQuality11:359-364.

Vervolgbladnr. 2 vanJÜ«ÏXJlX3ïX»»KÜ«JödaxXXXHX/projectverslag1982
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :7968
Projectnummer
:336
C. Werkplan 1983
Hetonderzoeknaardecorrelatievanadsorptieconstantenmetgewasopnamevan
zwaremetalenviaparametersalspH,organischestofenzware-metalenconcentratieindebodemoplossing zalwordenvoortgezet.Hetaantalonderzochtegron
denzaluitgebreidwordenmetzeersterkverontreinigdegronden.UitNederland zullenhiervoortweegrondenuitStadskanaalonderzochtworden.
Insamenwerkingmetdr.B.J.AllowayvanhetWestfieldCollegeteLonden,zal
eentientalzowelanthropogeenalsnatuurlijk "verontreinigde"Engelsegronden
onderzochtworden.Vandezegrondenzaldr.Alloway in1983ookdegehalten
inhetgewasaanCdenPbbeschikbaarhebben.Resultatenvanhetonderzoek
zullengepresenteerdwordenopeenEC-symposiumteBrightoninseptember1983.
Onderzoeknaarmetaalcomplexen inoppervlaktewaterenm.b.v.gelpermeatiechromatografieendialysecellenzalwordenafgerond.Deresultatenzullen
eventueelookgebruiktwordenomtekomentoteenvoorbodemoplossingen
bruikbaremethodiek.Inditverbandwordtookgedachtaaneenaanhet
Westfield Collegeontwikkeldesnellevloeistofchormatografischemethodevoor
debepalingvanioncomplexen indebodemoplossing.
Degrondkolomproeven,gestart in1979,zullenwordenvoortgezet.
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B. C. Werkplan 1983
Rapportage.

^Doorhalenwat nietvantoepassingis
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B.C. Werkplan 1983
Beëindiging v a nh e tp r o j e c t .
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Geennieuwonderzoek;aanhetprojectwerdnietgewerkt.

C. Werkplan 1983
Voortzettingvanhetonderzoek.
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A. Verslag over 1982
Het project fungeert infeite als eenverzamelproject waarbinnen behalveverbetering en vernieuwing vanmethoden ook andere activiteiten worden verslagen,
zoals die ophet gebied van stedelijk groen (nieuwproject wordt geformuleerd)
en die ophet gebied van beregeningsonderzoek.
Methoden
In1982 ishet programma vanwortelfotografievoortgezet met de gewassen
aardappel (Lovinkhoeve,Marknesse), suikerbiet (OBS,Nagele)engras (Heino),
steeds inhetkader van een samenwerking binnen eenmeer omvangrijke proef.
Tezamen met degegevens van 1981 (wintertarwe,gras, suikerbiet)moeten nu
voldoende gegevens voorhanden zijn om aan tegeven hoe,bijverschillende gewassen engrondsoorten,metingenvanwortellengte vanaf foto's zich verhouden
tot dewerkelijkewortellengte, bepaald inboormonsters.Deze vergelijking
vergt nog afwerking vanmetingen en uitwerking van gegevens.Afhankelijk van
de resultaten kan inmeerdere ofminderemate van boorbemonstering worden
overgestapt op fotografie.

x)

Doorhalenwatniet van toepassingis.
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Inmiddelsiseennieuweendoscoopbeschikbaargekomen (merkClassenenCo.)
waardoordekwaliteitvandefoto's-endaarmeehetniveauvanherkenbare
details-aanzienlijk isverbeterd.Tweeconceptartikelen zijngereedgekomen
waarinnieuwontwikkeldeapparatuurwordtbeschreven,éénbedoeldalsrapport
enéénals 'shortcommunication'voor 'Plantand Soil' (auteursJ.Floris,
R.C.RieswijkenM.vanNoordwijk).Hetbetrefteenapparaatvoorhetnemenvan
grotegrondmonsters (10x50x100cm),eneenmethodeomeengrondkolomuiteen
buistepersenzonderdelaatsteopteofferen.
Stedelijk groen

Inhetafgelopenjaarwerdweereenaantalbijeenkomstenbijgewoond vande
werkgroep 'Onderzoekbomenin stadsmilieu' (OBIS).Eénvandeproblemendie
daarinherhaaldelijknaarvorenkomt,betreftdevoedingvanstraatbomen,met
nameinsituatieswaardebewortelbareruimtezeerbeperktis.Overditthema,
metnameoverdewenselijkheidvaneenexperimentelebenaderingvanhetvraagstukvandekwantitatievebehoefteaanvoedingsstoffenvandesolitaireboom,
iseenvoordrachtgehoudenwaarineenproefvoorstelisgedaan.Indienmet
de
voorgesteldebenaderingswijzewordt ingestemd,zalbinnenkorteenprojectvoostelwordengeformuleerd.Eventueleproevenzullenwordenontworpen
en
uitgevoerd innauwoverlegmetmedewerkersvanSTIBOKA,DeDorschkamp,ICW,
enConsulentschap stedelijkgroen.
Beregeningsonderzoek

Evenalsin1981ishetafgelopenjaarmeegewerktaaneenberegeningsproefbij
gras,waarindooronswortelgroeiwordtvervolgd enwaarineengrootaantal
andereaspectenwordtbestudeerddoormedewerkersvanPR,ICWenCABO.De
gegevenswordendooronsindeeersteplaatsgebruiktinbovengenoemdebeoordelingvanwortelfotografiealsmethode.
B. Verschenen publikaties

Jager,A.de,1982.EffectsoflocalizedsupplyofHjP04,NOj,SO,,,CaandK
ontheproductionanddistributionofdrymatter inyoungmaizeplants.
Neth.J.Agric.Sei.30:193-203.
C. Werkplan 1983

1.Uitwerkenvanderelatietussengefotografeerdeworteilengteenwerkelijke,
gemetenworteldichtheid.
2.Formulerenvaneenproject 'Stedelijkgroen'.
3.Afwerkenenpublicerenvanresultatenvaneenexperimentbetreffendehet
effectvanzeerhogeN-giftenopdegroeivaneendrietalgrassoorten
(IB6353).
4.Afwerkenenpublicerenvanenkelemethodischeonderzoekjesteweten:
a)verband tussenN-mineraalingrondmonstersenvochtmonsters,
b)derelatietussenopnamevanstrontiumuitdegrondenworteldichtheid.
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A. Verslag

over 1982

In1982zijnintotaal15proefveldenmetaardappelenaangelegd,voornamelijk
indeVeenkoloniën,oplossenopFriesezeeklei.Opdezeproefveldenwordt
derelatietussendehoeveelheidmineralebodemstikstof (Nm:£n)aanheteind
vandewinterendeoptimalekunstmeststikstofgift (NQp)onderzocht.De
proevenzijneenvoudigvanopzet:N m ^ nwordtlaagsgewijsbepaaldrond1maart
enhalfmeienN_wordtbepaald aandehandvandeeindopbrengsten bij6of
7kunstmest-N-trappen.BijdebepalingvanN wordtookrekeninggehouden
metdeprijsvandeaardappelen endekostenvandekunstmest-N.
Optweeproefveldenheeftuitgebreideronderzoek plaatsgevonden:IB0024
(Lovinkhoeve,Marknesse),waarophetgroeiverloop,hetverloopvandeN-opnamedoorhetgewasenhetverloopvanN m ^ n isvervolgd,enIB2720(proefboerderijHaren),waaropdeinvloedvanhettoedienenvanrundveedrijfmesten
hettoedienenvaneenoverbemestingmetstikstof isnagegaan.Inhetkort
zullenenigevoorlopigeresultatenverkregenopdezetweeproefveldenworden
gegeven.
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InFig.341.1ishetverloopvanN m ^ n enhetverloopvandeverseopbrengst
aanloof+wortelsenaanknollenweergegeven. (Drogestofopbrengstenzijnop
hetmomentvanhetschrijvenvanditverslagnognietbeschikbaar.)
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enverseopbrengstaanloof+wortels

Omwillevandeduidelijkheid zijnindefiguuralleenresultatenvande
objectenONen400Nweergegeven.
UitFig.341.1blijktdatophetmomentdathetgewasaandegroeikomtde
grootstehoeveelheidmineralebodem-Nwordtaangetroffen.Vanafdatmomentis
deafnameinNm;!nzeerduidelijk:N-opnamedoorhetgewas.
TerwijlerbijON (enookbij200N,nietinFig.341.1)vanaf eind julivrijwelgeenmineralebodemmeerwordtaangetroffen,blijkterbij400Nongeveer
100kgNha-1 indegrond achterteblijven.Het400N-objectgafdehoogste
knolopbrengst,hetverschilmethet0N-objectbedroegechterslechts
4 tonha-1.
IB 2720

a)invloedvanrundveedrijfmest.
Beginmaart isopeengedeeltevanhetproefveld 50tonrunveedrijfmestper
hatoegediend.Opdatmomentwas41kgmineralebodem-Nindelaag0-60cm
aanwezig.
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Fig. 341.2. IB2720. Invloed rundveedrijfmest.

InFig.341.2isteziendatwanneer drijfmestwastoegediend, ongeveer
100kgkunstmest-N perhakonworden bespaard.Demaximale opbrengst bleef
echter duidelijk achterbijdiezonder drijfmesttoediening.
b)effectvanoverbemesting.
Zowelop7meialsop18juni heeft eenaantal objecten eenoverbemesting
met stikstof gekregen. Enige resultaten zijnweergegeven inFig.341.3.
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UitFig.341.3blijktdatoverbemesting eenzeergunstigeffectkanhebben
opdeknolopbrengst;metnamebij100+130+130Nen200+50+50Nwerdenopbrengstenbehaalddiezonderoverbemestingnietmogelijkwaren.Vermeldmoet
wordendatdeomstandigheden vrijgunstigwaren:vlaknadetweedeoverbemesting isvrijveelregengevallen.
OpdeproefboerderijinHareniseenproefgestartmethetdoeldeinvloedvan
indiepere lagen (60-100cm)aanwezigemineralestikstofnategaanopdeopbrengstenkwaliteitvansuikerbieten (IB2707).Opditproefveldwordenhoge
tL;n-niveausindieperelagengecreëerddooreenN-oplossingtoetedienen
dooringegravenPVC-buisjes.
InsamenwerkingmetDeWilligenisinhetnajaareenproefgestartwaarinop
driepercelen (proefboerderijHaren,WarffumenUsquert)hetverloopvan \i±n
indeherfstenwinternaaardappelenwordtnagegaan (IB2823). Hierbijwordt
groteaandachtgeschonkenaanhetverloopvanhétvolumegewicht inennetonderdebouwvoor.
Ditonderzoekwordtgedaanomdatbijhetsimulerenvanhetverloopvan
Nmingedurendeherfstenwinternaaardappelenbijgebruikmakingvaneen
constantvolumegewichtgebleken isdatdehoeveelheid Nmin sterkoverschatkan
worden (zieookproject212).
Desamenvattendebewerkingvandeopproefveldenmetsuikerbietenverkregen
resultatenbetreffendederelatietussenNminenN o p (serie84,1974-1979)is
ineenvergevorderd stadiumgekomen.Debewerkingwordt innauwesamenwerking
methet 1RS(Jorritsma,Withagen)uitgevoerd.
Desamenvattendebewerkingvandeopproefveldenmetaardappelenverkregen
resultatenbetreffendederelatietussenNminenN o p (serie84,1973-1982)is
voortgezet.
Injanuari isdeelgenomenaaneenworkshop inLeuven (België)diegetiteld
was:AssessmentoftheNitrogenStatusoftheSoils".Hieruitiseensamenwerkingmetdr.D.J.Greenwoodvanhet "NationalVegetableResearchStation"
inWellesbourne (Engeland)voortgevloeid:
Adynamicmodelforcalculating thedaytoday increases inyieldonplots
receivingdifferent levelsofNfertilizerhasbeenmodifiedandtested
againsttheresultsof8IBpotatofertilizerexperiments.Therewasgood
agreementbetweenyieldresponsestoNfertilizeratfinalharvestandthose
calculatedwiththemodel.Themodel,however,didnotgivesatisfactory
estimatesofthechanges insoilinorganic-N inthetopmetreduringgrowth.
Itappearsthatimmobilizationofinorganic-N,andmineralizationofsomeof
thisimmobilized-N,tookplaceatratesthatvariedgreatly fromexperiment
toexperiment.Themodelatpresenttakesnoaccountofthisvariationand
sowork iscontinuing tofind somewayofrepresentingit.
TeneindekennistenemenvanenkennistemakenmetrespectievelijkbuitenlandsNmin-onderzoekenbuitenlandseNmin-°nderzoekersisinMunster(WestDuitsland)eengedeeltevanhet94eVDLUFAcongresbijgewoond eninLonden
(Engeland)een"SymposiumonFertilisersand IntensiveWheatProductionin
theEEC"(Fertiliser Society)bezocht.
Samenmet Smilde isopverzoekvanhet"Institut InternationaldeRecherches
Betteravières"(IIRB)teBrusseleenverhaalgeschrevengetiteld:
"Correlativemethodsofestimating theoptimumnitrogenfertilizer ratefor
sugarbeetasbasedonsoilmineralnitrogenattheendofthewinterperiod"
Ditverhaal zalinfebruari1983gepresenteerdwordenophetIIRB-symposium
"NitrogenandSugarBeet".
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OverderelatietussenN m i n enN o p bijaardappelen ensuikerbietenwerden
enigevoordrachtengehouden,onderanderevoordePACaardappelassociatie,
voorspecialistenbodemaangelegenheden envoordeIB-afdelingBemesting inde
landbouw.
B. Verschenen publikaties

Kolenbrander,G.J.,Neeteson,J.J., enWijnen,G.,1981.Investigationin
TheNetherlandsofoptimumnitrogenfertilizationonthebasisoftheamount
ofN m ^ n inthesoilprofile.Pédologie31:365-377.
Neeteson,J.J. Investigation intotherelationshipbetweenamountofsoil
mineralnitrogenandoptimumnitrogenfertilizationforpotatoesandsugar>
beet.In:"AssessmentoftheNitrogenStatusoftheSoils",Reporton
a
ResearchWorkshopheldatK.U.Leuven,12-14January1982.Eds.:T.Batey,
K.Vlassak&L.M.J.Verstraeten,PublishedbyLaboratory ofSoilFertility
& SoilBiology,K.U.Leuven,Belgium,1982,44-47.
C. Werkplan1983

Aangeziennogveelonduidelijkheid bestaatomtrentdeinterpretatievanN m ^ n cijfersindeVeenkoloniën envanNm^n-cijfersoppercelenwaaropdrijfmestis
toegediend oftoegediendgaatworden,zalhieraan in1983ruimaandachtworden
geschonken.InsamenwerkingmethetPAGV-RegioVeenkoloniënenOostelijk
zandgebied zaleenzestalproefveldenwordenaangelegdmetfabrieksaardappelen
Opdezeproefveldenzalinhetnajaareninhetvoorjaarpluimveedrijfmest
toegediendworden.Ook zaldeinvloedvanhettoevoegenvaneennitrificatieremstofaandedrijfmestdieinhetnajaarwordttoegediendnagegaanworden
(insamenwerkingmetDelaLandeCremer). Insamenwerkingmethet 1RSzaleen
zestalproefveldenopzand-endalgrond aangelegdwordenmet suikerbieten
waaropdeinvloedvannadeNmin-bemonstering infebruari/maarttoegediende
pluimvee-envarkensdrijfmestophetbemestingsadvies zalwordenonderzocht.
Ookhierzalgekekenwordennaarheteffectvanhettoevoegenvaneennitrificatieremstofaandedrijfmest.
Hetligtindebedoelingdebewerkingvanderesultatenvanhetserie84onderzoekmetsuikerbietenafteronden.
Debewerkingvandegegevensvanhetserie84-onderzoekmetaardappelen
zalwordenvoortgezet.Het isdebedoeling indeloopvan1983dedefinitieve
N-bemestingsadvieslijnengereed tehebben.
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Het permanente laboratoriumisgereec
enkelemaandenophet project doorii
landse hoofdanalist,alsopvolgervai
vruchtbaarheidsdeskundige zalbinnen!
DeheerVierveyzerheeftineenveertier
tometerophetlaboratorium geinstal
gecontroleerd,enzonodig,gerepare<

igekomen.Deheer Leyder (IAC)bracht
ïafwachtingvan
dekomstvan
eenNederïdeheer Bakker.EénNederlandse bodemcortaanhet project worden toegevoegd,
ïdaagsemissieeenatoomabsorptiespectrofo.eerdendealdaar aanwezige apparatuur
srd.

B.C. Werkplan 1983
Begeleidingvan
hetproject, eventue(
stagiaires/bezoekers.
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Het eerder verrichte onderzoek van grondmet toepassing van radioacitef fosfor ( P)toonde aan,datwater geen fosfaatcomponentenmobiliseert, dieonder potcultuuromstandigheden van grond nietmobiel zijn.Hieruitmag worden
geconcludeerd, datwater in principe
eenverantwoorde extractievloeistof
voor debepaling van beschikbaar bodemfosfaat is.
Bijvele tropische grondenmet een zeer laag fosfaatniveau,meestal gepaard
gaandemet eenhoog fosfaatfixerend vermogen,blijkt water echter een tegering fosfaatonttrekkend vermogen tehebben. Tegering indie zin,datplanten indergelijke gevallen vaak nog wel aanmerkelijke hoeveelheden fosfaat
aan grond onttrekken enwater niet.Bij zeer lagewaarden (rond 0-5) kan het
Pw-getaldaarom geen goedemaat voor het beschikbare bodemfosfaat meer zijn.
Een praktisch bezwaar isnog,dat deze extreem lage Pw-waarden niet ofnauwelijksmet voldoende nauwkeurigheid bepaald kunnenworden.
Een oplossing voor dit probleem werd gevonden door fosfaat aan een suspensie
van grond inwater -later vervangen door een 0,01 M CaCl2-oplossing -te
onttrekken met infiltreerpapier geïmpregneerd ijzerhydroxide.Hierbij blijft
voldaan aan de eis,dat geen stabiele componenenten van het bodemfosfaat

x)

Doorhalenwat niet van toepassingis,
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gemobiliseerdworden,omdatdezuurgraadvandesuspensiedoorhetvooraf
gedroogdeijzerhydroxidenietbeïnvloedwordt.Hetdoor ijzerhydroxidegeprecipiteerdefosfaatwordt latermetverdund zwavelzuuropgelostenhierin
colorimetrischbepaald.
DealsPi(-ronhydroxide)-getalaangeduideuitkomstenvandezebepaling
blekenookbijlagefosfaatniveauseenbruikbaresamenhang tevertonenmet
dehoeveelhedendoorplanten (maisensoja)inpotculturenopgenomenfosfaat.
Devergelijking tussenPw-getalenPi-getalmetbetrekking totdefosfaatopnamedoormaisisweergegeven inFig.343.1.
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Voortgezetmethodischonderzoek gafinformatieoverdeinvloedophetPigetalvandegroottevanhet ijzerhydroxide-papier envandeonttrekkingstijd.Ditleiddetotdeopstellingvaneenvoorlopigvoorschriftvoorde
Pi-bepaling.
B.C. Werkplan 1983
Ditprojectwordtafgeslotenmethetschrijvenvaneenverslag.
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Wathetonderzoeknaarhetmeestgeschiktevochtgehalte indebouwvoorvoor
devoorjaarsgrondbewerkingbetreft,werdveelaandachtbesteed aanhetverloop
vanhetvochtgehalteenvandevochtspanning indebovenlaagvandebouwvoor
inrelatiemetgrondwaterstand,regenvalenverdamping.Optweeplekkenbij
het instituut (zandgrond)werdencontinuewaarnemingenverricht.Daarbij
werdde ervaringopgedaandatdedooronsgehanteerdetensiometersaanvrij
sterkedagschommelingenonderhevig zijn,waarbijdetemperatuureenduidelijkerolspeelde.Eenbelangrijkewaarnemingwasverderdat inonzesituatie
devochtspanningvrijsnelinevenwicht ismetdegrondwaterstand.Ditis
nietinovereenstemmingmetdoorandereonderzoekersgepubliceerderesultaten
Verderwerdenigeaandachtbesteed aanhetalofnietoptredenvanverdichtingen indebouwvoorenondergrondbijdevoorjaarsgrondbewerking.
Opvallend isdatheteffectvanhetberijdenondergoedeomstandighedenin
hetvoorjaar totslechtsongeveer10cmbeperktblijft,zowelopzandgrond
alsopkleigrond (Tabel344.1).

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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TABEL344.1. Invloed vanvoorjaarsgrondbewerking op bodemverdichting.

Kleigrond
bewerking

laag

Zandgrond

por.
g/100 cc vol.

vol.gew.

cm

v o1.7o

vol.7o bewerlucht king
pF2

spoor

3-8
13-18

149
141

44,2
47,2

5,9
8,2

buiten
spoor

3-8
13-18

139
141

48,2
47,4

11,9

in

9,5

in
spoor
buiten
spoor

laag

cm

vol.gew.
g/100 cc

por.
vol.

vo1.%
lucht

vol.7o pF2
1-6
10-15
20-25
1-6
10-15
20-25

148
136
138

132
136
140

42,4
47,0
46,5
48,8
46,9
45,7

Erwaren aanwijzingen dat de dieptewaarop deverdichtingen zijn opgetreden
enigszins afhangtvan intensiteit en aard van de organische bemesting.
In1982 schreven de HLS-stagiairs J. van der Tuuk enW. Reinders elk een
stageverslag,resp.getiteld "Onderzoek tensiometers"en "Optreden vanverdichtingen door berijden".
B.-

C. Werkplan 1983
Voortzetting van het onderzoek naar de invloed van vochtgehalte envochtverdeling indebouwvoor opdemate van verdichting bijhet berijden inhet
voorjaar,waarbij inhetbijzonder aandacht zalworden besteed aan debetekenis van organische bemesting.

13,9
20,3
21,1
23,8
20,5
18,6
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A. Verslag over 1982
Het onderzoek naar het effect van prikrollen op de bespeelbaarheid van grassportvelden, uitgevoerd op proefobjecten inAmstelveen, Delft en Uithoorn en
bijhet IBteHaren,werd afgerond met het schrijven van een publikatie inde
Technische Mededelingen vanhet NSF.De conclusiewas dat prikrollen geen
effect heeft opdebodemfysische eigenschappen als volumegewicht, luchtgehalte enwaterdoorlatendheid, endaarmee ook niet op de bespeelbaarheid.
Begonnen werd met onderzoek naar het effect van diepe grondbewerking opde
bespeelbaarheid van grassportvelden. Daartoe werd uitgebreid bodemfysisch
onderzoek verricht op een speelveld in Lonneker,waar ernstige problemen met
waterafvoer enbespeelbaarheid werden ondervonden. Omdat het vermoeden bestond dat verdichtingen inhet profiel aanwezig waren,werd op dit veld het
effect vanvertidrain,van diepbeluchtingsschudfrees envan een grondlichter
nagegaan. Gezien de profielopbouw enmechanische weerstand (Fig.345.1)zou
men van eenwat diepere grondbewerking effect verwachten. De resultaten
vielen echter tegen;de grond werd iets verdicht (hoger volumegewicht en lager luchtgehalte)i.p.v. losser gemaakt (Fig.345.2). Deverzadigde doorlatend
heidvoorwater nam iets toe,maar diewas ook inde onbehandelde toestand niet
zo erg slecht.De stevigheid van de toplaag werd niet beter.
•^Doorhalenwatniet van toepassingis.
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Deverklaring voor het uitblijven van een effect van diepe grondbewerking op
deze grond werd gezocht inhet feit dat de oorzaak van de problemen hier niet
isde aanwezigheid van een dichte,ondoorlatende laag,maar een verstoring
van hetwatertransport naar beneden door ingesloten lucht,vooral inde laag
8-20 cm,die voornamelijk bestaat uit geel zandmet eenhoog luchtgehalte.
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: 345
Conclusie
Alvorensopgrassportveldendieperegrondbewerkingtoetepassenteneinde
vermeendeverdichtingenwegtewerken,zaleerstmoetenwordenvastgesteld
ofdergelijkeverdichtingenaanwezigzijn.Zoniet,danzaleerstdewerkelijkeoorzaakvandeonvoldoendebespeelbaarheidmoetenwordenvastgesteld
B. Verschenen

publikaties

Zwiers,J.S.,1982.Debetekenisvanprikrollenvoordebespeelbaarvangrassportvelden.Techn.Meded. NSF39:16-19
Boekei,P.,enZwiers,J.S.,1982.Unterbodenlockerung beiSportrasen.
ZeitschriftfürVegetationstechnik 5:155-147.
C. Werkplan 1983
Hetonderzoeknaarheteffectvandiepegrondbewerkingmetmachinesals
Vertidraindiepbeluchtingsschudfreesengrondlichter zalopenkelevelden
meteenanderprofieldaninLonnekerwordenvoortgezet.
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Vergelijkend bodemvruchtbaarheidsonderzoek bijgangbaarenalternatief geleide
bedrijfsvoering

Contactpersoon

ing.T.A.vanDijk

Projectleider

ir.C.M.J. Sluijsmans

Overige medewerkers

ir. G.J. Kolenbrander

Tijdstipvanafsluiting

onbepaald

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
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Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Volgensdeplanning zoudenervanaf sept./okt.drainwatermonsters genomen
moeten wordenopdeOBS.Doordeuitzonderlijk droge periode begonnende
drainspaseind novembertelopen.Deanalysesmoetennogworden verricht.
B.C. Werkplan 1983
Gedurendedeperiode jan./apr.zullen drainwatermonsters worden genomen.
Verderzalinhet voorjaar Nm£n-onderzoek worden gedaanopdrie percelenper
bedrijf, zoalsisafgesproken metdeWetenschappelijke Begeleidings Commissie
vandeOBS(zieverslag project346over 1981).

x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingi
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Toedieningvandrijfmestinenopgrasland

Overige medewerkers

ir.L.C.N,delaLande Cremer, ir. W.H.
Prins
ir.L.C.N,delaLande Cremer
ing.J.H. Schepers

Tijdstipvanafsluiting

1986

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1986

Contactpersoon
Projectleider

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopteweergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Deproef inRuurlo heeftinzijn derde jaar zwaarteverduren gehadvan
dein
juninahetmaaien invallende langdurige droogte. Eenkleine commissieuitde
projectgroepdie deze proef begeleidt,is begonnenmethetverzamelenenordenenvanalle proefgegevens vandejaren 1980en1981, zodatdeverschillende
participanten metderapportage kunnen beginnen.
B.C. Werkplan1983
Voortzettingvan
hetonderzoekenaanvang rapportage eerste proefjaren.

^Doorhalenwatnietvantoepassing
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Invloed van chemische grondontsmetting
op de persistentie van andere bestrijdingsmiddelen inde grond

Contactpersoon

drs. H.G. van Faassen

Projectleider

drs. H.G.van Faassen

Overige medewerkers

R.Bongers,G.van der Boom

Tijdstip van afsluiting

1983
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mndg
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Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag

over 1982

In1980 en 1981 is soms gevonden dat demicrobiële afbraak van enkeleherbiciden inhet laboratorium trager verloopt ingrondmonsters die zijn genomen van
ontsmette proefveldjes dan inmonsters vanniet-ontsmette veldjes. Inhet veld
zelf verdwijnen deherbiciden vrijwel steeds even snel inontsmette als in
niet-ontsmette grond. Demetabolische activiteit van enkele gronden bleek ook
niet in sterkemate of langdurig doorgrondontsmetting teworden beïnvloed.
Over deresultaten van dit onderzoek iseen uitvoerig interim-rapportgeschreven (IBNota 102;H.G. van Faassen, 1982).
Een dieper inzicht waarom inhet veld slechts geringe (neven)effecten van
grondontsmetting zijngevonden, plus enige aanvullende praktijkbemonsteringen
waren nodig omna tegaan inhoeverre degevondenresultaten mogen worden
gegeneraliseerd. Er zijn verschillende redenen tebedenken waarom inhet veld
zoweinig effect van grondontsmetting opde afbraak van herbiciden wordtgevonden:

^Doorhalenwat niet van toepassing L
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1.Eendeelvandegrond,vooraldetoplaagwaarindeherbicidenterechtkomen,
ontsnaptaandegrondontsmetting.Voorde"nematicide"granulaten,diewordeningefreesd indelaag0-10cm,geldtditvoordelaag10-20cm.
2.Debodemmicrofloradiegrotendeels inrusttoestandverkeertisdaardoorbetrekkelijkweiniggevoeligvoorgrondontsmetting.Hetkanduszijndateen
aanzienlijkdeelvandemicrofloradegrondontsmetting overleeft.Daarbij
ishetvanbelangofallerleiprocessendoordeoverlevendemicrofloranog
steedsevengoeduitgevoerdkunnenworden.Bijprocessenzoalsdenitrificatieendeafbraakvanbepaaldebestrijdingsmiddelendiemaardooréénof
enkelemicrobensoortenuitgevoerdkunnenworden,betekentdeuitschakeling
vandiesoortenstopzettingvanhetproces;deactiviteitkannietdoor
anderesoortenwordenovergenomen.
3.Verschillen inherbicide-afbraak tussenlabenveldkunneneengevolgzijn
vanverschillen inomstandigheden (temperatuur,vocht,licht/donker,open/
gesloten,gewas/geengewas,enz.).Effectenvangrondontsmettinggevonden
onderlaboratoriumomstandighedenmoetendaaromaltijd inhetveldworden
geverifieerd.
4.Deperiodetussendegrondontsmetting endeherbiciden-toepassingkanvoldoendelangzijnomdemicrofloradetijdtegevenzichteherstellen.
Uitdeaanvullendeproevenin1982komenglobaaldevolgendepuntennaar
voren:
-Reden1:hetontsnappenvaneendeelvandegrondaandeontsmettinglijkt
beslisteenroltespelen.Alsdekansopontsnappenvrijwelwordtuitgesloten,zoalsbijontsmetteninhetlaboratorium,danvindenwedatdeafbraakvanenkeleherbicidenlateren/oftrageropgangkomtdaninniet-ontsmettegrond.Echter,opentenvandeontsmettegrondmet107»niet-ontsmette
grondgeefteenaanzienlijkherstelvandeherbicidenafbraak tezien.
-Reden2lijktookeenroltespelen,vooralinhetlaboratorium:activering
vandemicrofloradoortoedienenvanluzernemeel (lab)ofgedroogdekoemest
(veld),voorafgaand aandeontsmettinggaf inhetlabeenversterkteremming
vandeherbicidenafbraak doorontsmettingmetchloroformtezien.Inhet
veldwerdenechtergemiddeldwatlagereherbicideresiduengevonden inde
ontsmetteveldjesmetkoemestdanzonderkoemest.
Aanvullendebemonsteringenvangrondontsmettingsproefvelden vandeStichting
Bodemziektenhebbengeenverhoogdeherbicideresiduen teziengegevenalsgevolgvangrondontsmetting,zelfsnietbijjaarlijksontsmettenmeteendubbele
dosering.
Nutevensmeer inzichtisverkregen,waaromgrondontsmettingnooitmeerdan
eenpartiëlesterilisatievandebouwvoor totgevolgkanhebben,kunnenwe
gerustervoorspellendatdekansopernstigeenblijvendeschadeaandemetabolischeactiviteitvandegronddoorgrondontsmetting gering is.Alleenals
eenbestrijdingsmiddel slechtsdooreenzeerbeperktaantalsoortenmicroben
afgebrokenkanworden,neemtdekansopeenverminderdeafbraaksnelheiddoor
grondontsmetting toe,indienenvoorzoverdatbestrijdingsmiddel terechtkomt
opdieplaatsenwaardegrondontsmetting effectief geweest is.Hetzougewenst
zijnvanelkbestrijdingsmiddel tewetendoorwelkemicroorganismenditvooral
wordtafgebroken.
Overdein1982uitgevoerdeproeven iseenuitgebreiderverslaggemaaktvoor
debegeleidingscommissievanditproject.
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Onderzoekinstelling: IB
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348
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:
B. Verschenen publikaties

Faassen,H.G.van,1982.Invloedvanchemischegrondontsmettingopdepersistentievananderebestrijdingsmiddelen indegrond.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota102,124pp.
C. Werkplan1983

Afrondingvandelopendeproeven.
Deresultatenvan3jaaronderzoekzullenwordengebundeld toteeneindrapport.
Omdegevondenresultaten inwijderekringbekendtemakenzullenéénofmeer
publikatieswordengeschreven.
Ditonderzoek inzakedemicrobiéleafbraakvanbestrijdingsmiddelen inde
grond zoueenvervolgkunnenkrijgeninonderzoeknaardemogelijkhedenom
anderemilieuvreemde stoffen (verontreinigingen)indegronddoormicroben
aftelatenbreken (bodemsanering terplekke).Indezerichting isinmaart
1981aleenseenvoorstel ingediendbijhettoenmaligeministerieVOMIL;tot
opheden ishieropnoggeenreactieontvangen.
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Projectleider

dr.ir.J.P.N.L.RoordavanEysinga
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M.Q.vanderMeijs,C.Sonneveld
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cat.III

cat.II
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B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag over 1982
OphetProefstationteNaaldwijk isper1aprilgestartmethetviadecomputer
uitbrengenvanbemestingsadviezen,voorlopig alleennogvoorpotgrond.Aan
andereschema'swordtgewerkt;inhetbijzonderdieuitgaandevaneengoede
kwaliteitgietwater.Veeltijdvergdeookdeaanpassingvandeadministratie
aandeautomatischeverwerkingvandegegevens.Erwordtnaargestreefdbegin
1983eeneersteaanzettekunnengevenvoorautomatischeverwerking plusadviseringvoordiemonsterswaarbijregenwater (=bassinwater)alsirrigatiewater
wordtgebruikt.Enkeleprogramma'swerdenopgesteld voorhetberekenenvan
voedingsoplossingen voorteeltenopsteenwolbijdiversegewassen.
Elders (IWIS-TNO)verscheeneenrapportoveruitbijteranalyse,opgesteldaan
dehandvangegevensvan225dooronsverzameldegrondmonstersafkomstigvan
praktijkbedrijven (Jansen.,M.J.W.Analysevangrondmonsters;hetopsporenvan
uitbijters.IWIS-TNO,D82ST6535,DenHaag,aug.1982,11pp+appendices).

x)Doorhal
enwatnietvantoepassingis.
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B.Verschenen

publikaties

Spaans,L.,1982.Vergelijkingvanopverschillendewijzenuitgebrachteadviezenvoordeconcentratievannvoedingsstoffenbijbemestingviaderegenleidingvankomkommer.ProefstationTuinb.Glas,Naaldwijk,InternVerslag
42,5pp.
C. Werkplan 1983
Voortzettingvanallewerkzaamhedennoodzakelijkvoorhetopstelleneninvoerenvanautomatischeadviseringvankasteelten.
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A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag

over 1982

Ditprojectwordt uitgevoerd insamenwerkingmetPAGV, SNUiF,LH,CADBodemaang.indeTuinbouw enSprenger Instituut.
Invloed van drijfmest,
stikstof
en borium op produktie
en kwaliteit
peen op diluviale
zandgrond
Erkoninditjaarmaarweinig voortgang worden geboektmetdeafsluitende
publikatie overditonderzoek.

van was-

Onderzoek naar de gewenste N-gift,
vast te stellen
aan de hand van de
N-mineraalgehalten
van de grond op verschillende
diepten,
bepaald vóór aanvang van de teelt
Het onderzoekmetbetrekking tothetstikstofbemestingsadvies voor zaaiuien
werd,voor zoverhetdeveldproeven betreft,ditjaar afgesloten.Vande
twaalf geplande proeven konden ernegenworden aangelegd.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Hetaandeelkaleuienindehuidvastheidstest,uitgevoerd enkelewekennade
bepalingvandeopbrengstaandrogeuiennamin1981overhetalgemeentoe
naarmatedestikstofbemestinghogerwas.Gemiddeldvanl,37obijnultot2,4%
bij200kgN/ha (10proefvelden).
Ophetverschijnselrotenhetaantaluitgelopenuiennatweeàdriemaanden
gekoeldebewaringhaddeN-bemestinggeeninvloed.Datwaswelhetgevalop
hetpercentagekaleuiennabewaren,datgemiddeld steegvan2,37obij0Ntot
4,0%bij200N.
Dehuidvastheidstestdiein1982werduitgevoerd inhetgedroogdegewasgaf
aandathetpercentagekaleuientoenamvan0,6bijgeenstikstofbemesting
tot1,4bij200kgNperha (gemiddeldovernegenproefvelden).Deligging
vandeuiteerdereproefresultatenvoortgekomenlijnvoorhetverband:
optimaleN-gift-N-minmaart0-60werddoordegegevensvan1982enigszins
aangetast.DegrafischbepaaldeoptimaleN-giftenlagenalleonderdelijn
(figuur350.1).Waarschijnlijk isditeenjaarinvloed,diedebetrouwbaarheid
vandelijnechterweldoetafnemen.

optimale N-gift zaai-ui
kg N/ha

200r

. proeven t/m 1981
iproeven 1982

*•• •

150

100

50

0 -

A—189

10

50

100

K, • n cn'UO

N-min.P-60cm
maart

Figuur350.1.VerbandoptimaleN-giftenN-minmaart,0-60 cmvoorzaai-ui.

Naaraanleidingvandeconstateringdatgroeiseizoenengrondsoortinvloed
uitoefenenopdenitraathuishouding vanindustriespinaziewerdenvoorditjaar
inhetkadervanhetonderzoek "nitraatinspinazie"24proefveldengepland,
verdeeld overkleienzandenovervoorjaars-,zomer-enherfstspinazie.
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Alleproefveldenopéénna (wateroverlast)hebbenhettoteengoedeindegebracht.
Uitdeopbrengst-enanalysegegevensvandegezamenlijkeproefvelden19801982werdenlangsgrafischeweggroepsgewijzeverbandenvastgesteld (figuur
350.2),waaruitglobalebemestingsadviezenkondenwordenafgelezen,welkein
tabel350.1zijnweergegeven.

TABEL350.1.Voorlopig stikstofbemestingsadviesvoordeteeltvanconservenspinazieindevollegrond.

Grondsoort

klei
klei
zand
zand
zand

Groeiseizoen

voorj./zom.
najaar
voorj./zom.1'
najaar2)
voorj./zom.3)

AantebevelenN-voorraadvóóraanvangteelt
inkg/habijstreefwaardegemiddeldNOjgehaltevanhetverse
produktvan:

Teverwachtenoogstderving (gemiddeld)bij
streefwaardegemiddeld
NO3-gehaltevanhet
verseproduktvan:

2000dpm

2000dpm

2500dpm

0
4
13
14
12

2
0
6
6
5

300
225
250
200
140

2500dpm

375
300
300
250
190

*) N-voorraad =N-min0-60cm+N-gift,kg/ha
O MetuitzonderingvandeN.0.-zandgronden
2
' AlleenvoordeN.0.-zandgronden (4proefvelden)
3
' AlleenvoordeN.0.-zandgronden (5proefvelden)
Getrachtzalwordendedaarvoor inaanmerkingkomendeadviezenzomogelijk
metbehulpvanaanvullendegegevens in1983meerbetrouwbaar temaken.
Ommeer inzichttekrijgen indenitraatgehaltenvanversteconsumeren
spinazie,werdenopeentwaalftalintensiefgevoerdebedrijvenmetcontinue
spinazieteelt,verdeeldoverdebelangrijksteproduktiecentra,proefplekken
aangelegdwaarvangrond-engewasmonsterswerdengeanalyseerd.Tevenswerdde
opbrengstbepaald,terwijl zoveel mogelijk teeltgegevenswerdenopgevraagd.
Indeloopvanhetseizoenwerdenzo38teeltenvervolgdmetoogstdatatussen
02-05en27-10,waarbijeenenormeverscheidenheid aanhetlichtkwam.Zo
varieerdendeuitgangstoestandenaanN-min0-60van20- 1100kg/ha,deverse
opbrengstenvan18-53t/ha,denitraatgehalten inhetverseproduktvan
<1000->4000mgperkgendedrogestofgehaltenvan4-8%.Hetgehelemateriaal
moetnogwordenuitgewerktenoverzichtelijkuitgestald.
Opdenoordelijkedwarsstrookvan IB1866 (proefir.L.C.N,delaLande
Cremeroverdrijfmesttoediening),gelegenopdeIB-proefboerderijteHaren
werdeenproefaangelegdmetspinaziebijverschillendedrijfmesthoeveelheden
entoepassingstijdstippenmetdaaroverheenstikstoftrappen.Deresultaten
zijnbeknoptweergegeven intabel350.11.
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VOORJAARS/ZOMERSPINAZIE KLEI
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TABEL350.11.IB2820.Stikstofbemestingenvarkensdrijfmest (vdm)op
spinazie. 1982.

Varkensdr ijfmest
N
(kg/ha)

geen
280 P 2Oj
280 KjO

geen
140P2Os
140KaO

40t/ha
voorj.

80t/ha
naj. ß.

261
289
297
235
168

323
357
368
356
309

0
35
70
140
280

opbrengst kg/are
42
22
121
152
168
177
232
215
147
198

0
35
70
140
280

% drogestof
10,1
8,3
7,2
6,7
7,3

0
35
70
140
280

NO3 mg/kg
25
251
1021
2137
2915

0
35
70
140
280

% opbrengstderving t
82
90
48
29
24
22
0
0
37
8

laag0-60

kg/ha N-min bij aanvang teelt
49
66
121

10,3
7,4
7,6
6,4
7,0

5,6
6,2
5,9
6,1
6,9

vers produkt
30
358
969
2282
3106

2140
2534
2891
3399
3344

o.v. max.
12
3
0
11
43

5,9
5,7
5,4
5,9
6,0

80t/ha
voor; •

369
383
333
311
238

160t/ha
naj .

430
463
425
413
323

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

5,5
5,5
5,6
5,8
5,9

2721
3353
3747
3784
3990

3263
3586
3516
3801
3928

3837
4347
4382
4545
4737

12
3
0
3
16

4
0
13
19
38

7
0
8
11
30

196

323

373

De veldjes metdehoogste N-bemesting gaven, onafhankelijk vandetoegediende hoeveelheid drijfmest, b i jopkomst verbranding tezien.Dehoogste
opbrengst werd verkregen bij 160tdrijfmest perhainhetnajaar, gecombineerd m e t35kgstikstof perha(46t o n / h a ) .Denitraatgehalten stijgen
onder invloed vandebemesting van25mgperkginhetverse produkt bij geen
drijfmesten geen stikstof via2140kgper
kgbij0Nen4 0tdrijfmestper
ha in hetvoorjaar tot4737mgperkgbij280
kg
Nperha
eneennajaarsgift
van 160tondrijfmest per h a .
Teneinde meer teweten tekomen overdeinvloed vandevoordeplantb e schikbare hoeveelheid stikstof opproduktieen nitraatgehalte vanandijvie
en kroot werden bij deze gewass-en N-trappenproeven uitgevoerd. Denitraat-
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gehaltenvanandijvie (éénproefopdeproeftuin "Breda":IB2767mettwee
teeltenentelkenstweerassenenéénproefopdeproeftuin "Noord-Limburg":
IB2766metéénteeltenéénras)liepenuiteenvan833mg/kgophetverse
produkt (IB2766geenN)tot2471mg/kg (IB2767,200kgNper ha).Extreem
hogewaardenkwamennietvoor.Erwarensystematischeverschillenwathet
NOj-gehaltebetrefttussenderassenendegroeiseizoenen.ZohaddevoorjaarsteeltopIB2767meernitraatinhetversegewasdandenazomerverbouw,
althansbijN-giftentot100kgperha,waarbijhel;rasGoldavergelekenmet
Malandanmindernitraatbevatte.Watdeopbrengstaangaat,reageerdealleen
hetproefveld "Breda"opdestikstofbemesting:van0,67kgperkrop (zowel
bijGoldaalsMalan)bij0Ntot0,94,resp.1,04kgperkropbij250kgNper
habijdeeersteteelt.Voordenazomerteeltwarendezegetallen0,47,resp.
0,62bij0Ntot0,51,resp.0,82bij250kgNperha.Deuitgangstoestandaar
N-minindelaag0-60cmbedroeg inhetvoorjaar66kgperha.Hetproefveld
"Horst"(proeftuinN.-Limburg)gafgeenreactietezienopdeN-gift:over
alletrappeneengemiddeldkropgewichtvan1,1kg,bijeenuitgangstoestand
van107kgbeschikbarestikstof indelaag0-60cm.
VandetweeproevenmetkrootzijnnoggeenNO3-gehaltenbekend.Ophet
proefveld IB2764(ProeftuinWieringerwerf)gafeenalofnietgedeeldegift
van250à300kgNperhadehoogsteopbrengst (103tperha)bijeen
uitgangstoestand aanN-minvan53kgperhaindelaag0-60cm.Bijdeoogst
wasalleennogbeschikbare stikstof indegrondaanwezigbijdeN-bemestingshoeveelheden300en400kgperha.Hetkrotenproefveld teAvenhorn (IB2765)
gafdehoogsteopbrengstbijeenongedeeld toegediendeN-giftvan400kg
perha,(112tperha),bijeenuitgangstoestand van524kgN-minindelaag
0-60cm.Ookdaarwasbijdeoogstalleennogstikstof indegrondaanwezig
bij300en400kgNperha.Vanditlaatsteproefveldkonwordengezegddat
wehiertemakenhaddenmeteenzeervruchtbare "tuin"-grond (slib56,27°humus15,37c,enzeerhogeP-enK-toestanden).
Tenvervolgevandeveldproevenmetstikstoftrappenopsla,dieonder
auspiciënvanLHenPAGVin1981werdenuitgevoerd opdeproeftuinenBreda,
HorstenWieringerwerf,werdendoordekongsi IB,LHenPAGVopacht
plaatsengrotendeelsdoorhetBGD-Wageningenteverzorgenproevenaangelegd
mettweeàdrieteeltenslabijverschillendestikstofniveaus en,inBreda,
welofgeenstalmest.Devoorjaarsproeven1981werdendoorA.P.T.Driessen,
J.H.G.SlangenenH.H.H.Titulaerverslagenonderdetitel "Invloedvande
hoeveelheidensoortstikstofmeststof opdeopbrengstenhetnitraatgehalte
vansla.Internemededeling246,PAGV1982.Deproevenvanditjaarzullen
dooronswordenverwerkttenbehoevevaneeninjanuari1983uittebrengen
voorlopigbemestingsadviesvoorstikstof indeslateelt indevollegrond.Het
hoogstegeconcentreerdenitraatgehaltevandeversekropbedroeg2771mgper
kgengemiddeld laghetopca.2000mgperkg,dusgeenonrustbarendhoog
gehalte.Deinvloedvanhetstikstofaanbodophetkropgewichtmoetnognader
wordenbekeken,maareeneerste indruk is,datdezwaarstekroppenworden
verkregenbijeenstikstofbemesting,die-afhankelijkvandeuitgangstoestand indegrond -50tot150kgperhakanzijn.
Algemeen

Metalsdoelkennisnemingvandestandvanzakenophetgebiedvanwetgeving
enonderzoek inWest-Duitsland enZwitserland t.a.v.degehaltenaannitraat
enzwaremetaleninvoedingsgewassenwerddoorT.Breimer(CAD-Bodemaangelegenheden indeTuinbouw),J.H.G.Slangen (VakgroepBodemkundeenBemestings-leervandeLH),H.H.H.Titulaer (PAGV)enJ.H.Pietersvan23t/m28mei
vanditjaareenzesdaagsestudiereisgemaakt,waarbijverschillendeinstitutenenandereinstellingenwerdenbezocht.Hetreisverslag isinmiddelsverschenen.
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Boon,J.vanderenPieters,J.H.,1981.Stikstofaanboduitgrondenbemesting
ennitraatinspinazie.I.Stikstofbemestlngsproeven bijspinazieopzeeklei
in1980.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota97,36pp.
Breimer,T.,Pieters,J.H.,Slangen,J.H.G.enTitulaer,H.H.H.,1982.OnderzoekenwetgevinginDuitslandenZwitserlandophetgebiedvannitraat
en
zwaremetalen ingroentegewassen.Verslagvaneenstudiereisvan23t/m
28mei1982.CAD.Bodemaangelegenheden Tuinbouw,10pp.
Boon,J.vander,Pieters,J.H., Slangen,J.H.G.enTitulaer,H.H.H.,1982.
Stikstofaanbod uitgrondenbemesting,ennitraatinspinazie.II.Stikstofbemestingsproevenbijspinazieopzeeklei,rivierkleienzandin1981.Inst.
Bodemvruchtbaarheid,Nota106,89 pp.
C. Werkplan1983

Spinazie: voortzettingvanhetvervolgenvandetuindersteelt.Aanvullingvan
gegevensvoordenajaarsteeltindustrie-spinazieopzes contractpercelen.
Proefveldenopviercontractpercelenwaarhetbelangwordtnagegaanvanhet
al
ofnietingedeeltentoedienenvandeN-gift.
Andijvie: voortzettingvandeN-trappenproeven.Vieringetal:tweevroege
entweelateteelten.
Kroot: hetzelfdeprogrammaalsvoorandijvie.
Sla: 16
à24teelten metN-trappenterversterkingvanhetstikstofbemestingsadvies.
Drijfmest: inverbandmetdenoodzaakdetoedieningvanorganischemestaan
groentegewasseningoedebanenteleidenwordenop
deproefboerderijen"Haren"
en"Vredepeel"proevenverrichtmet,zomogelijk,achtereenvolgensspinazie,
slaenandijvie.Nagegaanzalwordendeinvloedvandrijfmesthoeveelheden
in
combinatiemetminerale-N-giftenopproduktieennitraatgehalten.
Waterhuishouding
en bemesting: ophetproefbedrijf "Sinderhoeve"vanhet
ICWwordteenberegeningsproef aangelegd,waarbij3vochtregimesworden
gecombineerdmeteenaantalN-giftenbijcontinuespinazieteeltof,indien
uitvoerbaar,bijachtereenvolgens spinazie,slaen andijvie.
Afsluiting:
gepoogd zalwordenhetonderzoek "waspeen"endatvan"zaai-ui"
afterondenmeteeneindrapport.
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Beknopteweergavevan achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1982
Ookin1982isergeen begin gemaaktmethetlandelijk bodemmeetnet.HetMinis
terie voor Volksgezondheid enMilieuhygiene bleek niet bereidomonvoorwaardelijke financiële steuntoe
tezeggen,waardoordebasis vooreenduurzaam
meetnet ontbrak. Inmiddels heeftdeCoördinatiecommissievoor Radioactiviteit
enXenobiotische stoffen (CCRX)hetinitiatief genomenomdelandelijkemeetnetten voor lucht-,neerslag-, bodem-engrondwaterverontreiniging tecoördineren,eneen15-tal gemeenschappelijke meetstations teinstalleren.Demeetpuntenvan
hetbodemmeetnet zoudendanindenabijheid gesitueerd kunnenwordenenbetrokken kunnenworden indeevaluatievandemeetgegevens.
B.C. Werkplan 1983
Zomogelijk startvanhetmeetnet.
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
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B.Verschenenpublikaties
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A. Verslag over 1982
(Hei) Proefverloop
en -opzet
Develdwerkzaamheden teChineinNigerianameneenaanvang indecember1981
toenhetperceelvoordeteeltsystemenproef (experiment1)methandkrachtwerd
ontbost.
Naeenuitgebreidebemonsteringvandebodemendebosopslagwerdeindjanuari1982gebrandenopnieuwbemonsterd,waarnahetterreinnahetinzettenvan
deregenseindfebruarikonworden ingezaaid.
Deproefcombineertvijfstikstofniveaus (resp.0,45,90,135en180kg
N/haalsureummetvierteeltsystemen,alleeenzgn."intercropping",in4
herhalingen:
1.Mais (leseizoen)encassave (Ie+2eseizoen)
2.Mais (leseizoen)encowpea (2eseizoen)
3.Mais (leseizoen)enstylosanthes (2eseizoen)
4.Mais (leseizoen),cassave (leen2eseizoen)enpigeonpea (leen2e
seizoen).
Indeteeltsystemen1en2wordtophetstikstofniveau90kgN/hagebruik
gemaaktvanmet"N-verrijkteureum.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Inexperiment2wordtdestikstofbenutting vanmaisonderzochtbijdezelfde
stikstofniveausalsin experiment1,metalsstikstofbronnenkasen drie
vormenvanureum.Opdeniveaus45en90kgN/hawordtgebruikgemaaktvan
metBN-verrijktekunstmest.Experiment2werdeenweekvoorexperiment1
ingezaaid.
Degrondvoordepotproeven^dieophet IBwordenuitgevoerd,arriveerde,
evenalshetmerendeelvanhetbenodigdeplant-en asmateriaal.Doordatplantmateriaalvancowpeanognietbeschikbaar is,heeftdestartvandeproef
vertragingopgelopen.
MetdebouwvandelysimeterteOnnewerdbeginnovember1982eenaanvang
gemaakt.Hetisdebedoelingdatdelysimetervoordeaanvangvanheteerste
plantseizoen1983operationeelis.
Voorhet lysimeteronderzoekwerdeenstagiaireuitMauritiusaangetrokken.
Proefresultaten

Indevoorlopigewerkverdeling,welkeertussendeinditprojectsamenwerkendeinstitutenisgemaakt,wordendegewasmonstersvanexperiment1opx*Nop
het IB,en
op"NophetIFDCgeanalyseerd.Voorwatbetreftexperiment2
wordendezeanalysesresp.opU T A enopIFDCuitgevoerd.HetKITheeftzich
bereidverklaardomdeC-enN-analysevanbodemmonstersuittevoeren.
Mededoordelangdurendeverzendingvandemonsterszijnaandehandvan
deweinigeanalysegegevensnoggeenconclusieste trekken.
Teoordelennaarde oogstcijfersvanheteerstemaisseizoen bleekopde
versebosgrondvanexperiment1reedseenduidelijk stikstofeffectaanwezig
bijmonocultuurvanmais.BijmengteeltmetcassavatradeveneenseenN-effect
opdochinminderemate,terwijldemaisopbrengstenduidelijk lagerwaren
t.o.v.demonocultuur.Devoortgangvanhetonderzoek isgerapporteerd inhet
IITA-AnualReportenhalfjaarlijksevoortgangsrapporten.
(Kol)
De bepaling van de afbraaksnelheid van diverse organische N-bronnen in
tropische cultures onder tropische omstandigheden

Hetdoelvandeproef is,ondertropischeomstandighedendeafbraaksnelheid
vanverschillendeorganische-stofbronnen endedaarbijoptredendestikstoflevering tebepalenineenpotproefen
ineenincubatieproefmetgronduit
Nigeria.
Debetreffendeorganische-stofbronnen zijn:mais (blad+stengel),cassavablad,cassavastengel,cowpeasen bosstrooisel.
Degrondisinmiddels binnengekomen metdediversesoortenorganischestof.
Alleendecowpeasontbrekennog.Eenpogingdezezelfinvoldoendehoeveelheidtekweken leedtendeleschikbreuk,aangeziendeproduktieperpotsterk
tegenviel.Erisdanookeenaanvullendevoorraadbesteld inNigeria.Na
ontvangstkandeproefwordengestart.Debemonstering zalhetIejaardriemaalgeschiedenenindevolgendejarentelkenstweemaalperjaar.De
totaleproefduurisop6jaargesteldomeengoedeafbraakkrommetekunnen
maken.
Deincubatieproef zalinhetlaboratoriumuitgevoerdwordenbij30°Cen
mettoevoegingvanmineralestikstoftrappen,teneindehetstikstofleveringspatroontekunnenvaststellen.
B.
C. Werkplan 1983

UitvoeringvandeproeventeHarenenNigeriavolgensplan.Eventueelaanvullend onderzoek doorprojectmedewerkersen stagiaires.
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A. Verslag over 1982
Deminerale samenstelling van bladerenwordt,behalve door de voedingstoestand
vanhet gewas,mede beïnvloed door een aantal factoren zoals ras,vruchtdracht, tijdstip van bemonsteren, aard van het bemonsterde blad envochttoestand van de grond. Interpretatie van de gehalten inde zin van een beoordeling van de voedingstoestand envan debehoefte aan bemesting kan verbeterd
worden doormet deze factoren rekening tehouden. Bijhet opstellen van een
bemestingsadviesmoet bovendien rekening worden gehoudenmet enkele bodemeigenschappen zoals zwaarte,bodemstructuur.
Er is een begin gemaaktmet het schrijven van een notawaarin de contouren
van zo'n beoordelingssysteem worden aangegeven.Uitwerking zalkunnen worden
gerealiseerd met behulp van de ervaringen die gedurende 30 jaar bladanalyse
te Wilhelminadorp zijn opgedaan.
Inhet verslagjaar zijn opdiverse proeftuinen talloze bladmonsters verzameld van twee ofmeer appel-of perevarieteiten ophetzelfde perceel,om
rasgebonden verschillen inbladsamenstelling tekunnen vaststellen, terwijl
tevens zowel blad van de basis als van het midden van de scheutenwerd ver-

x)

Doorhalenwat niet van toepassingis,
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zameld. Uit gegevens van v r o e g e r e proeven werden voorbeelden gezocht d i e een
k w a n t i f i c e r i n g van de invloed van de genoemde f a c t o r e n mogelijk maken.
B. -

C. Werkplan 1983
Voltooiingvandecontouren-nota.Uitwerkingvancorrectiemethodenvoorde
invloedvangenoemdefactorenaandehandvanverzameld analysemateriaalen
publikatieinafzonderlijkesub-rapporten.
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A. Verslag over 1982
Doel van de proef isom slamet een laag nitraatgehalte te telen,ook inde
lichtarmewintermaanden. Indeproevenwordt gewerktmet vier ammonium/nitraat
verhoudingen, terwijl voor eendeel devoedingsoplossingen tegen de oogst
worden vervangen door een oplossing met eenhoge ammonium/nitraatverhouding
of zelfs een oplossing zonder stikstof.
De eerste teelt had inhetnajaar van 1981 plaats.De vijfde proef, volgens
hetzelfde schema,werd uitgevoerd inaugustus-september 1982.Inde lente
en zomer was deweglating van stikstof uit de voedingsoplossing bij de dan
snellere groei vanhet gewasmaar voor eenkorte tijd toelaatbaar.
Het vers gewicht van de sla bij de oogstwas invier van devijf proeven
iets lager als 207ovan de stikstof inde voedingsoplossing bestond uit
ammoniumstikstof vergelekenmet 1007,nitraatstikstof (tabel 354.1).
Vervanging van de 207oammoniumstikstof door 507oammonium-507onitraatstikstofoplossing enige tijd voor de oogstwerktewat opbrengstverlagend, maar vervanging door een oplossing zonder stikstof stagneerde de groei en resulteerde
ineen nog lagere opbrengst.
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TABEL 354.1. Vers gewicht (g/krop)bij0 en 207»ammoniumstikstof enversgewicht bijverandering vandeoplossing enige tijd (2weken tot4 dagen)of
kortere tijd(eenweek tot 2dagen)voor de oogst door een oplossing metgelijke delen ammonium ennitraat endoor eenoplossing zonder stikstof.

Proefno.

IB
IB
IB
IB
IB

5064
5066
5068
5069
5071

Teeltperiode

30/9--10/12
27/1--25/3
8/4-25/5
10/6--20/7
5/8--17/9

Zonder verandering

Verander ing bij
stikstof

0%

langere tijd

149
313
380
404
308

207. NU,

133
304
356
392
342

207oammon ium-

kortere tijd

507oNIL.

0N

507. NIL,

121
276
372
368
322

130
195
330
293
308

135
282
380
390
321

0N

122
245
355
353
315

Invier van devijfproeven nam het "rand"toe als de 0-N oplossing werd
ingevoerd,vooral bijde langere periode.Heteffectkwam harder aanbijde
sladie voordienwas geteeld met uitsluitend nitraat. Indrie vande vier
eerste proevenwashetnitraatgehalte inhetverse produkt lager bijtoenemende ammonium/nitraatverhouding (tabel 354.II).

TABEL 354.11.Nitraatgehalte (mg/kg vers produkt)bij0 en 207.ammoniumstikstof enhet gehalte bijverandering van de oplossing enige tijd (2weken tot
4 dagen)ofkortere tijd (éénweek tot 2dagen)voor de oogst door eenoplossingmet gelijke delen ammonium ennitraat endoor eenoplossing zonder
stikstof.

Proefno.

IB5064
IB5066
IB5068
IB5069

Teeltperiode

30/9-10/12
27/1-25/3
8/4-25/5
10/6-20/7

Zonder verandering

Verander ing bij
stikstof

07.

langere tijd

kortere tijd

507.NIL,

0N

507.NIL,

0N

2161
2144
2856
2584

1707
1085
1737
1633

2162
2448
3037
2563

1970
1985
2610
2287

4402
3949
3677
3163

207.NIL,

2497
3868
2873
2682

207.ammonium-

Vervanging van 207.-ammoniumstikstof door 507.ammoniumstikstof,berekend op de
aanwezige stikstof,deed hetnitraatgehalte van het gewas inde winterperiode
nog dalen.Deoplossing zonder stikstof gaf een aanzienlijke verlaging van
het nitraat inhetgewas.
Samenvattend kan gezegd worden dat teelt van sla opvoedingsfilm zeer goed
mogelijk is.Het gewas groeit snel. Ook hetnitraatgehalteisbetertebeheersen

Vervolgbladnr. 2 van<BBaaaa$HB9B0BHHXM^^
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :10041
Projectnummer
:354
doorgedeeltelijkevervangingvandenitraatstikstof indevoedingsoplossing
doorammonium.Dooraanheteindvandeteelteengroterpercentagevande
stikstofalsammoniumtegevenen,metmeerrisicomethetoogopdekwaliteit,doordestikstofgeheeluitdevoedingsoplossingwegtelaten,werdnog
eensterkereverlagingvanhetnitraatgehaltebereikt.

C. Werkplan

1983

Variatiesinammonium/nitraatverhoudingenwordenbestudeerdopverschillend
niveauvanstikstofconcentratieindeoplossing.Vanuitenergiebesparingsoogpunt lijktteeltopvoedingsfilmperspectief tebieden.Geëxperimenteerd
zalwordenmetverlagingvandeluchttemperatuur,gecombineerdmetdeverwarmingvandegoten.Nietalleendeinvloedopdeproduktieendeteeltduur,
maarookhetgedragvanhetnitraatgehalte inhetgewasisonderwerpvan
studie.

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.: 355)

DEEL

Instelling

IB

Registratienummer

10117

Projectnummer

355

Projecttitel

Landbouwkundigewaarderingvannieuwe,aangepaste
enbestaandemeststoffenvoortropischegebieden

Titelvertaling (engels)

Evaluationofnew,modifiedandexisting
fertilizersforthetropics

Overige titelvertalingen

Contactpersoon
Projectleider

ir.W.H.Prins

Overigemedewerkers

ing.J.H.Schepers,ing.G.J.G.Rauw

Oorspr.aanvangsjaar

1981

Tijdstipproj.beschrijving

1981

Vermoedelijkeduur

meerdan5jaar

Proj.nr(s)voorgaande
beschrijvingen

Instellingenwaarmeehet
projectingroepsverband

InternationalFertilizerDevelopmentCenter
(IFDC)enandereinternationaleinstituten
zoalsU T A enIRRI.

wordtuitgevoerd
Namenvanwerkgroepenen
commissiesm.b.t.georga-

CommissievanBijstandenCollegevanAdvies
vandeStichtingLandbouwkundig Bureauvande
NederlandseMeststoffenindustrie(LBNÎ1).

niseerdesamenwerking
x)„,.

Rubricering

A3200,A3400,A3500;B3000,BI100,B6110,B6420,
B8490;C3541,C2200,C2300;D2200;T7110

x)
Afgesloten
x)
Vervolgdmet
Opmerkingen

x)Invulling door centrale administratie

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.tir.:355

)

DEEL2

Beknoptebeschrijvingvanachtereenvolgens:
A.Probleem,aardendoelderactiviteiten
B.Motiveringenteverwachteneffecten
1.Effectenenperspectieven
2.Resultatenverwachting
3.Toepassingsverwachting
C.Werkwijze (methodiekenhulpmiddelen)
D.Literatuurenverwanteonderzoekingen
E.Gegevenswelkeslechtsnaoverlegaanderdenkunnenwordenverstrekt.

A. Probleem^ aard en doel der

dativite-iten

Inde (sub)tropenzijnvoorgoedeopbrengstenvanakkerbouwgewassenzoals
rijst,tarweenmaisvrijweloveralmeststoffennodig.Debehoefteaanmeststoffenisgroot,enermoetopwordengeletdathetgebruikzoefficiënt
mogelijkis,gezienvanuitdebenuttingdoorhetgewasmaarookvanuitde
economischesituatievandeboer.
Doelvanhetprojectisomnategaanwatdetoepassingsmogelijkhedenzijn
vanchemischeverbindingendiedoordeNederlandsemeststoffenindustrieworden
gemaaktofkunnenwordengemaaktvoordelandbouwindetropen.Dezeverbindingenkunnenstikstof,fosfaatofzwavel-devoorhetonderzoekbelangrijkstevoedingselementenvolgensdehuidigeopvattingen-maarookelementenals
kalium,calciumofmagnesiumbevatten.
Bijdetoepassingvandezechemischeverbindingenalsmeststofmoeten
vragenbeantwoordwordenals:
- tijdstipvantoedieningeneenmaligeofgedeeldebemesting
-methodevantoediening (breedwerpig,geplaatst)
-toedieningsvorm (pril,granule,supergranule)
-mogelijkenawerkingopeenvolgendgewas
-negatieveeffectenbijlangduriggebruik (o.a.verzuring)
- interactiemetanderevoedingselementen.

B. Motivering en te verwaöhten

effecten

Perspectiefbiedende chemischeverbindingendienenbeproefdteworden.
Centraalhierbijstaateenzohoogmogelijkrendementvandemeststofeneen
zokleinmogelijkverliesvanvoedingsstoffendoorbijvoorbeelduitspoeling,
vervluchtigingenvastlegging.Metdegroeivanhetgebruikvankunstmest
bijdekleinschaligelandbouwiskennisvandewaardevandemeststoffen
vantoenemendbelang.

C. Werkwijze
Aandehandvanliteratuurstudie endoormiddelvanpotproeven inNederland
enveldproeventerplaatsewordtbestudeerdhoebepaaldemeststoffenhetbest
kunnenwordentoegepast.Eeneersteonderzoek zalgerichtzijnopheteffect
vanverzuringvandegrondalsgevolgvandetoepassingvanstikstofmeststoffen (speciaalureumenkalkammonsalpeter) opdegroeienopbrengstvanmais.
Ineentweedeonderzoekzalwordennagegaanhoebijdenatterijstbouwde
plaatsingvanureumindegrondmeteensimpelapparaatkanwordengemechaniseerd.
Hetonderzoek inditprojectkaneenvertrouwelijkkarakterhebben.

Vervolgbladnr.1

vandeel2projectbeschrijving/^EQEEßCHee^ßg1981

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :
Projectnummer
:355

D. Literatuur

en verwante

onderzoekingen

O.a.publikatiesvanIFDCenIRRI(bijv.jaarverslagen),FAO<bijv.
FertilizerBulletin).IB-projecten235en352.

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.:355 )

DEEL3

Ramingvandekostenentijdvoordeduurvanhetproject
1981

t/m 1985

(max.5jaar)

Geraamdetijd

cat.Ill

120

mndg

cat.II

35

mndg

cat.I

35

mndg

Geraamdedirectemateriële

KredietLBNM

kosten

f

Omschrijvingdirectema-

Potproevendienst ƒ2.000,-

teriëlekosten

Monsteronderzoek ƒ3.000,-

Beslagopofgebruikvan

Potproevendienst
CentraalLaboratorium

diensten/voorzieningen

Bijdragenvooren/ofinkomstendoorhetproject
Opmerkingen

Degenoemdeoverigemedewerkerswordeningeschakeldalnaargelanghetonderwerp

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

10117

Projectnummer

355
Landbouwkundige waardering vannieuwe,
aangepaste enbestaande meststoffen voor
tropische gebieden

Projecttitel

Contactpersoon
Projectleider

ir.W.H.Prins

Overige medewerkers

ing.J.H. Schepers,ing.G.J.G. Rauw

Tijdstip van afsluiting

onbepaald

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

randg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag

over 1982

Ureuminjectie

in

sawah-grond

Indekas is inbakken zondergewasonderzoekverricht naar de effectiviteit
van een door de Vakgroep Landbouwtechniek van de LHontwikkelde ureuminjector.
Met dit apparaat wordt plaatsing van ureum indegrond, om stikstofverliezen
indenatte rijstbouw tegen tegaan, gemechaniseerd.
De proevenmet de ureuminjector hebben de volgende resultaten opgeleverd:
-de injectie verloopt het bestemet "forestry grade"ureumgranules (05-8mm)
invergelijking met kleinere ureumfracties,
- injectie op 8 cmdiepte geeft degeringste verliezen aan stikstof tenopzichte van 3 of 0 cmdiepte,
- er lijkt weinig verschil tebestaan bij injectiemet of zonderwaterlaag op
de grond enmet of zonder sluiten van het injectiegat.
Het apparaat zalnugetoetst worden inveldproeven in Indonesië,de
Filippijnen en Thailand.

^Doorhalenwat niet van toepassingis.

Vervolgblad nr. 1 vandöëOXïQaCHSöaeBCbBBDÖBQjgjaffiögC'projectverslag 1982
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer : 10117
Projectnummer
: 355
Langdurige toediening van verschillende
N-meststoffen
UitNigeriaisgrond aangekomen voor eenveeljarige potproef met continue
maisteelt.Met deze grondwordtnagegaanwathet effect van langdurig gebruik
van stikstofmeststoffenalsureum, ammoniumnitraatenkalkammonsalpeterisop
deverzuring vandegronden
degroei vandemais. Eenvoorproefjemet deze
grondisaangezetomhetniveau van stikstof-enbasisbemesting vasttestellen.
B.C. Werkplan 1983
Metdegrond uit Nigeriawordtin1983het effect van langdurig gebruik
van
stikstofmeststoffen verder onderzochtineenveeljarige potproef met continue
maisteelt.

DEEL1

PROJECTBESCHRIJVING

Instelling

IB

Registratienummer

10260

Projectnummer

356

Projecttitel

RichtlijnenvoordelandbouwersindeEGt.a.v.
hetgebruikvandierlijkemest
GuidelinesforthefarmerintheECwith

Titelvertaling (engels)

respecttoutilizationofanimalexcreta

Overige titelvertalingen

Contactpersoon

dr.C.H.E.Werkhoven

Projectleider

ir.C.M.J.Sluijsmans

Overigemedewerkers

ing.T.A.vanDijk,ir.G.J.Kolenbrander,
ir.L.C.N,delaLandeCremer,dr.ir.K.W.Smilde

Oorspr.aanvangsjaar

1981

Tijdstipproj.beschrijving

1982

Vermoedelijkeduur

1jaar

Proj.nr(s)voorgaande

312

beschrijvingen

Instellingenwaarmeehet
projectingroepsverband
wordtuitgevoerd
Namenvanwerkgroepenen
commissiesm.b.t.georganiseerdesamenwerking
x)„,.

Rubricering
x)
Afgesloten
x)
Vervolgdmet

A 2400;B3000,B6410,B7200,B8410;C2200,
C2300,C3000;D2200;
T 1100,T7110

Opmerkingen

x)Invullingdoorcentraleadministratie

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.: 356

)

DEEL2

Beknoptebeschrijvingvanachtereenvolgens:
A.Probleem,aardendoelderactiviteiten
B.Motiveringenteverwachteneffecten
1.Effectenenperspectieven
2.Resultatenverwachting
3.Toepassingsverwachting
C.Werkwijze (methodiekenhulpmiddelen)
D.Literatuurenverwanteonderzoekingen
E.Gegevenswelkeslechtsnaoverlegaanderdenkunnenwordenverstrekt.

A. Probleemj aard en doel der

activiteiten

Tussen 1975en 1978iseendoordeEEGgesteundonderzoekgedaannaarde
landbouwkundigenecologischaanvaardbaremaximalehoeveelhedendierlijke
mestopcultuurgrond.Dezestudiewashetgevolgvandeconstateringdat,
doorintensiveringvandeveehouderijineigenlandenplaatselijkookin
andereEG-landen,grotehoeveelhedenmestengieropbeperktearealen
cultuurgrondwordengeproduceerd.Ditkaneenvervuilingvandebodemen
vanhetoppervlakte-engrondwatertotgevolghebben.Doelvanhetproject
isrichtlijnenvoordeboeroptestellen,dieheminstaatstellendeze
schadevoorhemzelfenvoorhetmilieuzoveelmogelijktebeperken.

B. Motivering en te verwachten

effecten

Overdoseringvanmestkanongunstigeeffectenhebbenopopbrengstenkwaliteitvangewassen,enkanvoortsleidentotophopingindegrondvanbepaaldeelementen,bijvoorbeeldvankoperbijgebruikvanvarkensdrijfmest,terwijlweerandereelementenkunnenuit-ofafspoelen,waardoorvervuiling
vanhetgrond-enoppervlaktewaterkanontstaan.Indevorigestudiebetreffendemestoverschotten (project312)zijndezeeffectenzoveelmogelijk
geïdentificeerdengekwantificeerd.Dezekennis zoudewetenschappelijke
basisvoordeoverheidkunnenvormenwaaropmest-engierverspreiding inde
EGkanwordengereguleerd.BinnendeEGzijndeverschilleninklimaat,
grondsoort,samenstellingvandemest,topografie,entypevanbedrijfechterzogroot,dateenuniformereguleringzeermoeilijkterealiserenzal
zijn.Controleopnalevingvanvoorschriftenbetreffendemestdoseringis
bovendienvrijwelonmogelijk.Meerzinvolishetdaaromomverantwoorde,
goedonderbouwdeadviezenaandeboeruittebrengen,waarinduidelijkhet
waaromvaneenhandelwijzenaarvorenkomt,enwaarinopdeconsequenties
vanongewenstehandelingenwordtgewezen.

C. Werkwijze (methodiek en

hulpmiddelen)

Voorhetopstellenvandeadviezenzalwordenuitgegaanvanderesultaten
vandevorigestudie,zoalsneergelegd inEG-publikaties47en52 (zie D ) .
Tevenszalgebruikwordengemaaktvandeinformatiegepresenteerd tijdens
hetseminar"Effluents fromIntensiveLivestock",gehoudenteBadZwischenahn
in 1979onderauspiciënvandeEuropeseCommissie.
Eendeskundigeuitelkvandelidstatenlevertcommentaaroppublikaties47
en52.Metgebruikmakingdaarvanwordteenconcept-lijstvanaanbevelingen
opgesteld,welkeeveneensdoordedeskundigenwordtbecommentarieerd.

Vervolgbladnr.1 vandeel2projectbeschrijving
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :
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:356

Eentweedeversiewordtdanopgesteld,dieineenworkshopvandedeskundigen
zalwordenbesproken,waarnadedefinitieveversiezalwordengeschreven.De
EuropeseCommissiezalvoorverspreidingzorgdragen.

D.

Literatuur

Sluijsmans,C.M.J.,Dijk,T.A.van,Kolenbrander,G.J.,LandeCremer,
L.C.N,dela,Smilde,K.W.,enWerkhoven,C.H.E.,1978.Demest-engierverspreidingoplandbouwgrond indeEG.I.Wetenschappelijkebasisvoorhet
beperkenvandeverspreidingenkriteriavoorregulerendemaatregelen.
Comm.Eur.Gemeensch.,InformatieoverLandbouw,no.47,Brüssel-Luxemburg.
Id.,III.Samenvattingenconclusies.InformatieoverLandbouw,no.51.
Gasser,J.K.R. (Ed.), 1980.EffluentsfromLivestock.AppliedScience
Publishers,London.

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.: 356 )

DEEL3

Ramingvandekostenentijdvoordeduurvanhetproject
1981 t/m 1982 (max.5jaar)
Geraamdetijd

cat.Ill

220

mndg

cat.II

mndg

cat.I

mndg

Geraamdedirectemateriële
kosten
Omschrijvingdirectemateriëlekosten
Beslagopofgebruikvan
diensten/voorzieningen

Bijdragenvoor hetproject

Opmerkingen

BijdragevandeEG ƒ140.000,—

PROJECTVERSLAG 19 82
Instelling

IB

Registratienummer

10260

Projectnummer

356

Projecttitel

Richtlijnen voordelandbouwersinde
EGt.a.v.hetgebruikvandierlijke
mest

Contactpersoon

dr. C.H.E.Werkhoven

Projectleider

Tijdstipvanafsluiting

ir. C.M.J. Sluijsmans
ing. T.A.vanDijk, ir.G.J. Kolenbrandei
ir.L.C.N,delaLande Cremer, dr.ir.
K.W. Smilde
1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1983

Overige medewerkers

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1982
Voor het opstellenvanadviezen voordeEuropese boerwordt gebruik gemaakt
vanderesultatenvan
eenvorige studie (project 312),neergelegd inEGpublikaties47en52.Infebruari-maart zijnhierop commentarenvandeskundigenuit
elk
vandelidstaten ontvangen.Metgebruikmaking hiervanenvan
kritische opmerkingenvanNederlandse deskundigeniseeneerste conceptlijst
van aanbevelingen opgesteld,die
terbeoordeling naardebuitenlandse experts
isgezonden.Hunopmerkingen zijnineentweede versie verwerkt,dietijdens
eenworkshopvandeEC-groep "Effluents from Livestock",gehoudeninDenemarkenvan
29november-1december,isbesproken.Opbasisvan
ditcommentaar
wordteenderde versie opgesteld ,die
tergoedkeuring aan
dedeskundigenin
de lidstaten zalworden voorgelegd.Navolledige overeenstemming zalde
definitieve tekst naardeEuropese Commissie worden gezonden,dievoorverspreiding zorgzaldragen.
B.C. Werkplan 1983
Opstellenvan
dedefinitieve richtlijnenenafsluiting.

PROJECTBESCHRIJVING(Proj.nr.:357)

Instelling

IB

Registratienummer

20068
357

Projectnummer

DEEL1

Projecttitel

Bewerking vanorganischereststoffenvoorgebruikalsbodemverbeteringsmiddelofalsbestanddeelvansubstraten

Titelvertaling (engels)

Processingoforganicresiduesforuseassoil
amendmentsorcomponentsofplantsubstrates

Overige titelvertalingen

Contactpersoon

ing.F.RiemVis

Projectleider

ing.F.RiemVis

Overigemedewerkers

mevr.A.Lahr-Renkema

Oorspr.aanvangsjaar

1982

Tijdstipproj.beschrijving

1982

Vermoedelijkeduur

5jaar

Proj.nr(s)voorgaande
beschrijvingen

Instellingenwaarmeehet
projectingroepsverband
wordtuitgevoerd
Namenvanwerkgroepenen
commissiesm.b.t.georganiseerdesamenwerking
x ) D ,.
Rubricering

A4300;B7900,B6410,B6440,B3000;C2210,C2230,
C2300,C3200;D4430,D1320,D2200;Tl110,Tl120

x)
Afgesloten
x)
Vervolgdmet
Opmerkingen

x)Invullingdoorcentraleadministratie

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.:357

)

DEEL2

Beknoptebeschrijvingvanachtereenvolgens:
A.Probleem,aardendoelderactiviteiten
B.Motiveringenteverwachteneffecten
1.Effectenenperspectieven
2.Resultatenverwachting
3.Toepassingsverwachting
C.Werkwijze (methodiekenhulpmiddelen)
D.Literatuurenverwanteonderzoekingen
E.Gegevenswelkeslechtsnaoverlegaanderdenkunnenwordenverstrekt.

A. Probleem, aard en doel der

activiteiten

Bijdebewerkingvanagrarischeenanderenatuurlijkeproduktenenbijhet
onderhoudvanbijvoorbeeldheideveldenenhoutopstandenkomenreststoffenvrij
diezichplaatselijkophopenenvanhetbedrijfofdewinplaatsmoetenworden
verwijderd.Hetisvanbelangaandezereststoffeneennuttigebestemmingte
geven.Eenvoorbeeldisboomschorsdiealsreststofbijdepapierindustrie
eenprobleemvormtenwaarvoorbijdetuinbouwduidelijkebelangstellingbestaat.
Inveelgevallenzalhetnodigzijndereststoffentecomposterenomeen
produktmetdegewenstefysischeenchemischeeigenschappentekrijgen,dat
vrijisvankiemkrachtigeonkruidzadenenvanvoordeplantenschadelijke
organismen.Onderzoek,datgerichtisopdetechniekvanhetcomposterenen
opdekwaliteitvanheteindprodukt,isdaaromvanveelbelang.

B. Motivering en te verwachten

effecten

1.Hetgevenvaneennuttigebestemmingaanreststoffenvermindertdevernietigingvanwaardenofdeophopingopstortplaatsen.
2.Detuinbouwheeftbehoefteaanorganischematerialenmetgunstigefysische
enchemischeeigenschappenomschaarse,dureproduktentekunnenvervangen
enzobijtedragentotkostprijsverlaging.
3.Doorgerichtonderzoekkanhetgebruikinland-oftuinbouwvandiverse
organischereststoffenwordenbevorderdenbegeleid.

C. Werkwijze
Doorbewerkingenalscomposteren,verkleinen,zevenofmengenzullenuit
organischereststoffenproduktenwordenbereiddieaaneisenvanpotentiële
afnemersvoldoen.Daarvoorzaleenprogrammavaneisentenaanzienvanbijvoorbeeldstructuurstabiliteit,water-enstikstofhuishouding,opgesteld
moetenworden.
Literatuurstudieenexperimenten zulleninzichtverschaffeninparameters
dievoordecomposteringvandiversematerialenvanbelangzijn(vochttoestand,
aëratie,C/Nquotient).
Deeindprodukten zullenwordengetoetstopschadelijkeeffecteninkiemproevenmettuinkers.
Inproevenmetsiergewassen zalbijdeproduktenalszodanigenbijmengsels
metzanden/ofveendestikstofwerkingwordenonderzocht.
Chemischenfysischgrondonderzoek,eninvoorkomendegevallenchemisch
gewasonderzoek,zullenbelangrijkeinformatieleveren.

Vervolgbladnr.1 vandeel2projectbeschrijving/sXKHXXXXKXXïblX1981
Onderzoekinstelling:IB
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D. Literatuur

en verwante

onderzoekingen

Hidding,A.P.,Ontwikkelingeninhetgebruikvansubstraten.Bedrijfsontw.
12.9 (1981)860-862.
Proceedings symposiumartificialmediainhorticulture (M.deBoodt,ed.)
Ghent, 10-13september 1973.SectionPlantSubstrates 1909-2051,diverse
artikelen.Techn.comm.oftheInt.Soc.forHort.Sei.
IB-project245:Bemestingenvochtvoorzieningvanboomteeltgewassen inpotten,
IB-project260:Onderzoekvanfysischeenchemischekwaliteitvanhandelspotgronden.
Werkgroepafzetenverwerkingvanheideplaggen SBB,KNHM,RIN,CADBodemaangelegenhedenTuinbouw,IMG-TNO.

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.:357 )

DEEL3

Ramingvandekostenentijdvoordeduurvanhetproject
1982 t/m 1986 (max.5jaar)
Geraamdetijd

cat.Ill

100 mndg perjaar

cat.II

30 mndg perjaar

cat.I

100 mndg perjaar

Geraamdedirectemateriële
kosten
Omschrijvingdirectemateriëlekosten

Beslagopofgebruikvan
diensten/voorzieningen

Bijdragenvooren/ofinkomstendoorhetproject
Opmerkingen

Composteringsvakken
Huurschrijvendetemperatuurmeters
Aan-enafvoervanreststofencompost
Bedrijfsdienst-compostering
Potproevendienst-gewasproeven

incidenteelmogelijk

PROJECTVERSLAG 19 82
Instelling

IB

Registratienummer

20068

Projectnummer
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B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1982
Injanuari 1982werd begonnenmet het composteren vandedoor gescheiden
inzameling verkregen "organische"fractie uit huisvuil.Het gecomposteerde
materiaalwerd,gemengd met zandgrond,getoetst ineen potproefmet haver en
sla.Vanhet onderzoek werd verslag uitgebracht aan de gemeente Groningen.
Debelangrijkste conclusies uit dit verslag waren:
1.De "organische"fractie bevatte teveel plastics en andere verontreinigingen
2.157«vanhet uitgangsmateriaal was bruikbare compost
3.degehalten aan zwaremetalen indecompost waren invergelijking met
VAM-compost laag
4. de compost remde dekieming vanhaver,maar stimuleerde de groei vanhaverplanten engeplante sla.20-257«,compost inhet grondmengsel leek verantwoord voor degroei van degewassen.
Eenmengsel van ongeveer gelijke delen denne-en sparreschors werd gecomposteerd onder toevoeging van opklimmende hoeveelheden ureum en dolokal inhouten
bakken van1m3 inhoud.Nadederdekeer omzetten, tweemaanden na de start,

^Doorhalenwat nietvan toepassingis.
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Projectnummer
trad vrijwel geen temperatuurverhogingmeer op.Analyses van de schorscompost
toonden aandat de stikstofhuishouding tijdenshet composteren bijzondere aandacht verdient.Nadelige effecten vanhoge gehalten aanammonium- ennitraatstikstof enmogelijk ooknitriet zijn zekerniet uit te sluiten bij toevoeging
vanmeer dan 1 kgureum perm3 schors (Tabel 357.1).

TABEL 357.1. Sikstofgehalten innaaldhoutschorscompost.

3
Kg ureum per m schors

0

1

2

3

0

2

+ kalk
NH,,-Nppm
N03-Nppm
N0 2-Nppm

0
2

103
567
21

976
832
5

1840
832
8

10
9
4

Eenpotproef met azaleagaf alsresultaat dat opbasis van volume257»
schorscompost zonder bezwaar met eenveensubstraat kanworden gemengd.De
stikstofwerking van ditmengsel was sterk afhankelijk van de hoeveelheid
aan de schors toegevoegde ureum.
Begin augustuswerd indezelfdebakken een soortgelijke composterings metgemaaidehei gestart.Behalve temperatuurmetingenwerd ook regelmatig het zuurstofgehalte van de lucht inhetmidden van debak bepaald. Indit geval leek
de compostering een zelfregulerend proces te zijnwaarbij deactiviteit van
micro-organismen zichaanpast bijdebeschikbare zuurstof.
Ook bijde compostering van tuinafval inbakken bedoeld voor particuliere
tuinen,werd een dergelijk verschijnsel waargenomen. Dit onderzoek,dat in
oktober werd gestart,wordt uitgevoerd inopdracht van het Instituut voor
Afvalstoffenonderzoek.
B.-

C. Werkplan 1983
Voortzetting vanhet onderzoek met verschillende organischematerialen.

192
1624
37
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A.Probleem,aardendoelderactiviteiten
B.Motiveringenteverwachteneffecten
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A. Probleem, aard en doel van de

activiteiten

Bijhetopmakenvaneenstikstofbalans ishetgebruikelijkomhetverschil
tussen N-aanVOer (uitbemesting,biologischebindingenatmosfeer)enerzijds,en N-vastlegging
(inorganischestofenbiomassa)en N-afvoer (met
plantenuitspoeling) anderzijds,tebeschouwenalseenredelijkeschatting
voordedenitrificatie.Bekendisdataanditbalansverschilookammoniakvervluchtigingbijdraagtendatbovendienallefoutenindieenepostaccumuleren (Kolenbrander, 1977).Verderzijneraanwijzingen (Wetzelaaren
Farquhar, 1980),datookdirectuitdeplantgasvormigeverliezenkunnen
optreden,afhankelijkvaneenaantalfactoren,oplopendtot40kgN.ha of
meer.
Ombovenstaanderedenenbestaatbehoefteaanonafhankelijkebepalingenvan
denitrificatieenammoniakvervluchtiginguitgrond,envangasvormige
N-verliezenuitdeplant.Voordezemetingenzijnrecentmethodenbeschikbaargekomen,dievooronzesituatienogoperationeel gemaaktmoetenworden.

B. Motivering en te vermachten

effecten

Onderzoekzoalshierbeoogdwordt,isnodigomeenbeterinzichttekrijgen
inhetverloopvandesnelheidvanvormingvanN-houdendegassenoverkortereenlangeretermijn,enindewijzewaaropdezevormingafhangtvan
factorenalstemperatuur,grondsoort,pH,vochtgehalte,zuurstofvoorziening,
aardvanhetgewas,enniveauensamenstellingvandebemesting.
Deverwachting is,dathetomzettenvandemeetgegevens inverliezenover
langeretijdnieteenvoudigzalzijndoordatdiscontinugemetenwordtende
omvangvandeverliezensterkwisselendkanzijn.Echter,ookalzoudaardoordebijdrageaaneennauwkeurigerN-balansvoorlopigvanglobaleaard
zijn,ookdanzaleenbeterinzichtinhetverloopvanbedoeldeprocessenin
depraktijkkunnenleidentoteenefficiëntergebruikvanstikstofuitdierlijkemesten/ofkunstmest.

C. Werkwijze (methodiek en

hulpmiddelen)

Hetonderzoek zalvooralgerichtzijnophetoperationeelmakenvanrecent
ontwikkeldein-situmeetmethodenvoorgasvormigeN-verliezen.Demetingen
zullenwordenuitgevoerd inlysimetersgevuldmetongestoordegrondkolommen
eninlaboratorium-opstellingen.Metingenenbepalingenzullenwordenuitgevoerdaanmonstersvanbodemluchtenbodemvocht (viaafzuigcups),zodatde
verstoringvandegrondkolommenbeperktblijft.Inenkeleherhalingenvande
objecten zaldaarnaastmeetapparatuurwordenaangebrachtvoorhetmetenvan
temperatuur,vochtgehalte,zuurstofvoorzieningenvoorwaarnemingvande
wortelontwikkeling.

Vervolgbladnr. 1 vandeel2projectbeschrijving
Onderzoekinstelling:IB
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Doorlaagsgewijzebemonsteringinhetvelddirectnaastdeplaatsenwaarde
lysimeterswordengestoken,enanalysevandezemonstersoptotaal-Nwordtde
begintoestandvastgelegd.Doorlaagsgewijzebemonsteringenanalysevande
lysimeterkolommenaanheteindvandeproefwordtdeeindtoestandvastgelegd.
Drainwatervandekolommenwordtopgevangenenevenalsregenwaterregelmatig
geanalyseerdopstikstof.
Eenrestpostdienognietdirectwordtgemetenisdeeventuelebiologische
stikstofbinding.Aangenomenwordtdatdezeinonsgevalhooguitenkele
kgN.ha*.jaarxbedraagt.
Omverzekerdtezijnvanhetoptredenvanaanzienlijkeenuiteenlopende
gasvormigeN-verliezenzijndevolgendedrieobjecten (invijfvoud)gekozen:
*permanentgraslandmetnitraatbemesting (evt.NIUNO3ofureum)
*gescheurdgraslandheringezaaidmetnitraatbemesting
* gescheurdgraslandmetrunderdrijfmest (overeenkomendmet 100ton/ha)
Hetoptredenvandenitrificatie zaldaarnaastbevorderdwordendoortijdelijkeingrepenalsberegeningen/ofverhogingvandegrondwaterspiegeldoor
afsluitingvandedrainafvoer.
AlsgrondsoortisgekozenvooreenvrijzwarezaveluitOostelijkFlevoland,
omzogoedmogelijkaantesluitenbijlopendeproevenvandewerkgroep
bodemecosystemenop"DeSchreef".
Zonodigzal 15Nworden toegepastomtoegevoegdestikstof teonderscheiden
vanreedsaanwezigebodemstikstof.
Voordebepalingvandedenitrificatieindegrondzaleenmethodeworden
gevolgdwaaraanophetITALisgewerkt (VanVeen et dl.3 1981),maarwaaraan
nogdenodigeaandachtmoetwordenbesteedomdezeoperationeel temaken.De
methodeberustopeenremmingdooracetyleenvandereductievanN2OtotN2,
zodatdeN20-produktieeenmaatisvoordedenitrificatie.
AmmoniakverliezenuitdegrondwordenbepaalddooropvangenvanNH3uit
lucht,vooralindeperiodedirectnadebemesting.Hierbijwordthetbodemoppervlakoverkaptendaaronderwordtluchtlangsdegrondgeleid,waaruit
vervolgensdeNH3wordtverwijderddooradsorptieineenzureoplossing.
GasvormigeN-verliezenuitdeplantzullenwordengemetenmetbehulpvan
eengesloten,geconditioneerdekamer.Daarbijwordeninvoersnelheiden
circulatiesnelheid vanlucht,temperatuurenluchtvochtigheid (enzonodig
hetC02-gehaltevanlucht)geregeld.Deuitgaandeluchtwordtdooreenmedium
geleidwaarinN-verbindingenachterblijven.Deontwikkelingvandezemethode
bevindt zichineenbeginstadium.

D. Literatuur

en verwante

onderzoekingen

Kolenbrander ,G.J., 1977.Nitrogeninorganicmatterandfertilizerasa
sourceofpollution.Prog.WaterTechnol.8:67-84.
Veen,J.A.van,H.Breteler,J.J.OlieenM.J.Frissel,1981.Nitrogenand
energybalanceofashortrotationpoplarforestsystem.Neth.J.Agric.
Sei.29:163-172.
Wetzelaar,R.andG.D.Farquhar,1980.Nitrogenlossesfromtopsofplants.
Adv.Agron.33:263-302.
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag

over 1982

Inproevenmetdelysimeterinstallatieophet IB-terrein,doorKolenbrander
enT.A.vanDijk inhetkadervanproject250,vormdengasvormigeN-verliezen
hooguiteensluitpost indebalans.Ditproject isopgezetomdergelijke
gasvormigeN-verliezendirecttemeten.Daarvoor iseennieuwelysimeterproef
gestart,waarbijmonolieten (ongestoordegestokengrondkolommen)vaneenzware
kleigrond vanproefboerderij "DeSchreef"zijngehaald enindeIB-installatie
geplaatst.Dezegrond isgekozenomdatmetderesultatenkanwordenaangeslotenbijeengrotebouwplannenproef op"DeSchreef".Hetproefgewasvande
lysimeter isgras.Inéénobjectwordtdeoudezodegehandhaafd,inéénobject
wordtdezodegescheurd eninhetderdeobjectwordt tevensdrijfmesttoegediend.Debedoeling isomstandigheden tecreërenwaaronderforseN-verliezen
kunnenoptreden.
Hetstekenvandemonolieten,metgebruikmakingvanapparatuurvanhetICW,
wasvoorhet IBeennieuweervaringenbleek ergarbeidsintensief.Doorlaagsgewijzeanalysevangrondmonsters,genomenuitdeomgevingvandemonolieten,
isdebeginsituatievastgesteld.
x)
Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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CentraalstaathetontwikkelenvanmeetmethodenvoorgasvormigeN-verliezen
insitu.Voordedenitrificatieverliezenwordtvooralgedachtaanmeting
vanlachgas (N20),datvrijkomt inaanwezigheid,respectievelijkafwezigheid
vanacetyleengas (CjHa)indebodem.DoorgeringeconcentratiesC2Hjinde
bodemaantebrengenwordtdeverderereductievanN 2 0totN2 geremdenvormt
deN2O-produktieeenzekeremaatvoordedenitrificatie.Eenanderemethode
berustophetmetenvandetoenamevandeN2O-concentratiebijkortdurende
overkappingvandegrond.Hetmetenvandediversegassengebeurtmeteen
gaschromatograaf.Beginseptember is,naontvangstvaneengeschiktedetector
voorN 2 0,gestartmetmetingenaangasmonsters (standaardmengselsengasfase
vaneenvoudigelaboratoriumproevenmetgrond). Hierbijkwamenenigeproblemen
naarvoren,zoalseenstoringvan C02 opdemetingvanN 2 0,zodatdegasanalysenognietgeheelrond is.Oriënterendeproefjesmetdeacetyleen-inhibitiemethodegavenineersteinstantienogniethetverwachteresultaattezien
(nl.meerN0
2 indegasfasebijaanwezigheid van C2Hjdanzonder C J H J ) .
DoorDeJager zijnplannengemaaktvooreenoverkappingenluchtcirculatiesysteem,waarmeegasvormigeN-verliezenvanuiteengewaskanwordennagegaan.
Deteonderzoekengassenwordenopgevangendoordeluchtteleidenviaeen
geschiktabsorptiesysteem,gevolgddooranalyse.

C. Werkplan

1983

VerderafrondenvandegasanalysevanN0,
2 (C0 2 ), (^Hj), (0 2 ), (N2),naevt.
aanpassingvandeapparatuurenuitbreidingmeteenalgemenegasdetector.
VoortgezettetoetsingvandeC2^-remmingsmethodeaangrondmonsters inhet
labenuitbreidingvandezemethodetothetveld,i.e.delysimeterkolommen.
Daarnaastuitproberenvanandereveldmethoden voordenitrificatiemetingm.b.v.
overkappingen.
Analysevandrainwaterenbodemvocht (viaafzuigcups)opmineraleNopenkele
tijdstippen.Analysevanhetgewasopdeverschillendemaaitijdstippen.
ProevenmethetgeslotensysteemvolgensDeJageromgasvormigeN-verliezen
uiteengewasvasttestellen.
Ineenaantalkolommenzaldewortelontwikkelingwordenbekekenmetwortelobservatiebuizen.
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activiteiten

Voorhetbegrijpenvandereactievaneengewasopbemesting ismeerinzicht
nodigindedeelprocessendieaanderesponsetengrondslag liggen,medein
afhankelijkheidvangroei-enontwikkelingsstadium.
Naastfactorenalsinstralingentemperatuurwordtdereactievanhetgewas
opeenN-bemestingvooralbepaalddoorhoeveelheidenverdelingvanvocht,
anorganischeNenwortels.Dezefactorenwordenophunbeurtgedetermineerd
dooreenveelheidvanprocessenenbodemeigenschappen.
Defactor vocht isvoordeN-opnamevanbelang, (a) omdatmetbeweging
vanvochtstikstofmeebeweegt (massatransport), (h) omdatdithetmediumis
waarindediffusievanstikstofplaatsvindten (c) omdatookwortelgroei
erdoorwordtbeïnvloed.
Hetniveauvan anorganische stikstof
ineenbepaaldebodemlaagwordt
bepaalddoorprocessenalsmineralisatie,vastlegging endenitrificatie,
dooropnamedoordeplant,endooraan-enafvoerviamassatransporten
diffusie.Doorgebruikvan15 N ishetmogelijkombijelkgewenstniveau
vanbemestingeenaantalvandezeprocessenteonderscheiden (Hauckand
Bremner,1976).
Ookbijdeaanvoervanstikstofnaardewortelspelenzowelmassatransport
alsdiffusieeenrol.Voorbeidegeldtdatdesnelheidvanaanvoerinde
verschillende lagennaardewortelbepaaldwordtdoordetotalevraagvande
plant (snelheidvanverdamping,resp.N-behoefte)endoordeverdelingvan
wortelactiviteit indeverschillende lagen(dievooreenbelangrijkdeel
bepaaldwordtdoordeworteldichtheid),zolanghetaanbodvanwateren
stikstof inelkelaagvoldoendeis.
Eenbeterinzichtinalgemenezin,indegewasresponseopbemestingkanmede
vanbelangzijnvoordeaanpakvanenkeleactueleproblemenzoals:
*N-opnamebijgranennadebloeiinverbandmetdeduurvandeperiodevan
korrelvullingdiemeebepalend isvoordehoogtevandeopbrengst
(Spiertz,1978)
'"hetverloopvandeN-opnamebijsuikerbiet,metnamelaterinhetseizoen,
inverbandmethetnegatieveeffectopdesapkwaliteitensuikeropbrengst
(Winner,1982).
Doelvanhetonderzoekiskwantitatief aantegevenhoedeverdelingvan
wortels,deverdelingvanstikstof,endevochttoestand envochtbeweginghet
effectvanN-bemesting opdegewasopbrengst,endeefficiëntievande
mestgiftbepalen.

••

. . ! • ! • •
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B. Motivering en te verwachten

effecten

Naarmateeenbeterinzichtbestaatindemechanismendiedereactievaneen
gewasopbemestingbepalen,kandebemestingstactiekwellichtintoenemende
mategebaseerdwordenopgedetailleerdemetingenvanderelevanteprocessen.

C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelenl
Omhetgesteldedoeltebereikenzijn-indetijd-gedetailleerdemetingen
nodigvangewasopbrengstenN-opname,vanverdelingvanNindebodem (zowel
uitrecentebemestingalsuitvoorraadenmineralisatie),vanverdelingvan
wortelsenvandefactorendiedevochtbalansbepalen.
De gewasgroei wordtvervolgd doorfrequenteopofferingvanproefplekkenen
de N-opname doorbepalingvandeN-inhoudvanhetgeoogstegewas.
Doorfrequentelaagsgewijzebepalingvan N^nineraal (NaCl-extractieen
bodemvochtmonsters)wordtdebeschikbaarheidvanstikstofvoordeplantvastgesteld Doortoepassingvankunstmestgemerktmeta5 Nkan,zowelindeplant
alsindebodem,toegediendeNwordenonderscheidenvanreedsaanwezigeN
(zowelanorganischalsorganisch}zodatinhetbemesteobject zelf de
rmneraUsat-ie kanwordengemetenendefractiesdieuitbeidebronnenworden
opgenomen("efficiëntie").
De wortelgroei wordtvervolgdmeteencombinatievanmeetmethoden.Erwordt
naargestreefdomdenadrukteverleggenvanboorbemonsteringnaardeminder
tijdrovendeobservatiemethode,waarbijwortelswordengefotografeerd Als
derdemethodekaneventueeltellingvanwortelsaanbreukvlakkenvanboormonsterswordentoegepast.
i n ^ r Ï Ï t e ^ a n S - W ^ d t n a § e r e . k e n d ui.tmeteorologischegegevens(neerslag,
instraling), uit laagsgewijzemetingenvanwatergehalte (neutronensonde)en
vochtspanning (tensiometer),enuitdegrondwaterstand.

D. Literatuur

en verwante

onderzoekingen

Hauçk,R.D.andJ.M.Bremner,1976.Useoftracersforsoilandfertilizer
nitrogenresearch.Adv.Agron.28:219-266.
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PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.:359 )

DEEL3

Ramingvandekostenentijdvoordeduurvanhetproject
1982 t/m 1986

(max.5jaar)

Geraamdetijd

cat.Ill
cat.II
cat.I

120 mndg ]
,.100 mndg V B
50

mndg J

geraamdetijd
J

perjaar

Geraamdedirectemateriële
kosten
Omschrijvingdirectemateriëlekosten

ƒ 60.000 (voor5jaar)
15

Nvoorveldproeven

ƒ25.000

Verbetering Nmeetapparatuur ƒ15.000
ƒ20.000
N-analyses

15

Beslagopofgebruikvan

CL.

diensten/voorzieningen

eventueelmonstervoorbereiding

Bijdragenvooren/ofinkomstendoorhetproject
Opmerkingen

N-analyse

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

20152

Projectnummer

359

Projecttitel

Kwantitatieve verklaring van de gewasreactie op N-bemesting,gebaseerd opde
verdeling vanwortels,stikstof en vocht
inde grond

Contactpersoon

ir. A.de Jager

Projectleider
Overige medewerkers

ir.A.de Jager
dr.ir. K. Dilz, ir.J.J. Neeteson,
K. Harmanny

Tijdstip van afsluiting

1987

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1987

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag

over 1982

Hetwerk binnen dit project isgericht op een beter begrip van demate waarin
verdeling van vooral stikstof enwortels degewasgroei bepalen.
Ondermeer door een teoptimistische planning van het totaal aan activiteiten in1982wachten uitwerking enpublikatie van deresultaten van een
omvangrijke veldproef uit 1981 (IB0022)nog steeds opMN-analyseenwortelanalyse.Wel ishet zodat daarnu continu aangewerkt kanworden.
Dit voorjaar is samenmet W.H.Prins en G. Lebbink inhet kader van een
T-200proef van LBNM een aantal detailwaarnemingen gedaan.Dezewaren gericht
op de verklaring van dewaarneming dat hevige regenval,mits deze een aantal
dagenna bemesting (bijbereiken van T-200)plaatsvindt,geen invloed heeft
opdehoogste vande opbrengst bijdeeerste snede,terwijl regenval direct
na bemesten de opbrengstwel verlaagt.Genoemde detailmetingen bestaan uit
bepalingen van N inwortel en stoppel,bepaling van N inbiomassa (Lebbink),
en bepaling van N ingewassen envan N-mineraal van de bodem (Prins), alle als
functie van de tijd. Degegevens wachten op een gezamenlijke interpretatie.

x)

Doorhalenwat niet van toepassingis.

Vervolgblad n r . 1

van (JBBÎtotoPEQàBBefeBBBbBÈàjîîéoe^projectverslag 1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :20152
Projectnummer
:359

C.VerlepJan 1983
Afwerking enverslaglegging vanproef IB0022(MN-analyse;wortelanalyse).

DEEL1

PROJECTBESCHRIJVING

Instelling

IB

Registratienummer

20135
360

Projectnummer

Projecttitel

Hetoptredenvantijdelijkeen/ofplaatselijke
anaërobieindegrondendebetekenishiervan
voorhetwortelstelsel

Titelvertaling (engels)

Theoccurrenceoftemporaryand/orpartial
anaerobiosis insoilanditssignificancefor
therootsvstpm

Overige titelvertalingen

Contactpersoon

ir.A.deJager

Projectleider
Overigemedewerkers

ir.A.deJager
drs.M.vanNoordwijk,ir.P.deWilligen,
K.Harmanny

Oorspr.aanvangsjaar

1982

Tijdstipproj.beschrijving

augustus1982

Vermoedelijkeduur

5jaar

Proj.nr(s)voorgaande
beschrijvingen

Instellingenwaarmeehet
projectingroepsverband
wordtuitgevoerd
Namenvanwerkgroepenen

Werkgroep"GrondbewerkingenGewasreacties"(NRLO)

commissiesm.b.t.georganiseerdesamenwerking
x) D ,.
Rubricering
x)
Afgesloten
x)
Vervolgdmet

A 2900;B3000,B 1110,B 1120,B 1310;
C2210,C2600,C3541;D 2200;T 1110,T1120,
T 1131

Opmerkingen

x)Invullingdoorcentraleadministratie

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.:360

)

DEEL2

Beknoptebeschrijvingvanachtereenvolgens:
A.Probleem,aardendoelderactiviteiten
B.Motiveringenteverwachteneffecten
1.Effectenenperspectieven
2.Resultatenverwachting
3.Toepassingsverwachting
C.Werkwijze (methodiekenhulpmiddelen)
D.Literatuurenverwanteonderzoekingen
E.Gegevenswelkeslechtsnaoverlegaanderdenkunnenwordenverstrekt.

A. Probleem, aard en doel der

activiteiten

Gebrekaanzuurstofenanaërobie (afwezigheidvanzuurstof)indebodemkunnenschadedoenaandegroeivanplantenendegewasopbrengstnegatief
beïnvloeden.
Deschade-remmingvandedrogestofproduktie doorachterstand indevorming
vanbladoppervlaken/ofverlaagdefotosynthesesnelheid -wordtveroorzaakt
dooreenstoringindegroeienactiviteitvanhetwortelstelselenkanzeer
sneloptredenindeexponentiëlegroeifase,diewordtgekenmerktdooreen
nauwescheut-wortelverhouding (BrouwerandWiersum, 1977).Deschadeishet
grootstalshetgehelewortelstelselonderanaërobeomstandighedenverkeert,
bijvoorbeelddoorpiasvormingnasterkeregenval.Deaanwezigehoeveelheid
zuurstofwordtdanverbruiktdoorademhalingvanwortelsenoverig bodemleven,waarbijdezuurstofconcentratievoorhethelewortelstelselbeneden
eenkritischegrensdaaltentenslottenulwordt.Daarnadaaltderedoxpotentiaalverder,waardoordeschadenogvergrootwordt.Toedieningvanorganischemestzaldesnelheidvan02-consumptieenvandalingvanderedoxpotentiaalnogverhogen.
Naastdezevormvananaërobie,waarbijdeschadevooralontstaatdooreen
plotselingeveranderingindeaëratietoestandvandebodemkomtookpleksgewijsanaërobievoor,vooralingeaggregeerde gronden,ookbijnormale
vochtgehaltenindebodem*.Wellichtontlopenwortelsdoorhunverdelingdoorde
gronddegevolgenvandezepleksgewijzeanaërobietendele.Leffelaar (1979)
berekentechterdateenverhogingvanhetvochtgehalteenvandeademhalingssnelheid beideeensterkeuitbreidingvandegroottevanzulkeanaërobe
plekkentotgevolgmoethebben (zieookStolzyandFlühler, 1978).Alsdit
juistis,danbetekentditdataëroobgegroeidewortelsinanaërobezones
komenteliggen.Inhoeverredezewisselingenschadetoebrengenisnietbekend,maarhetisduidelijkdatdelenvanwortelserdoorafsterven.Bij
verderoplopenvanhetvochtgehaltegaatdepleksgewijzeanaërobieoverin
totaleanaërobie.
Eenspeciaalaspectvandezuurstofvoorzieningvandewortelisdeverdeling
vanporiënenvastmateriaalaanhetworteloppervlak.Alleenviadeporiën
kanzuurstofdewortelbereikenennaarbinnendiffunderen.Demogelijkheid
bestaat,dathethogevereiste02~gehalteinbodemlucht,althanstendele,
teruggevoerdkanwordenopdezegedeeltelijkeblokkadevanhetworteloppervlak.
DeproduktievanN„0,dieonderzulkeomstandighedenisgemeten,isdaarvooreenaanwijzing.

Vervolgbladnr.1 vandeel2projectbeschrijving/RxÓXXÏÖtMXkXXXJ&
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :
Projectnummer
:360
Doelvanhetonderzoekinditprojectisomhetoptredenvanzuurstofgebrek,
tijdelijken/ofplaatselijk,endeschadediedaardoorontstaat,terelateren
aanplantparametersenbodemparametersenerzijds,enmogelijkeweerssituaties
anderzijds (zieookB,I ealinea).Hiervoorisinformatienodigomtrent
wortel-enbodemademhaling,vochtkarakteristiekendoorlatendheidvoorwater
vandebodem,enverdelingvanregenvalindetijd.Eendeelvandezeinformatieisbeschikbaar,eenanderdeelmoetviametingenverkregenworden.

B. Motivering en te verwachten

effecten

Hetkanvanpraktischbelangzijnvoordelandbouwalsweinstaatzijnomaan
tegevenwelketeeltwijzenextrariscico'soplevereninverbandmeteenslechte
zuurstofvoorziening.Wehopendathetmogelijkisomtekomentoteenrangschikkingvanschaderisico'svoorcombinatiesvangewassoort,bodemsoort,bodembewerkingenorganische-stoftoevoerbijdevooronslandtypischefrequentieenintensiteitsverdelingvanneerslag.Opgronddaarvanzoudenbepaaldecombinatieskunnenwordenafgeraden,ofeenanderebemesting,bewerking ofgewaskeuzewordengeadviseerd.Ditwerk,éndataandeverdelingvananaërobeplekkenkanwellichtookvanbelangzijnvooreenkwantitatievebenaderingvan
stikstofverliezendoordenitrificatie.
Hetmeertheoretischeonderzoeknaardebetekenisvanhetkontakttussenwortelenbodemvoordezuurstofopnamedoordewortelkaneenbeterinzichtopleverenindebetekenisvanwaterfilmenworteldiametervoordevereiste
02-concentratieinbodemluchtenbiedtmogelijkeenverklaringvoordevaak
hogewaardedaarvan.Misschienkunnenverschillentussengrondsoortenen
grondbewerkingenindesnelheidwaarmeezuurstofgebrekoptreedtmedeverklaardwordenviaverschillenindematevanwortel-bodemcontact.

C. Werkwijze
Deschadeaanhetgewashangtonderandereafvandegevoeligheidvanhet
gewasvooranaërobieenvandelengtevandeperiodevananaërobie.Deze
laatstewordtineensituatievantotaleafsluiting(nasterkeregenval)bepaald
doordelengtevandeperiodevanafsluiting,deingeslotenhoeveelheid0 2en
desnelheidwaarmeedezewordtverbruikt.
Eenrangschikkingvandegewassennaar gevoeligheid vooranaërobieindiversegroeistadiakanwaarschijnlijkuitdeliteratuurwordenafgeleid.
De snelheid Van O^verbruik zal,behalvedoorondermeertemperatuuren
vochtgehalte,bepaaldwordendoordegroeisnelheidvandewortelsendoorde
hoeveelheidwortelsenbiomassa.Deinvloedvandefactorentemperatuuren
vochtgehalteiscomplex,omdatdezezoweldirect (ademhalingbestaandweefsel)
alsindirect (groeisnelheid)is.Overdegroottevande02-consumptieis
slechtsschaarseinformatiebeschikbaarenerisbehoefteaanmetingenvan
het02-verbruikvanwortelsenbiomassa ingrondbijeenaantalgewassen
gedurendeeenheelgroeiseizoenbijmeerdereniveaus vanorganischebemesting
Omdatbijmonsternamedeverbinding tussenscheutenwortelswordtverbroken,
endeletingpasnaenigeurenkanbeginnen,ishetnodigomineenapart
experimentnategaanhoehetzuurstofverbruikvanwortelsdaardoorbeïnvloed
wordt.
De ingesloten
hoeveelheid
02 (bijtotaleafsluiting)wordtberekenduitde
02-concentratie (ml02.l-l),hetporiënvolume (1.1"1)enhetvolumetrisch
vochtgehalte (l.l -1 ).
De periode van afsluiting
kanmetbehulpvancomputersimulatieworden
berekenduithetvochtgehaltebijhetbegin (cm3.cm-3),deduurenintensiteit

Vervolgbladnr. 2 vandeel2projectbeschrijvin
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :
Projectnummer
:360
vanderegenval (dag,cm.dag ),deinfiltratiecapaciteit(cm.dag-1)ende
evapotranspiratie (cm.dag-').Deinfiltratiecapaciteitwordtberekenduit
doorlatendheid (cm.dag-1),vochtspanning (Pa)envochtgehalte.
Ineenlaterefasevanhetonderzoekkanhetresultaatvandeberekeningen
aandepraktijkwordengetoetst,bijvoorbeeld inberegeningsproeven.
Naast02-verbruiksmetingenzullenookbepalingenvan02_concentratieen
02-diffusiesnelheidwordengedaan.Dezelaatstebepalingsmethode (ODR)zal
daartoewordenverbeterd,zodatdemetingdirectdehoeveelheidO2aangeeftdie
pertijdseenheidwordtaangevoerd.
Debetekenisvananaërobeplekkenenvandeverdelingdaarvanvoordeverdelingvanwortels zalwordennagegaanmetbehulpvanmicro-electroden(ODR
enredoxpotentiaal)enmetmethodenomhetbewortelingspatroonvasttestellen.
Deinvloedvanderuimtelijkeverdelingvanporiënenvastefaseoverhet
worteloppervlakopdezuurstofvoorziening zalwordengeschatopgrondvanberekeningenenzomogelijkexperimenteelgetoetstwordendoorwaarnemingenvande
feitelijkesituatieaanslijpplaatjes.

D. Literatuur
Brouwer,R.,andL.K.Wiersum,1977.Rootaerationandcropgrowth.(Speciale
uitgave;overdrukkenverkrijgbaarbijIB,Haren).
Leffelaar,P.A., 1979.Simulationofpartialanaerobiosisinamodelsoilin
respecttodenitrification.SoilSei. 128:110-120.
Stolzy,L.H.,andH.Flühler,1978.Measurementandpredictionofanaerobiosis
insoils.In:D.R.Niersand J-G.MacDonald (Eds.),Nitrogeninthe
environment,part 1.AcademicPress,NewYork,pp.363-426.

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.:360

DEEL3

)

Ramingvandekostenentijdvoordeduurvanhetproject
1982 t/m 1986

(max.5jaar)

Geraamdetijd

cat.Ill

90 mndg

cat.II

70 mndg

cat.I

150 mndg

Geraamdedirectemateriële
kosten
Omschrijvingdirectema-

ƒ4.000,Stalencilindersvoorademhalingsmeting
Pvc-buisvoorkassenproef

teriëlekosten
Beslagopofgebruikvan
diensten/voorzieningen

Bijdragenvooren/ofinkomstendoorhetproject
Opmerkingen

Potproevendienst:kassenproef
Buitendienst
:veldproef (beregening)

PROJECTVERSLAG 1982
Instelling

IB

Registratienummer

20135

Projectnummer

360

Projecttitel

Het optreden van tijdelijke en/of plaatselijke anaërobie indegrond en debetekenis hiervan voor het wortelstelsel

Contactpersoon

ir.A.de Jager

Projectleider
Overige medewerkers

ir.A.de Jager
drs.M.van Noordwijk, ir.P.deWilligen,
K.Harmanny, R.de Vries,M.Schoenmakers
(stud,biologie)en J.Snijder (stagiair)"

Tijdstip van afsluiting

1987

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1987

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag

over 1982

Binnen dit project valthetwerk aan de invloed van de factor zuurstof op
functie engroei van dewortel en daarmee op de groei van de plant (het gewas)
alsgeheel.

Experimenteel
Het afgelopen jaar zijn inveldproeven gegevens verzameld over zuurstofconsumptiesnelheid vanwortels over een heel groeiseizoen. Dit gebeurde inhet
kader van een vergelijking van dedrie bedrijfssystemen opde OBS (Nagele)
aanhet gewas suikerbiet. Gegevens overwortelgroei werden verzameld door twee
biologie-studenten,en ook de fotografiemethodewerd toegepast (J. Floris).
Een studenten-projectgroep van de Landbouwhogeschool vervolgde gewasgroei,
opname van voedingsstoffen inhet gewas en beschikbaarheid daarvan inde bodem,
enhet vochtgehalte. Daarnaast werden fytopathologische en entomologische
waarnemingen gedaan.
Ineen kasproef werd met medewerking van een stagiair een poging gedaan om
te achterhalen hoe groot het effect isvan bemonstering vanwortels (= losmaken van de scheut)op denaderhand temeten ademhaling.
x)
''Doorhalenwat niet van toepassingis.

Vervolgbladnr.1

vandëB0X}2oq«laeCEbeBOtiCÉg5HÉCIÊ/projectverslag1982

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :20135
Projectnummer
:360
Bovengenoemdemetingenzijnvanbelangomeenschattingtekunnenmakenvan
detijdsduurwaarinanaerobiekanontstaannaafsluitingvandebodemzoals
bijhevigeregenval (piasvorming).
Theoretisch
Hetmodeloverwortel/grond-contactenzuurstofdiffusieindewortelwaaraan
in1981isbegonnenisditjaarverderuitgewerkt intweeartikelendie
wordenaangebodenaan 'Plantand Soil'.Ditjaarwordtdaarovernogverslag
gedaanonderproject317.
B.C. Werkplan 1983

-Verdereoriëntatieopmogelijkhedenomwortel/grond-contact teobserveren
entemeten (bezoekaandr.H.J.Altemüller,Braunschweig).
-Verbetering inzuurstofbemonstering-enmeetmethoden.
-Eventueelopkleineschaalmetingenvan02-toestandingronden02-verbruik
vanwortels ingrondenhetkadervanhetonderzoek opdeOBS(vergelijking
bedrijfssystemen).
-Toetsingvanmodelberekeningenoveranaerobie,enschadedaardooraanhet
gewas,opgrondvanbodemfysischeenmeteorologischegegevensenademhalingscijfers.

PROJECTBESCHRIJVING

DEEL1

Instelling

IB

Registratienummer

20099

Projectnummer

361

Projecttitel

Verontreinigingvanvolkstuinencomplexen ende
gezondheid vandeconsument

Titelvertaling (engels)

Pollutionofallotmentblocksandconsumer
health

Overige titelvertalingen

Contactpersoon

P.vanLune

Projectleider

P.vanLune

Overigemedewerkers
Oorspr.aanvangsjaar

1982

Tijdstipproj.beschrijving

1982

Vermoedelijkeduur

3jaar

Proj.nr(s)voorgaande
beschrijvingen

Instellingenwaarmeehet
projectingroepsverband
wordtuitgevoerd
Namenvanwerkgroepenen
commissiesm.b.t.georganiseerdesamenwerking
x ) D ,.
Rubricering

A 2400;B1110,B1690,B3000;C2300,C3200;
D 1130(D 1100),D 2200;T1420

x)
Afgesloten
x)
Vervolgdmet
Opmerkingen

x)Invulling doorcentraleadministratie

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.: 361

)

DEEL2

Beknoptebeschrijvingvanachtereenvolgens:
A.Probleem,aardendoelderactiviteiten
B.Motiveringenteverwachteneffecten
1.Effectenenperspectieven
2.Resultatenverwachting
3.Toepassingsverwachting
C.Werkwijze (methodiekenhulpmiddelen)
D.Literatuurenverwanteonderzoekingen
E.Gegevenswelkeslechtsnaoverlegaanderdenkunnenwordenverstrekt.
A. Probleem, aard en doel der

activiteiten

UitdeopgavevandeNederlandsegemeentenaanhetCentraalBureauvoorde
Statistiekblijktdatruim3-000hagrond ingebruikisalsvolkstuin.
Daarnaastexploiteerteenaantalmensen eengroentetuinbijhunwoningof
elders.Vrijveelmensenetendaardoorproduktenvaneeneigentuin.Bij
eventueleverontreinigingvandegrondofhetgewasvandevolkstuinenkan
devoedingvandeconsument,dieveelproduktenvandezelfdetuineet,aanzienlijkbelastworden.Deverontreinigingkanindegrondaanwezigzijn
(bijv.havenslib,nabijheidvuilnisstortplaats,uiterwaarden)ofviadelucht
totstandkomen (bijv.industrie,verkeer).Hetdoelvanditonderzoek
is
omtebepaleninwelkematevolkstuinengewassenopleverendieschadelijk
voordeconsumentzijnenom,aandehandvanverzameldegegevens,adviezen
tekunnengevenoverdegeschiktheid ensitueringvanbepaaldecomplexenvoor
volkstuinen.Deelementendieheteerstinaanmerkingvooronderzoekkomen
zijncadmiumenlood.
B. Motivering en te verwachten effecten

Dooranalysevangrond-engewasmonstersvangeselecteerdevolkstuincomplexen
kaneenideeoverdeverontreinigingvanverdachtevolkstuinenendeinvloed
hiervanopdebelastingvandevoedingvandeconsument,dieveelprodukten
vandezelfdetuineet,wordenverkregen.Bijhetvaststellenvanverontreiniginginschadelijkehoeveelhedenopbepaaldecomplexenisnaderonderzoek
nodigomadviestekunnengevenoverdegeschiktheid vandezecomplexenvoor
volkstuinen.Erzalookgekekenwordenofer eenverband bestaattussende
liggingvandevolkstuincomplexen (o.a.geografisch,wegen,industrie)en
hetoptredenvanverontreinigingvandevolkstuinen.Bijheteventueelvinden
vaneenverband kunnenrichtlijnenvoordesitueringvanvolkstuincomplexen
vastgesteldworden.
C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)

InoverlegmethetAlgemeenVerbondvanVolkstuindersVerenigingenin Nederland,deRotterdamseBondvanVolkstuinders engemeentelijkeinstanties
wordendeteonderzoekenvolkstuincomplexenuitgekozen.Omverzekerdte zijn
vanvoldoendemonstermateriaalbijdeoogstzalaandetuindersgevraagd
wordenom
opeenbepaald tijdstipvoldoendezaadtezaaienofplanten
te
potenvannogvasttestellenplantesoorten,dieverschillenin bewortelingsdiepte.Ineersteinstantiezullencadmium-enloodgehalteningrond-engewas'
monstersbepaaldworden.

Vervolgbladnr. 1 vandeel2projectbeschrijving/3ï»$KKXXKXXlXgXI8
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :
Projectnummer
:361

D. Literatuur

en verwante

onderzoekingen

Uitdeliteratuurofandereinformatiebronnenkonnietwordenvastgesteldof
overditonderwerpstudieszijnofwordenverricht.AlleendeVakgroep
Luchthygiëneen-verontreinigingvandeLandbouwhogeschool teWageningen
verrichtonderzoekoverdeinvloedvanhetverkeeropo.a.deloodgehalten
ingewassenvanvolkstuinen.

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.:361 )

DEEL3

Ramingvandekostenentijdvoordeduurvanhetproject
1982 t/m 1984

(max.5jaar)

Geraamdetijd

cat.Ill

10 mndg

cat.II

10

° mndg

cat.I

10

° mndg

Geraamdedirectemateriële
kosten
Omschrijvingdirectema-

ƒ50.000,-

Grond-engewasonderzoek.Monstername

teriëlekosten
Beslagopofgebruikvan
diensten/voorzieningen

Bijdragenvooren/ofinkomstendoorhetproject
Opmerkingen

Verwerkingvandegrond-engewasmonstersdoor
hetIB.Bemonsteringindienmogelijkdoor het
ConsulentschapvoorBodemaangelegenheden inde
TuinbouwteWageningenofandersdoorhetIB.

PROJECTVERSLAG 1982

Instelling

IB

Registratienummer

20099

Projectnummer
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A. Verslag

over 1982

Volkstuinen kunnen een aandeel leveren in een goede engezonde voeding voor de
mens. Bijverontreiniging van grond ofgewaskan devoeding bijhet consumeren
van veel produkten van dezelfde tuin echter aanzienlijk belast worden.De
contaminatie kan reeds indegrond aanwezig zijn (bijv.havenslib, nabijheid
vuilnisstortplaats, uiterwaarden,door vroeger gebruik)of viade lucht tot
stand komen (bijv. industrie,verkeer). Het doel van het onderzoek isomna
te gaan inwelkemate volkstuinen gewassen opleveren die schadelijk voor de
consument zijn enom aan dehand van verzamelde gegevens adviezen tekunnen
geven over de geschiktheid vanbepaalde complexen voor volkstuinen. Het onderzoek is in eerste instantie gericht opde elementen Cd en Pb.Grond en gewas
vanmogelijk gecontamineerdevolkstuinencomplexenwordenhieropgeanalyseerd.
De vorderingen over 1982 zijn:
In1981werden van 30geselecteerde volkstuinenpercelen monstersvandegrond
(laag 0-20 cm)en van eenbladgroente (slaof andijvie)genomen.Per complex
werd getracht van+ 20 tuinen gewas-en grondmonsters induplo tenemen.De
eetbare delen van de sla-en andijviemonsterswerden gewassen,gedroogd en

x)

Doorhalenwatniet van toepassingis.
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gemalen. In de grond- en gewasmonsters werd het gehalte aan Cd enPb
bepaald.
Cd

HetCd-gehaltevandegrondwasgemiddeld0,87mg/kg,hetgeenbijna2keerzo
hoogisalsgemiddeldinNederland.Voor20%vanhetaantalcomplexenwerd
zelfseenongewenstgehalteaan
Cdgevondenvanmeerdan1mg/kggrond.Het
gemiddeldeCd-gehaltevanslawasnormaalvoorNederland,terwijldeCd-gehaltenvanandijviehogerwarendannormaal.In127»vanhetaantalgewasmonsters
werdeenoverschrijdingvan
deWestduitserichtwaardevan0,1
mgCd/kgbladgroentegevonden.ErkongeenverbandvastgesteldwordentussenhetCd-gehalte
indegrondenindeplant.
Pb

HetPb-gehaltevandegrondwasgemiddeld86mg/kg,hetgeen 2\ keerzohoog
isalsgemiddeldinNederland.Voor307»vanhetaantalcomplexenwerdzelfs
eengehaltegevondenvanmeerdan100mgPb/kggrond,eendoorKlokevoor
West-Duitslandvoorgesteldemaximumwaarde.Het gemiddeldePb-gehalte
van
slawasnormaalvoorNederland,terwijlhetgemiddeldePb-gehaltevan andijvie
ietsverhoogdwas.Ertradgeenoverschrijdingopvan
deWestduitserichtwaardevan1,2
mgPb/kgbladgroente.Erkongeenverbandvastgesteldwordentussen
hetPb-gehaltevan
degrondenhetPb-gehaltevan
deplant.
Hetonderzoekwerdin1982voortgezetin+20volkstuinencomplexen.Omover
betermonstermateriaaltekunnenbeschikkendanin1981werdendetuinders
verzochtomvolgensvoorschriftengelijktijdigsla
enwaspeentetelen.De
genomengrond-engewasmonstersmoetengedeeltelijknoggeanalyseerdworden
opCdenPb.
Opverzoekvan
eengemeentewerdditjaarineenuitgebreidonderzoeknagegaanofdegrondendegewassenvaneenvolkstuinencomplexopeen voormalig
fabrieksterreinookverontreinigd zijnmetmetalen.Inditonderzoekwerd
eenaantalmetalenbetrokkendieonderdeaanwezigeomstandigheden eengevaar
voordegezondheidvan
debetrokkenconsumentenopkunnen leveren.Deresultatenvan
hetonderzoekzijn gerapporteerdinIB-nota116.
B. Verschenen publikaties

VanLune,P.,1982.Onderzoekovermetaalgehalteningrondengewasvanhet
volkstuinencomplex Bommesee.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota116.
C. Werkplan1983

1)Verwerkingvan
deresultatenvananalysesenenquêtesvanhetonderzoek
in1982.
2)Publiceringvanhetin1981en1982uitgevoerdeonderzoek.
3)Hetnemenvanmonstersvangrond,waspeen,sla
enboerenkoolin25geselecteerdevolkstuinencomplexenenbepaling vanhetgehalteaanCdenPbhierin.
4)Adviserenbijzichvoordoendeproblemenopenkelevolkstuinencomplexen.
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A. Probleem, aard en doel der

activiteiten

Indegrondismaareengedeeltevandeaanwezigehoeveelheid zwaremetalen
beschikbaarvoordeplant.Debeschikbaarheidvandezemetalenkanvanveel
factorenafhangen,zoalsmetaalconcentratie indegrond,pH,CEC.Doorde
metalenselectiefteextraherenheeftmengeprobeerdeenindicatiete
krijgenvanhetgedeeltevandezwaremetalendatvoordeplantbeschikbaar
is,zonderdenoodzaakmetdebovengenoemde factorenrekeningtehouden.
Literatuurgegevens latenechterziendatwanneereenextractiemethodevoor
enkelegrondenendedaaropgeteeldegewasseneengoedbeeldgeeftvande
beschikbaarheidvanéénofenkelemetalen,ditbijanderegrondenengewassenvaaknietwordtbevestigd.
DoelstellingvanditprojectisnategaanofvoordeNederlandsegronden
meeralgemeentoepasbareextractiemethoden teontwikkelenzijn.Eenmethode
diemetéénextractiemiddelvoormeerderemetalendebeschikbaarheidineen
grootaantalNederlandsegrondenaangeeft,zoudemeestidealezijn.

B. Motivering en te verwachten

perspectieven

Voorlandbouwprodukten zullenmaximaaltoelaatbaregehaltenaanzwaremetalenvastgesteldworden.Devraagligtvoordehandopwelkegrondenwel
ofgeenoverschrijdingvandiegehaltenverwachtmagworden.Eengoede
extractiemethodekaneenindicatiegevenvanhetmaximaaltoelaatbaregehaltevaneenmetaalindegrond.Uithetoogpuntvanplantevoeding iseen
indicatievandebeschikbaarheidvansommigezwaremetalen (spoorelementen)
ookbijveellagereconcentratiesindegrondvanbelang.
Indeliteratuurzijnaanwijzingen tevindeninwelkerichtingdetoete
passenextractiemethoden gezochtmoetenworden.Achtergrondonderzoekvan^de
chemievandezwaremetalenindebodem,inrelatietotdebeschikbaarheid
voordeplant,kanookaanwijzingengevenvoordetevolgenmethodiek
(VanGoor,project363).
Luchtverontreinigingkanbijhettoetsenvaneenextractiemethodeonder
veldomstandighedeneventueelhetgehalteaaneenmetaalinde^plantverhogenendaardoorderesultatenopeenonduidelijkemanierbeïnvloeden.
OverdebijdragevandeneerslagendrogedepositieaandeCd-belasting
vandeNederlandsegrond iseenenanderbekend.
Ditonderzoekkanduidelijkmakenofdeuitdeliteratuur enachtergrondonderzoekafgeleideextractiemethoden toepasbaar zijnvoorNederlandse
gronden.
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C.

Werkwijze

Naeenuitgebreid literatuuronderzoek,omdereedsbekendeextractiemethoden
enhunresultatenteevalueren,kaneenaantalvandemeestgeschiktgeachte
extractiemethodenenextractiemiddelen getoetstwordenmetreedsaanwezige
grondmonstersendedaarbijbehorendegewasmonsters.Daarnakanhetonderzoek
eventueeluitgebreidwordenmetpot-enveldproeven.
D. Literatuur

en verwante

onderzoekingen

Indeliteratuurzijnveelextractiemiddelenenextractiemethodenbeschreven
omdebeschikbaarheidvanmetalenindegrondtebepalen.
VerwanteIB-objectenzijno.a.244,304,307en331.
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A. Verslag

over 1982

De indegrond aanwezige hoeveelheid zwaremetalen ismaar gedeeltelijk beschikbaar voor deplant.Debeschikbaarheid vanhet metaal kan afhangen van
veel factoren,zoals demetaalconcentratie vande grond,pH,aard enhoeveelheid van de organische stof en slibgehalte. Door demetalen selectief te
extraheren probeertmen een indicatie tekrijgen van het gedeelte van de
zwaremetalen dat voor de plant beschikbaar is.Een goede indicatie van de
beschikbaarheid vanmetalen inde grond voor deplant isvan belang om aan
tekunnen gevenbijwelk gehalte aan zwaremetalen indegrond eenoverschrijding van de te stellenmaximale grenswaarden invoedingsproduktenoptreedt.Uit
het oogpunt van plantevoeding iseen indicatie van de beschikbaarheid van sommige zwaremetalen (spoorelementen)ook bijrelatief lage concentraties van
belang.
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Literatuuroverzicht
Eriseengrootaantalextractiemethoden enextractiemiddelenbeschreven,met
sterkwisselenderesultaten.Voorb.v.Cdvarieerdendeextractiemiddelenvan
wateren0,1MNaNOj totDTPA-oplossingenen1,0MHNOj.Ookzijnzeerarbeids
intensievemethodenbeschrevenvoorhetselectief extraherenvaneenmetaal
inverschillendebindingsvormen(uitwisselbaar,geadsorbeerd,organischegebonden,carbonaat-gebonden)endezehoeveelhedenworden inverbandgebracht
metgehaltenaanhetzelfdemetaalindeplantofplantedelen.Bijdegebruikte
extractiemethodentrad ineenaantalgevalleneensignificantecorrelatieop
tussendeuitdegrondgeëxtraheerdehoeveelhedenvaneenmetaalendegehaltenvandedaaropverbouwdeplanten;doorhet inbrengenvanbodemfactorenals
pH,organische-stofgehalteenz.verbeterdesomsditverband.Enkeleextractiemiddelenzijnvrijvaakgebruikt,zoalseenDTPA-oplossingvolgensLindsay
en1,0MNI^OAc,pH7,0ofpH4,8(o.a.Andersson)endezeoplossingenkunnen
dienenalsreferentiebijdooronstetestenextractiemiddelen.
B.C. Werkplan 1983

Nadatderesultatenuitdeliteratuurgeëvalueerd zijn,kaneenaantalvande
meestgeschiktgeachteextractiemethoden enextractiemiddelengetoetstworden
opreedsaanwezigegrondmonsters,waarvandegehaltenaanzwaremetalenvande
bijbehorendegewasmonstersbekendzijn.
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A. Probleem^ aard en doet der

activiteiten

Dematewaarinplantenoverzwaremetalen-enspoorelementeninhetalgemeenkunnenbeschikkenhangtinsterkemateafvaneenaantalfactorenindebodem
alspH,vochtgehalte,doorwortelbaarheid,humusgehalte,onderlingeconcurrentievandeionen,medeinrelatietotdechemischevormwaarinhetmicroelementverkeert.Overo.a.hetlaatste-dechemischevorm-isnogonvoldoendekennisbeschikbaar.Verdiepingvandezekenniskanmeerbegripgeven
vanverschilleninopnamedoorplantenenonderbouwendwerkenbijdeontwikkelingvanbepalingsmethodenvandebeschikbaarheid vanzwaremetalen
voorplanten.
Doelstellingvanhetprojectisnuomaandehandvandeliteratuurof
eigenexperimentenvooreenbeperktaantalelementenmeerkennis teverzamelenoverdevraaghoezechemisch indiversegrondsoortenvoorkomen.

3. Motivering en te verwachten

effecten

Indiengrenswaardenvoorbepaaldezwaremetaleninlevensmiddelen/landbouwproduktengesteldworden,zaldittevensinhoudendatmenhetbijbehorende
maximalegehalteindegrondzalproberenaantegeven.Ophetogenblikis
ditb.v.voorcadmiumnognietmetenigenauwkeurigheidmogelijk.Bijelementenalscadmiumkan,rekeninghoudendmetenkelegrondgroothedenende
wordingsgeschiedenis vandegrond,metnamet.a.v.deverontreinigingvande
grondenverdermetdeaarcjvandecadmium-bron,weleenglobaalpositief
verbandtussenhetCd-gehalteingrondenplantverkregenworden.(Zie
project307.)Hierbijwerdgeconstateerd datditverbandverschildealnaar
dezwaarte,pHenhethumusgehaltevandegrondenookdathetsterkvarieerde
voorverschillendegroepengewassen.Aandehandvandezeresultatenkunnen
globalemaximalegehaltenindegrondberekendworden.Onderzoekover
verdereverbeteringvandekennisvanderelatietussenhetgehalteinde
grondenhetgehalteindeplantisgewenst.
Ineenanderproject (Wiersma,362)wordtaanmogelijkhedenvanbeschikbaarheidsbepalingenviaselectieveextractieaandachtgeschonken.
Deprojectenzijnbewustscherpgescheidengehouden.Inproject362ligthet
accentsterkopextractie-enfiltratietechniekenvaneenchemischslechts
globaalbekende fractiedievoordeplantbeschikbaar is.Inditproject363
ligthetaccentopeenmeerexactechemischebeschrijvingvandebindingsvormenvandemetaleningrondenbodemvocht.
Verderbegripoverdechemievaneenaantalmetaleninrelatie totdeoplosbaarheid inhetbodemvochtkanmogelijkeenkleinebijdrage leverentot
hetmetmeersuccestestenvanbodembeschikbaarheidsbepalingen (extracties).
Hetzalduidelijkzijn-ookgezienderesultatenindeliteratuur-datvermeerderingvankennisinditgebied slechtsmoeizaamverkregenwordt.Dehoop
bestaatechterdateenbeterglobaalbeeldvandechemieindegrondonstoch
instaatkanstellendevoedingofniet-voedingvandeplantmetzwaremetalen
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beterteregelen.Metnamewordtdaarbijgedachtaanverklaringvanverschilleningrondsoort,deinvloedvandeaardvandebronvanzwaremetalenen
veranderingenindetijdvandebeschikbaarheidervan.

C. Werkwijze
Ineersteinstantiewordtgedachtaanvrijuitgebreidliteratuuronderzoekover
dechemievanenkelezwaremetalenindegrond.Debedoelingishierovereerst
eenliteratuurrapport temaken.Indeliteratuurzaldangezochtwordennaar
selectievechemischemethodenvoorhetkarakteriserenvanëênvormvanhet
metaal.Hierbijwordtgedachtaanonderzoekvancarbonaten,oxyden,sulfaten,
bodemsilicatenen deorganischestofindegrond.Teverwachtenisdathierbijeenberoepgedaanzalmoetenwordenopapparatuurvanandereinstellingen
alstotuitvoeringovergegaanwordt.
Vandechemischeverbindingenvanzwaremetalenzalinverschillendegronden
nagegaanmoetenwordenofereenrelatieismetdebeschikbaarheidvoorde
plant.Ditzalinandereprojectendienentegebeurenzoalsproject362
(Wiersma)enintoekomstigeprojectenvandeplantevoedingsdeskundigenbinnen
hetIB.Inhetalgemeenzalchemischeoffysisch-chemische.apparatuurvereistzijn,waarvaneengedeeltereedsaanwezigis.

D. Literatuur

en verwante

onderzoekingen

Aangrijpingspuntenvindtmeno.a.indeIB-projecten244,304,307,331.
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A. Verslag over 1982

Doortijdgebrekisaanditprojectnietgewerkt.
B.C. Werkplan 1983

Indiendetijdhettoelaatzalereenliteratuuroverzicht gemaaktworden.
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A. VvóbZeem, aard en doel dev

activiteiten

BlijvendgraslandwordtvooronderzoekopP-AL enhetgevenvaneenbemestingsadviesvolgenshetvoorschriftbemonsterd indelaagvan0-5 cm.Indeze
laaghoopthetfosfaatzichoponderinvloedvandebemesting.Defosfaatrijkdomvandegrondneemtnaardieperelagensnelaf.Dekeuzevande
bemonsteringsdiepteisdestijdsgedaanopgrondvandevolgendeoverwegingen.
Methetouderwordenvanhetgraslandneemtdebewortelingsdiepteaf,
waardoorblijvendgrasland alsregelvoornamelijkslechtsoppervlakkigbeworteldis.Ditgeldtmetnamebijruimestikstofbemesting enhogemaaifrequentie,bijberegeningenbijverdichtingvandeondergrond alsgevolgvan
toenemendemechanisatie.Dereactievanhetgrasopdefosfaatbemestingwordt
danookinhoofdzaakbepaalddoordefosfaatrijkdomvandezodelaag.Defosfaattoestandvandezelaagisbovendienmeestalgecorreleerdmetdetoestand
indedaaronder liggendelagen,waardoordekennisvandefosfaattoestandvan
deondergelegen lagengeenextrainformatiegeeft.
Dezesituatiewijzigtzichdoormaatregelen,diesamenhangenmetgraslandvernieuwing.Hierbijwordthetgraslandgescheurdenopnieuwingezaaid,alof
nietnadoodspuitenenfrezenvandebestaande zode.Doorhetscheurenen
veelaltegelijktoedienenvangrotehoeveelhedendrijfmestwordtfosfaatarme
ondergrond naarbovengebrachtendeondergrond totopeendieptevan
20à30cmverrijkt.Ditlaatstekanzichookvoordoenbijhetinjecterenvan
drijfmest,zijhetminderdiep (totca.15cm).Delaagsgewijzeverdelingvan
hetfosfaatinhetbeworteldeprofielisdangewijzigd.Inplaatsvanfosfaatrijkebovengrond opfosfaatarmeondergrond isdebovengrond relatief armen
deondergrondrelatiefrijkaanfosfaatgeworden.Devraagdoetzichvoor
welkeroldeonderdezodegelegenbodemlagenspelenbijdefosfaatvoorzieningvanhetgrasland.

B. Motivering en te verwachten

effecten

Debetekenisvanhetfosfaatindelagenonderdezodevoordefosfaatvoorzieningvanhetgrasland inafhankelijkheidvandebewortelingsdieptedient
onderzochtteworden.Hetresultaatvanditonderzoekbepaaltwelkebemonsteringsdieptebijnieuwingezaaidgraslandmoetwordenaangehoudenvoorde
adviseringvandefosfaatbemesting.Hetgebruikelijkevoorschriftvoorde
bemonsteringvanblijvendgrasland (0-5cm)endedaarbijbehorende
advisering ismogelijknietvantoepassing.

C. Werkwijze
Hetonderzoekwordtverrichtineenvakkenproef,waarindefosfaatreactievan
nieuwingezaaidgrasland insamenhangmetdebewortelingsdieptewordtbestudeerdbijgevarieerdefosfaatrijkdomvanonder-enbovengrond.Deuitkomsten
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vandezeproefgevendemogelijkheid theoretischebeschouwingenoverde
fosfaatopnameendemetdeouderdomvandezodesamenhangendebewortelingsdiepte (o.a.afhankelijkvanhetmaairegimeendestikstofbemesting)te
toetsen.Hetonderzoekisin1982gestartmethetaanbrengenvanvariatiesin
fosfaattoestandvandegronddoorbemesting.Deuitvoeringvandeproefvindt
voorheteerstplaatsin1984naeenincubatietijdvanca.1,5jaarvoor
omzettingvanhetmetdekunstmest toegediend fosfaatinbodemfosfaat (P-AL).
Daarnaastwordenmetbehulpvaneenproefplekkenonderzoekoppraktijkpercelenmetgevarieerderijkdomaanvoedingsstoffeninonder-enbovengrond (wel
ennietgescheurd,welengeendrijfmest)tegelijkgrond-engewasmonsters
genomenvooronderzoekopfosfaat.Inditmateriaalwordttevensonderzoekop
kaliverricht.Derelatietussendegehaltenvanhetgrasendevoedingstoestandvandegrondinverschillende lagentotopdebewerkingsdieptewordt
daarbijnagegaan.
Nagegaanzalwordenofgegevensbekend zijnofverzameldkunnenwordenover
hetbewortelingspatroonvangrasland inafhankelijkheidvandetijdsduurna
hetscheuren.Erzullengrondmonsterswordenbewaard,zowelvandevakkenproef
alsvanhetproefplekkenonderzoek,voordetoetsingvananderemethodenvan
grondonderzoekvoorhetbernestingsadviesalsderesultatenvanhetonderzoek
hiertoeaanleidinggeven.

D. Literatuur

en verwante

onderzoekingen

Paauw,F.vanderenL.C.N,delaLandeCremer,1951.ToetsingvangrondonderzoeknaardefosfaattoestandopNederlandsgrasland.Versl.Landbouwkd.
Onderz.57.15.
Paauw,F.vanderenJ.Ris,1953.ToetsingvangrondonderzoeknaarkalitoestandopNederlandsgrasland.Versl.Landbouwk.Onderz.59.2.
Prummel,J., 1957.Betekenisvandebouwvoordiktevoordeinterpretatievan
deanalyseresultatenvanhetchemischegrondonderzoek.Landbouwkd.Tijdschr.
69:703-712.

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.:364 )

DEEL3

Ramingvandekostenentijdvoordeduurvanhetproject
1982

t/m 1986

(max.5jaar)

Geraamdetijd

cat.Ill

60 mndg

cat.II

30 mndg

cat.I

160 mndg

Geraamdedirectemateriële
kosten

ƒ 71.000,-

Omschrijvingdirectema-

Materiaal
Monsteronderzoek

ƒ 12.000,ƒ59.000,-

teriëlekosten
Beslagopofgebruikvan
diensten/voorzieningen

Potproevendienst
Eigenlaboratoriumofbedrijfslaboratorium

Bijdragenvooren/ofin-

50%IB

komstendoorhetproject

50%LBNM

Opmerkingen

PROJECTVERSLAG 198 2
Instelling

IB

Registratienummer
Projectnummer

364

Projecttitel

Onderzoek naar de betekenis vande f o s faattoestand vande onder de zode gelegen
bodemlagen voor defosfaatvoorzieningvan
grasland

Contactpersoon

ir. J. Prummel

Projectleider
Overige medewerkers

ir. J. Prummel
ir. W . H .Prins,ir.
M. van Noordwijk

Tijdstip van afsluiting

1986

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1986

A. de Jager,drs.

cat.III

cat.II

cat.I

Nog benodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

rondg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave v a n achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C. Werkplan komende jaar

A. Verslag

over 1982

Van 79percelen op zandgrasland m e tgevarieerde rijkdom aanfosfaat en kali
in o n d e r - enbovengrond (welenniet gescheurd, w e lengeen d r i j f m e s t ) zijn
dit voorjaar grasmonsters en laagsgewijze grondmonsters g e n o m e n . Omd e b e m e s ting vande onder d e zode gelegen bodemlagen voor de f o s f a a t - en k a l i v o o r ziening v a nh e tgras n ategaan worden degehalten v a nhetgras inverbandg e bracht m e tdevoedingstoestand v a ndegrond inverschillende lagen totopde
bewerkingsdiepte.
In hetmerendeel vande gevallen zijn onder- enbovenlagen vrijwel gelijk
in voedingstoestand ofer treedt eenafname opm e td ed i e p t e . Eenarmereb o vengrond opeenrijkere ondergrond deed zich minder vaak v o o r .
De gevonden P-ALenK-HC1voor de laag van0-20cm zijn vrijwel gelijkaan
die berekend uitde gehalten voor de afzonderlijke lagen.
Voorbereidingen zijn getroffen voor de aanleg vaneenvakkenproef, waarin
de fosfaatreactie (opbrengst en o p n a m e ) vannieuw ingezaaid grasland zal
worden bestudeerd b i jdoor bemesting aangebrachte variaties in fosfaatrijkdom
van o n d e r - en bovengrond.

x)

Doorhalen w a tniet v a ntoepassingi s .
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B.C. Werkplan 1983
Aanlegenuitvoeringvandegrasvakkenproefmetgevarieerdefosfaatrijkdomvan
onder-enbovengrond.
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A. Verslag over 1982
Smildenam deel aan een projectidentificatiemissienaar Tanzania, samenmet de
heren Van der Schans en Vleeshouwer van Stiboka. Doelwasde mogelijkheden
na tegaan van versterking van de bodemkundige dienst (bodemkartering, bodemvruchtbaarheid, laboratoriumfaciliteiten)in Tanzania.
Smildeverzorgde inhetkadervan de International Potato Course (IAC)weer
de onderwerpen formulering vanmeststoffen en organische stof/organischemeststoffen. Deze onderwerpen werdenook behandeld voor cursisten van de
"International Course onVegetable Growing", eveneens uitgaande van het IAC.
Van der Heidemaakte deel uit van een evaluatiemissie naar Vietnam, in
opdracht van NUFFIC-Hierbijwerd o.a.het door de LHbegeleidekattekleiproject bezocht.
Enigemedewerkers vanhet National Fertilizer Department Centre te
Islamabad (Pakistan)brachten gedurende enkelemaanden een stage door ophet
Centraal Laboratorium, begeleid door Vierveijzer.
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Doorhalenwat niet van toepassingis.
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C. Werkplan 1983
Begeleiding van stagiaires,medewerking aan cursussen,mogelijkemissies naar
ontwikkelingslanden.

