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ir.C.vanOuwerkerk

Invloedvanvochtgehalteendichtheidopdereologischeeigenschappen
vandegrond.

10

drs. G.Jager

Rizosfeerdynamiek;afgiftevan
organischestoffendoordewortels,
specificiteitvanmicro-organismen
t.o.v.bepaaldegewassenmedein
verbandmetdevruchtwisselingen
voorkomenvanwortelparasieten.

12

dr.H.vanDijk

Ontwikkelingvaneenmicrobiologischebepalingsmethodevoor
bestendigeenaantastbareorganische
stofindegrond.

14

drs.G.Jager

Deinvloedvanorganischebemestingopdeafbraakvanbestendige
humus.

22

dr.L.K.Wiersum

Verband tussenbodemstructuuren
wortelontwikkeling.

29

dr.W.vanDriel

Derolvansynthetischeennatuurlijkemetaalchelatenbijdevoeding
vandeplant.

31

ir.P.Boekei

Invloedvandekalktoestandopde
structuurvankleigronden.

42

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

Invloedvanorganischebemesting
ophetgehaltevandegrondaan
organischestof.

43

ir.S.deHaan

Betekenisvanorganischemeststoffenvoordestikstofvoedingvande
gewassenendehumushuishoudingvan
degrond.

47

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

Invloedvanhetonderwerkenvan
stroopdebodemvruchtbaarheid.

48

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

Deinvloedoplangetermijnvan
stalmestophetproduk£ievermogen
van:zandgraslandendekwaliteit
vandezode.

49

ing.J.Lubbers

Waarderingvanveeljarigeorganische
bemestingopzand-endalgrond.

50

ir.J.A.Grootenhuis

Waarderingvanveeljarigeorganische
bemestingopklei-enzavelgrond
entoepassinginbedrijfsverband.

'53

dr.ir.H.A.Sissingh

Ontwikkelingentoetsingvangrondonderzoekopbasisvandemeest
oplosbarefractievanhetfosfaat
indegrond.

75

ir.P.Delver

Landelijkebodembehandelingsproeven
indefruitteelt.

87

ir.J.A.Grootenhuis

Betekenisvanvruchtopvolging
voorakkerbouwopklei-enzavelgronden.

90

dr.ir.Th.J.Ferrari

Analysevandebodemvruchtbaarheid
vandeGelderseVallei.

92

ir.J.T.N.Venekamp

Toepassingvanwiskundig-statistische
kennis.

95

ir.J.Prummel

Aangelegenhedeninverbandmethet
meststoffenbesluit.

96

dr.W.vanDriel

Oorzakenvandeschadelijkeinvloed
vanstadsvuilcompost optuinbouwgewassen.

97

ir.J.Prummel

Wijzeentijdvantoedieningvan
Kunstmeststoffen.

98

ing.G.Wijnen

Fluctuatiesvandevruchtbaarheid
vandegrondontstaanonderinvloed
vanhetweer,alsoorzaakvanver-^
schilleninjaarlijkseopbrengsten.

dr.ir.Th.J.Ferrari

Factorendieinhetgematigde
klimaatvanWest-Europadeopbrengsten
vandeakkerbouwgewassenbepalen.

104
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dr.ir.P.Delver

Betekenisvanstikstofvooropbrengst
enkwaliteitvanfruitgewassen.

112

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

Bepalingvannormenengebruikswaarde
vanmeststofbalansen.

116

ir.P.Boekei

Vergelijkend structuuronderzoekop
FrieseenGroningseklei-enzavelgronden.

ir.C.vanOuwerkerk

Invloedvanverschillendefactorenop
destructuurvanhetzaaibedende
kiemingendeeerstegroeivanhetgewas.

dr.A.J.deGroot

Bindingvanspoorelementenaan(componentenvan)deorganischestof.
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dr.H.vanDijk

Karakteriseringvanorganischemeststoffenenpotgrondeninhetlaboratorium.
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ir.P.Boekei

Beschrijvingenverklaringvanveranderingenindevruchtbaarheidvandegrond
onderinvloedvanhetweer.

144

ing.H.Loman

Onderzoeknaardebetekenisvandekalktoestandvandeondergrond.

145

ir.J.Prummel

Bemestingvangrovetuinbouwgewassen
oplandbouwgronden.

149

dr.ir.J.vanderBoon

Bestrijdingvanstipinappelsdoor
verbeteringvandewatervoorziening
envandecalcium-enboriumvoeding.

153

dr.ir.Th.J.Ferrari

Oorzakenvandeverschilleninopbrengst
vansuikerbietenindeNoordoostpolder.

156

dr.ir.H.A.Sissingh

Chemischonderzoekoverhetinoplossing
gaanenfixerenvanfosfaatingrond.

159

P.vanLune

Fysiologischeziektenvantuinbouwgewassen:Storingeninhetcalciummetabolismevanappels (stip)entomaten
(neusrot).

dr.ir.K.W.Smilde

Hulpbijonderzoekvanandereinstanties
enkortlopendeonderzoekingenbetreffendeanorganischebemestingenenmeststoffen.

dr.ir.J.P.N.L.Roorda
vanEysmga

Bepalingvandeoptimalebemestingvan
deminderverbreidegroentenonderglas.
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'127

*163

165

168

ir,S,deHaan

Hoeveelheid enhoedanigheidyande
organischestofinyerschillende
korrelgroottefractiesyandegrond.

176

dr,ir,H,A.Sissingh

Incidenteelchemischonderzoekals
begeleidingyantoegepast
onderzoek.

183

ir.J.Prummel

Verloopvandekalitoestand opbouwland.

dr.ir.K.W.Smilde

Diagnoseenvastleggingvanverschijnselenvangebrekenovermaatinlandentuinbouweewassen.

192

ir.P,Boekei

Inyloedyandebodemstructuuropde
groeiyangewassen.

196

dr.ir.J.vanderBoon

Kweekmogelijkhedenvantuinbouwgewasseninpotteninverbandmet
bemestingsproeyen.

dr«-ir.K.W.Smilde

Despoorelementenvoorzieningvan
plantenopyeensubstraten.

199

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

Deinvloedvandunnemestopdekalihuishoudingenopdebotanischesamenr
stellingyangrasland,

202

dr,ir,R«ArnoldBik

Bemestingvankasrozen.

ir,J,H,Pieters

Bepalingvanhettijdstipendehoeveelheidyanoverbemestingmetstikstofbijspruitkool.

207

Ir.P.Boekei,

Onderzoeknaardebodemstructuurop
klei-en»avlgroodeninZuidwatNederland enopïossgrondehm LinibuYg

211

dr.ir.R.ArnoldBik

oBemestingsproblemenbijbloemisterijgewassen.

dr.ir.Th.J.Ferrari

Simulatievandestikstofhuishouding
yandegrond,

"ir.P.Delver

Relatietussenkaliumgehaltevan
appelblad engrond.

*189

"197

'204

*212

216

218

dr.ir.R.ArnoldBik

Deinvloedvansubstraat,vocftttoestandvandegrpnden bemesting
opdehoudbaarheidvancyclamen.

220

dr.ir.K.W.Smilde

Spoorelementproblemen indebosbouw.

221

dr.ir.J,vanderBoon

Onderzoeknaardeperiodiciteit
vandestikstofopnamevanbloembollen,

222

ir.L.CN.delaLande
Cremer

Oplossingvanhetvraagstukvande
verwerkingvanmestoverschotten.

J.Postmus

Invloedvanstikstofopdegrasgroei
inhetvroegevoorjaar.

235

dr,ir,K,Dilz

Toetsingvandelandbouwkundige
waardevaninontwikkelingzijnde
meststoffen.

244

dr,W.vanDriel

Betekenisvandezware-metaalcontaminatievoordeplanteyoeding.

245

dr.ir.J,vanderBoon

Bemestingenvochtjroorzieningvan
boomteeltgewasseninpotten.

246

dr.C.H,E.Werkhoven

Waarderingvanlangzaamwerkende
stikstofmeststoffen,

247

dr.C.H.E.Werkhoven

NaderekarakteriseringvandebeschikbaarheidvanKenCavoorhet
gewas,rekeninghoudendmethun
voorraad,naleveringenbeweging
naarhetworteloppervlak.
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250

ir,G.J.Kolenbrander

Deinvloedvandegrondwaterstand
opdeverliezenvanstikstofen
enkeleandereplanteyoedendestoffen
inlysimeters.

25J

ing.C.H,vanHerwerden

Oriënterend onderzoek tenbehoeve
vaneenoptimaleuitvoeringyan
pot-enyakproeyen.

253

ing.H.Loman

Beheersingvanhetkalkniveauinde
grond.

254

ir.S.deHaan

Toepassingsmogelijkhedenvanstedelijkeenindustriëleorganische
afvalstoffenalsmeststofengrondverbeteringsmiddel.

255

dr.A.J. de Groot

Zwaremetalen influviatiele en
mariene ecosystemen.

256

ir.P. Boekei

Structuurverandering onder invloed
van bouwplan,vruchtopyolging en
grondontsmetting.
Onderzoek van fysische en chemische
kwaliteit van handelspotgronden.

260

dr.ir.R.Arnold Bik

'262

ir.C.van Ouwerkerk

Ontwikkeling van eenvoudige
meetmethoden voorde stevigheid
van de toplaag van grassportvelden.

263

ing.D.J.C.Knottnerus

Bestrijding vanhet stuiven van
grond en anderematerialen om
economische enhygiënische redenen.

264

ir.F. Boekei

Behoud enverbetering van de structuurvankleigronden door organische
bemesting.

266

ir.C.van Ouwerkerk

Debetekenis van verschillende
grohdbewerkingssystemen voor
het behoud ofde verbetering
vanhet producerend vermogen van
de grond.

•267

ir. C.van Ouwerkerk

Invloed van de reologische eigenschappen van debovengrond opde
bewerkbaarheid, de berijdbaarheid
ende geschiktheid voor recreatief
gebruik.

#268

ir.J. Prunmel

Veranderingen inde fosfaattoestand
vanbouwland op lange termijn.

*271

ir.L.C.N,de laLande
Cremer

Bestrijding van de stankvanmest
door regulering van demicrobiologische omzettingen.

275

dr.L.K. Wiersum

Bepaling vanhet zuurstofverbruik
van eenwortelstelsel gedurende
zijn ontwikkeling.

277

dr.ir.J. van der Boon

Kritische bewerking van resultaten
van oudebemestingsproeven inde
groenteteelt indevolle grond.

279

dr.ir.R.ArnoldBik

Bemestingvangerbera.

280

ing.J.H.Schepers

Gedeeldestikstofbemestingbij
aardappelen.

282

ing.B.vanLuit

Onderrichtinmethodenvanonderzoekenvanbewerkingderverkregen
resultaten.

283

ir.W.H.Prins

Invloedvandeveebezettingopde
stikstofbehoefteenhergroeisnelheid
vangras.

284

ing.G.J.G.Rauw

Dehergroeisnelheidvangrasland
inafhankelijkheidvandezwaarte
vandevoorafgaandesnedeenvande
hoogtevandevoorafgaandestikstofgift.

285

ing.G.H.Arnold

Invloedvanstikstofhoeveelheid
opontwikkeling,opbrengstenkwaliteitvanmais.

286

ing.J.H.Schepers

Bemestingswaardeentoepassingsmogelijkhedenvanvloeibaremeststoffen,inhetbijzondervanmeststofoplossingen.

287

dr.ir.K.Dilz

Deinvloedvangroeiregulatorenen
gewasbeschermingsmiddelenophet
metstikstofbemestingtebereiken
opbrengstniveauvangranen.

288

ing.G.H.Arnold

Invloedvandestikstofbemestingop
deopbrengstendebakkwaliteitvan
tarwe.

289

ing.G.H.Arnold

Dewerkingvankalkammonsalpeter
(magnesiumhoudend)inverbandmet
demineralesamenstellingvangras
onderomstandighedenvanhoge
K-aanvoer.

290

ir.W.H.Prins

Hetgroeiverloopvangraslandende
stikstofreactiegedurendehetseizoen.

291

ir.W.H.Prins

Deinvloedvanhetgebruikvanzeer
grotehoeveelhedendierlijkeorganischemestopdebehoefteaankunstmeststikstofvangrasland,dekwaliteitvandezodeenvanhetgras,en
opdeindringingvanmineraleninhet
bodemprofiel.
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292

ing.G.J.G.Rauw

DeinvloedvandepHvandegrondophet
effectvanstijgendestikstofgiftenop
deopbrengstendekwaliteitvanhet
gras.

293

dr.ir.K.Dilz

Invloedvanhetgebruikvangrotehoeveelhedendierlijkeorganischemestbij
deverbouwvanmaisopdestikstofbehoef-<
tevanhetgewasenopdeindringingvan
voedingsstoffeninhetbodemprofiel.

295

ing.D.J.C.Knottnerus

Indringingvandevorstindegrondonderopverschillendemanierengezaaide
winterrogge (i.v.m.aardappelopslag).

296

dr.ir.K.W.Smilde

Bruikbaarheidvanrioolslibalssubstraatvoorloofhoutsoorten.

297

dr.L.K.Wiers

Metingvandoorvoersnelhedenvanmineralen(ionflux)enwateraanhetworteloppervlak.

299

ing.F.RiemVis

Betekenisvanhethumusgehaltevoorde
kwaliteitvandetoplaagenvandegrasmat van sportvelden.Kwantitatievebenaderingvandebeheersingvanhethumusgehalte.

300

ing.F.RiemVis

Stikstofbemestingvangrassportvelden;
hoeveelheid,verdelingoverhetseizoen
enmeststofvorm.

301

ing.F.RiemVis

OnderzoeknaardeoptimalepHendeoptimalefosfaat-enkalivoorzieningbijaanlegenonderhoudvangrassportvelden.

302

dr.R.G.Gerritse

Verplaatsingenmineralisatievanorganischefosforverbindingenuitstalmesten
gierindegrond.

*304

dr.W.vanDriel

Betekenisvanzwaremetaleninhavenslib,
gestortoploswallen,voordeplantegroei.

305

dr.ir.P.Delver

Stipinappel.

306

dr.B.J.vanGoor

Transportvanzwaremetalenindeplant.

307

dr.B.J.vanGoor

Zwaremetalenindelandbouwinrelatie
totdevoordemenselijkevoedingtoelaatbaregehalten.
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308

drs.G.Jager

Evaluatievanbepalingsmethoden
voordeantifytopathogenepotentiaalingrondt.o.v. Rhizoctonia

solani.
"309

ing.G.H.Arnold

Onderzoeknaardefosfaatwerking
vandierlijkeorganischemestop
grasland.

310

ing.G.H.Arnold

Deinvloedvandehoeveelheiden
derequentievantoeoassingvan
dierlijkemestopheteffectvan
eenrijenbemestingmetfosfaatop
snijmais.

313

dr.ir.J.P.N.L.Roorda
vanEysinga

Optimalebemestingvanbloemisterijgewassengeteeldonderglasinrotatiemetgroentegewassen.

314

dr.ir.K.Dilz

Vaststellingvandebehoefteaan
kunstmeststikstofvanbrouwgerst.

315

ing.A.Das

Onderzoeknaardeoorzaakvaneen

e

groeistoornisbij Laburnum wateri
cv. 'vossii'

(goudenregen).

317ir.P.deWilligen

Toepassingvandesimulatie-techniek
bijdebestuderingvanfysische,
chemischeenbiologischeprocessen
indegrond.

318

dr.ir.J.P.N.L.Roorda
vanEysinga

Dechemischesamenstellingvanonderglasgeteeldegroenteninverband methunconsumptiekwaliteit.

319

dr.ir.J.vanderBoon

Optimalegroeivanconiferenen
ericaceeënopzanddoortoevoeging
vanveenproduktenenverlagingvan
pH.

320

dr.ir.K.W.Smilde

Maatregelentervoorkomingvanboriumgebrekbijverschillendegewassen.

321

dr.ir.J.vanderBoon

Opkweekvanlaanbomeninsteenwol.

322

drs.M.vanNoordwijk

Minimaalbenodigdwortelvolumebijde
teeltvangewassenopkunstmatige
substraten.

ir.G.Lebbink

Meetmethodenencriteriavoorhet
effectvanbestrijdingsmiddelenop
demicrofloraendeenzymactiviteit
indegrond.

*323
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*324

dr.H.vanDijk

Beoordelingvanbestrijdingsmiddelen
opschadelijkegevolgenvoorhet
milieu,inzonderheiddebodembiosfeer.

326

ing.A.Das

Contactenmetdetuinbouwvoorlichtingsdienstm.b.t.bodem-enbemestingsaangelegenheden.

327

dr.ir.P.Delver

Druppelbevleoiing indefruitteelt.

328

drs.M.vanNoordwijk

Ontsluitingvandegronddoorwortelstelselsbijverschillen inverdelingspatroon.

329

dr.ir.J.vanderBoon

Bemestingvanboomteeltgewassenop
zandgrond.

*330

dr.ir.K.W.Smilde

Onderzoeknaardemogelijkhedenvanbladanalyset.b.v.debepalingvandemeststofbehoeftevoordeaardappelteeltinontwikke1ingslanden.

*331

dr.B.J.vanGoor

Inventarisatie zwaremetaleninNederlandsegrondenengewassen.

332

dr.ir.P.A.C.Raats

Onderzoeknaarhetverbandtussenkrachtenenvervormingenbijgrond.

333

dr.ir.P.A.C.Raats

Fysisch-mathematischebeschrijvingvan
transport-enafvoerverschijnselen inde
grondi.v.m.mogelijkebeïnvloedingvan
hetmilieuvanhetwortelstelselendekwaliteitvanhetgrond-enoppervlaktewater.

334

dr.ir.K.W.Smilde

Onderzoeknaardeefficiëntievandevoorjaarsgiftkunstmeststikstofopbouwland.

dr.H.vanDijk

Organischestikstofverbindingen inmesten
ingrondenhunmineralisatiesnelheid.

336

dr.R.G.Gerritse

Biogeochemischeaspectenvanorganische
complexenvanzwaremetaleninrelatietot
hetbodemmilieu.

337

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

Deinvloedvanrundvee-enkippedrijfmest
ondergebrachtbijhetscheurenvanoudgraslandophetnitraatgehaltevanheringezaaid
grasbemestmetverschillendeN-hoeveelheden.

338

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

Demeestgunstigeafstandtenopzichtevan
hetgewasvoorhet injecterenvandunne
mestopbouwland.

"335
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339

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

Debehoefteaankunstmeststikstof
vangraslandonderinvloedvanhet
jaarlijksgebruikvandunnemest
vanrundveeenvankippen.

340

drs.M.vanNoordwijk

Werkzaamhedent.b.v.verbeteringen
vernieuwingvanmethoden ingebruik
bijhetwortelonderzoek.

*341

+

dr.ir.K.W.Smilde

Opstellingvaneenadviesschemavoor
destikstofbemestingvanbouwland
opbasisvanresultatenvangrondonderzoek.

342

dr.ir.K.W.Smilde

Nederlands-Voltaanse samenwerking
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
geleidebedrijfsvoering.

347

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

Toedieningvandrijfmestinenop
grasland.

348

drs.H.G.vanFaassen

Invloedvanchemischegrondontsmettingopdepersistentievanandere
bestrijdingsmiddelen indegrond.

dr.ir.J.P.N.L.Roorda
vanEysinga

Waarderingvananalysecijfersverkregen
bijgrondonderzoekvoorteelten onder

349
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350

dr.ir.J.vanderBoon

Vaststellingoptimalestikstofbemesting.vangroenteteeltgewassenindevollegrond.

351

dr.W.vanDriel

Bodemmeetnetxenobiotischestoffen.

899

dr.ir.K.W.Smilde

Diversenontwikkelingssamenwerking.

*
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AFDELINGBODEMFYSICAENGRONDBEWERKING
dr.ir.Th.J.Ferrari
ir.P.Boekei
ing. D.J.C.Knottnerus
ir.A.E.R.Mes
drs.M.vanNoordwijk**
ir.C.vanOuwerkerk
dr.ir.P.A.C.Raats
ir.P.deWilligen

(50),90,104,153,212*
31,116,139*,192,207,256,264,344,
345
263,295
(2),(262),(267)
322,328,340
2*,125,262* ,266,267*
332,333
(212),317,(268)

AFDELINGSCHEIKUNDEVANDEGROND
dr.A.J.deGroot
dr.W.vanDriel
dr. B.J.vanGoor
P.vanLune
dr.ir.H.A. Sissingh
drs.J.W.M.Koeken

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

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

12,129,(271),324*,325*,341*,
(348)
(271), (323), (324), (335), 348*
302,336
10,14,308
323* ,(324),(348)

AFDELINGBEMESTINGINDELANDBOUW
dr.ir.K.W.Smilde
ing. G.H.Arnold
ing. T.A.vanDijk
dr.ir.K.Dilz
ir.J.A.Grootenhuis
ir. S.deHaan

(98),163*,189*,197*,220* ,(244),
296* ,(304),320* ,330* ,334* ,341*,
342, 899*
(235), (285),288,289,(309),310*
(112), (139), (250),(346)
235* ,285* ,(286),287* ,293* ,(310),
314
50*,87
43*,168*,254*
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ir.G.J.Kolenbrander
(139), (212),250*,(334),(899)
ir.L.C.N,delaLandeCremer42,47,48,112*,199,222,271*,337,
338,339,347*
ing. H.Loman
144,(163),253,(282), (334),(341)
ing. J.Lubbers
(43),49,(168),(254)
ing. B.vanLuit
(197), (220), 282*,(296),(320)
J.Postmus
233*, (284), (290), (291),(293)
ir.W.H.Prins
(233),283,(284),290* ,291*,309*,
(347)
ir.J.Prummel
95,97,145,(163), 183,268* ,(330)
ing. G.J.G.Rauw
(280),284*,(290), 292
ing. F.RiemVis
(254),299,300,301,(351),(899)
ing. J.H.Schepers
280*,286* ,(287),(347)
ir.C.M.J.Sluijsmans
346*
dr. C.H.W.Werkhoven
246,247
ing. G.Wijnen
98*,(139), (334),(341)
AFDELINGBEMESTINGINDETUINBOUW
dr.ir.J.vanderBoon
dr.ir.R.ArnoldBik
ing. A.Das
dr.ir.P.Delver
ir. J.H.Pieters
ir. J.P.N.L.Roordavan
Esinga
ir.H.Niers

149,196,(204),221,245* ,277* ,319*,
321* ,329*', 350*
(189),202,211,218,260,279
(245),315,(319), (321),326,(329)
75,111,216,305,327
204*, (277), (350)
165,(189),313,318,349
(245), (319), (321)

SECTIEPLANTKUNDE
dr. L.K.Wiersum

22,(139),275,297,(346)

SectieWiskunde
ir. J.T.N.Venekamp

92

POT- ENVAKPROEVENDIENST
ing. C.H.vanHerwerden

251

** tijdelijkir.A.deJager

17

1.INLEIDING

Vandein1980afgeslotenprojecten,12,22,220,283en297verschijnt
indezebundelhet laatsteverslag.
Denieuweprojecten349t/m351,waarvanindezebundelvoorhet
eerstplannenverschijnen,zijnindeinhoudsopgaveaangeduidmethet
teken+.Vandezeprojectenisbehalveeenprojectverslag,ookeenprojectbeschrijvingopgenomen.
Definanciëlegegevenszullenwordenopgenomeninhet"Financieel
verslag 1980derprojecten"vanhetIB.
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2.PROJECTVERSLAGEN 1980en-PLANNEN1981

PROJECTVERSLAG 19

80

Instelling

IB

Registratienummer

443

Projectnummer

2

Projecttitel

Invloedvanvochtgehalteendichtheidop
de reologischeeigenschappenvande
grond

Contactpersoon

ir.C.vanOuwerkerk

Projectleider

ir.C.vanOuwerkerk

Overigemedewerkers

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

Tijdstipvanafsluiting

1984

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1969
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 1980
DoorstagiairI.Vinkwerdenoriënterendemetingenomtrenthetbreekpuntvan
uitdegrondtrog (zavel)afkomstigeaggregatenuitgevoerd.Uitderesultaten
magwordengeconcludeerd datwanneerdirectnahetploegenwordtberegend,de
aggregateninhetzaaibedsterkerzijndanwanneerpasna3wekenwordtberegend.
ErwerdgeëxperimenteerdmetdepressuretransducervandeTFDLwaarmeede
vochtspanning inkluiteneninringmonsterskanwordengemeten.Dezelfgeconstrueerdenaald-tensiometersblekengoed tevoldoen,maardeinsteltijd
isteleurstellend lang (10min.enmeer).
Erwerd eenbijdragegeleverdinhetopstellenvanveiligheidsvoorschriften
voorhetgebruikvannucleaireveldapparatuur.
Erwerdnauwcontactonderhoudenmetdetechnische dienstinzakedeconstructievaneentransportkarretjevoordenucleairedichtheidsmeter (gammasonde)enbijbehorendeapparatuur.Tevenswerdenindehiervoorbestemde
dienstautoeenaantalvoorzieningenaangebrachtvooreenveiligtransport
overdeweg.Nahetoplossenvanenkeletechnischeproblemenbleekde
x

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad nr. 1 vanstaäxfcatmXXl&ffiöte

1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer : 443
Projectnummer
:2
dichtheidsmeter goedtevoldoen.Hetgeheelkandaarom thansalsoperationeel
worden beschouwd.
Degamma-sondewerdopdiverseplaatsenbeproefd:indegrondtrog (lichte
zavelenzwareklei),ineenvakproef (zwarerivierklei),opzandgrondophet
IB-terreinenopdeIB-boerderij,opveenkoloniale grond in Borgercompagnie
enophetproefveldIB0011 (zware zavel)teMarknesse.Tegelijkertijd werden
ringmonstersenvochtmonstersgenomenomderesultatentekunnen interpreteren
endegamma-sondetekunnen ijken.Metdeneutronen-sondeisslechtsopbeperkteschaalgewerkt(IB0011engrondtrog).Inhetalgemeenkanworden
opgemerktdatdenucleairemeetapparatuur goedvoldoet;demetingenvragen
echtermeer tijddanaanvankelijkwerdverwacht.Deverwerkingvandein1980
verkregengegevensisnogniet afgerond.
Erwerd eenliteratuurstudieverricht overdeeffectenvanbewerkenenberijdenopdestructuurvandeondergrond.Overderesultatenhiervanwerdop
17april tijdensdeWetenschappelijkebijeenkomstvanhetIBeenvoordracht
gehouden.Hierbijwerdendevolgende conclusies getrokken:(1)Onder bepaalde
omstandighedenishetmogelijkdeondergrond ernstigteverdichten (2) Een
eenmaalindeondergrond aangebrachteverdichtingwordtdoor natuurlijke processenniet opgeheven (3)Overdematewaarinbewerkenenberijdenvande
bovengrond indepraktijkverdichtingvandeondergrond totgevolgheeft
bestaat onvoldoende inzicht.
Alsvervolgopeerderuitgevoerd onderzoek overhetoptimum vochtgehalte
voorverdichting (Daniels,1977)werddesamendrukbaarheidvanlossegrondin
Kopecky-ringenbij oplopendedrukenbijeenreeksvanvochtgehaltennagegaan..
Hierbijwerdenuiteenlopende grondsoorten onderzocht;lemige zandgrond (Haren),
humeuzebovengrond (Giethoorn),venigeveenbovengrond (Borgercompagnie)en
geel zand (C-horizont;Zuidlaarderveen).Metdeverwerkingvandegegevensis
eenbegingemaakt.
Conclusie
Uiteenliteratuurstudieisgeblekendaterbij onverminderde toenamevande
overdeakkertetransporteren lasteneenreëelgevaarbestaatdatdeondergrond zodanigwordtverdichtdatdewaterbeweging endewortelontwikkeling
ernstigwordenbemoeilijkt.Eenslechteregroeieneenlagereopbrengstvan
degewassen zoudenhiervanhetgevolgkunnen zijn.Onderzoek naardeomstandighedenwaaronder dezeverdichtingenkunnen optredenisinvoorbereiding.
B. Verschenen

publikaties

D.Daniels, 1980.Bepalingvanhetvolumevanmetlakvoorbehandeldebodemaggregaten. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota 87,22blz.
C. Werkplan 1981
Uitvoerenvanlaboratoriumbepalingen naarhetvolumegewichtendestabiliteit
vandeaggregatenvan zaaibeddendie zijnontstaannauniformebehandeling
(wintervoor ploegenenzaaibedbereiding)vanhetproefveldWs38teWestmaas,
waar gedurende8jaardriegrondbewerkingssystemenzijnvergeleken.
Rapportering overdeeersteresultatenvanmetingenmetdegamma-sondeende
neutronen-sondeopuiteenlopende grondsoortenenomstandighedenvandichtheid
envochtgehalte.UitvoerenvanmetingenmetdezeapparatuuropdegrondbewerkingsproefveldenIB0007,IB0011enIB0019teMarknesseenindegrondtrog
vanhetIB.
Het schrijvenvaneenpublikatieinhetEngels overhetgebruikvandevolumemetervoorbodemaggregatenenvandedaarbij toegepaste impregneertechniek.

Vervolgbladnr.2

van<Haffi3QüpK$eïHffieSöiH^

1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :443
Projectnummer
:2

Rapportering overdein1978t/m 1980uitgevoerde laboratoriumbepalingen
m.b.t.hetdroogvolumegewichtendestabiliteitvanaggregatenvanzaaibeddenvoordiversegewassenoptweegrondsoortentegenuitwendigemechanische
druken(kunstmatige)regenslag.

PROJECTVERSLAG 19 80

Instelling

IB

Registratienummer

448

Projectnummer

10

Projecttitel

Contactpersoon
Projectleider

Rizosfeerdynamiek;afgiftevanorganische
stoffendoordewortels,specificiteitvan
microorganisment.o.v.bepaaldegewassen
medeinverbandmetvruchtwisselingenvoorkomenvanworteiparasieten
drs. G.Jager

Overige medewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1973
cat.Ill

Nog benodigde werktijd

20 mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd
Voortzetting

mndg

cat.II
mndg
mndg

cat.I
mndg
mndg

ongewijzigde voortzetting
k8^SX8k^XraXXRÇŒKX^KiKgX5aXi«ÏLXKK5[j>OT[
^K^io»ddKxs[xksKJQ!(g&gxK

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1980
Aaneenconcept vooreenpublikatie3
naderhand alle tijd eiste isdit vooi

LSgewerkt.Doordathetlopend onderzoek
rlopiggestopt.

B.C. Werkplan 1981
Voltooiingvandepublikatieendaan

^Doorhalenwat nietvantoepassingis

neeafsluiting.

.

PROJECTVERSLAG 19 80

Instelling

IB

Registratienummer

450

Projectnummer

12

Projecttitel

Ontwikkelingvaneenmicrobiologischebepalingsmethodevoorbestendigeenaantast
bareorganischestofingrond

Contactpersoon
Projectleider

dr.H.vanDijk

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1972

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
'Voortzetting

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

A. Verslag over 1980
Eindverslag
Doorverschillendeonderzoekers (ziebijv.DeRoosenVanDijk-Chemischebepalingvandeinerteorganischestofindegrond-Inst.Bodemvruchtbaarheid
Rapp6-'67 (1967))zijninhetverledenpogingenondernomenlangschemische
wegzeermoeilijkofnietaantastbareorganischestofingrondteonderscheidenvandeafbreekbarefractie.Deuitkomstenwarensterkarbitrair.Depuur
'chemischemeetlat'bleekbijhumusveeltegrofomeengoedbeeld tegeven
vandetoegankelijkheidvoorbiochemischeafbraak.
HarmsenenBruinstrachttendaaromeenvoorseriewerkgeschiktemethodete
ontwikkelenwaarbijdenatuurlijkeafbraaksterkversneldplaatsvindtenaldus
nakortetijdalleende 'bestendige'organischestofzouoverblijven.Daartoe
werdeenkleinehoeveelheidgrondineenveelzijdigmineralevoedingsoplossing
gesuspendeerdenkrachtigbeluchtbij29°C.Eenopgezettetijdenherhaalde
bepalingvanderesterendekoolstof indeafgecentrifugeerdegrond leek,hoewelslechtreproduceerbaar,tebevestigendatereenorganischefractieisdie
duidelijkveelbeterafbreekbaarisdanderest.Bijnaderonderzoekbleek
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad nr.1 van3pëOX3Qüfffiö§eeEiïBSeaE^

1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :450
Projectnummer
:12

echtereengrootdeelvandenietteruggevondenorganischestofslechtsinoplossingtezijngegaan,maarnietgemineraliseerd.
Daarnaisovergegaanopeengeslotensysteemwaarbijdegevormde(X>2werdopgevangenineenbariumhydroxide-oplossing enviametingineenhoogfrequent
veldcontinuwerdgeregistreerd.* )
Hierbijbleekdatdemineralisatienietkortetijdhevigisomdaarna
abruptaftevlakken,maarevenalsbijdenormaleincubatievangrondnaeen
snellestartslechtszeergeleidelijkafneemt.
Conclusie: Deorganischestofindegrondbestaatuiteenzodaniggevarieerd
complexvanstoffendatallegradatiesvanafbreekbaarheidaanwezigzijn.
Eigenlijkisdatooknietverwonderlijkbijeenregelmatigetoevoervanvers
organischmateriaal zoalsnormaliterplaatsvindt.Elkescheidingopdeze
eigenschapisdaninderdaadarbitrair.Bovendien,zobleekuitonderzoekvan
JagerenBruins,isdeafbreekbaarheidvanditcomplexnieteenvastgegeven
aangeziendooro.a.afwisselenddrogenenbevochtigendeafbraaksterkkan
wordenbevorderd.
UithetwerkvanKolenbrander envooralookhetrecentewerkvanB.H.Jansser
volgtdatwevooralsnogbeterdehoeveelheidjongeendaardoornoggoedafbreekbarehumuskunnenschattenuithettoevoerpatroonendeafbraaksnelheid
vanversorganischmateriaaldandatweinstaatzijndeaantastbaarheidmet
eenoftweesimpelebepalingenvasttestellen.

B. Versohenen

publ-ikaties

Afsluitendepublikatie:
E.H.Bruins,1981.Eenpogingdedoormicro-organismengemakkelijkontleedbare
organischestofindegrondtebepalen.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.
9-80 (inconceptgereed).
C.-

* )De 'titratie'vanCO2viaopvangenineenbariumhydroxide-oplossingin
eenadsorptievatdatzichineenhoog-frequentelectrischveldbevindten
metingvandehierdoorveroorzaakte 'verstoring'vanhetelectrischcircuit
isopzichzelfeenzeerfraaieensnellebepaling.Demethodevereistechter
zoveelexpertiseenomslachtigenevenhandelingen zoalsregelmatigijkenen
controlerendat zij,althansindehuidigeuitvoeringspraktijk,voorroutinewerkmindergeschiktis.

PROJECTVERSLAG 19 80

Instelling

IB

Registratienummer

452

Projectnummer

14

Projecttitel

Deinvloedvanorganischebemestingop
deafbraakvanbestendigehumus

Contactpersoon

J.W.Dalenberg

Projectleider

drs.G.Jager

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

cat.Ill
Nogbenodigdewerktijd

10 mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd
^Voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgei

mndg

cat.II

30 mndg
mndg

cat.I
mndg
mndg

ongewijzigdevoortzetting

is:

A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Datlevendebiomassaookkanfungerer
meeveroorzaakt,isneergelegd inde
glucoseadditionstol^Clabelledsoi
andBiochemistry".
Omaantetonen,datbijdeafbraal
luzernemeel,rioolslibenmono-natrii
speeltals ^C-leverendsubstraaten
wordendeuitkomstenvanproevenmet
metdiewaarvandegemerktebiomassa
eennietgemerktebiomassa.

talssubstraatdathet"priming-effect"
publikatie"Primingeffectofsmall
L1",diezalverschijnenin"SoilBiology
cvansubstratenalscellulose,stromeel,
ïmglutamaatdelevendebiomassaeenrol
omnategaanhoegrootditaandeelis,
eenintacte,gemerktebiomassavergeleken
sterkisgedecimeerdenvervangendoor

B.-

C. Werkplan 1981
Afwerkenvandelopendeproeven.Ter
x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingis

afsluitingderesultatenpubliceren.

PROJECTVERSLAG 19 80

Instelling

IB

Registratienummer

458

Projectnummer

22

Projecttitel

Verband tussenbodemstructuurenwortelontwikkeling

Contactpersoon

dr.L.K.Wiersum

Projectleider

dr.L.K.Wiersum

Overigemedewerkers

K.Harmanny

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

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 1980
Experimenteelonderzoekinhetkadervanditruimeprojectwerd inhetafgelopenjaarnietmeerverricht.Welwerdennogwatmetingenverrichtaande
geconserveerdewortelstelselsvanboompjesuiteerdereproeven.
Dedefinitieveverslaggevingvandeproevenoverdeinvloedvandroogtestressopboompjesiswegensanderemeerurgentebezighedennogblijvenliggen.
Vrijveeltijdwerdbesteedaandesamenstellingvandesyllabus"Beworteling"voordehernieuwdecursusBodemkunde 1980/81.Hetbetreffendeonderdeel
werdgedoceerd engeëxamineerd.
Daarnaastwerdenigekennisopditgebiedooksamengevatineengastcollege
aandeLH (cursusBodemkunde,doctoraalstudie)metalstitel"Hetbodemprofielenzijnbeworteling,vooralinrelatietotdestructuur.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad tir. 1 van dsgefceöBBßeEßEfelg^^

19

80

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 458
Projectnummer
: 22
B. Verschenen
L.K.Wiersum,1980.Theeffectofsoilphysicalconditionsonrootsand
uptake.In:D.Atkinsonetal.(eds.),Mineralnutritionoffruittrees,
biz. 111-121.
C. Werkplan 1981
Projectbeëindigd.

•publikaties

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

426

Projectnummer

Projecttitel

Contactpersoon

29
Derolvan synthetische ennatuurlijke
metaalchelatenbij devoeding vande
plant

dr.W.vanDriel

Projectleider
Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1970

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

B@ëafia&g&@ugf02ûraeBË^
]Öë^X^^e^XÏié^ïial]gÜi^
Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1980
Er is dit jaarniet aanhet project gewerkt.
B. -

C. Werkplan 1981
Afsluiting met rapport.

•

x)

Doorhalenwat niet van toepassingii

PROJECTVERSLAG 19 80
Instelling

IB

Registratienummer

463

Projectnummer

31

Projecttitel

Invloed van dekalktoestand opde
structuur van kleigronden

Contactpersoon

ing.A. Pelgrum

Projectleider

ir.P. Boekei

Overige medewerkers

H. Buma

Tijdstip van afsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1966

cat.III

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 1980
Indezeperiodewerd veel tijdbesteed aande afwerking vanhet rapport over
dit onderzoek,dat beoogt debetekenis van dekalktoestand voor demet de
bodemstructuur samenhangende eigenschappen vande grond tebestuderen.Het in
conceptvrijwel gereed zijnderapportmoest op enkele onderdelennog gewijzigd enaangevuld worden.Dewijziging betrof het leggenvan een zwaarder
accent op dehoeveelheid oplosbare Ca-ionen alsbelangrijke karakteristiek
voor dekalktoestand. DepH-KClbleek niet inalle gevallen een voldoende
informatie te gevenover dekalktoestand. De aanvulling betrof de berekening
vanhet rendement vanbekalkingwaarbijnaast devoordelenvanhogere opbrengsten en teelttechnischewinstpunten uiteraard dekostenvan bekalking
komen te staan.Vooralhet laatste leverdemoeilijkheden opomdat deberekening van dehoeveelheid kalkvoorhet oppeil brengen enhoudenvankalktoestandenmet eenpH-KClvanboven de 7nogweinig betrouwbaar isuit tevoeren,
Voor het oppeilhoudenvan dekalktoestand moeten deverliezen aankalk door
uitspoeling worden aangevuld.De daarvoor benodigde hoeveelheid ismoeilijk
vast te stellen,enerzijds omdat de relatiepH-KCl-relatievebase (rbwaarde)

x)Doorhalenwat niet van toepassing is.

Vervolgbladnr. i van4BGKm2VHdGHXftU

1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :463
Projectnummer
:31
inhetbetreffendepH-gebiedweinigduidelijkisenanderzijdsomdatdeoplosbaarheidvandekalkeenrolspeelt.Uiteindelijkiseenoplossinggevonden
dieredelijklijkttevoldoenenwaarmeedekostenvanbekalkingkunnen
wordenberekend.
Wanneerdiekostentegenoverdebatenwordengesteld,danblijktdatindie
gevallenwaargeziendezwaarte,ontwateringenhumusgehalteeenhogekalktoestandgewenstis,dedaarvoornoodzakelijkebekalkingrendabelis.
DevoornaamsteresultatenvanditonderzoekwerdenenkelemalenindeCommissieBemestingBouwlandbesproken,metdebedoelingomtezienoftotwijzigingvanhetbekalkingsadviesmoetwordenovergegaan.
Dejarengeledenverkregengegevensoverbehandelingvandegrondmetgips
werdendooreenstagiair vandeMiddelbareLandbouwschoolbijeengezocht,
geordend,verderbewerktenbeoordeeld.Daarbijkwamnaarvorendatdoor
toedieningvangipsdepHnietveranderde,maarweldehoeveelheidoplosbare
Ca-ionen.Diehoeveelheidbleekechterweerinvrijkortetijdtezijnverdwenen.Jaarlijkskanzekerzo'n5à6tonCaS04uitspoelen. Datbetekentdat
voorhetbehoudvaneendoorgipsverbeterdestructuurjaarlijksgrotehoeveelhedenmoetenwordentoegediend.Bijherzieningvanhetbekalkingsadvies
wordtookingegaanopdemogelijkhedenvangebruikvangips.
Samenmetvertegenwoordigersvanandereinstitutenisgesprokenoverhet
probleemvandeirreversibeleindrogingvanveengraslandenenderoldie
kalkdaarbijkanspelen.Plannenvoorverderonderzoekzijngemaakt.

Conclusie
Deresultatenvanhetonderzoeknaardebetekenisvandekalktoestandvande
bodemstructuur,samengevatineenrapport,zullenbinnenkorttotherziening
enverbeteringvanhetbekalkingsadviesmoetenleiden.Datadvieszalmoeten
wordenafgestemdopdetoestandwaarinhetbetreffendeperceelinanderopzichtverkeert (ontwatering,zwaarte,humusgehalte)enophetbouwplan.In
datadvieszalookruimtevoortoepassingvangips-inruimemateaanwezig
alsafvalmateriaal-kunnenwordengegeven.
B. -

C. Werkplan 1981
Hetrapportoverdebetekenisvandekalktoestand zalwordenafgewerkt.Aan
dehandvanderesultatenzaleenherzieningvanhetbekalkingsadviesworden
overwogen.Daarbijzalookdemogelijkheidvangebruikvangipswordennagegaan.
Hetonderzoekophetkalkproefveld teWijnandsrade zalzomogelijkworden
afgerond.
Aandachtzalwordenbesteedaanbekalkingvanveengraslandenomirreversibeleindrogingvandebovenlaagtevoorkomen.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

467

Projectnummer

42

Projecttitel

Invloedvanorganischebemestingophet
gehaltevandegrondaanorganischestof

Contactpersoon

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Projectleider

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Overigemedewerkers

L.vanderVeen

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1971
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgei

ongewijzigdevoortzetting

is:

A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Intweeproevenmetklei-enzavelgrondwordtdegrondsinds 1961braakgehoudenenjaarlijksbemestmetverschillendesoortenorganischmateriaal,uitgezonderdhetblanco-object.Deproevenhebbentotdoeldeafbraakenopbouw
vanhumusineenbouwvoortevolgen.Op20mei 1979werdendevolgendegegevensgemetenin %, :

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr. 1 van

teBtâkSBBBàSStàÊSaJSkÔSB^

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :467
Projectnummer
:42

Grondsoort

onbemest
stro
stro+N
groenbemester
stalmest

versanti

t.o.v.

Dollardklei (66%)*)

Zavel (25%) )

gehalte:

gehalte:

humus

Ct

Nt

pH-KCl

humus

Ct

Nt

pH-KCl

2,89
4,44
4,84
4,47
8,65

1,68
2,58
2,81
2,59
5,01

0,18
0,25
0,28
0,30
0,49

7,12
6,85
5,96
6,74
6,60

1,16
2,63
2,98
2,67
6,67

0,67
1,53
1,73
1,55
3,87

0,08
0,12
0,16
0,17
0,35

7,69
7,21
7,19
7,13
6,61

onbemest

stro
+1,55 +0,90 +0,07 -0,27
+1,47 +0,86+0,04 -0,48
stro+N
+1,95 +1,13 +0,10 -1,16
+1,82 +1,06 +0,08 -0,50
groenbemester
+1,58 +0,91 +0,12 -0,38
+1,51 +0,88 +0,09 -0,56
stalmest
+5,76 +3,33 +0,31 -0,52
+5,51 +3,20 +0,27 -1,08
*)Bemonsteringsdiepte:30cm.**)Bemonsteringsdiepte25cm.

Dehumusgehaltenvandekleizijnmeertoegenomendandievanzavel,zeker
wanneermenhetverschilinbemonsteringsdiepte inachtneemt.Ookinhet
N-gehaltevandenieuwehumus (respectievelijk4,5%,6,3%,6,2%en5,4%)op
dezegrondsoorthogerendeC/N-verhouding (respectievelijk 12,9,11,3,7,6
en 10,7)lagerdandievandezavel (Ntrespectievelijk 2,7%,4,4%,6,0%en
4,9%enC/N21,5,13,3,9,8en20,4).
Dehumusverschillenzijninhetveld zichtbaaraandekleurendestructuurenhetinklinkenofuitzettenvandegrond,ennaregenbuienaandevochtafvoer.
Naarmatehethumusgehaltehogeris,zaktdepH-KCl.
Hettoedienenvananorganischestikstofaanhetstroopdezeonbegroeid
gehoudengrondenleverdeietshogerehumuswaardenenstikstofwaardenvande
humusoptenopzichtevanstrozonderN-bijbemesting.Hierdoorwerdenook
lagereC/N-waardenverkregenenliepdepHsterkerachteruit.

Conclusies
Na20jaaraanvoervangelijkehoeveelhedenCtindevormvanstro,groenbemes
terofstalmestoponbegroeid gehoudenklei (66%)enzavel (25%)ontstonden
duidelijkeverschilleninhumus-,Ct-enNt-gehaltenvanhumus,envanpH,
kleurenstructuurvandegrond.HetgebruikvanNmethetstrolevertenigszinshogerehumusgehaltenmeteenhogerN-gehalteopdanbijstrozondermeer.
B.-

C. Werkplan 1981
Rapporteringover20jaaronderzoek.

PROJECTVERSLAG 19 80

Instelling

IB

Registratienummer

468

Projectnummer

43

Projecttitel

Betekenisvanorganischemeststoffenvoor
descikstofvoedingvandegewassenende
humushuishoudingvandegrond

Contactpersoon

ir.S.deHaan

Projectleider

ir.S.deHaan

Overigemedewerkers

ing.J.Lubbers

Tijdstipvanafsluiting

1985

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1975

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 1980
Hetprojectdientomdebetekenisvanorganischebemestingvoorhetopbrengstniveauvandegrondendehumushuishoudingvandegrondnategaan.
Deonderditprojectvallendelanglopendeveld-,vak-enpotproeven:
IB0010:sinds 1945lopendeveldproefmetstalmestopeenkalkrijkezavelgronc
indeNoordoostpolder (Lovinkhoeve),
IB0061:sinds 1944lopendeveldproefmetverschillendestalmestgiftenopeen
herontgonnenoudeveenkolonialegrond (GeertVeenhuizenhoeve,Borgercompagnie)
IB0064:sinds 1952lopendeveldproefmetverschillendeorganischemeststoffen (stalmest,VAM-compost,Danocompost,zuiveringsslibmeteenlaagenmet
eenhooggehalteaanzwaremetalen,turfmolm,groenbemesting)opeenzware
rivierkleigrond (Well, Bommelerwaard),
IB5184:sinds 1951 lopendevakkenproefoverheteffectvandezwaartevan
degrondopdehumusvorminguittuinturfenplantenwortels,
IB5859:sinds 1951 lopendevakkenproefmetwelengeenstalmestopeenwel
ennietbebouwdezavelgrond,
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad nr.1 vancieBax&aBBaJBBCteeBtfSBïa^

1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :468
Projectnummer
:43
IB5762/65:sinds1966lopendepotproef overheteffectendeaardvandeorganische stof (15verschillendeorganischeprodukten)opdehumusvormingin
braakgehouden zand-enkleigronden,
IB 5842: sinds1966lopendepotproef overdeinvloedvandegrondsoort(36
verschillendegronden)opdehumusvorminguitgrasmeel,zijnvolgensplan
voortgezet.Overigensisaanditprojectweinig tijdbesteed.Erisoverleg
geweestovereeneventueleinpassingvanonderditprojectvallend onderzoek
inhetEEG-project:"Soilorganicmatter lossesaspossiblesourceofsoil
degradation",datverwachtwerdnajaar 1980vanstarttegaan.
Ing.J.Lubbers schreefeenjaarverslag overIB0061voorJaarverslagenvan
deProefboerderijenteBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde.In1979
bleekdenawerkingvan10,20,30en40tonstalmestperhaopdedrogestofopbrengstvanzomertarwekorrelrespectievelijk3,9,9,8,11,8en13,7%tezijn.
Erwashierbijgeenstikstofbesparing.
B. Versahenen

publikaties

S.deHaan,1980.EinfluszvonorganischerDüngungaufdasmaximal erreichbare
ErtragsniveauinlangjährigenniederländischenFeldversuchen.Landwirtsch.
Forsch. (Kongressband 1979),Sonderh.36:389-404.
C. Werkplan 1981
DeproevenIB5184,IB5762enIB0064wordennietvoortgezet.Deandere
proevenwordenvoortgezet.Aandeverslaggevingzalwordengewerkt.

PROJECTVERSLAG 19 8 0
Instelling
Registratienummer

IB

Projectnummer

471
47

Projecttitel

Invloedvanhetonderwerkenvan stroop
debodemvruchtbaarheid

Contactpersoon

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Projectleider

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Overige medewerkers

L.vanderVeen

Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1981
onvoorzien (veeljarig onderzoek)
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

^Voortzetting
fopflflnddigbogüfltKaapfflagaH^

definitievebeëindiging
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopenjaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
AanhetIBwordengeenproefnemingen
stro.HoeweldestroproduktieinNed
schotjarennadeoorlogverminderde,
langstellingvoorditonderwerp.Eve
overdanookregelmatig (dit jaardr
mingvanhetstronogsteedseenact

meerverricht overhetonderwerkenvan
erlandtoteenderdevandieindeoverbestaaterbijdeboerennogveel benalsinvoorgaandewinterswordenhieriemaal)lezingengehouden omdatdebestemueelprobleemis.

B.C. Werkplan 1981
Overwogenwordtterafsluitingvanditprojectnogeenrapportteschrijven
meteenbeknoptebeschrijvingvandegenomenproeven.Overhetonderwerp zelf
zijnreedseen15-talpublikatiesverschenen.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis

•
»
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Instelling

IB

Registratienummer

472

Projectnummer

48

Projecttitel

Deinvloedoplangetermijnvanstalmest
ophetproduktievermogenvanzandgraslandendekwaliteitvandezode

Contactpersoon

ir. L.C.N,delaLandeCremer

Projectleider

ir. L.C.N,delaLandeCremer

Overigemedewerkers

L.vanderVeen

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1973

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

xjögea4ii)ê*g^xxKKïtxxea±^
*s8t»«M5gfcfflgOBCK^^
definitievebeëindiging

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B. Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Geen.
B.-

C. Werkplan 1980
Rapportageperiode 1970-1972enafslu

itingvanhetproject.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

473

Projectnummer

49

Projecttitel

Waarderingvanveeljarigeorganischebemestingopzand-endalgrond

Contactpersoon

ing. J.Lubbers

Projectleider

ing. J.Lubbers

Overigemedewerkers

-

Tijdstipvanafsluiting

1985
1971

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

KK8*mgtffigXMK«ncaaaoada^^
\j

\j

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B. Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Hetprojectdientomvasttestellenwelkevormenintensiteitvanorganische
bemesting indepraktijkkanwordentoegepastentotwelkeopbrengst-ensaldiverhogingendezeleidtbijregelmatigetoepassing.
IB0053.Opditproefveldwordenopzandgrond tienniveausvanorganischebemestingmetdaaroverheenvijfN-trappenophethoofdgewas,vergeleken.Als
laatstegewaszijnopdezeproef in1979aardappelengeteeld.Deresultaten
hiervanzijnvermeld intabel49.1.Opdedaarvoorinaanmerkingkomendeobjectenwerd30tonstalmestperhatoegediend.Erisgeenstoppelgewasondergeploegd,omdatin1978snijmais (inafwijkingvandenormalevruchtopvolging)
werdgeteeld.Hetstoppelgewaskondaardoornietwordengeteeld endedesbetreffendeobjectenhebbentoendusookgeenstalmestvoorhetstoppelgewas
ontvangen.Voordeobjecten2,3en4zijndegecorrigeerdeopbrengstenbij
dehoogsteN-trapgegeven.

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

s.

Vervolgblad n r . 1

van 4§g^ï^öfiïKXIB2XM3esCCffiï5(K®DE/projectverslag 19 80

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 473
Projectnummer
: 49
TABEL 4 9 . 1 . Maximale opbrengsten en optimale N - g i f t e n van consumptieaardappel e n i n 1979.

Object

Max.V :nol-

Opt.N-gift
(kg/ha)

opbr. (kg/are)
1+11 Hoofdgewasstalmest,stoppelgewasstalmest,stoppelgewasafoogsten
491
2
Hoofdgewasstalmest,stoppelgewasgeen
stalmest,stoppelgewasafoogsten
(518)
3
Hoofdgewasgeenstalmest,stoppelgewas
stalmest,stoppelgewasafoogsten
(513)
4
Hoofdgewasgeenstalmest,stoppelgewas
stalmest,stoppelgewasonderploegen
(515)
5
Hoofdgewasgeenstalmest,stoppelgewas
geenstalmest,stoppelgewasonderploegen
504
6
Hoofdgewasgeenstalmest,stoppelgewas
geenstalmest,stoppelgewasafoogsten
483
7
Hoofdgewas lxper3jaarstalmest(voor
aard.),stoppelgewasgeenstalmest,
stoppelgewasafoogsten
483
8
Hoofdgewas lxper3jaarstalmest (voor
aard.),geenstoppelgewas
472
9
Hoofdgewasstalmest,geenstoppelgewas
470
10 Hoofdgewasgeenstalmest,geenstoppelgewas
469

206
(220)
(260)
(260)

236
235
223
242
249
206

Dooreenwatafwijkendevormvandeopbrengstkrommeskondenhierdeoptima
nietwordenberekend.Uittabel49.1.blijktdaterwelopbrengstverhogingen
tenopzichtevanhetnulobject (10)zijnverkregen,maarerisgeensprake
vaneenN-besparing.
IB6105.Bijvijfverschillendeniveausvanorganischebemesting indeze
vakkenproefmetzandgrondwordenelkjaarN-trappenaangelegdophethoofdgewas.Deresultatenmetfabrieksaardappelen in 1979staanintabel49.11.

TABEL49.11.MaximaleopbrengstenenoptimaleN-giftenvoorhetuitbetalingsgewichtvanfabrieksaardappelenin1979.
Object

1
2
3
4
8

Geenstalmest,geenstoppelgewas
Stalmestvooraard.,geenstalmestvoor
stoppelgewas,stoppelgewasonderspitten
Stalmestvooraard.,stalmestvoorstoppelgewas,stoppelgewasafoogsten
Stalmestvooraard.,stalmestvoorstoppelgewas,stoppelgewasonderspitten
Stalmestvooraard.,geenstoppelgewas

Max.opbr.
(kg/are)

Opt.N-gift
(kg/ha)

611 (586)

243

853(841)

250

869(861)

348

1013(984)
725(699)

422
393

Vervolgbladnr.2

vandj^jQ^mXXïJ5KXXÏ!KXXXXXÖ|/projectverslag 1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :473
Projectnummer
:49
Deobjectenmetstalmestkregeninhetvoorjaar30tonstalmestperha.Op
deobjectenstoppelgewasonderspittenwerd snijtarweondergebracht,20tonper
hameteendrogestofgehaltevan 19%.Indevoorgaandeherfstwasopdeobjecten"stalmestvoorstoppelgewas"20tonstalmestperhatoegediend.Deoptima
intabel49.11.zijnberekendewaarden.Tussenhaakjeszijndegecorrigeerde
opbrengstengegeven,diewerdenverkregenbijdehoogsteN-trap (300kgN
per ha).Heteennalaatsteobject (dezwaarsteorganischebemesting)gafde
hoogsteopbrengst.Wezienintabel49.11.ookdateenuitbetalingsgewichtvan
fabrieksaardappelenvan 100tonperhatotdemogelijkhedenbehoort.Erwas
ookhiergeenN-besparing.
IB6108.Indezevakkenproefkomendezelfdeobjectenopdezelfdezandgrond
vooralsinIB6105.Degrondblijfthierechteronbegroeid.Deresultaten
vanhetgrondonderzoekvan8augustus 1977envan 15oktober 1979staanin
tabel49.III.

TABEL49.III.ResultatenvangrondonderzoekvanIB6108in1977en1979.

Object

1
2
3
4
8

%humus(

C-el.)

% P-totaal

%N-totaal

1977

1979

1977

1979

1977

1979

0,60
0,95
0,80
1,19
0,85

1,01
0,92
1,10
0,83
0,72

0,09
0,09
0,11
0,11
0,10

0,10
0,12
0,12
0,10
0,09

0,07
0,12
0,11
0,12
0,09

0,10
0,11
0,10
0,09
0,07

Intabel49.III.valtvooralopdatervrijgroteschommelingenoptredenbij
dehumusgehalten.
IB6256.IndezevakkenproefmetzandgrondwordeneveneensbijvijfverschillendeniveausvanorganischebemestingelkjaarN-trappenaangelegdophet
hoofdgewas.Opdebetreffendeobjectenisin 1979vooraardappelen30ton
stalmestperhaen/of20tonsnijtarweperhaondergebracht.Deresultaten
staanintabel49.IV.
Dewaardenintabel49.IVzijngecorrigeerdeopbrengstenbijdehoogste
N-trap.Hetverloopvande opbrengstkrommeswaszodanig,datberekeningvan
deoptimanietuitvoerbaarwas.Opobject3werddehoogsteopbrengstverkregen.Degroenbemestingheeftopdezeproefinditjaaruitstekendgewerkt.
B. -

C. Werkplan 1981
DeproevenIB6105,IB6108enIB6256wordenin 1981voortgezet.Aandeverslaggevingzalwordengewerkt.

Vervolgbladnr.3

vancfcsfcJ&lEBBEG^

1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :473
Projectnummer
: 49
TABEL49.IV.MaximaleopbrengstenenoptimaleN-giftenvoorhetuitbetalingsgewichtvanfabrieksaardappelen in1979.

Object

0Hoofdgewasgeenstalmest,geenstoppelgewas
1Hoofdgewas lxper3jaar30tonstalmest/ha
(vooraard.),geenstoppelgewas
2Hoofdgewasstalmest,geenstoppelgewas
3Hoofdgewasgeenstalmest,stoppelgewasgeen
stalmest,stoppelgewasonderspitten
4Hoofdgewasgeenstalmest,stoppelgewasgeen
stalmest,stoppelgewasafoogsten

Max.opbr.
(kg/are)
735

Opt.N-gift
(kg/ha)
260

817
858

260
260

952

260

809

260

PROJECTVERSLAG 19

Instelling

IB

Registratienummer

474

Projectnummer

50

Projecttitel

Waardering vanveeljarige organischebemesting opklei- en zavelgrond en toepassing inbedrijfsverband

Contactpersoon
Projectleider

ir.J.A. Grootenhuis

Overige medewerkers

dr.ir.Th.J. Ferrari

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

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

A. Verslag over 1980
Dit jaarwerd aandit projectdemeeste tijdbesteed. Inhetbijzonder werden
deveeljarige resultatenvangrasgroeribemestingvoor consumptieaardappelen
uitvoerig bestudeerd.Hierbijwerd gebruik gemaaktvan degegevensvan Bintje
consumptie-aardappelenvandeperiode 1959 t/m 1979 (21 jaren)van proefveld
IB 0006 (PrLov 6 ) .deaardappelrooitijdenproeven (nagrasgroenbemesting)vanaf
1968 t/m 1975 (8jaren), IB 0014,als ookvan object IvanIB 0004 (PrLov 4)
van deperiode 1953 t/m 1979.
De aanleiding totdezebestudering,was het feitdathet effectvan grasgroenbemestingvoor consumptie-aardappelenvanjaar totjaar aanzienlijk uiteen
loopt.Zowel de invloedvan grasgroenbemesting opdemaximaalbereikbare knolopbrengst als ookdehoeveelheid mineraleN dienagrasgroenbemesting aan
consumptie-aardappelen moetwordengegevenvoorhetbereikenvandemaximaleknolopbrengstvariërenvanjaar totjaar aanzienlijk.Datdit inderdaad het geval
isdemonstreren degegevensvan tabel 50.1,afkomstig vandeobjectenI enII
van proefveld IB 0006 (PrLov 6 ) .Obj. I isgeen organischebemesting, obj. II
isgrasgroenbemesting voor consumptie-aardappelen.
^Doorhalenwat nietvan toepassingis,

Vervolgblad n r . 1

van lÜöd[Xiba«HXÖ[XkXXKkKidDd[RX/projectverslag 1980

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 474
50
Projectnummer
TABEL 50.1. Maximaleaardappel-knolopbrengstenoptimaleminerale N-giftvanBintjeconsumptie-aardappelen
opdeobjectenIenIIvan proefveld IB0006 (PrLov 6)indejaren 1959t/m 1979.

Jaren

Max.

knol opbr.

(ton/ha)
obj.I

opbr.verschil
IIminus

obj. II

ton/ha

I

%

optim.N- gift

Verschil opt. N

Lengtevande

(kgN/ha)

IminusII

groeiperiodevan

obj. I

obj. II

(inkg N/ha)

hetgewasopobject II(dagen}

1979

61
52
47
54
41
53
42
50
60
53
52
45
61
55
60
49
44
59
56
58
58

67
55
47
51
42
54
42
56
66
58
56
49
62
61
64
52
45
61
60
59
61

+6
+3
0
-3
+1
+1
0
+6
+6
+5
+4
+4
+1
+6
+4
+3
+1
+2
+4
+1
+3

Gemidd.

52,9

55,6

+2,7

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
.1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

+5,2

200
200
220
250
230
270
230
250
270
200
300
270
240
300
240
250
300
300
240
300
300

200
120
200
200
170
160
230
230
250
180
300
210
230
300
180
180
180
300
240
300
300

0
80
20
50
60
110
0
20
20
20
0
60
10
0
60
70
120
0
0
0
0

+5,1

255

211

44

+9,8
+5,8

0
-5,5
+2,4
+1,9

0
+12,0
+10,0
+9,4
+7,7
+8,9
+1,6
+10,9
+6,7
+6,1
+2,1
+3,4
+7,1
+1,7

_

112
103
94
108
86
94
84
98
115
107
96
97
103
104
104
113
84
128
108
106
127
103

Uittabel50.1.blijktdatdemaximaleknolopbrengstenopbeideobjectenvan
jaartotjaaraanzienlijkuiteenkunnenlopen.In18vande21jaarheeftobjectIIeenhogeremaximaleknolopbrengstgegevendanobjectI,variërendevan
1tonperhatot6tonperha,ofinprocentenvan1,6%tot12,0%.
DeoptimaleN-giftenvariërenooknietonbelangrijk,opobjectIvan200tot
300kgNperhaenopobjectIIvan120tot300kgNperha.In8vande21
jaarwarendeoptimaleN-giftenopbeideobjectengelijk;indeoverige 13jaar
varieerdehetverschiltussenbeideobjectenvan10tot120kgNperha.
Gemiddeld overalle21proefjarenheeftobjectIIt.o.v.objectIeenopbrengstverhoginggegevenvan2,7 tonperhaofwel5,1%.
Gemiddeldkonnagrasgroenbemestingeenbezuinigingvan44kgNperhaworden
toegepast.Geziendegroteverschillenvanjaartotjaar,isdezegemiddelde
N-bezuinigingweleenzeeronzekereadviesbasisvoordepraktijk.
Eenuitvoerigebestuderingvandefactorendiehierbijeenbelangrijkerol
spelenisalleszinsgewenst.Daartoezalmeneerstmoetenvaststellenwelkedie
factorenzijn,hetgeennieteeneenvoudigeopgaveis.Waarschijnlijkspelen
hierbijookweersfactoren (neerslagentemperatuur),zowelinhetvoorafgaande
recenteverledenalstijdensdegroeiperiodevanhetaardappelgewas,eenrol.
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: 50
Dezelaatstezijnvangrotebetekenisvoordelengtevandegroeiperiodevan
hetaardappelgewas,maarzijnhelaasnietvantevorenmetzekerheidtevoorspellen.
Datdemaximaalbereikbareknolopbrengstenvanjaartotjaarsterkverschillen
laatfiguur50.1zien.

max.knolopbrengst(obj.I
(ton/ha)(Prl_ov6
64

32 40 48 56 64 72
max.knolopbrobj.I(PrLov4)
(ton/ha)
Figuur50.1.Verbandtussenmaximaleknolopbrengstvanconsumptie-aardappelen
vanobjectIvanPrLov4en:objectI vanPrLov6inovereenkomstigejaren.

IndezefiguurzijndemaximaleknolopbrengstenvanproefveldPrLov4endie
vanPrLov6tegenelkaaruitgezet.Inbeidegevallenbetreftdithetobject
I (zonderorganischebemesting).Hetblijktdatdejaarpuntenvanfiguur50.1.
fraaigegroepeerd liggenlangsde45°-lijn.Ditbetekent,datwanneerobjectI
vanPrLov4ineenbepaaldjaareenlageofhogemaximaleknolopbrengstheeft
opgeleverd,ditookhetgevalisopobjectIvanPrLov6.
Hetgroteverschilinmaximaalbereikbareknolopbrengsttussendediverse
jaren,wordtwaarschijnlijkgrotendeelsbepaalddoordelengtevandegroeiperiodevanhetaardappelgewas.Datdezefactorgroteinvloedheeftwordt
gedemonstreerd infiguur50.2.Depuntenhebbenbetrekkingopdemaximale
knolopbrengstvanBintjeconsumptie-aardappelenvanobjectIIuittabel50.1.
vanPrLov6(dusnagrasgroenbemestingindejaren 1959t/m 1979).Dedriehoekjes zijndegemiddeldemaximaleknolopbrengstenvanderooitijdenproeven
metBintjeaardappelen (nagrasgroenbemesting)gemiddeldvande8jaar1968
t/m 1975.Vanafdeknolzetting (circadriewekennaopkomst)totaanruim
100gewasgroeidagenverlooptdegemiddeldemaximaleknolopbrengstvrijwel
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rechtlijnigenweleendagproduktievanrond700kgknollenperha.Opgemerkt
zijdatin 1974deopbrengstisgedruktdoordathetgewasernstigwerdaangetastdoordebladvirusziekte toprol;in 1976heeftvochttekort deopbrengst
gedrukt.
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Figuur50.2.Verband tussenlengtegroeiperiodevanhetgewasindagenende
maximaleknolopbrengst.

Helaaskunnenwijnietvantevorenexactbepalenhoelangdegroeiperiode
vanhetaardappelgewas zalworden.Methodenofmiddelendiehettevroegaftakelen vanhetaardappelloofkunnenvoorkomenzoudenvanenormebetekenis
voordepraktijkzijn.Ofditmogelijkisvalttebetwijfelen.Methettoedienenvanextramineralestikstofzalvermoedelijkweinigkunnenwordenbereikt,zoalsuitderooitijdenproevenisgebleken.Bestuderingvandefactoren
diehettevroegaftakelenvanhetloofveroorzaken,isgewenst.

Conclusie
Delengtevandegroeiperiodevanconsumptie-aardappelenendusookdelengte
vandeknolproduktieperiode isnietvantevorenexactvasttestellen.Daardoorisooknietvantevorentevoorspellenhoehoogdemaximaleknolopbrengst
zalwordenenniethoeveelstikstofhetgewasmoetopnemenomdemaximale
knolopbrengst tebereiken.
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Ookdetegeven optimalemineraleN-giftisnietvantevorenexactaante
geven,metbehulpvanonzehuidigekennis.
Excursies
Dit jaar zijnweerklassenvandemiddelbare landbouwschoolteEmmeloord
(totaal circa 120personen)ontvangenenrondgeleidopdeLovinkhoeve.
Aaneen avondexcursie
van20boerinnenuitNOPenO.Flevoland werd
meegewerkt.Volgens traditiewerdweereengroepvan+30studentenvandeLH
onder leidingvandr.SlangenvandeAfdeling Landbouwscheikunde ontvangen
enrondgeleid.
Contactenwerden onderhoudenmethetPAGV (ir.Maenhoul),dePD(ir.Maas)en
Landbouwscheikunde (B.H.Janssen)envoorhet Mycorr-Czha-onderzoek
met Limonar
vandeLH.
Voorhetjaarverslag 1979vandeprof.vanBemmelenhoevewerdeensamenvatting
geschrevenvandeproefresultaten (aardappelen)in1979vanhetproefperceel
IB0055(ZNH644)opzwarekleigrond teStompetoren.
B.C. Werkplan 1981
Voortzettingvanhetonderzoekenpublikatievanderesultaten.

PROJECTVERSLAG1980
Instelling
Registratienummer

IB
476

Projectnummer

53

Projecttitel

Ontwikkelingentoetsingvangrondonderzoekopbasisvandemeest oplosbare
fractievanhetfosfaatindegrond

Contactpersoon
Overige medewerkers

dr.ir.H.A.Sissingh
D. Blaauw (analist)

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1966

Projectleider

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

ifegfädüfö»

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
Niveauverschillen
van Pw-getaluitkomsten IB/BL
Het onderzoek naarmogelijkeoorzakenvanniveauverschillen tussenPw-getaluitkomsten,bepaaldophetIBenophetBL,werd voortgezet.
Onderzochtwerdendeinvloedvanontmengingvanlichteenzware bestanddelen
van droge grondmonstersenvanextra drogenvandemonstersopdePw-getaluitkomsten.Degevondenkleineverschillen vormden geenduidelijk aanwijsbare
oorzaakvoorhetgenoemdeniveauverschil.Verder onderzoekisgewenst.
B. -

C. Werkplan 1981
Voortzettingvanonderzoek naar oorzakenvanniveauverschillen tussenPw-getal
uitkomsten IB/BL.

x)
Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Instelling

IB

Registratienummer

491

Projectnummer

75

Projecttitel

Landelijkebodembehandelingsproeveninde
fruitteelt

Contactpersoon

dr.ir.P.Delver

Projectleider

dr.ir.P.Delver

Overigemedewerkers

ProefstationvoordeFruitteelt

Tijdstipvanafsluiting

onbepaald

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1975

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 1980
Aanhetvoornemenominproefveldenopdroogtegevoeligegrond toteenvergelijkingtekomenvanhetgrasstroken-systeemmetgeheelzwartgehoudengrond,
konwegenshetontbrekenvanproefveldterreinnoggeengevolgwordengegeven.
Eendergelijkevergelijkingwordtnuttiggeachtomdatgrasstrokenindroge
jarenvaakteveelconcurrentieopdebomenlijkenuitteoefenen.
Eenevaluatievandezeconcurrentieinrelatietotweers-enbodemomstandighedenisookgewenstomdattegenoverdevoordelenvaneenhogereproduktie
en-indichtebeplantingen-beterevruchtmaat,mogelijknadelenvanminder
goedeberijdbaarheid enverhoogdherbicidengebruikbijgeheelzwarthouden
staan.Ditlaatstestrooktnietmetdepubliekeopiniebetreffendehetgebruik
vanherbiciden.Wensenmetbetrekking totditsoortonderzoekblijvenbestaan.
Eenbeginiswelgemaaktineenproefvandeafdelingteeltkunde,metten
delezeerdichtebeplantingen.Hierzijndealjarenbestaandegrasstroken
voorjaar 1980gedeeltelijkdoodgespotenhetgeenalthansophetoog,enmede
dankzijhetvrijdrogevoorjaar,eengunstigeinvloedopdebladstand leek
tehebben.
x

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Doordewerkgroep"AlternatiefgeteeldFruit"wordtaandranguitgeoefendop
deoverheid (o.a.PFW-IB)omtekomentotonderzoekoveronkruidbestrijding
zonderherbiciden.Ditzoumoetenomvattenhetweerinvoerenvangrondbewerkingofhettoepassenvanonkruid-onderdrukkendebedekking opdeboomstrook
(boomschors e.d.).Geziendemogelijkheden,watbetreftfinanciënenmankracht
engeziendegeringebetekenisvoordehuidigepraktijk,zalditsoortonderzoekvoorlopignietkunnenwordenaangepakt.
VanhetproefveldoverdestikstofbehoeftevandeappelSchonevanBoskoop
bijverschillendeplantdichthedenenboomstrook-breedtes (perceel22teWilhelminadorp)iséëndeel(Blok1)alvastgerooid.Derestvolgteind1981.
Totopheffingisbeslotenwegensdegrotevariabiliteitvandebomen,eengevolgo.a.vandeheterogeniteitvandegrond.
Naardezeheterogeniteitwordtthanseenonderzoekingesteld.Geblekenis
datdepositievandeboomdichtbijdrainsleuvenzeergunstigisgeweestvoor
devochtvoorziening endegroei.Verderishetterreinin1962bewerkt("diepe"
grondbewerkingtotca.70cm)waardoornietzozeereenmengingvandekleilaag
50-60cmdik,methetonderliggendezandisbereiktalsweleenongelijkediktevanhetkleidek,doorhetinderijrichting ontstaanvankleirichelsafgewisseldmetstrokenwaarhetzandwatnaarbovenisgehaald.Ditheefteveneensdegroeivandebomensterkbeïnvloed.
Indezeproef tradindeloopvanhetvoorjaarveelkankerop,overwegendop
jonghout.Metbehulpvaneenstagiairewerdhetaantalkankerplekkengeteld
enuitgeknipt.Nacorrectievoorverschilleninboomgroottewerddeaantasting
perboomberekendvoorverschillendebehandelingsobjecten.Hetbleekdatde
volgendefactorenhetoptredenvankankerhaddenbevorderd:toenemendestikstofgiften,wijdereplantverbandenenbredereboomstroken.Ditzijnallefactorendiedegroeivanhetgewasversterken.
Indein1975teWilhelminadorpgeplanteproefoverdruppelbevloeiing (IB
327),kalibemesting (IB216)enbodembehandelingkomendevolgendeobjecten
voor:chemischeonkruidbestrijding zondergrondbewerkingopdeboomstrookin
combinatiemetmulchenvanhetgemaaidegrasopboomstrook (CC)ofopderijstrooklatenliggenvanditgras (CM).Dezelfdemaaimethoden,komenvoorbij
mechanischeonkruidbestrijdingzondergebruikvanherbiciden (resp.MCenMM).
Uitdebladanalysevan1979kwamnaarvorendathetobjectCCevenalsin
voorgaandejarenhethoogstekaligehaltehadenwelbijbeideproefrassen
Cox'sOrangePippinenSchonevanBoskoop.HetobjectMChadsteedsdelaagste
gehalten.FactorendiehierdeK-opnamebelemmerenzijn:hetvernietigenvan
wortels indebovenlaagvandeboomstrook;hetdaardoorooknietkunnenopnemenvanKdieuitdegrasmulchopdeboomstrookvrijkomtentenslottede
verarmingvanderijstrookaankali,doorhetafvoerenvangras.BijCox's
haddegrondbewerking ookeendalingvanhetstikstofgehaltetotgevolg.
Ookuitdevruchtanalysekwameenbodembehandelingseffeetnaarvoren:bij
SchonevanBoskoopwasdoordegrondbewerkinghetCa-gehaltebijnasignificantverhoogd.DezelfdetendensmaarnietsignificantvielbijCox'sOrange
Pippintebespeuren.
Tenslottezijvermelddatin1980uitveldschattingenbijCox'sOrange
Pippinhetvolgendebleek.Dechemischeonkruidbestrijdingeninhetbijzonder
hetobjectCCgafdesterkstevruchtruitezienmaarookdebestevruchtdracht
enbladstand.Bladstand (23juni),scheutgroei (16september)enbladgrootte
(16september)warenhetslechtstbijhetobjectMC.Deverschillenwaren
overigensvrijklein.
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Conclusies
Metvergelijkend onderzoekovergeheelzwartgehoudengrondengrasstrokenkon
in1980noggeenbeginwordengemaakt.Opplaatgrondblekendrainsleuvenen
onregelmatigediktevanhetkleidekalsgevolgvanvroegerediepegrondbewerkinggroteinvloedopappelbomentehebben.
KankerbijdezebomenbleektoetenemenmethogereN-giften,bredere
boomstrokenenwijdereplantverbanden.Chemischeonkruidbestrijding zonder
grondbewerkingmetmulchenopdeboomstrook,vergelekenmetgrondbewerkingen
mulchenopdegrasbaan,bleekhethoogstekaliumgehalteinbladeren,demeestevruchtrui,dehoogstevruchtdrachtendebestebladstand,bladgrootteen
scheutgroeitegeven.
B. -

C. Werkplan 1981
Voortzetting,mogelijkmetuitbreiding inproefveldenmetvergelijkingvan
grasstrokenengeheelzwarthouden.
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Instelling

IB

Registratienummer

497

Projectnummer

87

Projecttitel

Betkenisvanvruchtopvolging voor akkerbouwopklei-enzavelgronden

Contactpersoon
Projectleider

ir.J.A.Grootenhuis

Overige medewerkers

J.K.MulderenH. Schuller

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1970
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgei

ongewijzigde voortzetting

is:

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

A. Verslag over 1980
Nadevorig jaarverschenen püblikat
kingvanrecentverzamelde gegevens

:iesoverPrLov 1en4iseraandebewerweinig gedaan.

B.C. Werkplan 1981
Publikatievanderesultatenenmoge

^Doorhalenwatnietvantoepassingis

.lijkafsluitingvandeproeven.
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Projectnummer

90

Projecttitel

Analysevandebodemvruchtbaarheidvan
deGelderseVallei

Contactpersoon

dr.ir.Th.J.Ferrari

Projectleider

dr.ir.Th.J.Ferrari

Overigemedewerkers

ing.J.Wolf

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1976

Instelling

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopenjaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
Aanditprojectwerd nietgewerkt.
B.C. Werkplan 1381
Redactioneleafwerkingvanhetverslag.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

ongewijzigde voortzetting
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Instelling
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Registratienummer
Projectnummer
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Projecttitel

Toepassingvanwiskundig-statistische
kennis

Contactpersoon

ir.J.T.N.Venekamp

Projectleider

ir.J.T.N.Venekamp

Overigemedewerkers

ing.J.Wolf

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1969
cat.Ill

Nogbenodigdewerktijd

mndg.

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

'Voortzetting

cat.II
mndg
mndg

cat.I
mndg
mndg

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Ditprojectomvatdewerkzaamhedendie eropgerichtzijndatbevorderdwordt
datwiskundigeenstatistischemethodeninhetonderzoekaanhetIBopeen
correctewijzewerdentoegepast.Daaromwordtveelzorgbesteedaanhetdoeltreffendopzettenvanproeven,hetmakenvanplattegronden,hetaangevenvan
correctebewerkingsmethodenenhetopjuistewijzeinterpreterenvanderesultaten.
Omnieuwekennistekunnendoorgevenishetnodigomopdehoogteteblijven
vandeontwikkelingeninhetvakgebied.Daaromwerdenbijeenkomstenbezocht
vandeStudiekringvoorStatistischeTechniek,deVerenigingvoorStatistiek
envandeLandbouwhogeschool teWageningen.Tweemaalwerdeenbezoekgebracht
aandrs.BarendregtvanIWIS-TNOte's-Gravenhageommethemdelopendeproblemengrondigdoortenemen.Ookwerdmeting.J.Wolfeenbezoekgebracht
aaning.VanTongerenvanhetLaboratoriumvoorBloembollenonderzoek teLisse.
Hijconfronteerdeonsmetdemoeilijkheden,diezichvoordoenbijhetanalyserenvancontrastenalsdewaarnemingenindeloopvandetijdaandezelfde
plantenwordenherhaald.Hijbrachtonseentegenbezoek.

x)

Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.1 vanÜ8KtX2XïmÖKXXÏiKXKKXiSXÏK8/projectverslag1980
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :502
Projectnummer
:92
Voorscholingisstudienodig.Ing.J.WolfbezochtteWageningendePAOcursusoverstatistischeanalysevankwalitatievevariabelen,waarinvooral
aandachtwerdbesteedaandelog-lineairemodellen.
Ineenwerkgroepjemetdr.ir.J.vanderBoonenir.P.deWilligenwerdde
bestuderingvandevoortgezettewiskundeintensiefaangepakt.Na"Advanced
Calculus"vanJ.M. Spiegelwerdeenophetnatuurwetenschaplijktoepassingsgebiedgerichtboekalsstudieobjectgekozen:'Operationalmathematics"van
RuelV.Churchhill.
AanhetRekencentrumvandeRUGwerdineenmaandelijkssamenkomendewerkgroepstudiegemaaktvan"Apracticalguidetosplines"vanCarldeBcor.
Reedslangzoektmennaarwiskundigeformuleringen,diegebruiktkunnenworden
omweertegevenwatmendoetalsmenmetvrijehandcurvenreeksenwaamemingspuntenbenadert.Metsplinesismenhierinbelangrijkemateingeslaagd.Veel
programmatuurisaanhetRekencentrumnagewerktenvoorgebruikbeschikbaar.
HelaasishetboekvanCarldeBoornoggeengerijpthandboek.Menbeschouwe
hetalseenconceptmetzeerveelnuttigeaanwijzingenenwaarschuwingen,maar
ookmetonvolkomenheden.
Drs.H.G.vanFaassenvestigdeonzeaandachtopeenartikelvanJackson,
Webster,WardeandPattenover"Nutrientrecyclingandstabilityofecosystems"
Inditartikelwordtderelatievestabiliteitvanecosystemengebaseerdopde
weerstandendeveerkrachtvanhetomloopproces.Groteweerstand tegenveranderingengeeftineencompartimentenmodel grotevoorraden,langeoverlooptijdenengrotehoeveelhedendieomlopen.Ineenweinigstabielendusveerkrachtigsysteemtreftmenkleinehoeveelhedenaandiesnelomlopen.Deberekeningenlopenviaeenspectraalanalyse (componentanalyse)opeenlineaire
ruimte.Grotelangegolvenzoudencorresponderenmetrelatiefstabielesystemen,kleinekortemetinstabielesystemen.DedoorVanFaassennagewerkte
methodewasvooronsnieuw.Hijpastdezenuookopanderecyclischeprocessen
toe.
NaaraanleidingvaneendiscussieinhetV.V.S.-Bulletinwerdbeslotenomde
onvoorwaardelijke toetsvoorhetvergelijkenvanverhoudingenin2x2tabellenvanDonald,DavisenMillihanintevoerenentabel38uitPearsonen
Hartleynietmeertegebruiken.
Bijhetbeoordelenvaneenconcept-artikelvoorPlantandSoilwerdenwe
genoodzaaktopnieuwstudietemakenvanpad-coëfficiënten.Hoewelderekentechniekgoedbleektezijnenhetresultaatvertrouwenwekkend leek,konhet
resultaattochnietalsbewijskrachtigwordengeaccepteerd,omdatuitgegaan
wasvaneenstelniet-significanteregressiecoëfficiënten.
DeopbrengstcurvenvelgenëMitscherlichenGreenwoodhebbenelkdrieparametersdie
menmetdemaximaleopbrengst,devoorraadindegrondendewerkingscoëfficiëntiden'
tificeêrt.Alsmenbeidecurvenbijdezelfdewaarnemingenaanpastkrijgtmen
verschillenindeschattingenvandeovereenkomstigeparameters.Dezeverschillenwerdennaderonderzocht.
Inhetkadervandeontwikkelingsamenwerkingwerdtijdensde"10th
InternationalCourseonVegetableGrowing"vanhetIACeenvoordrachtgehouden
over"Efficientdesignsofexperiments".
B.-

C. Werkplan 1981
Hetwerk zalgerichtblijvenophetondersteunenvanhetonderzoekaanhetIB
metwiskundigeenstatistische technieken. Gestreefd zalwordennaarhetopzettenvanefficiënteproevenenhetgevenvanjuisteadviezenenhulpbij
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hetbewerken van deproefresultaten endepublikatie van de resultaten.
Rechtstreeks toepasbare technieken zullenwordenbestudeerd, terwijl ook de
meer theoretisch gerichte studievande "operationele wiskunde" zalworden
voortgezet.
Over depraktische betekenis vanhetverschil tussen deopbrengstcurven van
Mitscherlich en Greenwood zal ietsworden medegedeeld.
In aprilwordt deelgenomen aan eenbijeenkomstvanBritse en Nederlandse
ledenvan deBiometrie Society.
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A. Verslag over 1980
(JP)VerscheideneadviezenzijnuitgebrachtaanhetRIKILTteWageningenbetreffendeaanvragenvoorontheffingvanmeststoffen,nl.voorNPK-mengmeststoffenmetspoorelementen (w.o.metijzerinchelaatvormenalsfritten),
NPK-mengmeststoffenmetspoorelementenen langzaamwerkende stikstof(ureaformaldehydeencrotonylideendiureum),nitrificatieremmers(dicyaandiamide),
organischbodemverbeterendemiddelen (papierpulp,gemalenboomschors,afvalslibvandeaardappelindustrie,afvalprodukt zaadschoning,verrijktveenmet
natuurfosfaat),gedroogd zuiveringsslib,gekorreldekalkmeststofvoortuinen
enplantsoenen,vloeibarecarbidkalk,mononatriumfosfaat,magnesiumnitraat,
ijzermeststofFe-EDDHA,beukenhoutas,dierlijkbloedmetureumenkaliumfosfaat,gesteentemeel (VulkanLavameel),afvalwater sojabonen,zeewiermet
cytokininealsgroeistimulerendhormooneneengroeistofpreparaatterstimuleringvandebeworteling.
TevensiseenadviesuitgebrachtovereenbestaandeNPK-mengmeststofmet
spoorelementenvoorpotgrondenmetFealsFe-DTPA.Chemischeninpotproeven
isaangetoonddathetchelaathetijzerverliestdooromwisselingtegenmex)

Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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taaiionenuitdemeststof (vooralkoper).Deoplosbaarheid,endaarmeedebeschikbaarheidvanhetijzerwordtdaardoorverminderd.Suggestiesterverbeteringvanhetproduktzijnterkennisgebrachtvandedesbetreffendefirma.
Aanonsinstituutwordtverdereenonderzoekingesteldnaardewerkingvan
enkeleprodukten.Ditbetreftdewaardevanvliegas,eenafvalproduktvande
zgn.wervelbedverbrandingvankolen,(alskalkmeststof)endewerkingvan
eenijzersulfaatineenspoorelementenmeststofvanAmerikaanseorigine.Voor
deresultatenvanditonderzoekwordtverwezennaarproject 163en197.
Inverbandmeteengewijzigdproduktieproces zalinhetkomendejaarineen
potproefwordennagegaanwelkezuiverheid tenaanzienvanFe-EDDHAprodukten
nogjuisttoelaatbaarisomeeneffectievewerkingvandezeproduktente
verzekeren.Totnutoeisalsvoorlopigenormaangehoudendatvanhetoplosbareijzergehaltetenminste80% aanwezigmoetzijninchelaatvorm.Een
nieuwproduktblijkthieraannietgeheeltevoldoen.
Methetoogoptoekomstigeontheffingenisdoordr.ir.K.W.Smildevoorde
CommissieMeststoffenbesluiteennotaopgesteldoverdewaardevanfritten
tervoorkomingvantekortenaanspoorelementeningewassenopveensubstraten.
GewerktisaaneennotavoorNPK-meststoffenmetspoorelemententerformuleringvandegehalten,bestemdvoorproducentenvanmeststoffenvoorpotgrondenenindevollegrond.
Deveeljarigefosfaatproevenop zand- enkleibouwland IB 1757,1920en0013
metthomasmeel,thomaskali,gloeifosfafeen(RhenaniaenRhekaphos),ruwfosfaat
(Hyperfosfaat)eninwateroplosbaremeststoffen (superfosfaatenASF-korrels)
werdennogvoortgezet.Voorderesultatenwordtverwezennaareenreedseerder
verschenensamenvatting indeBoerderijennaarhetjaarverslag1979.
(Boxma)Wederomzijneenaantaladviezenuitgebrachtbetreffendeaanvragen
voorontheffingvanmetaalchelatenenmengmeststoffenmetéénofmeerspoorelementeninchelaatvorm.Opbasisvandeontwikkeldeanalysemethodewerden
enkelvoudigeensamengesteldemeststoffenmetmetaalchelatenonderzocht.
Voorhetverlenenvanontheffingenwerdendedooronsvastgesteldenormengehanteerd.
VooraldekwaliteitvanFe-EDDHAproduktenblijktvaaknietaandegestelde
normentevoldoen.DebereidingvanEDDHAwordtgewoonlijkuitgevoerddoor
salicylaldehydeenHCNtecondenserenmetethyleendiamine.Dezesyntheselevertoverhetalgemeeneenzuiverproduktop,maardekostenvanditproces
zijnvrijhoog.OmnudeprijsvanhetijzerchelaattekunnenverlagengebruiktAlliedColloids (Engeland)eenanderesynthesemetgoedkoperegrondstoffen.Zijconcenserenfenolmetglyoxylzuurenethyleendiamine.Metbehulp
vande analysemethodewerdvastgesteld,datbijditproceseenlagereopbrengstaanEDDHAwordtverkregen,terwijldaarnaasteengrotehoeveelheid
organischeverbindingenmeteenhoogmolecuulgewichtontstaat.DezehoogmoleculaireverbindingenkunnenevenalsEDDHAijzercheleren,maardezeijzerchelatenhebbeneenlagestabiliteit.Devormingvandezehoogmoleculaire
verbindingenisverklaarbaar,omdatbijhetproceshetglyoxylzuuropmeerdere
plaatsenaanhetfenolmolecuulkanwordengebonden,waardooralshetwarepolymerisatieoptreedt.
DoorsamenwerkingmetscheikundigenvanAllied-Colloidswerdbereikt,datde
kwaliteitvanhunFe-EDDHAproduktaanzienlijkwerdverbeterdeneenontheffingkonwordenverleend.
BijeenFransFe-EDDHAprodukt (Masquolate FeA6)bleek,dateenbelangrijk
deelvanhetchelaattijdenshetproduktieproceswasgeoxideerd.Dooroxidatie
gaatdefenolstructuurvanhetchelaatoverineenchinoïdestructuurmethet
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gevolg,dathetchelaatslechtoplosbaarwordtendechelerendeeigenschappen
vanhetchelaatzwakkerworden

Incorporatie

van ijzerchelaten

in NPK-meststoffen

met spoorelementen

Ophetlaboratoriumisgebleken,datFe-DTPAincombinatiemetmetaalsulfaten
(Cu,ZnenMn)inmengmeststoffeneenslechteijzerbronis.Ditresultaatwerd
bevestigd intweepotproevenmet Chamaeeyparis lawsoniana 'Allumii'opveensubstraat (2-kalktrappen).Fe-DTPA,geïncorporeerd ineendergelijkemeststof
(P.G.-mix),bleekmindereffectieftezijninhetvoorkomenvanFe-gebrek
danafzonderlijk toegediendFe-DTPA.WordtinplaatsvanFe-DTPAhetijzer
indevormvanFe-EDDHAdoordemeststofgemengd,danblijktdezecombinatie
eenveelbetereijzerwerkingtevertonen.Laboratoriumonderzoekweesuit,dat
desterkverminderdeoplosbaarheidvanhetijzerbijhetgebruikvanFe-DTPAineen
dergelijkemeststofvoornamelijkmoetwordentoegeschrevenaandegezamelijkecompetitievankoperenhetfosfaatindemeststof.
Omnutoteenacceptabelniveauvanhetoplosbaar ijzerineendergelijke
mengmeststof tekomenbestaanerviermogelijkheden:
a)MenkanFe-DTPAindemeststofvervangendoor Fe-EDDHA.Eendergelijkemeststofismomenteelbij UKF onderdenaamUKF-MixSinontwikkeling.
b) MenhandhaaftFe-DTPAindemeststof,maarvoegtdandemetalenCu,Zn
enMninfrit-vormaandemeststof toe.Eenanalyseweesuit,datFe-DTPAin
dezemeststof zijnstabiliteitbehoudt.Doorhetlangzaaminoplossinggaan
vandemetaleninfrittenwordtvoorkomendathetijzerdoordemetalenuit
hetchelaatwordtverdrongen.Ditproduktverkreegeenontheffingonderde
naamUKF-MixF.
c) VerderkanmenhetoplosbaarFe-gehalteinPG-mixverhogendoorbijde
mengingeengroterehoeveelheidFe-DTPAtoetevoegen.Inhetlaboratorium
werdhetpercentageFe-DTPAinPG-mixverhoogdvan0,75%tot 1,50%.Inhet
monster,datoorspronkelijkeenoplosbaarFe-gehaltevan0,011%had,werdnu
eenoplosbaarFe-gehaltevan0,063%gevonden,hetgeenvergelekenmetandere
inhetlaboratoriumgemaakteformuleringen (o.a.mengmeststoffenmetFe-EDDHA
enFe-EDTA)eenacceptabelniveauis.
dj Tenslottebestaatdemogelijkheid omnaastijzerookdemetalenkoper,
zinkenmangaaninchelaatvormaandemeststof toetevoegen,zodatdeverdringingvanijzeruithetchelaatwordtvoorkomen.

Toetsing van Fe-HEEDTA en Fe-EDDHMA op hun werking als

ijzermeststoffen

Ineenpotproefmet Chamaeeyparis opveensubstraatbleefdeijzerwerkingvan
beidechelateninhetbijzonderbijdehogepHverachterbijdewerkingvan
Fe-EDDHA.Integenstelling totgegevensuitdeliteratuurblijktFe-HEEDTAbij
veensubstratenmethogepHeenslechteFe-brontezijn.Uitdeliteratuuris
ookbekend.datFe-HEEDTAvoordeplanthetmeesttoxischisvanalleijzerchelaten.Eenzeerhogedoseringvan25mgFealsFe-HEEDTAveroorzaakte
echterindezeproefgeensymptomenvantoxiciteit.

Chemisch gedrag van verschillende
van de pH

ijzerchelaten

in bolsterveen

onder invloed

BolsterveenwerdgeïncubeerdmetdeijzerchelatenFe-EDTA,Fe-DTPA,Fe-HEEDTA
enFe-EDDHAbijvierpH-trappen (resp.pH4,35;5,65;7,25en7,85).Overeen
tijdvakvanzeswekenwerdendeobjectenperiodiekbemonsterdennaextractie
metwateronderzochtopoplosbaarijzer,ijzerchelaatenvrijchelaat(chelaat,
waaraangeenijzerisgebonden).Debelangrijksteresultatenvandezeproef
zijn:
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1)BijdelagepH4,35wordtnaeenincubatietijd vanzesweken +35%van
het toegevoegde Fe-EDDHA doorhetbolsterveen vastgelegd, terwijlbijpH7,85
deze fixatie slecths 5%bedraagt.Overhetgehele pH-trajectisditijzerchelaatstabiel.
2)Voor Fe-HEEDTA isdefixatiebijpH4,35noggroter (±50%). Bijdehoge
pH-trappen (pH7,25en7,85)neemtdefixatieweliswaar af,maar doorde
competitievanOH-ionenverliesthetijzerchelaatdangrotendeels zijnstabiliteit.Nazesweken isbijpH7,85nogslechts 10%vanhettoegevoegde
ijzer inoplosbare vormalsFe-HEEDTA aanwezig.
3)DefixatievanFe-EDTAenFe-DTPA isoverhetgehelepH-traject laag.
EchterbijpH7,25en7,85isreedsnaeenincubatietijdvanvierwekenFeEDTA geheel ontleed alsgevolgvandecompetitievanOH-ionen.Hetijzeris
dandoordevormingvanijzerhydroxide-onoplosbaar geworden.BijdehogepHtrappenontleedt Fe-DTPA eveneens inbelangrijkemate,maarnazeswekenis
vanditchelaatnog±30%inoplosbare vormalsFe-DTPA aanwezig.
Uitderesultaten magworden geconcludeerd:
a) Opgrondvanzijn chemisch gedragisbijlagepH(totpH5,65)Fe-EDTA
eenbetere ijzermeststofdanFe-EDDHAenFe-HEEDTA.
b) BijhogepHisFe-EDDHAhetenige ijzerchelaat,datvoldoende oplosbaar
ijzer gedurendedegroeiperiode garandeert.

Chemisch, onderzoek naar de ijzerwevking

van Molymax

"BijhettestenvanMolymaxineenpotproefmetChamaecyparisopveensubstraat
bleken invergelijking totFe-EDDHA zeer grotehoeveelhedenvandezemeststof
nodig tezijnomijzergebrek tekunnenvoorkomen.Hetchemisch gedragvan
ijzer indeze doordeindustrie aangebodenmengmeststofvanspoorelementen
werd ophetlaboratorium onderzocht.Demengmeststof,waarindemetalenFe,
Cu,ZnenMnalssulfaten aanwezig zijn,bevat 12%Fe.Volgensdeproducent
zouhetijzersulfaat indezemeststof dooreenbijzondere structuur stabieler
zijndanFeSOi^HaO. Ineenincubatieproefmetbolsterveenwerdhetchemisch
gedragvanijzer inFe-EDDHA;FeS0it.7H20enMolymaxbijzeskalktrappen(0;
3 g;12g;27gen42gCaCÛ3)nagegaan.Aandeobjectenwerdenperpotde
volgende doseringen ijzer gegeven: 10mgFealsFe-EDDHA; 1280mgFeals
FeSO^. 7H 2 0enresp.220mgFe,640mgFeen1280mgFealsMolymax.Deobjectenwerdennadriewekenennatweemaandenbemonsterd endaarna onderzocht
oppHeninwater oplosbaar ijzer.
De resultatenwaren:
1)BijFe-EDDHA bleefhettoegevoegdeijzernögnatweemaandenbijdevier
hoogstekalktrappen grotendeels oplosbaar.
2)HoeweldeijzergiftbijFeS04.7H2ÛenhethoogsteMolymax-object meer
danhonderd keer zohoogwasalsbijhetFe-EDDHA-object,werdvandezemeststoffenpraktisch geenoplosbaar ijzerbijdevier hoogstekalktrappen teruggevonden.
3)Tenaanzienvanijzerwerkingkongeenverschilworden vastgesteld tussen
MolymaxenFeS0 4 .7H 2 0
4)Zowel doorMolymaxalsdoorFeS0it.7H20werddepHinalle objectenverlaagd.
Voorhetfeit,datgrotehoeveelhedenMolymax toch instaat zijnFe-gebrek
indeplant tevoorkomen,kandevolgende verklaringworden gegeven:
Doordehoge dosering zullendewortelsopveleplaatsen incontactkomenmet
vers geprecipiteerd ijzerhydroxide.Onder deze omstandighedenkunnendewortels inbeperktemateditijzerbeschikbaar makenvoordeplant (Clauser,R
andH.Jenny,Agrochimica 5,1-9,1960). Bovendien zaldoordeverlagingvan
depHinhetveensubstraat deplantminder gevoelig voor Fe-gebrek zijn.
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Eenpublikatie getiteld:"Quality check of iron chelates applied to ornamental
shrubs on sphagnum (moss)peat"is aangeboden aanJournal of Horticultural
Science.
B.-

C. Werkplan 1981
(JP)Voortzetting van deproeven met fosfaatvormen.
(Boxma) 1)Onderzoek naar de toepassing vanmangaan-enkoperchelaten voor
bespuiting en toediening aan de grond.
2)Vaststellen vannormenvoormetaalchelaten inspoorelementhoudende
mengmeststoffen.
3)Ontwikkelen van een analysemethodiek voormetaalchelaten metbehulp van
strippingvoltammetrie.
4)Onderzoek naar devorming van gemengde ijzerchelaten enhun toepassing
inde tuinbouw.
5)Publikatie van deverkregen resultaten.
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Afsluitingmetrapport.
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A. Verslag over 1980
Op enkele proefboerderijen inderegio zijn in 1980opkalkhoudende klei voor
het derde en laatsteproefjaarweer proevenmet fosfaatrijenbemesting aangelegdbij poot-enconsumptieaardappelen. Een gecombineerde NP-bemesting in
rijen gaf opkleigrond meestal eenbetere loofontwikkeling. Deze objecten
leverden echtermeestal geenhogere opbrengst.Toediening van fosfaat als
enkelvoudige meststof inrijen leverde bij aardappelen, in tegenstelling tot
stamslabonen, geenvoordeel bovenbreedwerpige bemesting.De resultaten van
deproevenmet aardappelen enmetbonen zullenworden gepubliceerd.
Er is gewerkt aan eenverslag over de invloed vankali op deblauwgevoeligheid van aardappelen opkleigrond (ras Bintje). Ruimekalibemesting en een
hogekalitoestand van de grond verminderden dekans opblauwgevoeligheid. Het
valt op dat deblauwgevoeligheid van aardappelen op lichte gronden inde
Noordoostpolder bij een gelijk drogestofgehalte indeknol geringer is danop
zwaardere grond inhet Zuidwesten enop
lössgrond.Andere factoren dan
alleen kali,via het drogestofgehalte, spelenhierbij blijkbaar eenrol.

x)

Doorhalenwat niet van toepassingis.
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Voorde2 eKartoffeltagungvandeArbeitsgemeinschaftKartoffelforschungis
teDetmold (BRD)eeninleidinggehoudenover"Kali-DüngungundKartoffelqualität".Denadrukishierbijgelegdophetverschilinkalivoorzieningvanfabrieksaardappelen (matigebemestingmetkaliumsulfaatvooreenhogezetmeelopbrengst),consumptieaardappelen (ruimebemestingmetkaliumchloridetervoorkomingvanblauwkleuring)enaardappelenvoordeverwerkendeindustrie(hoog
drogestofgehalte,lageblauwgevoeligheid enlaaggehalteaanreducerende
suikers).Tevensistersprakegebrachthetchemischgewasonderzoek terbepalingvandekalivoorzieningvanhetgewas.

B. Verschenen

publikat-ies

J.Prummel,1980.Rijenbemestingmetfosfaatbijaardappelenenstamslabonen.
Proefveldverslag 1979voordeklei-akkerbouwinGroningenenFriesland,
blz.71-73.
J.Prummel,1980.Rijenbemestingmetfosfaatbijaardappelen.Verslag1979
StichtingProefboerderijProf.dr.J.M.vanBemmelenhoeve,Wieringermeer,
blz.54-56.
J.PrummelenH.H.H.Titulaer,1980.Rijenbemestingmetfosfaatbijtuinbonen
enveldbonen.Vanonderzoeknaarvoorlichting.Onderzoekresultaten1979van
deproefboerderijVredepeel (blz.25-29)enWijnandsrade (blz.28-33).

C. Werkplan 1981
Verslagvanhetblauwgevoeligheidsonderzoekbijaardappelenenvanhetrijenbemestingsonderzoekbijaardappelenenbonen.
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A. Verslag over 1980
DeInternationaleArbeitsgemeinschaftfürBodenfruchtbarkeitwaaraanhet
instituutdeelneemt,trachtmetbehulpvaneenaantaleenjarigestikstofproefveldenINV(in1958)entweeseriesmeerjarigevruchtwisselingsproefvelden
IDVenISDV (resp.van1957tot1971envanaf 1972)envandaaropafgestemde
biologische,chemischeen fysischebepalingeninzichtindebetekenisvan
bodemenweersinvloedenopdegewasopbrengsten-kwaliteit tekrijgen.Dehui
digeseriebestaatuit24proefveldengelegen in:België,BRD,Engeland,
Hongarije,Ierland,Italië,Joegoslavië,Oostenrijk,Roemenië,Spanje,
Tsjechoslowakije,Turkije,ZwedenenZwitserland.
Hetprobleemvanditinternationaleonderzoekblijftdeverwerkingvande
verkregenennogteverkrijgengegevens.Erisgebrekaantijdenaanverwerkingsdeskundigheid bijdedeelnemersenerisgebrekaangeldomhiermeemankrachtaantetrekken.Pogingenomhiervoorgeld tekrijgenhebbentotnutoe
geenresultaatgehad.
Besprekingvandezemoeilijkhedenstond centraalindetweebijeenkomsten,
gehoudeninRauischholzhausenenBern.Naaraanleidingvaneenvoordrachtvan
x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis,
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Th.J.Ferrariover"ModellauswahlundDauerversuchsauswertung"werdbeslotende
zg."MathematischeArbeitsgruppe"weerteactiveren;haarisverzochtdemogelijkhedenvaneenvolledigeverwerkingtebestuderenenrichtlijnenhiervoor
optestellen.Samenwerking zalgezochtwordenmethetCOST-project86vande
EG inzakedeMineralevoedingvanbelangrijkeAkkerbouwgewassen(Bodem-HumusStikstof),waaraanhetinstituutookmeedoetenhetlangjarigeproefveld opde
dr.H.J.LovinkhoeveIB0006(dedrieminicultuurorganische-stofbedrijven)
inbrengt.
TijdensdebijeenkomstteRauischholzhousentraddr.P.BruinafalsvoorzittervandeInternationaleArbeitsgemeinschaftfürBodenfruchtbarkeit.Hij
werd opgevolgddoorprof.dr.E.vonBoguslawski (BRD)terwijltotvice-voorzitterswerdengekozendr.E.Saalbach (BRD)endr.ir.Th.J.Ferrari (Ned.).
B. -

C. Werkplan 1981
Hetverlenenvanhulpbijdeverwerkingvandegegevens.
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A. Verslag over 1980
Dein1972begonnenproefopperceel22,overdestikstofbehoeftevandeappel
SchonevanBoskoop,bijverschillendeplantdichthedenenstrookbreedteswerd
voortgezet.IndeherfstwerdblokI(eenderdedeelvanhetproefveld)gerooid,
eind 1981volgtderest.
Eensmaakproef infebruari1980metappelsoogst1979,afkomstigvanveldjes
metstikstofgebrek(oN)enovermaat (280kgNperha), zowelvanbomenmet
goedealsmetmatigtotslechtedracht,leiddetotdevolgendeconclusies.
Stikstofgafbijgoeddragendebomeneendalinginzuur-ensuikergehaltezoalsinhetlaboratoriumbepaald.Ditwerdookdoorhetsmaakpanelherkendals
ietsminderzuur.Bijmatigdragendebomenwasditverschilindegehalten
veelkleinerhoewelookhierdebemesteappelsalsminder zuurwerdenervaren.
Bijmatigedrachtwarenzuur-ensuikergehaltenhogerdanbijzwaredracht.De
invloedvandedrachtwasveelduidelijkerdandievandebemesting.Oribemeste
appelsvangoeddragendebomenwareninfebruarivaster,gelerenzehadden
eenrelatiefgoedaroma.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.1 vanKääXXXXKXSXSKXkKXKkXXXXiSl/projectverslag1980
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :511
Projectnummer
:'11
Uitdegegevensvandebladanalysevan1979kwamwederomnaarvorendatde
N-gehaltenbijgelijkestikstofgiftenhogerwarennaarmatewijderwasgeplant.
Dankzijeenzeergoedevruchtdrachtwerd in1980voorheteersteenhogeprodektiebereikt.Daarbijkwamendeenkele-rijsystemenmetbredeboomstroken:
395x205,355x136,300x102cmendebeddenrespectievelijk totprodukties
per0,9ha (netto)van31,40,45en53ton.Hoewelonbemesteofmet70kgN
perhabemesteobjecten,behalvebijdebedden,sub-optimaleopbrengstenopleverdenkondenbijdeenkelerijengeenduidelijkeverschilleninoptimale
N-giftwordenvastgesteld.Evenalsinvorigejaren,reageerdendeproduktiesin
debeddenzwakenongunstigopstikstof enwerdendehoogsteopbrengstenbereiktbij0en70kgNperha.Terverklaringvandezeafwijkendereactiesop
bemestingindebeddenwordtsedert1978indeverschillendeplantsystemen
metbredeboomstroken,enindebedden,grondonderzoeknaarnitraat-en
ammoniakstikstofuitgevoerd enwelinvijfgrondlagentussen0en60cm.In
1980werdbemonsterd op22april,8augustusen27oktober.Geblekenisdatin
hetvoorjaar,enigetijdnadebemesting,bijdetweedichtsteplantsystemen
ietsmeerstikstofafkomstigvanbemesting,wordtteruggevondendanindetwee
wijdstgeplante.Ditkanoplangzamereinspoelingwijzen,alsgevolgvaninterceptievanneerslagendichterebeworteling.Aanheteindevanhetseizoen
bleekindebovengrond (0-20cm)indeenkelerijenméérstikstofaanwezigte
zijndanindebedden.Ditwordt toegeschrevenaanhetvrijkomenvanstikstof
uitverterendgrasdatopdeboomstrokenwordtgemulcht.Bijbeddenontbreekt
dezestikstofbron.
Hetonderzoekophetgrondwaterstanden-stikstoftrappenproefveldteOostelijk
Flevolandwerd in1980voorhetlaatstvoortgezet.Bemesting isditjaaral
nietmeerovereenkomstigdevroegeregiften,0-50-150kgNperha,uitgevoerd.
Nadebewaarproevenmetdeoogst1980wordthetonderzoekvoorwatdebemoeienisvan 'Wilhelminadorp'betreftbeëindigd.
Desplitsing invruchtdunningdoormiddelvancarbarylbespuitingenopéén
herhaling,engeenchemischemaar (latere)handdunning opdeandereherhaling
vanelkvandeN-grondwaterstandsobjecten,werdookditjaaruitgevoerd.Cox's
OrangePippinwerdop31mei,GoldenDeliciousop2en 10junimet0,15%carbaryl-oplossingbespoten.Carbarylhadditjaareensterkervruchtdunnend
effectdanin1979,maareeninteractievanditeffectmetdestikstoftoestand,
zoalsin1979waargenomen,zaternietin.Welgafdecarbarylbehandeling iets
groterevruchtendanhanddunning.Destikstofeffectenopdeopbrengstweken
nietafvandieinvoorgaandejaren.
DebewaarproefmetGoldenDelicious,oogst1979,lieteenbeterevruchtkleur
enminderkleinevruchtenzienopdemetcarbarylbehandeldeveldjes.Eenmindergoedekleurwerdwaargenomennaarmatemeerstikstofwasgegeven.BijCox's
OrangePippinwerdenopdemetcarbarylgedundeveldjeseveneensmindervruchtenendaarnaastmeerstipenzachtaangetroffendanopdeongedundeveldjes.
Veelstipkwamvooralvoorbij40-40cmgrondwaterstand (winter-zomer)enbij
0of50kgNperhabemesting.
HetlandelijkeproefplekkenonderzoekinsamenwerkingmethetCADvoorBodemaangelegenhedenindetuinbouw,overdesamenhang tussendeN-toestandvan
GoldenDeliciousaanplantingenenoplosbarestikstof indeboomstroken,werd
voortgezet.Erwerd+20maart,20junien15oktoberbemonsterd.Wederom
werdengroteverschillentussendebedrijvenvastgesteld.Hetmateriaalwerd
nognietbewerkt.Welwerdgevondendatdekali-gehalteninhetbladbemonsterdbeginAugustus,tenopzichtevan1979sterkwarengedaald.In1981wordt
nietmeerbemonsterd.
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Conclusies
AppelsSchonevanBoskoopvanbomenmetstikstofgebrekvergelekenmetgoedbemestebomenblekeneenhogerzuur-ensuikergehalte tebezitten,smaaktenzuurderenwarennabewaringvaster,gelerenietsaromatischer.Uitgrondonderzoekinopeenvolgendebodemlagenbleekdatbemestingsstikstof indichtebeplantingenietslangzamerinspoeltmaar laterinhetseizoenietssnellerverdwijnt
daninwijdebeplantingen.HetonderzoekteOostelijkFlevoland,inhetgrondwaterstandenstikstoftrappen-proefveld,werdbeëindigd,evenalshetlandelijke
grondonderzoeknaarstikstof inboomstrokenvanruim40proefplekken.

B. Versahenen

pnblikati.es

Delver,P.,1980.Bemesting enplantdichtheid.DeFruitteelt70,blz.226-229.
Delver,P.,1980.Uptakeofnutrientsbytreesgrowninherbicidestrips.In:
D.Atkinson,J.Jackson,R.0.SharpiesandW.M.Waller (eds.),Mineral
NutritionofFruitTrees.Butterworths,Sevenoaks,blz.229-240.

C. Werkplan 1981
Gedeeltelijkevoortzettingenbeëindigingvanhetonderzoekopperceel22.
BeëindigingvanproefplekkenonderzoekenonderzoekinOostelijkFlevoland.
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A. Verslag over 1980
Eenkwartvande437monstersslachtkuikenmestdieindeperiode1970-1978
werdenonderzochtbezathogetotzeerhogeasgehalten.Vandeoverigemonsters
(76%)isdegemiddeldesamenstellingvermeld indetabel.
Per 1000slachtkuikenplaatsenmet5,5oplegperiodenwordtjaarlijksongeveer
1\ tonslachtkuikenmestmet58%drogestofgeleverdwaarin180kgNt,165kg
P2O5en170kgK2O.DeNederlandseslachtkuikenstapelproduceert450.000ton
mestperjaar.
Lezingenoveralternatieve landbouwmethodenwerdengegevenaandeafdelingen
MiddelsturnenBaflovandeCBTB.VoordemilieufederatieZuidoost-Brabantwerd
gesprokenoverdeeffectenvanbemesting enoverbemesting endepotentiële
mogelijkhedentothetoplossenvandemestoverschottenprobleem.DeCBTB-afdelingBedumvroegomeenvoordrachtOver"Gebruikdemestmaarmisbruikhem
niet"envoorhetpersoneelvanhetConsulentschapvoordeAkkerbouwinEmmen
werd eenverhandelinggegevenoverdegebruikswaardeen-mogelijkhedenvan
dierlijkemestenvanstroalsbodemverbeterendmiddelindeakkerbouw.
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Slachtkuikenmest (%vanhetmateriaal)

drogestof
organischestof
N-totaal*)
P205
K20
CaO
MgO

Gemidd.samenst.

Spreiding

58
12
2,60
2,40
2,15
2,05
0,60

(30 -85)
( 4 -21)
( 1,00-3,75)
( 1,20-3,65)
( 1,00-3,40)
( 1,00-3,20)
( 0,30-0,80)

*)hiervan+30%NH4~N
OpverzoekvandeauteurwerdhetlesboekvanW.T.Rinsema"Bemestingen
meststoffen"t.b.v.een 13edruk,bijgewerkt.
(TAvD)Inhettijdschrift"Bedrijfsontwikkeling"verscheeneenpublikatiegetiteld:"Schemavoorhetopsporenenberekenenvanmestoverschotten".Hierin
wordteenclassificatiesysteembesprokenwaarmee,aandehandvandenormen
dieindeEG-publikatie"Demest-engierverspreidingoplandbouwgrondin
deEG"gesteld zijn,mestoverschottenberekendkunnenworden.OverditonderwerpwerdenverdertweevoordrachtengehoudenvooreenafdelingvandeCBTB
envoorHLS-studenten.
Indeverslagperiodewerdverdergewerktaaneenrapport,waarindemestoverschotteninNederlandberekendwordenmetbehulpvanheteerdergenoemde
schemaenuitgaandevandeCBS-Landbouwmeitelling1979.In22gebiedenwerd
eenoverschotgeconstateerd.Dezezijnvoornamelijkgelegenopdezandgronden
vanGelderland,Noord-BrabantenLimburg.
Doorir.G.J.KolenbranderwerdtijdensdeEEG-Workshop "Nitrogenlosses
andsurfacerun-off"teWexford (Ierland)eenhoofdvoordrachtgehoudengetiteld:"Leachingofnitrogeninagriculture".Daarnaastwerdennog2korte
aanvullingengegevenop2andereonderwerpennl.:
a.Mineralizationofnitrogenasinfluencedbydecompositionrateofsoil
organicmatter,
b.Effectofinjectionofanimalwasteonammonialossesbyvotalizationon
arablelandandgrassland.
TotslotwerdopverzoekeensamenvattinggegevenvanEG-notano.47:
"Limitstothespreadingofanimalexcrementsonagriculturalland".Deze
voordrachtmaaktehetmogelijkeenglobalevergelijkingtemakentussenderesultatenvandeWorkshopendievandeEG-nota.Hetbleekdatergeenbelangrijkeverschilpuntenoptraden.WelzoueendergelijkeWorkshopmeerresultaat
kunnenopleverenalsdecoördinatievanhetonderzoekreedszoubeginnenvóór
deuitvoeringdaarvan:dusbijdeopzetendewijzevanaanpakvandeproblemen.

B. Verschenen

piAblikaties

L.C.N,delaLandeCremer,1980.Dierlijkeorganischemest,30 eHeterosisCursus1979-1980Bodem-Plant-Meststof,blz.104-117.
L.C.N,delaLandeCremerenH.0.Groenwold,1980.Produktieensamenstelling
vanslachtkuikenmest.Bedrijfsontwikkeling 11,blz.395-398.
L.C.N,delaLandeCremer,1980.Gebruikswaardeenmogelijkhedenvandierlijke
mest.PP Magazine 8,blz.33en 9,blz.21.
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T.A.vanDijk,1980.Schemavoorhetopsporenenhetberekenenvanmestoverschotten.Bedrijfsontwikkeling 11,blz.549-553.

C. Werkplan 1981
Voortzettingvanhetonderzoek.PublikatievaneenrapportovermestoverschotteninNederland.
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A. Verslag over 1980
Erzijneenaantalontwikkelingenindelandbouwzoalstoepassingvannauwere
bouwplannen,toenemendemechnisatieenminderorganischebemestingdieeen
geleidelijkachteruitgaanvandestructuurvandegrondzoukunnenbetekenen.
Hetiederjaarverrichteonderzoeknaardebodemstructuuropeengrootaantal
percelenkandaaroverenigeinformatieverschaffen (tabel 116.1.).Daaruit
blijktdatdelaatstejarendestructuurgemiddeldweerwatslechterwordt,
maarookdatdezeteruggangnietgroterisdaninvroegerejarenisvoorgekomen.Wanneerwedegeheleperiodevan1961 t.e.m.1980overzien,danlevert
datgeenaanwijzingdatdestructuurvandegrondindieperiodeachteruitis
gegaan.Hetverwachte,ongunstigeeffectvandegenoemdeontwikkelingentreedt
totnutoedusnietnaarvoren,watongetwijfeldmedewordtveroorzaaktdoor
hetfeitdatdepraktijkeenaantalmaatregelenneemtdiedeontwikkelingin
delandbouwmogelijkmakenenheteffectdaarvanopdestructuursterkafzwakken.Verbeteringvandeontwatering enbekalking zijndebelangrijkstemaatregelen.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Aantal percelen net aan bepaalde structuurwaardering 1n de Jaren
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De'verwachtingwasdatbijdiemoderneontwikkelingdeorganische-stof-voorziening inhetgedrangzoukomenendatdaardoorendoorandereoorzaken
-dieperploegenenbeterevertering-hethumusgehalteomlaagzougaan.Om
daarover tewordengeïnformeerdwerdenvoorenkelegebiedeninnoordelijk
Groningendegrondanalyseverslagenaanwezigbijderijkslandbouwvoorlichtingsdienst,opgevraagd enwerdendevooronsbelangrijkegegevenst.w.de
gehaltenaanhumus,afslibbaredelenenkalkovergenomen.Daarnawerdenper
jaarofvooreenwatlangereperiodederegressiecoëfficiëntenvoordesamenhang tussenhumusgehalteengehalteaanafslibbaredelenberekend.Daaruitwerdendehumusgehaltenbijverschillendegehaltenaanafslibbaredelenafgeleid
enkoneeneventueelverloopvanhethumusgehalteovereenaantaljarenworden
nagegaan.

Periode

1969-1972
1972-1973
1974-1975
1978-1979

Regressievergelijking
y = ax + b

A f g e l e i d e humusgehalti 2n b i j g e h a l t e n aan a f s l i b b a a r van

a

b

10%

20%

30%

0,028
0,038
0,038
0,032

1,38
1,10
1,29
1,31

1,66
1,48
1,67
1,63

1,94
1,86
2,05
1,95

2,22
2,24
2,43
2,27

y=humusgehalte,x=gehalteafslibbaar
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Daaruitblijktdatindeperiode 1969-1979geendalingvanhethumusgehalt
opgetreden.Eenzelfderesultaatwerdvoorenkeleanderegebiedengevonden.
Kennelijkisdehoeveelheid organischestofdieaandegrond indevormvan
plantenrestenwordttoegediend,groterdanalgemeenwordtaangenomen.
Conatus'te
Delaatstejarenwordtdebodemstructuurduidelijkslechteralsgevolgvande
slechtereweersgesteldheid.Hetgemiddeldeniveauisechternietlagerdanin
vroegereperiodenonderovereenkomstigeomstandigheden.Ditvormteenaanwijzingdatachteruitgang alsgevolgvanmechanisatie,bouwplan-vernauwing en
andereontwikkelingenindelandbouwnauwelijksplaatsvindt.Onderzoekin
enkeleakkerbouwgebiedenheeftaangetoonddathethumusgehaltedelaatste10tallenjarennietisteruggelopen.Metdevoorzieningmetorganischestofis
hetkennelijkbetergestelddanalgemeenwordtaangenomen.
B. -

C. Werkplan 1981
VoortzettingvanhetonderzoeknaardebodemstructuuropeenaantalpraktijkperceleninN.-Groningen.
Gereedmakenvanpublikatieoverdebetekenisvandemoderneontwikkelingin
delandbouwvoordestructuurvandegrond.
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A. Verslag over 1980
OpdeproefveldenIB0007enIB0011teMarknessewerdenmetingenaanhet
zaaibed,resp.hetpootbedverricht.OpIB0007bleekdatopdeveldenmet
aardappelennochdewijzevanhoofdgrondbewerkingnochdewijzevanpootbedbereidingeenduidelijkeinvloedopdekwaliteitvanhetpootbedhebbengehad.
Bijsuikerbietenwerddekwaliteitvanhetzaaibednietbeïnvloeddoorde
wijzevanhoofdgrondbewerking,maarweldoordewijzevanzaaibedbereiding:
detriltandcultivator gecombineerdmetdetandensleepgafeenduidelijk
fijnerzaaibeddandetandensleepalleen.Ookhierwarendirectonderhet
zaaibeddeverschilleninvochtgehalteendichtheid tussenobjectengering.
OpIB0011washetzaaibedvoorbruinebonenenzomergerstenhetpootbed
vooraardappelenopnietbewerktegrond (gereduceerdegrondbewerking)duidelijkgroverenaanvankelijkveelnatterdanopbewerktegrond (rationele
grondbewerking).Directonderhetzaaibed,resp.pootbedwerd op deniet
bewerktegrondeenduidelijk lagerporiënvolumegevondendanopdebewerkte
grond.

x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad n r . ]

van iaaaü^ossaas^as^xsixéas/proiectverslas

i9so

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :518
Projectnummer
:125
Hetmetoogstjaar 1979afgeslotenproefveldWs38teWestmaaswerdinzijn
geheelca.30cmdiepgeploegd.Daarbijblekendeveldenmetvastegrondsteelt
duidelijksterkerteverkruimelen,waardooropdezeveldenhetpootbedvoor
aardappelenaanmerkelijk fijnerenietsdrogerwasdanopdeveldenwaarvoorheenlossegrondsteeltenrationelegrondbewerkingwerdbeoefend.
OpdeproefveldenIB0006,IB0007enIB0011teMarknesseenophetvoormaligeproefveldWs38teWestmaaswerdendoorhetPAGVvlakvoordezaaibed-,
resp.pootbedbereiding zg.warmtebeeldengemaaktm.b.v.ineenvliegtuiggeinstalleerderemote-sensingapparatuur.Ophetzelfde tijdstipwerdendoorons
opaldezeproefveldenvochtmonstersgenomenuitdelaag0-5cm-mv.
Detussengrondbewerkingsobjectenaanwezigeverschilleninzwartingopde
foto'sblijkennietalleensamentehangenmetverschilleninhetvochtgehalte
vandetoplaag,maartevensmetverschilleninruwheidenmatevanverslemping
vanhetoppervlakenmetdematevanstoppelbedekking.Ditmaaktdeinterpretatievandergelijkewarmtebeeldennieteenvoudig.
Insamenwerkingmetdetechnischedienstwerdeenelectronischemicroreliëfmeterontwikkeldengebouwdvoorhetsnelennauwkeurigbepalenvanderuwheid
vanhetoppervlakenvandevastegronddirectonderhetzaaibed,resp.pootbedenvandediktevandelosselaag.Deinhetveldopgeluidsbandopgenomensignalenkunnenviadeindeweegkameraanwezigeteletypeinzeerkorte
tijdgeschiktgemaaktwordenvoordecomputerverwerking.Vergelekenmetdetot
nutoegebruiktemechanischemicro-reliëfmeterbedraagtdetijdsbesparingbij
demetingeninhetveldca.40%enbijdeverwerkingvandegegevensca.80%.
Metdeelectronischemicro-reliëfmeterwerdopdeproefveldenIB0007en
IB0011nadeoogstvandeaardappelendeophetveldaanwezigehoeveelheid
lossegrondgemeten.Tevenswerdeendwarsdoorsnede (sporenpatroon)doorhet
gerooideveldbepaald.Ophetproefveld IB0007werd informatieverkregenover
hetgrondbewerkingseffectvanhetrooienvansuikerbietendoordirectnade
oogstdehoeveelheidenhetprofielvandeophetveldaanwezigelossegrond
temeten.
Conclusie
Dekwaliteitvanhetzaaibed/pootbed isvaakvandoorslaggevendebetekenis
voorhetwelslagenvaneengewasengoedeinformatiehieromtrentisdanook
onontbeerlijk.Omhierinopsnelleen nauwkeurigewijzetevoorzienwerd
eenelectronischemicro-reliefmeterontworpenengebouwd.Vergeleken meède
totnutoegebruiktemechanischemicro-reliefmeterbedraagtdetijdsbesparing
bijdemetingeninhetveldca.40%enbijdeverwerkingvandegegevensca.
80%.
B.C. Werkplan 1981
Samenvattingenpublikatievantotnutoeverkregenresultatenm.b.t.dekwaliteitvanhetzaaibedopdeproefveldenIB0007enIB0011 (Marknesse)en
Ws38(Westmaas).
Uitvoerenvanmetingenenbepalingenm.b.t.dekwaliteitvanhetzaaibedop
deproefveldenIB0007,IB0011enIB0019(Marknesse)enindegrondtrog
vanhetIB.
Voorzettingvanhetin 1980begonnenonderzoeknaardehoeveelheid losse
gronddienahetrooienvanaardappelenensuikerbietenophetveldachterblijft.

PROJECTVERSLAG 19 80

Instelling

IB

Registratienummer

520

Projectnummer

127

Projecttitel

Binding van spoorelementen aan (componenten van) de organische s t o f

Contactpersoon
Projectleider

R. Boxma
d r . A . J . de Groot

Overige medewerkers

dr.W. van D r i e l

T i j d s t i p van a f s l u i t i n g

1981

Aanvankelijke a f s l u i t i n g s t i j d s t i p

1975

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nog benodigde werktijd

randg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
'Voortzetting

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

kidii«mto«x«ï[xxflBnuaA^ E X M M U U U L A U A S U V A U A .
äHffrärfrofxlinfff&KdttxtorB
Beknopte weergave van achtereenvolgei EIS:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen p u b l i k a t i e s
C. Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1980
Aan d i t p r o j e c t werd n i e t gewerkt
B. C. Werkplan 1981
A f s l u i t i n g van h e t p r o j e c t met rappoi

x)
'Doorhalen wat n i e t van toepassing i

rtering.

3.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

521

Projectnummer

129

Projecttitel

Karakteriseringvanorganischemeststoffenenpotgrondeninhetlaboratorium

Contactpersoon

dr.H.vanDijk

Projectleider

dr.H.vanDijk

Overigemedewerkers

H.P.deRoos

Tijdstipvanafsluiting

?

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1968
cat.III

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 1980
Erisbehoefteaaneenmogelijkheidomdegroottevandeperhauitgereden
hoeveelheiddrijf
mestachterafruwwegtekunnencontroleren.Hiervoorwerd
gedachtaaneenbepalingvandeextinctie,hetchemischzuurstofverbruik,het
geleidingsvermogen,hetchloridegehalteofhetammoniumgehaltevaneengrondextract.Ditwerdnagegaanineenlaboratoriumproefmeteenzandgrondeneen
zwarezavelwaaraanvarkensdrijfmestwerdtoegediend (0-125tonperha).De
chloridebepalingbleeknoghetbesttevoldoen,alhoewelmeteenfoutvan
25tonperhamoetwordengerekend,dieonderveldomstandighedennogbelangrijkgroterzalzijn.
Uitgegevens,dieir.DelaLandeCremerverzameldeoverchloridegehalten
inverschillendesoortendrijfmest,blijktbovendiendatdezegehalten,
zelfsbinnendedrijfmestsoort,meteenfactor2ofmeeruiteenlopen.
Deconclusiemoetdanookzijndatviaeendergelijkonderzoeknietmetzekerheidisvasttestellenof25danwel 100tondrijfmestperhaistoegediend.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis,

Vervolgblad nr. i vandlöÜXXXXXïaBEXfeKKkXXXXXJïX/projectverslag1980
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :521
Projectnummer
: 129
B. Verschenen

publikaties

H.vanDijk, 1980.Standardized methodsforthephysical analysisofplant
substrates.ActaHortic.no.99:221-230.
C. Werkplan 1981
Voor 1981 zijnergeenconcrete eigenplannenvoor onderzoek.Devragen komen
evenwel vaakvanandere afdelingenbinnenhetinstituutofvaninstanties
daarbuiten.O.a. zijnvragenteverwachten over boomschorscomposten'toemaak'
vanbuntgrasplaggen.Debeschikbaremankracht laatechterhoogstens enig
ondersteunend onderzoektoe.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

528

Projectnummer

139

Projecttitel

Beschrijvingenverklaringvanveranderingenindevruchtbaarheidvandegrond
onder invloedvanhetweer

Contactpersoon
Projectleider
Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

ir.P.Boekei
ir.P.Boekei
ir.G.J.Kolenbrander,dr.L.K.Wiersum,
iny. T.A. van Dijk, ing.K.r W-ijnpp

1981
1970
cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
DoordeziektevandeheerPelgrumwerdhetverslag overdeinvloedvan
weersfactorenopdebodemfysische eigenschappenvandegrondnognietafgerond.
B. -

C. Werkplan 1981
Afsluitingvanditprojectdoorgereedmakenvaneenrapport.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

533

Projectnummer

144

Projecttitel

Onderzoeknaar debetekenis van dekalktoestandvan de ondergrond

Contactpersoon
Projectleider

ing.H.Loman

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1982

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1970

cat.III
Nogbenodigde werktijd

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

Voortzetting

cat.II
40 mndg
mndg

cat.I
mndg
mndg

ongewijzigde voortzetting

Beknopteweergave vanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar

A. Verslag over 1980
Er zijnaanwijzingen dat depHvan de laag5-20 cmvoor de groei enminerale
samenstelling van grasminstens zobelangrijk isals depHvan de laag 0-5 cm
In devakproef IB6173 iseen zandgrond met pH4,4 (onbekalkt)ofpH 6 (bekalkt)invier lagen 0-5, 5-15, 15-30en 30-50cm ingevuld.De aldusverkregen 16pH-profielenwerden ingezaaid met een BG 5mengsel.
Het Ca-gehalte vanhet graswerd inhet eersteproefjaar duidelijk positief
beïnvloed door eenhogekalktoestand inde laag 15-30-50cm;namelijk 45%van
deverschillen in Ca-gehaltekonwordenverklaard uitverschillen inkalktoestand indeze laag. Indevolgende proefjarennam de invloed van deze laag
duidelijk af.Inhet vierde proefjaar washet aandeel vande laag 15-30-50 cm
afgenomen tot 21%.Deverschillen inkalktoestand inde laag 5-15 cmverklaarden 31%en deverschilleninkalktoestandindelaag0-5cm48%vandeverschilleninCa-gehaltetussende objecten.
Inhet najaar van 1980 zijnopnieuw grondmonsters genomen.Met deze analyses!
kanhet verloop vandekalktoestand worden aangegeven.
Getracht zalworden hiermeehet verloop van de invloed van de diverse lagen
ophet Ca-gehalte vanhet gras teverklaren.

Vervolgblad n r . 1

van aÄÄXXXXJtKäiäffiKÜCKMltKXiXkÄX/projectverslag 1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :533
Projectnummer
:144
B. -

C. Werkplan 1981
1. E i n d v e r s l a g IB 6173
2.Aanlegvaneennieuwevakproefwaarindeoptimalekalktoestandvandiverse
lagenscherperkanwordengeduiddanindeoudevakproef.Denieuwevakproef
zalookeenwezenlijkebijdrageleverenaanoplossingvandevraagtotwelke
diepte (0-5of0-15 cm)graslandmoetwordenbemonsterd.

PROJECTVERSLAG 19 80

Instelling

IB

Registratienummer

534

Projectnummer

145

Projecttitel

Bemestingvangrove tuinbouwgewassenop
landbouwgronden

Contactpersoon
Projectleider
Overige medewerkers
Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

ir.J.Prummel
ir.J.Prummel
ing.P.A.vanBarnau Sijthoff
1981
1970
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.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
Uitderesultatenvandeproevenmetdubbelteeltenvangroentegewassenop
akkerbouwbedrijven blijkt,datvoorhettweede gewas (stamslabonenenspinazie)
denawerkingvaneenruime fosfaat-enkalibemestingaanheteerste gewas
achterblijft bijdewerkingvaneenversebemesting.Deuitkomstenvan1979
bevestigendievan1978.Ditwijsteropdateenhernieuwde bemestingvanhet
tweede gewasdevoorkeur verdient boveneenzwaardere bemesting uitsluitend
aanheteerste gewas.Hetonderzoekisin1980metenkelenieuwe proeven
afgesloten.
B.C. Werkplan 1981
Bewerkingvanderesultatenvan1980enpublikatievandegegevens.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

PROJECTVERSLAG 1980

Instelling

IB

Registratienummer

538

Projectnummer

149

Projecttitel

Bestrijdingvanstipinappelsdoorverbeteringvandewatervoorziening envan
decalcium-enboriumvoeding

Contactpersoon

dr.ir.J.vanderBoon

Projectleider

dr.ir.J.vanderBoon

Overigemedewerkers

ing.A.Das

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1970
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 1980
Ineentienjaardurendebemestingsproefmetkalktrappen,gipstoedieningen
bespuitingmetkalksalpeteroplossingbijdetweeappelrassenJamesGrieveen
Cox'sOrangePippinwerddebestrijdingvanstipinvruchtenonderzocht.De
verwerkingvandegegevenswerd in1980voortgezet.Inaansluitingopdegegevensinhetprojectverslagvan1979ishetnavolgendetevermelden.
Verschilleninstipenzachttussenbehandelingenenjarenwerdennadergeanalyseerd opsamenhangmetmineraleblad-ofvruchtsamenstelling,opbrengstverschillenenverschilleninvruchtgrootteenweersomstandigheden.
Binnenéënboomgaard,waaralleendecalciumvoorziening isgevarieerd,blijkendemineraleblad-envruchtsamenstelling evengoedecorrelatiesmetstipen
zachttevertonenalsvanbehandelingsgemiddeldenwordtuitgegaan.Bladenvruchtonderzoekvanjulibemonstering gevenmindergoedecorrelatiesdan
bemonstering inaugustus.Bemonsteringvanvruchtenvandriegrootteklassen,
ronddegemiddeldevruchtgroottebijdepluk,toondegeenduidelijkebetere
correlatievooréénvandegrootteklassen.Calciumgehaltevandevruchtop

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad n r . 1

van

fe^xRxKKXWCKÎ^ÎO^kbdCîffi/projectverslag

1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :538
Projectnummer
:149
basisvandedrogestofwaseenevengoedemaatstafvoorhetoptredenvande
fysiologischeziektenalshetgehalte,berekend opversgewicht.Erwerdgeen
verbandaangetoond tussenaantastingvandevruchtendoorzachtenhetfosfaatgehaltevandevrucht.Doorextrapolatievanregressielijnenvoorhet
verband tussenstip,resp.zachtenmineraleblad-ofvruchtsamenstelling
werdengrenswaardenvastgesteld.Doordeveranderingvandeblad-envruchtsamenstellinggedurendehetseizoenverschuivenookdezegrenswaarden.Ze
zijnookafhankelijkvande vruchtgrootte.Deregressielijnenlopenvoorde
verschillendejarenuiteen;eengedeeltevanhetafwijkendgedragberustop
verschilleningemiddeldejaaropbrengstvandeboom.Bijgebruikvanhetgehel^
proefmateriaalover8proefjarenwerd eenzwaarderestip-enzachtaantasting
gevondenalsdevruchtenvandepartijengroterwarenenalsdeopbrengstvan
debomenperbehandelingkleinerwas.Hetbetrekkelijkgeringeaantalproefjarenmaaktehetnietmogelijkeenduidelijkeinvloedvanhetweerophetoptredenvar
stipenzachtvasttestellenErwaseentendensvaneenhogerestipaantastingin
Cox'sOrangePippinappelsbijeenhogeregemiddeldemaximumtemperatuurin
augustus.
Eindoona lusi-e
Ineenlangjarigestipbestrijdingsproef opzandgrondwashetspuitenmetkalksalpeteroplossing inhetzomerseizoenhetmeesteffectief.Doorgipstoediening
werddestipaantasting ookteruggedrongen.Beidemaatregelenvullenelkaar
aan.Indezeproefwaarinalleendecalciumvoorzieningwerdgevarieerd,gaf
bladonderzoekopmineraleneenevengoedecorrelatiemetstipalsvruchtonderzoek.Degevondensamenhangvertoondevanjaartotjaarverschillenwelke
ondermeermetdegemiddeldejaaropbrengstvanhetproefveldblekensamente
hangen.
Bovengenoemderesultatenwerdenineenrapportentweepublikatiesvastgelegd,welkeaandedesbetreffenderedacteurenzijningezonden.
B. Verschenen

publikaties

J.vanderBoon,1980.Dressing orsprayingcalciumforbitterpitcontrol.In:
D.Atkinson,J.P.Jackson,R.0.Sharpies,W.M.Waller (eds.).Mineral
nutritionoffruittrees,Butterworths,Sevenoaks:309-315.
J.vanderBoon,1980.Predictionandcontrolofbitterpitinapples.I.
Predictionbased onmineralleafcomposition,cropping levelsandsummer
temperatures.J.Hortic.Sei.55:307-312.
J.vanderBoon.Idem.II.Controlbysummerpruning,fruitthinning,delayed
harvesting andsoilcalciumdressings.J.Hortic.Sei.55:313-321.
C. Werkplan 1981
Alsingezondenmanuscriptenwordengeaccepteerd,eventueelnazienvandrukproef.Hiermeeisdanhetwerkaanditprojectbeëindigd.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

540

Projectnummer

153

Projecttitel

Oorzakenvandeverschillen inopbrengst
van suikerbieten indeNoordoostpolder

Contactpersoon

dr.ir.Th.J.Ferrari

Projectleider

dr.ir.Th.J.Ferrari

Overige medewerkers

ing.J.Wolf

Tijdstip vanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1966
cat.III

cat.II

cat.I

Nog benodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave vanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C. Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1980
Aanditprojectwerd niet gewerkt.
B. -

C. Werkplan 1981
Aanalysevandeverwerkingsuitkomsten;hetschrijvenvanheteindverslag.

x)
Doorhalenwatnietvantoepassingis,

PROJECTVERSLAG 1980

Registratienummer

IB
541

Projectnummer

156

Projecttitel

Chemischonderzoekoverhetinoplossing
gaanenfixerenvanfosfaatingrond

Instelling

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.H.A.Sissingh

Overigemedewerkers

D.Blaauw (analist)

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1971
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

HsH&xtósÉoBöBaaHsesfcgefi^^

Beknopteweergavevanachtereenvolgei

as:

A.Verslagafgelopenjaar
B. Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Aanditprojectwerdnietgewerkt.
B -

C. Werkplan 1981
Onderzoekoverbeschikbaarheidvanbodemfosfaatenoverfixatievanmeststoffosfaatdoorvoornamelijk tropischegronden.

x)

Doorhalenwatnietvantoepassingis.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

543

Projectnummer

159

Projecttitel

Fysiologische ziektenvan tuinbouwgewassen:Storingen inhet calciummetabolisme
vanappels(stip)entomaten (neusrot)

Contactpersoon

P. van Lune

Projectleider

P.vanLune

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1974

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

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

A. Verslag over 1980
Het project isexperimenteel afgerond.Deverwerking van de resultaten van de
potproef met CoxOrange Pippin appelbomenoprivierklei over de invloed van
bekalking en de spoorelementen ijzer,mangaan enboriumop het optreden van
stip en zacht isgaande.Enkelebelangrijke feitendiebij deverwerking van
de resultaten reedsnaar voren zijn gekomen staanvermeld inhetprojectverslag over 1979.De complexe statistische verwerkingvan depercentages aan
stip en zacht indepartijen appels van deverschillende objecten en degehalten aanK, Ca,Mg,Mn,Fe enB inbladeren envruchten isnog inbehandeling.De uitgebreide literatuur over stip enbekalking en invloed bekalking
ophet gehalte aan spoorelementen in deplant is reeds samengevat.

B. Versehenen

publikaties

P. vanLune, 1980.Stip in appels.Groenten enfruit 36,no. 11:62-63.

x)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Vervolgbladnr.

1vandeel2JÜÖStKKXkSXKÏödaxXSK/projectverslag 19 80

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :543
Projectnummer
:159

C. Werkvlan 1981
Verdereverwerkingvanderesultatenvandepotproefmetappelbomenoverde
invloedvanbekalkingenspoorelementenophetoptredenvanstipenzachten
hetmakenvaneennotaeneenpublikatiehierover.

PROJECTVERSLAG 19 80

Instelling

IB

Registratienummer

546
163

Projectnummer

Projecttitel

Hulpbijonderzoekvanandereinstanties
enkortlopendeonderzoekingenbetreffendeanorganischebemestingenenmeststoffen

Contactpersoon

ir.J.Prummel

Projectleider

dr.ir.K.W.Smilde

Overigemedewerkers

ir.J.Prummel,ing.H.Loman

Tijdstipvanafsluiting

onbepaald

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting
BgëfimBgffiflgCSflCSlBBEEgaî^^

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
(Sm)Deresultatenvanhetonderzoekoverkopergebrekinzomertarweop
rodoomgrondenheeftvragenopgeroepent.a.v.demaatregelentervoorkoming
vankopertekorteninhetgewas.Ineenpotproefmetzomertarweopbolsterveen
werddaartoebemesting,naar50kgkopersulfaatperha,vergelekenmet
bespuiting.Bespuitingwerduitgevoerd inFeekes'stadium3of6meteen1%,
instadium3meteen2%ofinstadium3en6meteen1%oplossingvankopersulfaat.
Alssubstraatwerdbolsterveengekozenomzekertezijnvanhetoptredenvan
kopergebrek.Dekorrelopbrengstenbedroegenin%vandecontrole(0koper),
inbovengenoemdevolgordevanbehandelingen,181,174,180,185,204.De
conclusieisdatkopergebrekeveneffectiefdoorbespuitingalsdoorbemestingmetkopersulfaatkanwordenvoorkomen.Tweemaal spuitenwijktbetrouwbaarafvanéénmaalspuiten,bijdelaagsteconcentratieophetvroegstetijdstip.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad n r . >

van gggPgX^KXySXKtfyxgKidda^Xg/projectverslag 1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :546
Projectnummer
:163
(JP)Eenverslagvaneenproefoverdewaarderingvaninde herfstondergeploegdbietenbladvoordekalivoorzieningvanaardappelenisgereedgekomen
envoorpublikatieinBedrijfsontwikkelingingezonden.Hetblijktdatde met
hetbietenblad toegediendekalihetvolgend jaarvollediginrekeningkanworden
gebracht.
Evenalsin1978waserin1979opzandgrondopdeproefboerderijteRolde
eenspecifiekenatriumwerkingbijsuikerbieten.Natriumhadookeen,zijhet
geringe,positieveinvloedophetsuikergehalte.Teveel natriumwerktechter
nadeligopdeopbrengstaanbieten.Deproef te reilopzeerlichtezavel
leverdeevenminalsin1978betrouwbareeffectenopvandetoegediendekalium
en natriumbemesting.
Desapzuiverheidwerdnadeligbeïnvloeddoorde
bemesting.
Hetmanuscriptvaneenverslagoverhetverloopvandefosfaat-enkalitoestandonderinvloedvandebemestinggedurendeca.25jaaropdeDrieOrganischeStofbedrijventeNagele (IB-nota59,1978)isinhetEngelsvertaald
voorhetbladFertilizerResearch.
(Loman) 1. Inhetlaatstedecenniumisopeenaantalintensiefgevoerdeveenkolonialebedrijvennaastdigitalisookhetgewasmariadistelopgenomenin
hetbouwplan.Indefarmaceutischeindustriewordenuithetzaadstoffen
geëxtraheerd tegengal-enleverziekten.IndepotproefIB6265wordtdepHreactievanmariadistelvergelekenmetdievanzomergerst(HerthaenAramir).
Inhetproefjaar 1980wasdeontwikkelingvandemariadistelwatonregelmatig.Evenalsin1979wasooknudebeginontwikkelinghetbestebijpH-KCl4.
BijhetafrijpenvandeeerstezaadknoppenechterisdeontwikkelinghetbestebijeenpH-KClhogerdan5.
2. DeNekamiteMaastrichtbrengtmetontheffing eenEngelsekalk(zachte
dolomiet)opdemarkt.OpverzoekvandeNekamiisinhetvoorjaar 1978een
veldproefaangelegdmetdriekalksoorteninvijfhoeveelheden:hardedolomiet
(dolokalsupra),zachtedolomiet (magkal)enzachtcarbonaat (mergel).Debelangrijksteresultatenzijnsamengevatintabel163.1.

TABEL 163.1.pH-verhogendewerkingvandriekalkmeststoffen(aanleg20-4-78),

26-7-'78
dolokal 100
magkal
96
mergel 118

28-9-*78
100
109
112

28-3-'79
100
112
87

26-9-'79
100
104
94

12-3-'80
100
100
88

Gem.
100
104
100

Detabeltoontdatdekalkmeststoffendolokalsupraenmagkaleenvrijwel
gelijkepH-verhogendewerkinggeven.DepH-verhogendewerkingvanmergelis
inheteersteproefjaarwathogereninhettweedeenderdejaarwatlagerdanvande
beideanderekalkmeststoffen.
3. DestijgendeOPEC-prijzenvoorruweaardolieendeonzekerhedenvan
kernenergiehebbentotgevolggehaddatmenisgaanzoekennaarefficiënte
systemenomderelatiefgoedkopesteenkoolweertegaangebruikenalsenergiebron.Eenvandezesystemenisdewervelbedverbrandingwaarzwavelhoudende
steenkooltezamenmetkalkwordtverbrand.Hoewelditeeneffectiefsysteem
isomdeS02-emissieteminimaliseren,resulteerthetprocédéwelineenaan-

Vervolgbladnr. 2 van(JBBfcX2üKMÏeaa5kfiSÖ&^^

1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :546
Projectnummer
:163
zienlijkehoeveelheidwervelverbrandingsafval (wba).Doordekalkheeftwba
eenzekerezuurbindendewaardezodathetalseenkalkmeststof indelandbouw
zoukunnenwordengebruikt,indienalthansdegehaltenaanzwaremetalenniet
opeenonaanvaardbaarhoogniveauliggen.
OmdittetoetsenisdepotproefIB6367aangezetmeteenzurezandgrond
eneenzurezwarerivierklei.Dewbaistoegepastinvijfhoeveelhedenopbasis
vanhetgehalteaanzuurbindendewaarde,waarbijemkalalsreferentieisopgenomen.Onderzochtzalworden:depH-verhogendewerking,degroeienopbrengstvangewassenendegehaltenaanzwaremetaleningrondengewas.

B. Versohenen

Tpublikaties

J.Prummel,1980.Fertilizerregimeandchangesinthephosphateandpotash
statusofasiltymarineclaysoilduring25-years.FertilizerResearch1:
95-101.

C. Werkplan 1981
(Sm)Vergelijkingvankopersulfaat,koperoxychloride,koper-EDTAenkoperDTPAalsbespuitingsmiddelentervoorkomingvankopergebrekinzomertarwe.
(JP)Eindverslagvanderesultatenvanvierveeljarigekalibouwplanproeven
opzeeklei (Bem139,WS85,RH77enKL 168)overdejaren 1973totenmet
1980.
(Loman)VoortzettingvanIB6367enIB2475,verwerkingenverslaggevingvan
depotproefmetkalkfracties.

PROJECTVERSLAG 19

80

Instelling

IB

Registratienummer

548

Projectnummer

165

Projecttitel

Bepalingvandeoptimalebemestingvan
deminderverbreidegroentenonderglas

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

Projectleider
Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1971

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

ongewijzigdevoortzetting

'Voortzetting

Xiëa&CK&gÓCCBOQaaKSQ^^

Mmmxâiwmîa2ibsfà&bs&
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
OphetmeerjarigeN-enK-proefveld ophetProefstationteNaaldwijkwerden
achtereenvolgens ijsbergslaenchinesekoolgeteeld.Deijsbergsla,cv
Cristallo,werdgeplant 13december 1979engeoogst20en24maart1980.
Dechinesekool,tweecultivars:WR60enGranaat,werdgeplant 1aprilen
geoogst 14,respectievelijk 15mei.
Enkelegegevensomtrentdeijsbergsla:
Streefniveau
mmolN/lextract
beginteelt
0
2
4
8

Kropgewicht
g/stuk
452
488
500
496

wiskundigeverwerking:NO- (N2+N4

Ingewas
molNO3/
kgdrogestof
0,86
1,46
1,52
1,63
+N8)P< 0,01

Ingrond
mmolN/lextract
eindeproef
0,2
0,4
0,8
3,1

van JälKXxfeXXHXXJ^lÜÄ^XXXXKX/projectverslag 1980

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 : 548
Projectnummer
: 165
Streefniveau
mmol K/l e x t r a c t
begin t e e l t

Kropgewicht
g/stuk

I n gewas
mmol K/
kg drogestof

Ingrond
mmolK/lextract
eindeproef

0
1
2
4

386
484
509
498

0,80
2,53
2,58
2,56

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

wiskundigeverwerking:KO-(Kl+K2+K4)P < 0,01
Volgensdegegevensvanditproefveld lijkthetoptimumvoordeproduktiete
liggentussen2en5mmolNperliter1:2volume-extract,entussen1en3
mmolK. (Destreefwaardenwerdenniethelemaalgehaald,mededoorhetzwaar
spoelenvooraf.)

Enkelegegevensomtrentchinesekool
Streefniveau
mmolN/l
beginteelt

Kropgewicht
g/stuk
WR60

Granaat

MolN03/kg
droges tof
WR60

Granaat

Ingrond
mmolN/l
eindeproef

0
2
4
8

889
1391
1666
1573

911
1626
1781
1766

0,14
0,99
1,46
1,57

0,10
1,02
1,55
1,58

1,5
2,1
3,8

wiskundigeve rwerking:WR60
Granaat:N2(N4+N8)P<

enGranaat:NO0,01

(N2 +N4+

7

>5

N8) P< 0,01;

Streefniveau
mmolK/l
beginteelt

Kropgewicht
g/stuk
WR60

Granaat

MolK/kg
droges tof
WR60

Granaat

Ingrond
mmolK/l
eindeproef

0
1
2
4

908
1539
1518
1489

1277
1565
1585
1573

0,39
1,79
1,99
2,09

0,39
1,73
2,00
2,17

0,01
0,8
2,0
4,7

wiskundigeverwerking:WR60enGranaat:KO- (Kl+K2+K4)P< 0,01
Volgensderesultatenvanditproefveldmoetvooreenhogeproduktievan
chinesekoolwordengestreefdnaar4mmolNenongeveer 1mmolKperliter
1 :2volume-extract.
N- en K-proefveld

met ijsbergsla

in de

praktijk

OpverzoekvandeStudieclubwerdmedewerkingverleendbijaanleg enoogsten
vaneenN-enK-proefveld ineenwarenhuisopzand.
Stikstofbleekeensignificanteinvloed (zowellineairalskwadratisch)te
hebbenophetkropgewicht;kalihadeennegatiefeffect.Bijdeuitgangstoestand:2mmolNen0,9mmolKperliter 1:2volume-extract,gaf40gkalkammonsalpeterperm2dehoogsteopbrengst(632g/krop),enwaseenkalibemestingoverbodig.Erwerdgeeninvloedwaargenomenophet,voordepraktijkzo
belangrijkekwaliteitskenmerk,bollenofmeer lossekroppen.

Vervolgblad n r . 2

van <3SBCKX2üCCBÏÏ0ffiBatoSöSS^^

19 80

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 548
Projectnummer
: 165
B. Versohenen

pubtikat-ies

J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vandeMeijs,1980.Verslagvaneenstikstofbemestingsproefmetradijsonderglasgeteeld.Proefstn.Tuinb.Glas,
Naaldwijk,InternRapp.2:3blz.
C. Werkplan 1981
HettelenvanmeloenophetmeerjarigeN-enK-proefveld ophetProefstation.

PROJECTVERSLAG 19 80

Instelling

IB

Registratienummer

550

Projectnummer

168

Projecttitel

Hoeveelheidenhoedanigheidvandeorganischestofinverschillendekorrelgroottefractiesvandegrond

Contactpersoon

ir.S.deHaan

Projectleider

ir.S.deHaan

Overigemedewerkers

ing.J.Lubbers

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1968
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgei

ongewijzigdevoortzetting

is:

A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Aanditprojectisnietgewerkt.
B.-

C. Werkplan 1981
Zomogelijkafsluitingvanhetprojec

^Doorhalenwatnietvantoepassingis

tmeteeneindverslag.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

556

Projectnummer

176

Projecttitel

Incidenteelchemischonderzoekalsbegeleidingvantoegepastonderzoek

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.H.A.Sissingh

Overigemedewerkers

D.Blaauw (analist)

Tijdstipvanafsluiting

onbepaald

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

onbepaald

cat.III

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 1980
VaneenperceelindeNoordoostpoldermeternstigefosfaatgebreksverschijnseleninmaïswerdopverzoekvanir.J.Prummelgrondonderzoekopfosfaatgedaan.DeRijkslandbouwvoorlichtingsdienstteEmmeloord (ir.Salverda)attendeerdeir.Prummelopdezeverschijnselenopeenlangseenkanaalgelegen
perceel,waaropgebaggerdijzerrijkkanaalslibwasuitgestort.Onderzoek
toondeaan,datdetotaalgehaltenaanijzerenfosfaataanzienlijkhoger
warenopdesterkroodbruingekleurdegrondlangshetkanaaldanopdegrijskleurigekleigrondopenigeafstandvanhetkanaal.DePw-getallencorrespondeerdenmethetbeeldvandeplanten:opdeijzerrijke grondzeerlaag
(rond2)enopdegrijzekleiveelhoger (rond14).
Insamenwerkingmetir.Prummel (project95)en ir.delaLandeCremer(project 112)iseenproefopgezetwaarininplasticbuizenhetverticaletransport,
dooruitspoelingvanmetgrondgemengdfosfaatuitsuperfosfaatenuiteen

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.

]

vandeel2vmà®&3m£MMM/vro3ectverslaZ

19 8 0

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :556
Projectnummer
:J76
aantaldierlijkemestsoortenbijgevarieerdedoseringengevarieerdetransporttijdwordtbestudeerd.Van dezeproefwordthétchemischonderzoekin
hetkadervanproject176uitgevoerd.
Inhetproefmateriaal (percolatenengrond)zijn,voorzovervolgenshet
proefschemareedsterbeschikkinggekomen,bepalingengedaanvandepH,de
specifiekegeleidbaarheidvoorelectrischestroom (EC),hetPw-getal,het
mineraal-enhettotaalfosfaat.Bepalingeninpercolatenvanhetobject
runderdrijfmesttoondenaan,datwelveelorganischfosfaatwordtgetransporteerd,mineraalfosfaatechternietmeerdanbijhetO-Pobject.Deproef
wasaanheteindevanhetverslagjaarnogin gang.
B.-

C. Werkplan 1981
Voortzettingvanhetchemischonderzoekvanproefmateriaaluitde fosfaattransportproef.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

562

Projectnummer

183

Projecttitel

Verloopvandekalitoestand opbouwland

Contactpersoon

ir.J.Prummel

Projectleider

ir.J.Prummel

Overigemedewerkers

ing.P.A.vonBarnauSijthoff

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1968

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting
b]efet»Edftgiagx]B^^

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Deresultatenvantweekalitoestanden-hoeveelhedenproeven opzandenkleigrond,waarinbijaardappelenwordtnagegaanofdeopbrengstdervingbijeen
lage kalitoestand van degrondgeheelvoorkomenkanwordendoorkalibemesting,zijnin bewerking.Deresultatenmoetennogwordenafgewacht.
B.-

C. Werkplan 1981
Voortzettingvandeproeven.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis

PROJECTVERSLAG1980
Instelling

IB

Registratienummer

567

Projectnummer

189

Projecttitel

Diagnoseenvastleggingvanverschijnselenvangebrekenovermaatinland-en
tuinbouwgewassen

Overige medewerkers

dr.ir.K.W. Smilde,dr.ir. J.P.N.L.
RoordavanEysinga
dr.ir.K.W. Smilde
dr.ir.R.Arnold Bik,Mej.E.Jongman

Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1981
1970

Contactpersoon
Projectleider

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.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
Hetboekje overvoedingsziektenbij chrysantkwam gereed.Tevenswerd gewerkt
aannieuwe editiesvandeboekjes overvoedingsziektenbij tomaat,slaen
komkommer/augurk.Deze zullen,gebundeld totéénboekvoordeze gewassen,
worden uitgegeven.
B. Versehenen

publikaties

J.P.N.L. RoordavanEysingaenK.W. Smilde,1980.Voedingsziektenbij
chrysant.Pudoc,Wageningen,42blz.
J.P.N.L. RoordavanEysingaenK.W. Smilde,1980.Nutritional disordersin
chrysanthemums.Pudoc,Wageningen,42blz.
C. Werkplan 1981
Uitgavevaneenboek overvoedingsziektenbij tomaat,slaenkomkommer/augurk.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

PROJECTVERSLAG 19 80

Instelling

IB

Registratienummer

570

Projectnummer

192

Projecttitel

Invloedvandebodemstructuuropde
groeivangewassen

Contactpersoon

ing.J.S.Zwiers

Projectleider

ir.P.Boekei

Overigemedewerkers

H.Buma

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1970
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

tnndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

^Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

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

A. Verslag over 1980
Opdevakproefdieeenaantaljarengeledenwerdaangelegdomdeinvloedvan
destructuurtoestandvandegrondopdegewasgroeitebestuderen,werdendit
jaaraardappelengepoot.Inhetbeginvandegroeiperiodetradengeenzichtbareverschillenopdoorgrondsoortenstructuurtrap.Welwashetdrooggehouden
objectdonkerdervankleurdandenatteveldjes.Erwarenookverschillenin
opbrengstenonderwatergewicht,maardesamenhangmetstructuurenvochttoestand isnogweinigdoorzichtig.
Erwerdvoortgegaanmethetverzamelen,ordenenenbeoordelenvanderesultatenvande02-diffusiemetingeninrelatiemetluchtgehalten.Vooreenaantalsituaties-variërend ingrondsoort,vochttoestand,bewerkingendieptewerdencorrelatie-enregressiecoëfficiëntenberekend.Voorbesprekingopeen
bijeenkomstvandewerkgroep "Gewasreacties"werdhierovereenoverzicht
samengesteld.Daarbijiswelduidelijkgewordendatbijeenzelfdeluchtgehalte
detransportmogelijkheid voorÜ£sterkkanuiteenlopenendatmenbv.een
ploegzoolofandereverdichtingennietalleenopporiënvolumeenluchtgehalte
magbeoordelenenveroordelen.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad nr. 1

van ÈBdbdhaDDlÎKKAHHdBttixaœ/projectverslag 1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :570
Projectnummer
:192

Deverwachtingdat02~diffusiewaardeneenbetereverklaringzoudenkunnen
gevenvoordeverschilleninderelatiegroei-luchtgehaltetussendeverschillendegrondsoorten,isnietuitgekomen.Erkwamenaanwijzingennaarvorendat
gegevensoverluchtdoorlatenheid eenbetereverklaringzoudenkunnengeven.
Diegavennl.verbandmethetluchtgehaltetezien,datverschillendwasvoor
verschillendegronden.Datzoueropkunnenwijzendatvoordegroeivangewassennaastdiffusie ookstromingvanbelangisvooreengoede02~voorzieninj
indegrond.Doordevergadering "Gewasreacties"werddiegedachteniet
gesteund.
ZittingisgenomenineenwerkgroepvanhetLandbouwschap,dietottaak
heeftvasttestellenofbodemdaling doorgasonttrekkingschadeoplevert
voordelandbouwenzoja,hoegrootdieschadeis.DebijdragevanhetIB
bestaatvooralinhetkwantitatiefaangevenvanvoor-ennadelenvaneendoor
bodemdalingveroorzaaktehogeregrondwaterstand.

Conclusie
Dewijzewaaropdeplantopdeactuelestructuurvandegrondreageertisnog
weinigdoorzichtig.DevoorzieningmetÛ£vandewortelsspeeltdaarbijeen
belangrijkerol,maarhoezuurstofzichinverschillendesituatiesdoor
degrondverplaatst-doordiffusieofdoorstroming-isnognietduidelijk.
Welisduidelijkdatdieverplaatsingsmogelijkheid bijeenzelfdeluchtgehalte
zeersterkuiteenkanlopendoorverschilleningrondsoortenstructuurpatroon,
B.-

C. Werkplan 1981
Voortzettingvanhetonderzoekopdevakproef.
Verderesamenvattingenbeoordelingvandegegevensover02~diffusieinsamenhangmetdeluchtgehalten.Verderemedewerkingaanopstellenvanhet
"Bodemdalingsrapport".

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

574

Projectnummer

196

Projecttitel

Kweekmogelijkhedenvantuinbouwgewassen
inpotteninverbandmetbemestingsproeven

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.J.vanderBoon

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1981
1970
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg
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A. Verslag over 1980
Doorcompetitiemetanderemetalen(Cu,MnenZninsulfaatvorm)neemtdeoplosbaarheidvanFe,aanwezigalsFe-DTPA (PG-Mix)ofFe-HEEDTAinmengmeststoffen,sterkaf.Hetijzerindechelaatmoleculenwordtvooreengrootdeel
uitgewisseld tegendezemetalen,methetgevolgdathetneerslaatalsijzerhydroxyde.DitisinveelminderematehetgevalalshetFealsFe-EDDHAof
Fe-EDTAwordttoegevoegd,omdatdebindingvanFemetdezechelatenzeer
selectiefis,integenstellingtotdeanderemetalen.Dezeinhetlaboratorium (Boxma)gevondenresultatenwerdenbevestigdin2proevenmet Chamaecyparis
tawsoniana 'Alumii'opveensubstraat.Fe-DTPA,geïncorporeerd inPG-Mix,
bleekmindereffectief tezijninhetvoorkomenvanFe-gebrekdan
Fe-DTPAofFe-EDDHAafzonderlijktoegediend (fig. 197-1).Indetweedeproef
werden4doorBoxmagemaakteprodukten,opbasisvandesamenstellingvan
PG-Mix,vergeleken.Dezeproduktenverschildenalleendoordevormwaarinhet
ijzerindemeststofwerddoorgemengd,nl.alsFe-DTPA,Fe-EDDHA,Fe-HEEDTAofFe-EDTV
Uitderesultatenbleek,dathetFe,toegevoegdalsFe-DTPAofFe-HEEDTA,
mindereffectiefFe-gebrekvoorkomtdanFetoegevoegdalsFe-EDDHAofFe-EDTA.
x)

Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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pH-H206.5/5.4

pH-H 2 0 6.3/4.7
cijfer Fe-gebrek 23/5

10

10r

8
6

4
2-

2-

ol i '

00.250.50 1.00 1.50

1=PGMix
2=Fe-DTPA
A=Fe-EDDHA
00.250.50 1.00 1.50
mgFe/100g
drogebolster

Figuur 197.1.Verband tussendehoeveelheid ijzer (inverschillendevormtoegediend)endematevanFe-gebrekbij Chamaeeyparis laws. 'Alumii'opveensubstraatineenpotproef (10isgeenijzergebrek).pH-t^O6,3/4,7betekent
resp.bijaanvangennadeoogst,éénjaarlater.

BijhogepH (6,5/5,8,resp.bijaanvangennadeoogst)geldtditinmindere
matevoorFe-EDTA.Ditishetgevolgvaneengeringestabiliteitvandit
chelaatbijdepHvanhetsubstraat.
Devolgendeconclusieskunnenwordengetrokken:
Indienmeneenmeststofmeteenoplosbaarijzergehaltevan0,09%wilgaranderen (zoalsinPG-Mix)danwordthetvolgendegeadviseerd:
1.EenijzerchelaatalsFe-EDDHAtegebruiken,dateengroterestabiliteit
t.o.v.deanderemetalenheeft.
2.OfvervangingvanCu,ZnenMninsulfaatvormdoorfritten.
3.Of verhogingvandehoeveelheidFe-DTPAbijde menging.
4.OftoevoegingvanCu,ZnenMninchelaatvorm.
Bij3en4moetbedachtworden,datbijaanwezigheidvanCu,MnenZninde
vormvanchelaten (bij3dooromwisselingmetFe-DTPA)eenhogerebeschikbaarheidwordtverkregendanindevormvansulfaat.
Verslagvanditonderzoekwerduitgebrachtaandemedewerkersvandeafd.
BemestingindetuinbouwenaanhetRIKILTi.v.m.de consequentiesvoorhet
verlenenofintrekkenvanontheffingeninhetkadervanhetMeststoffenbesluit.
UiteenvergelijkendonderzoeknaardeijzerwerkingvanenkeleFe-chelaten
bij Chamaeeyparis lawsoniana 'Alumii'opveensubstraatineenpotproefbleek
dattoevoegingvanFeindevormvanFe-EDDHAveeleffectieverijzergebrek
voorkomtdanFeindevormvan-HEEDTAof-EDDHMA.
Ineenpotproefwerddeijzerwerkingvaneennieuwespoorelementenmeststof
(Molymax,ijzerinsulfaatvorm),vergelekenmetFe-EDDHAbij Chamaeeyparis
lawsoniana 'Alumii'opveensubstraat.Uithetoptredendeijzergebrekbleek
datindevormvanMolymax40tot80maalzoveelijzermoestwordentoegediend
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alsmetFe-EDDHA (afhankelijkvanhetpH-niveau).Deresultatenverkregenmet
dedrogestofopbrengstenvanboven-enondergrondsedelenvande hœnaecypcœis
komenhiermeeredelijkovereen.Naderonderzoek zalin 1981zijngerichtop
vergelijkingvandeijzerwerkingvanMolymaxmetnormaalFeS04.7H20,heteffect
vanMolymaxopdepHenschadelijkheidvanhogedoseringenvooreengevoeliger
gewasdan Chamaecyparis.
VoorlopigverslagvanditonderzoekwerduitgebrachtaanSierraChemical
EuropeBV (deNederlandseimporteurvanditprodukt).
Erzijn3publikatiesingezonden:
1.B.vanLuitenR.Boxma.Qualitycheckofironchelatesappliedto
ornamentalshrubsonsphagnum (moss)peat.J.Hortic.Sei.
2.B.vanLuit.Tekortenaanspoorelementenbijsierheestersopbolsterveen.
Groen.
3.B.vanLuit.DeinvloedvandepHopdegroeivansierheestersopbolsterveen.Groen.

Conclusies
Uitpotproevenonderzoekmet Chamaeayparïs lawsoniana 'Alumii'opveensubstraatisgeblekendat:
1.doortoevoegingvanijzer,aanspoorelementmengstoffenmetmetaleninsulfaatvorm,deoplosbaarheid sterkteruglooptalshetijzerwordttoegediend
indevormvanFe-DTPAofFe-HEEDTA.
2.Fe-EDDHAeffectieverijzergebrekvoorkomtdanFe-HEEDTAenFe-EDDHMA.
3.metMolymax (eennieuwespoorelementmeststof)40tot80maalzoveel
ijzermoetwordentoegediendalsmetFe-EDDHA (afhankelijkvandepH).
B. -

C. Werkplan 1981
AfrondingvanhetonderzoeknaardeFe-werkingvanMolymax.Publikatievande
resultatenvanhetonderzoeknaardewerkingvanFe-chelaten(welofnietgeincorporeerd inspoorelementhoudendemengmeststoffen).
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A. Verslag over 1980
Proef met drie voaht- en vier stikstof trappen bij rozen in kasgrond
Hetdoelvandezeproefisdeinvloedvanhetvochtregimeinsamenhangmet
dievandestikstofgiftopdebloemopbrengsten-kwaliteitvankasrozennate
gaan.
Indeproefkomendrievochttrappenvoornl.:
1.gietenbijeenvochtspanningvan- 10cbar
2.gietenbij-30cbar (na10sept.-40cbar)
3.gietenbij-60cbar (na10sept.-70cbar)
Deporeuzepotvandetensiometersbevindtzichopeendieptevan30cm.
Erwordtmetregenwatergegoten.Eenvochtvakisonderverdeeld inviersubvakken,waarindevierstikstofgiften(0,6,12en18gN/m2perkeer)zijnondergebracht.Destikstofgiftenvondenplaatsop15/5,15/6,15/7,15/8,30/9
en30/10.Deproef isintweevoud aangelegd;eenstikstofvakmeet2,75m 2 ,
eenvochtvak 11m 2 .Zetlingenvanderoos 'Motre'a'opdeonderstam'Rosa
inermis'werdeneindfebruariuitgeplant.Deproefbehandelingenvingenaanop
15mei.
x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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TABEL 2 0 2 . 1 . Enige gegevens over h e t watergeven b i j de d r i e v o c h t t r a p p e n .

Vochttrap

Aantal dgn t u s s e n h e t watergeven 15/5-27/8
Aantal dgn t u s s e n h e t watergeven 2 7 / 8 - 2 / 1 2
Aantal keren watergeven 15/5-2/12
Cumulatieve w a t e r g i f t i n mm 15/5-2/12
Gemiddelde w a t e r g i f t per keer i n mm

1

2

3

3-8
7-12
28
707
25

10-14
14-28
13
543
42

16-21
26-37
8
446
56

De g i e t b e u r t e n l i e p e n a a n z i e n l i j k t e r u g door h e t g i e t e n b i j een l a g e r e
v o c h t s p a n n i n g , de cumulatieve w a t e r g i f t eveneens.
Na eind augustus nam h e t a a n t a l dagen t u s s e n twee opeenvolgende g i e t b e u r t e n
per v o c h t t r a p a a n z i e n l i j k t o e , k e n n e l i j k a l s gevolg van de g e r i n g e zonnestraling.
TABEL 2 0 2 . 1 1 . EC (mS/cm 25 ° C ) , N - c i j f e r (mmol/1) van de 0-25 cm l a a g , b e i d e
bepaald i n h e t 1 : 2 - v o l u m e - e x t r a c t op 23 o k t . en h e t N - g e h a l t e i n h e t b l a d
(%) op 8 s e p t .
Vochttrap

N-• g i f t per keer (g/m^)
0

6

12

18

EC

1
2
3

0 5
o 6
o 6

0 6
0 7
o, 9

0,9
1,1
1,2

1 ,0
1 ,3
1 ,4

N- cijfer

1
2
3

o, 4
0 ,8
1 ,5

2, 3
3 1
4 5

4,6
6,4
7,6

7 ,6
9 ,6
10 ,2

1
2
3

2, 54
2, 43
2 30

2, 54
2 40
2, 37

2,54
2,48
2,37

1

N •in blad

2 ,58
2 ,55
2 ,37

Volgens verwachting nam de EC zowel a l s h e t N - c i j f e r b i j hogere N - g i f t e n
t o e . Beide vertoonden per N - t r a p ook een d u i d e l i j k e s t i j g i n g naarmate b i j een
l a g e r e vochtspanning werd gegoten, z e l f s b i j de n u l - t r a p .
Tegen de verwachting i n werd h e t N - g e h a l t e i n h e t b l a d n i e t of n a u w e l i j k s
b e ï n v l o e d door de N - g i f t . Het v e r t o o n d e wel een zekere d a l i n g , naarmate de
v o c h t t r a p " d r o g e r " was.
De gemiddelde opbrengst b i j v o c h t t r a p 2 was ongeveer g e l i j k aan d i e b i j
v o c h t t r a p 1, d i e b i j v o c h t t r a p 3 was c a . 6% l a g e r .
Verrassend op h e t e e r s t e g e z i c h t i s , d a t t o e d i e n i n g van s t i k s t o f t . o . v . geen
s t i k s t o f , geen o p t r e n g s t v e r h o g i n g v e r o o r z a a k t e ; ' o p grond van h e t l a g e N - c i j f e r b i j ON (NI) had men d i t mogen verwachten. Verhoging van de N - g i f t t o t N4

Vervolgbladnr.2 vanHÄXX2XpiEÖQa»KXKKXXX3da«/projectverslag 1980
Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer :580
Projectnummer
:202
gafoverigens eenopbrengstdaling.
Deafwezigheid vaneenstikstofeffectopdeopbrengstkomtechterwel
overeenmethetvermelde gedragvanhetN-gehalte inhetblad t.a.v.destikstofgift.
TABEL 202.III.Bloemopbrengstpervakvan2,75m2 tot 1nov.
Vochttrap

Stikstofgift per keer (g/ » 2 )
0

6

12

18

gem.

1
2
3

627
591
536

571
599
582

615
600
546

557
572
566

593
591
558

gem.

585

584

587

565

580

Taklengte en takgewichtwerdennietduidelijk doorvochtregimenoch door
stikstofgiftbeïnvloed.Hetpercentageplatknoppenvertoondeeenduidelijke
dalingnaarmate er"droger"werd gegoten;stikstofhad geeninvloed.
Uitdegelijkheid vanvochttrap 1en2volgtdathetmogelijk iskasrozen
bijeenaanzienlijk lagerevochtspanning tetelendantotdusverrewerd aangenomen.Voortswordtdeindruk gevestigd datmeteenlagerestikstoftoestandin
degrondvolstaankanwordendangebruikelijkis.
Deproefwordtvoortgezet.
B.C. Werkplan 1981
Verwerking resultatenproefvelden oprozenbedrijven.
Voortzetting vocht-stikstoftrappenproef.
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Deprojectafsluitendeeindpublikatie:"Invloedvanstikstofbemesting,plantverbandenoogsttijdstipopdeproduktievantweeineenmaalteoogsten
spruitkoolrassen"kwaminconceptgereed.
B.C. Werkplan 1981
V e r s c h i j n i n g van onder A. genoemde p u b l i k a t i e .

^ D o o r h a l e n wat n i e t van toepassing i s .
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A. Verslag over 1980
Fosfaat-magnesivontvappenproef

bij twee

Alstroemerïa-oult-ivars

Het doelvan deproef isde invloed van fosfaat-enmagnesiumbemesting inonderlinge samenhang op opbrengst enkwaliteitvanAlstroemeriana tegaan.
Deproef omvat combinatiesvan 4fosfaat- en3magnesiumtrappen:
fosfaattrappen: 0, 40,80 en 120mgP205/emmerperweek
magnesiumtrappen: 0, 72en 144mgMgO/emmerperweek.
Deproefwerd uitgevoerd bij twee cultivars ni. 'Orchid'en 'Carmen'.
In totaal zijn erdus 12objecten;deproef is in 12-voud uitgevoerd; een
proefeenheid bestaat uit éénemmer.
Deplanten staan in 15-liter emmers gevuldmet grofFins turfstrooisel.In
november 1979werd uitgeplant;debehandelingen begonnen begin januari 1980.
Deproef zal eind november 1980worden beëindigd.
De eerste sneehad plaats tussen 26 februari en 6juni;devolgende resultatenhebbenbetrekking opde Iesnee.
DeP-, resp.Mg-trappenweerspiegelden zich duidelijk inhetP-,resp.Mgcijfer indegrond. Op 18meiwas het P-cijfer (inhet 1 :1^-volume-extract)

x)
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b i j de 4 P - t r a p p e n van laag naar hoog r e s p . 1,1, 4 , 6 , 9,3 en 13,5 m g / l , h e t
M g - c i j f e r b i j de 3 Mg-trappen van laag naar hoog r e s p . : 0 , 3 , 1,3 en 2,6 meq/1
Verhoging van de P - g i f t van de Ie naar de 2e t r a p gaf b i j b e i d e c u l t i v a r s
een zeer d u i d e l i j k e verhoging van de blo emtakkenopbr engst', v e r d e r e verhoging
had geen e f f e c t ( t a b e l 2 1 1 . 1 . ) .
TABEL 2 1 1 . 1 . Bloemtakken per emmer b i j ' O r c h i d ' en 'Carmen'.
MgO
mg/lp.w.

mgP 2 0 5 / emmerper

week

0

40

80

120

gem.

'Orchid'

0
72
144
gem.

10,9
9,6
11,0
10,5

21,2
19,1
18,9
19,7

18,4
18,4
18,8
18,5

19,2
19,1
19,6
19,3

17,4
16,5
17,1
17,0

'Carmen'

0
72
144
gem.

10,6
9,1
11,7
10,4

23,8
24,7
29,2
25,9

26,2
24,9
28,3
26,5

28,1
26,5
28,1
27,6

22,7
21,3
24,3
22,6

Bij ' O r c h i d ' was geen aantoonbaar Mg-effect aanwezig; b i j 'Carmen' d a a r e n t e gen w e l ; de bloemtakkenopbrengst was b i j de 3e Mg-trap d u i d e l i j k b e t e r dan b i j
Mg 1 en Mg 2.
Het totaalgewicht
afgeoogste bovengrondse delen ( i n c l u s i e f loze takken) was
b i j b e i d e c v ' s h e t l a a g s t b i j P 1; t u s s e n P 2, P 3 en P 4 was geen v e r s c h i l .
Een Mg-effect ontbrak b i j ' O r c h i d ' . Bij 'Carmen' gaf Mg 3 het hoogste c i j f e r .
Het versgewicht per bloemtak was b i j b e i d e c v ' s h e t l a a g s t b i j P 1 ; de h o g e r e P - t r a p p e n vertoonden o n d e r l i n g geen v e r s c h i l . Een Mg-effect was afwezig.
Het aantal bloempjes per bloemtak was b i j b e i d e c v ' s h e t l a a g s t b i j P 1;
verhoging van de P - g i f t boven P 2 gaf geen v e r s c h i l . Een Mg-effect was b i j
' O r c h i d ' n i e t aantoonbaar. Eeen P x M g - i n t e r a c t i e t r a d op b i j 'Carmen'; de
v e r b e t e r i n g a l s gevolg van de verhoging van de P - g i f t van P 1 naar P 2 nam
namelijk af b i j hogere Mg-giften.
P noch Mg had e f f e c t op h e t aantal bloemsteeltjes
per tak b i j ' O r c h i d ' . Beide mests t o f f e n oefenden b i j 'Carmen' e c h t e r wel invloed u i t op het onderhavige gewaskenmerk. D i t was h i e r b i j namelijk h e t l a a g s t b i j P 1; tussen de hogere P-trappen was geen v e r s c h i l . Verhoging van de Mg-gift van Mg 1 naar Mg 2 gaf een
s t i j g i n g , van Mg 2 naar Mg 3 e c h t e r weer een daling t e z i e n .
De b'Loemtaklengte was b i j 'Orchid' h e t g r o o t s t b i j P 1; tussen P 2, P 3 en
P 4 was géén v e r s c h i l . Bij 'Carmen' was geen P - e f f e c t aantoonbaar. Een Mge f f e c t ontbrak b i j b e i d e c v ' s .
De f r a c t i e bloemtakken met goede stelen was b i j 'Orchid' het hoogst b i j P 1;
b i j d e hogere P - t r a p p e n was er geen v e r s c h i l . Een P - e f f e c t ontbrak b i j 'Carmen'.
Bij b e i d e c v ' s was een Mg-effect afwezig.
De f r a c t i e bloemtakken Ie kwaliteit
was b i j beide c v ' s het l a a g s t b i j P 1 ;
b i j de hogere P - t r a p p e n was er geen v e r s c h i l . Een Mg-effect was afwezig.
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De r e a c t i e van h e t gewaskenmerk f r a c t i e hloemtakken 2e kwaliteit
was g e l i j k
aan d i e van h e t v o r i g e .
De f r a c t i e hloemtakken Ze kwaliteit
was, z o a l s kon worden verwacht, b i j
b e i d e c v ' s h e t hoogst b i j P 1 ; de hogere P - t r a p p e n vertoonden o n d e r l i n g geen
v e r s c h i l l e n . Een Mg-effect kwam n i e t v o o r .
Bladanalyse
I n de loop van a p r i l en mei werden bladmonsters genomen. Daarvoor werden van
de o o g s t b a r e bloemtakken de a c h t b o v e n s t e b l a d e r e n , gerekend vanaf de b l a d r o z e t onder de b l o e i w i j z e , verzameld.
Het gemiddelde P - g e h a l t e van h e t b l a d b i j P 1, P 2, P 3 en P 4 was:
b i j ' O r c h i d ' : 0 , 1 5 , 0 , 3 3 , 0,34 en 0,35%
b i j 'Carmen': 0 , 1 6 , 0 , 3 4 , 0,37 en 0,37%
Het gemiddelde Mg-gehalte van h e t b l a d was b i j Mg 1, Mg 2 en Mg 3 :
b i j ' O r c h i d ' : 0 , 1 9 , 0,26 en 0,38%
b i j 'Carmen': 0 , 2 2 , 0,28 en 0,36%
Op b a s i s van de bloemtakken en de meeste k w a l i t e i t s c r i t e r i a kan voor b e i d e
c v ' s een P - g e h a l t e i n h e t b l a d van 0,30-0,35% a l s optimaal worden beschouwd.
Wat h e t Mg-gehalte i n h e t b l a d b e t r e f t , b l i j k t 0,19% voor ' O r c h i d ' a l v o l doende hoog t e z i j n . Bij 'Carmen' ging de b e s t e opbrengst e c h t e r gepaard met
een Mg-gehalte van 0,36%.
In t a b e l 2 1 1 . 1 1 . s t a a n nog de waarden vermeld w a a r t u s s e n de g e h a l t e n van de
andere elementen i n h e t b l a d b i j P 3 v a r i e e r d e n .
TABEL 211. I I . De waarden w a a r t u s s e n de g e h a l t e n v a n N , K, Ca, C l , Mn, F e , Zn, Cu
en B b i j P 3 v a r i e e r d e n .
Element
N (%)
K (%)
Ca(%)
Cl(%)
Mn(mg/kgd.s.)
Fe(mg/kgd.s.)
Zn(mg/kgd.s.)
Cu(mg/kgd.s.)
B (mg/kgd.s.)

'Orchid'
5,31- 5,56
4,45- 4,68
2,77- 3,11
0,22- 0,26
148 -167
162 -183
52 -73
3,1 - 3,4
7,8-10,3

'Carmen*

4,89- 5,14
5,01- 5,16
2,36- 2,76
o, 26- 0,29
180 - 183
190
190
73 - 75
6,3- 7,2
17,2- 20,2

Aangetekendkanwordendathetboriumgehalteinhetbladbij 'Orchid'wat laag
isuitgevallen.Aandeanderekantzijndecalciumgehaltenbijbeidecv'shoog
tenoemen.

Proef met vier concentraties van de meststof oplossing bij Poinsettia
geteeld
volgens het gecombineerde bemesting-bevloeiingssysteem
(GBB-systeem)
HetdoelvandeproefwasnategaanwelkeconcentratievandemeststofoplossingoptimaalisbijhettelenvanPoinsettiavolgenshetGBB-systeem.
De4concentratiesvandemeststofoplossingwaren1,2,3en4gperliter;
alsmeststofwerddemengmeststof 1 7 + 6 + 1 8 toegepast.Hetdoserenvande
meststofoplossing gebeurdeviaeenslangetjessysteem(Volmatic).
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Deplanten (cv.'AnnetteHegg')stondeninstenen12-cmpottenvanhet
Azalea-type,gevuldmeteenstandaardRHP-potgrond.Deproefvingaanop
16-8-1979eneindigdeop19-12-1979.Methetdruppelenvandemeststofoplossing
wanneerdeplantenwaternodighadden,werdreedsvanafhetbeginvandeproef
begonnen.Deproefgebeurdeinzesvoud;eenproefeenheidbevatte9potten.In
tabel211.III.staandevoornaamsteresultatenvandeproefweergegeven.

TABEL211.III.ResultatenvandeproefmetPoinsettia 'AnnetteHegg'.

Concentratie(gper1)

EC(1 :H )mS/cmop16/8
EC (1 :l|)mS/cmop16/10
EC (1:l£)mS/cmop16/12
standcijferop10/12
wortelcijferop12/12
goedontwikkeldetakkenperplant
planthoogte(cm)
bloemschermdiameter(cm)

1

2

3

4

1,2
1,6
2,8
7,1
6,0
4,4
23,4
18,0

1,2
2,3
4,4
6,7
5,5
4,1
21,5
17,4

1,2
3,5
4,6
5,6
4,5
3,5
20,1
15,3

1,2
3,8
6,8
4,5
4,0
3,7
19,7
14,2

HetEC-cijferop16/10ennogmeerdatop16/12reflecteerdeduidelijkde
concentratievandemeststofoplossing,waarmeewerdgedruppeld.Zoutaccumulatietradvoortsbijallevierobjectenopendestemeernaarmatedemeststofconcentratiehogerwas.
Allevijfgeregistreerdegewaskenmerkenreageerdenduidelijknegatiefop
verhogingvandemeststofconcentratievandedruppeloplossing.
Indezeproefgafdelaagsteconcentratie,nl.dievan1g/l,hetbeste
resultaat.GezienhettehogeEC-cijferaanheteindvandeteeltisdeveronderstellinggerechtvaardigddateenietslagereconcentratie,ni.indeorde
vanongeveer0,5 tot0,75g/l,voorditGBB-systeembijPoinsettia,optimaalis

Stadiwribemesting met kaliim bij

Poinsettia

Hetdoelvandezeproefwasna tegaanofdekwaliteitvanPoinsettiakan
wordenverbeterddooreenverhoogdekaliumbemestingtijdenshetgeneratieve
stadium.
Op 16-8-1979werdenbeworteldestekkenvandecv. 'AnnetteHegg'in12~cm
stenenpottenvanhetAzalea-type,opgepot.
Erwerdgecombineerdbemestenwatergegevenviahetslangetjessysteem
(Volmatic).Toteindoktoberwerdbijalleplantendezelfdekaliumconcentratie
indemeststofoplossing toegepast,nl.360mgK2O/I.Toenwerdendeplanten
opgesplitst inviergroependieresp.behandeldwerdenmetmeststofoplossingen
die 180,360,540en720mgK20/1bevatten.
Deproefgebeurdeinzesvoud (1proefeenheid=9potten).Op 19-12-1979werd
deproefbeëindigd.
DestandcijfersaanheteindvandeproefwarenbijdeK 1,K2,K3enK4
resp.7,1,7,2,7,3 en7,3.Dekwaliteitvanhetgewasbijdevierobjecten
verschildeduspraktischniet.Deandereproefwaarnemingenwarenvoordevier
objectenooknagenoeggelijk.
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Eenveranderingvandekalibemesting inhetgeneratievestadiumblijktbij
Poinsettiadusweinigeffectuitteoefenen.

Stikstof-kalitrappenproef

bij Mini-Cymbidiwn 'Showgirl Malibu '

Dezeproefvormteenvoortzettingvandiewelkeinhetprojectverslagover
1979staatbeschreven.
VierN-trappen (24,56,88en120mgN/emmerperweek)zijngecombineerdmet
drieK-trappen(24,72en120mgK^O/emmerperweek).Deproef isin12-voud
opgezet (eenproefeenheid=1emmer).Hetsubstraatbestaatuit50vol.%hardeturfbrokkenen50vol.%vezelturf (d.i.hetnormalepraktijksubstraat).
Intabel211.IV.staathetverloopvanhetN-enK-cijfer inhet1:1^-volume-extractgedurendedeeerstenegenmaandenvan1980weergegeven.
TABEL211.IV.HetverloopvanhetN-enK-cijfer inhet 1:1$volumeextract
(inmeqper liter),opverschillendedata.
8-1

13-3

18-5

17-7

24-9

N1
N2
N3
N4

0,4
2,8
3,6
6,2

0,0
2,6
2,6
6,0

0,2
1,6
3,1
3,6

0,4
1,6
1,7
4,8

0,1
0,7
0,8
2,2

K-cijfer bij K1
K-cijfer bij K 2
K-cijfer bij K 3

0,6
1,2
2,0

0,5
0,9
3,6

0,7
1,1
3,8

0,6
1,1
3,8

0,4
0,9
2,1

N-cijfer
N-cijfer
N-cijfer
N-cijfer

bij
bij
bij
bij

HetN-,resp.K-cijferweerspiegeldeduidelijkdeN-,resp.K-gift.DeNcijfersbijN2,N3enN4warenindezomerperiodeduidelijklagerdanin
hetvoorjaar.DeK-cijfersblevenveelbeteroppeil.
DebloeiperiodevaltvoorCymbidiumindeperiodenovember-januari.EenvoorlopigeindrukoverhetN-enK-effectopdeproduktiekanechterwordenverkregenuiteentellingvanhetaantalzichtbarebloemtakkenperplantop
18-11-1980 (zietabel 211.V.).

TABEL21I.V.Aantalzichtbarebloemtakkenperplantop18-11-1980.
K2O

MgN/emmerperweek

mg/lp.w.

24

56

88

120

gem.

24
72
120
gem.

6,2
6,8
6,3
6,4

10,0
9,2
8,2
9,1

10,0
11,3
9,7
10,4

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

9,1
9,3
8,3
8,9
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EenduidelijkgunstigN-effectkomtnaarvoren;hetoptimumligtongeveer
bijN3.VanhetK-effectkanthansalleenwordengezegddatdehoogsteK-gift
eenslechterresultaatheeftopgeleverddandelagereK-trappen.
Aanvullendeinformatieomdeinvloedvandeproefbehandelingenopdeproduktietekunnenvoorspellenverschafthetaantalnieuwgevormdescheuteninhet
voorafgaandegroeiseizoen.Aandezescheutenwordennamelijkdemeestebloemknoppengevormd.
Hetgemiddeldaantalnieuwgevormdescheutenperplant,geteldop1-7-1980
bedroeg:
bijN 1,N2,N3enN4resp.:7,7,10,2,10,9en12,2
bijK 1,K2enK3
resp.:9,7,11,1en10,0.
OokhierbijvalteenduidelijkgunstigN-effect teonderkennen;hetbestwas
echterN4.BijditgewaskenmerkkomtweleengunstigK-effectnaarvoren;het
optimumlagbijK2.
EerieindoordeeloverhetN-enK-effectkanechterpaswordengegevenals
delaatstebloeminhetkomendevoorjaar isgeoogst.Danzaldezeproefook
wordenbeëindigd.
B. Verschenen

publ-tkaties

R.ArnoldBik,Th.J.M.v.d.BergenS.Oosterloo,1980.4Nx3K-proefbij
Cymbidium.Bloemisterijonderzoek inNederland over 1979,blz.98-99.
R ArnoldBikenTh.J.M.v.d.Berg,1980.MeststofconcentratiesbijMiniCymbidiumopsteenwol.VakbladvoordeBloemisterij35,blz.47.
R ArnoldBikenG.A.Boertje,1980.Substraat,bemesting engietwaterbij
Cymbidium.VakbladvoordeBloemisterij35,blz.42,43en45.
R ArnoldBikenTh.J.M.v.d.Berg,1980.4Nx3K-proefbijAlstroemeriain
emmers.BloemisterijonderzoekinNederlandover1979,blz.25-26.
C. Werkplan 1981
VoortzettingvandeCymbidiumproeven.
MeststoftrappenproefbijForsythia.
Proefmetanjersopvoedingsfilmensteenwol.
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A. Verslag over 1980
Omna tegaan ofm.b.v. het ontworpen simulatiemodel de voorjaarsvoorraad
minerale stikstof zich laatberekenen uitdevoorraad inhet voorgaande
najaar en deweersgegevensvan dewinterwerd gebruik gemaaktvan resultaten
van een experiment ophet stikstofproefveld inNagele inwinter envoorjaar
1977-1978.Het hier gemetenverloop vanhet stikstofgehalteop verschillende
dieptewerdmethetmodelnagerekend. Ineerste instantiewerd bij deberekeningenmineralisatiebuitenbeschouwing gelaten;ditbleekvooralwat de
bovenste lagenbetrof,veel te lage stikstofgehaltenop te leveren.Deberekeningsresultaten verbeterden toenmineralisatie inhetmodelwerd opgenomen,
zoalswordt gedemonstreerd in figuur 212.1,en 212.2.Demineralisatiesnelheid
werd, zoals doorKortleven is gevonden,verondersteld evenredig te zijnmet de
hoeveelheid humus,waarbij de evenredigheidsfactor afhangt van de temperatuur
Over het algemeen bleek deovereenkomst tussenmetingen enberekeningen redelijk,de indrukwerd echter verkregen dat ook denitrificatie inhet model
dient teworden opgenomen.Erwerd een concept-rapport geschrevenwaarinverslagwordt gedaan overmodelopzet en resultaten.
^Doorhalenwat niet van toepassingis.
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Figuur 2 1 2 . 1 . Verloop N - g e h a l t e i n de bovenste 30 cm. + r e s u l t a t e n van de
m e t i n g . De getrokken l i j n i s h e t r e s u l t a a t van berekening zonder m i n e r a l i s a t i e .

nitraat
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Figuur 212.2.VerloopN-gehalteinbovenste30cm.+resultatenvandemeting.
Degetrokkenlijnishetresultaatvanberekening metmineralisatie.
Conclusie
Heteenvoudigemodelvandestikstofhuishouding innajaarenwinterlijkt
perspectieven tebieden;verderetoetsingblijftgewenst.
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C. Werkplan 1981
Verdererapportagetotnutoebereikteresultaten.
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A. Verslag over 1980
Uiteen28-talanalysesvanappelbladmonstersverzameld inhetC.T.teTielen
opverzoekvanditconsulentschaponderzocht,kwamduidelijkkaligebreknaar
voren.Ookanderegegevens (projectIB111)wijzenopeenaanzienlijkedaling
inkaligehaltenin1980vergelekenmetvoorgaandejaren.Eenverbandmoetwordengezochtmetdroogteinmei-junigevolgddoorovervloedigeregenvalinjuli.
Bekend isdatwateroverlasto.m.belemmerendwerktopdekaliopname.Hetwordt
steedsmeerduidelijkdathetkaligehalteinbladeren,endejaarfluctuaties
daarin,eengoedegraadmeterkunnenzijnvoordefysischebodemomstandigheden.
Opperceel22,indeproefoverdestikstofbehoeftebijverschillendeplantdichthedenenstrookbreedtes,werdbijdebladanalysevan 1979(Schonevan
Boskoop)gevondendatstikstofgebrekenmulchenvangrasopdeboomstrook,
factorenzijndiehetkaligehalteverhogen.Bemesteveldjesindebedden(hier
wordtnietgemulcht)haddendelaagstekaligehalteninhetblad.Indezeveldjestradin1980hierendaarzelfsallichtkaligebrekop.
Indeproefoverdruppelbevloeiing opperceel7komengroteverschillenvoor
inkalitoestand,endatbijbeiderassenCox'sOrangePippinenSchonevan
Boskoop.
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Inhetbewaarseizoen (1979/1980)zijnuitgebreidesmaakproevenuitgevoerd
waarbij 'smaak',zuurheid,aromaenvastheidwerdenbeoordeeld.Daarnaast
werdensuiker-enzuurgehalteinhetlaboratoriumbepaald.Erzijnbelangrijke
samenhangenmetdekalitoestand aanhetlichtgebracht,dieopvoordeconsumentgunstigeaspectenvaneengoedekalivoorzieningwijzen.Inhethalfjaarlijkserapportwerdenhieroverreedsmededelingengedaan.
Inhetseizoen1980zijninditproefveldweerverscheideneeffectenvande
kalibemestingwaargenomen.Erissedert 1975jaarlijksmet300kgK2Operha
bemest.Eendeelvanhetproefveldkreeggeenbemesting.Uitschattingenvan
afgevallenvruchtenbleekdatdebemestingdevruchtruivanCox'sOrange
Pippinwathadversterkt.Dithangtsamenmeteenietsbeteregroei,want
ookdegeschattebladstand,bladgrootteenscheutgroeiwarendoordebemestingwatverbeterd,evenalsdeboomgrootte.BijSchonevanBoskoopzijndeze
waarnemingennietuitgevoerd,maarbijditrasbleekdebemestingdebloei
enigszins tehebbenbevorderd,echteruitsluitend alstevenswaterwerdgegeven (druppelbevloeiing +++,zieprojectIB327)endanbijbomendievorig
jaarzwaarhaddengebloeid.Deopbrengstgegevensvan1980zijnnognietverwerkt.Uitdejaarlijksuitgevoerdebladanalyses isgeblekendathetbemestingseffectopdekaligehaltenvanbeiderassendoordruppelbevloeiingwerd
versterkt.
Vruchtanalysesvanbewaardevruchten,oogst 1.979hebbenookenkeleeffecten
latenzien.BijCox'sOrangePippinwerdendekaligehaltenbetrouwbaarverhoogddoordebemestingendoorvroegwatergeven(druppelen1meitot15
juni).BijSchonevanBoskoopwashetbemestingseffecteveneensbetrouwbaar
terwijltevenseenlaagK-gehaltegevondenwerdbijdebodembehandelingMC
(mechanischeonkruidbestrijding,grasopdeboomstrook).

Conclusies
Inhetrivierkleigebied tradditjaarnogalwatkaligebrekop,inhetbijzonderoppercelenmetstructuurgebreken.Hetwerdindehandgewerktdoordroogteinhetvoorjaargevolgddoorovervloedigeregenval.Alsgevolgvanhet
ontbrekenvanmulchendoorietsdrogereomstandigheden,isdekansopkaliumgebrekbijdebeddenteeltgroterdanbijenkelerijenmetgrasstroken,waarbijgrasopdeboomstrokenwordtgemulcht.Kalibemestinghadsterkerevruchtrui,beterebladstand enscheutgroeienhogereK-gehalten inbladerenen
vruchtenvanCox'sOrangePippintotgevolg.Heteffectwerdversterktdoor
druppelbevloeiing.
B.-

C. Werkplan over 1981
Ongewijzigdevoortzetting.
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A. Verslag over 1980
Proef wet twee substraten bij vier oyolamenrassen
Hetdoelvandezeproefishetbepalenvandeinvloedvanhetsubstraatopde
houdbaarheidvancyclamen.
Dezeproefwerd insamenwerkingmet ing.A.PouweropdeProeftuinLentgedaan.
Deproef omvateenveenrijkeneenkleirijk substraatenvier rassen: 'Wit'
vanKuipers, 'Wit'hybride Royal Sluis,'PerlevonZehlendorf'en'Vuurbaak'.
Deplanten zijnop18novembernaareenkasvanhetIBovergebrachtomdaar
opdehoudbaarheid tewordengetest.
B. Verschenen

publikaties

R.Arnold Bik, 1980.Effectofirrigationwater salinityonpostharvest
performanceofcyclamen grownonrockwoolandpottingcompost.Acta
Hortic.no.99,biz. 189-196.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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C. Werkplan 1981
Voortzettingproefmettweesubstratenbijviercyclamenrassen.
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d e f i n i t i e v e beëindiging
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A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen p u b l i k a t i e s
C. Werkplan komende jaar
A. B. Verschenen

(e-ind)publikatve

B. van L u i t , 1979. Onderzoek n a a r h e t optreden van kopergebrek op
bosgronden. I n s t . Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 9-79, 18 b l z .
C. -

x)

D o o r h a l e n wat n i e t van toepassing is

*
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C. Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1980
OpdeproeftuinBreezand lagin 1979eenstikstofbemestingsproefbijde
lelie 'Enchantment'metverschillendehoeveelhedenstikstofenbemestingstijdstippenomtezienmethoeveel,enwanneermoetwordenbemest.Bollenvan
dezeproef (intweeziftmaten)werdengebroeidineenkasvanhetinstituut
vandecembertotmaartenanderebollennakoelhuisbewaringvanaugustustot
november.Erwerdeenniet,eneenwelmet PG-Mix bemestepotgrondgebruikt.
Indeeerstetrekwasbijgebruikvanonbemestepotgronddegroeiforseren
debloeibeter,naarmatedeplanten,waarvandebollenafkomstigwaren,in
hetgroeiseizoenmeerstikstofindeoverbemestinghaddenontvangen.Mettoenemendebasisbemestinginhetvorigegroeiseizoenwasdegroeibijdebroei
watbeter,maarnuookalleenalsdepotgrondnietwasbemest.Inheteffect
vanhettijdstipvanoverbemestenzatweiniglijn (tabel221.1.).Indetweedetrekvanbollenvanhetzelfdeproefveldwasheteffectvandebemesting
vandepotgrondafwezig,hetschattingscijfervoordetotalebladmassawas
zelfsgemiddeld lagervoordebemestepotgrond.Methogeregiftindeoverbemestingwerdeenduidelijkbeterestandverkregen,dewerkingvandebasisbemestinginhetvorigeteeltseizoenopdebroeikwaliteitvandebollenwas
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zwak gunstig. Ooknuhad het tijdstip vanoverbemesten geen effect op de
broeikwaliteit.
In 1980werd deproef opdeproeftuin teBreezandherhaald.Debf.sisbemesting
verhoogde nuwel deopbrengst aanbollen in tegenstelling met het vorige
jaar toen geenwerking vande stikstofgift vóórhet plantenwerd waargenomen.
De overbemestingwas eveneens gunstig,maarhet tijdstipwaarop dezewerd uitgestrooid deed erniet toe.

TABEL 221.1. Effectvan stikstofbemesting op debroeikwaliteit van lelie
(schattingscijfersvoor de totale plantmassa).

Basisbem.
(kgN/ha.)

Standcijfer
Ie
6,8
6,9
7,0
7,0

Tijdst.
overbem.

Standcijfer

7,0
7,5
7,3
7,6

Ie
6,9
7,1
7,0

Standcijfer

2e trek

0
50
100
150

vr. enmid.
vr. en laat
vr.,mid. en laat

Overbem.
(kgN/ha)

Ie
0
75
150

6,6
6,9
7,1

Bemest.
potgrond

6,3
7,3
7,7

Standcijfer

2e trek
7,5
7,6
7,4

2e trek

Ie
geen
wel

6,3
7,6

2e trek
7,5
7,1

B. -

C. Werkplan 1981
Bepaling vandebroeikwaliteit inafhankelijkheidvande stikstofbemesting in
het vorige groeiseizoen envande stikstofvoorziening via depotgrond.Voortzetting van de stikstofbemestingsproef op zandgrond enuitbreiding naar een
zavelgrond.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

2598

Projectnummer

222

Projecttitel

Oplossingvanhetvraagstukvandeverwerking van mestoverschotten

Contactpersoon
Projectleider
Overige medewerkers

ir.L.C.N,delaLande Cremer
ir.L.C.N,delaLande Cremer
L.vander Veen

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1972
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 1980
Metdeoverige partnersaanditonderzoek (Pr,PAGVenICW)werdeenbegin
gemaaktmetdesamenvattingvanderesultaten overdeeerste vier proefjaren
van drie proevenmetsnijmaisbemestmet0t/m300tonrunderdrijfmestperha
per jaar.Deopbrengsten varieerdenvan10tot17tondrogestofperha,afhankelijkvanhetjaarendegegevenbemesting.Dekali-ennitraatgehalten
vandemais stegen weliswaarmetdebemesting,maar niet toteenzodanig
niveaudathiervan schadevoorhetveekanwordenverwacht.Hetsaldo tussen
mineralen-aanbodmetdemestenonttrekking doorhetgewaswordt echter positiefvanaf 50tonrunderdrijfmestperhaenstijgt evenredig metdehoeveelheid.Ditheeft geleid toteenverrijkingvanhet profiel,metstikstof
(N-miri)tot1mdiepte,metkalitot90cm,metP2°5t o t ^ c m e nm e t^ u m u s
tot 60-70 cm.Alsgevolg hiervanvond,behalvemetP20s> e e n verrijkingvan
het grondwater plaatsop1-1£mdiepte,metstikstof zelfs evenredig aanhet
berekend tekortopdemineralenbalans.Dittekortkangedurendedewinterperiode 50-60%vanhetN-min-aanbod indebodemenuitdemest bedragen.
x)
Doorhalenwat nietvantoepassingis,

Vervolgblad nr. 1 vana^txfe^XïÓiÜïXilüiKiiXXXXXIix/projectverslag1980
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :2598
Projectnummer
: 222
TijdenshetgroeiseizoenwordterweereenflinkehoeveelheidNgemineraliseerd,vaak zoveeldaterondanksdeonttrekking doorhetgewaseengrotere
hoeveelheid residualeN-minwordt aangetroffennadeoogst,dandevoorraad
waarmeebeginmei,bijdezaai,werdgestart.
Opjongeveenkolonialegrond,bemestmettot150tonperhaoplopendegiftenvarkensdrijfmestperjaaropaardappelenensuikerbieten,bleekhetCutotaalgehalteindebouwvoortot40mg/kgtezijngestegen,maarookverderin
de ondergrond tot1mdieptetezijnopgelopen.DePw-waardenophetkunstmestobjectmetevengroteP-aanvoer alsophetobjectmet150tonvarkensdrijfmestperhawaren reedstot80cmbenedenhetmaaiveld toegenomen(van
Pw28naar 105)tegenPw60bijhetdrijfmestobject.Opdezegrondsoortkan
eenoveraanbodaanfosfaatinanorganischeeninorganischevormdusvrij
sneldeondergrondverrijken.'
Bij opklimmendegiftenvarkensdrijfmestopzandgrondbleekknolselderijmeer
opdéP-enK-aanvoerdanopdestikstofbemesting tereageren.
Debewaringsverliezen overdegehelewinterperiode (oogst-april)vangekoeld
bewaarde aardappelen zijngering (3-4%).Deverliezennemenafmethogere
giftendrijfmesten/ofkunstmest-N.
Conclusies
Hoewel snijmais onder invloedvangrotegiftenrunderdrijfmestzeerhoge
drogestofopbrengstenvangoedekwaliteitblijft leveren,nopendesterke
scheikundigeveranderingeninhetprofielendedaaraangekoppeldeverrijking
vanhetgrondwatertoteenanderbemestingsbeleid.
B.C. Werkplan 1981
Voortzettingvanhetonderzoek.
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A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1980
Het onderzoek naarhet juiste tijdstip van stikstofbemestingop grasland in
het vroege voorjaarmetbetrekking totde temperatuursom (T-som)is in 1980
voortgezet.Erwerden achtproeven aangelegd op diverse grondsoortenbijverschillende vochttoestanden. Eennieuwpunt inhet onderzoekwas de bestudering
van eenmogelijk verband tussen dehoeveelheid minerale stikstof inde grond
bijT-som 200°C ende stikstofreactievanhet gras. Hiervoorwerdennog drie
extra proeven,met alleenbemesting bijT-som200°C,uitgevoerd.
Deproeven dienden tevens alspraktijkbegeleiding waarbij in samenwerking
met devoorlichtingsdienst verschillende open dagen en excursieswerdengeorganiseerd.
Indeproevenwerden devolgende objecten opgenomen:
1)Bemestingstijdstippen, afhankelijk van deT-som.Het T-somtraject waarbij
werd bemest lag tussen ca,100°C (februari)enca 475°C (april/mei).
2)Stikstofniveaus: 0, 70en 140kgNper ha enbijT-som 200°C bovendien
nog 105en 210kgNperha.

x)

Doorhalen wat niet van toepassing is.
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3)Maaienbijverschillendegroeistadia,nl.alsvroegweidegras,enalsgras
geschiktvoorkuilofhooi.
Ditvoorjaarwarenerlandelijkgroteverschillenindestijgingvandegemiddeldeetmaaltemperatuur.Zowerdinhetzuidenenwestendetemperatuursom
van200°Ceindfebruaribereikt,inhetoostenennoord-westenwasditde
eerstehelftvanmaarteninhetnoord-Oostenpasdetweedehelftvanmaart
hetgeval.
DeresultatenwijzenopeenoptimaaltijdstipvanbemestinginhetT-somtrajekt 100-250à300°C,lopendvanfebruaritoteindmaart.Uitstelvanstikstofstrooientotnamaartgafverliesaangrasopbrengst.Dehoeveelheid
mineralestikstofindegrond,gemetenindelaag0-50cmbijhetbeginvan
degrasgroei,liepuiteenvan25tot218kgNperha.Erbleekditvoorjaar
eenredelijkverband tebestaantussendezehoeveelheidmineralestikstofen
destikstofreactievanhetgras.Deresultatenvan 1980stimulerenverderonderzoeknaarditverband.
B. Verschenen
J.Postmus,1980.Destikstofbemestingvangrasland. 18.Hetverbandtussen
hettijdstipvanstikstofbemestinginhetvoorjaarendetemperatuursom.
Resultatenvanproevenin 1979.Stikstofbd8,no.94,blz.310-313.
W.H.Prins,1980.Destikstofbemestingvangrasland. 19.Deinvloedvande
hoogtevandestikstofgiftopopbrengstenkwaliteitvanvoorjaarsgrasin
1979,medegeletopdehoeveelheidstikstofindegrond.Stikstofbd8,no.
94,blz.314-318.
W.H.Prins,1980.EerstestikstofopgraslandbijT-som200.PP-MagazineJg10,
no.2,blz.23/25.
J.Postmus,J.H.Schepers,1980.Temperaturesumanddateofspring
applicationofnitrogenongrassland-resultsinTheNetherlands.
ProceedingsIntern.Symposiumon 'Theroleofnitrogeninintensivegrasslandproduction',25-29August 1980,Wageningen,blz.159.
C. Werkplan 1981
Hetonderzoekwordtlandelijkvoortgezetmet 11proeven.Doelstelling:
1.Bestuderingvanhetverbandtussenheteffectvandeeerstestikstofbemestingopdeopbrengstendetemperatuursomopdiversegrondsoortenbijverschillendevochttoestanden.
2.Begeleidingvandepraktijkdoormiddelvandemonstratiesinsamenwerking
metdelandbouwvoorlichtingsdienst.
3.Nagaanoferverbandbestaattussendehoeveelheidmineralestikstofin
degrondendeN-behoeftevanhetgras.
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Inhetprojectenverslagvan 1978ismeldinggemaaktvandeonverwacht
slechtefosfaatwerkingvandi-ammoniumfosfaattoegediendalsrijenbemesting
ineenveldproefmetmaisopkalkhoudendekleigrond.Aangezienditverschijnselbijmaisnieteerderwaswaargenomen,hebbenwegetrachtomineenpotproefditverschijnsel tereproduceren.Omdatbijeventueleammoniak-ofnitrietvergiftigingvanhetwortelstelsel destructuurvandegrondeenrolzou
kunnenspelen,werdeenpotproefaangezetmetMitscherlichpottenenmet
plastic potteninschotelcultuur,waarvaneerstgenoemde tengevolgevanhet
bovenopdegrondwatergeveneenaanzienlijkslechterestructuurvandegrond
heeftdanlaatstgenoemdepotten.Deresultaten zijnweergegeven infiguur
235.1.
IndeMitscherlichpotten blijktsuperfosfaat 'inderij'betertevoldoen
dandoordegehelepotgemengd.Bijdi-ammoniumfosfaatwasditjuisttegenovergesteld:Derijenbemestingmetdi-ammoniumfosfaat gafbijdehogerePgiften (=hogereNlfy-giften)lagereopbrengstendaneenrijenbemestingmet
superfosfaat.Ditverschijnsel stemtgeheelovereenmethetophetproefveld
geconstateerde.
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Figuur235.1.Invloedvanrijenbemestingopdewerkingvansuperfosfaaten
di-ammoniumfosfaat(NP20-52)bijtweeverschillendewijzenvanpotcultures
metP-armekalkhoudende zeeklei (Lovinkhoeve).

Bijschotelcultuur,waarslechtseenmaalperweekbovenopdepotwaterwordt
gegeven,blijftdestructuurvandegrondbeterbewaardenkandegrondbovendiensteedslosgehoudenworden.Ditkomtmeerovereenmetveldomstandigheden
ineenniettenatgroeiseizoen.Hierzienwegeenverschillentussenrijenbemestingmetsuper-enmetdi-ammoniumfosfaat,hetgeendusovereenstemtmet
vroegerewaarnemingen.Welisdi-ammoniumfosfaatdoordegehelegrondgemengd
aanzienlijkbeterdaninderij.Inhetveldisdezevergelijkingnooituitgevoerd.
Inproevenmetzwavelhoudendemeststoffenwerd zowelheteffectvandezwavelverbindingalsdatvaneencoatingmetzwavelbijeenaantalproefgewassennagegaan.
Inproevenmetgraswerd zowelineenverwarmdealsonverwarmdekasgeen
effectvanbetekenisvandecoatingopdebeschikbaarheidvanstikstofgeconstateerd.Maisenmosterdvertoondenbeideeenduidelijkereactieopzwavel;
bijmaiswasersprakevaneenoptimumcurve.Opmerkelijkwasdatzowelbij
maisalsmosterddereactieopzwavelpoedersterkerwasdanopequivalente
hoeveelhedenNa2S0^.AlleenbijmaisishetS-gehalteinhetgewasinmiddels
bepaald;ditlagmetS-poederduidelijkhogerdanmetNa2S04engecoatezwavel,
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B.C. Werkplan 1981
Overhetgedragvandeammoniumcomponentvandi-ammoniumfosfaatzulleninde
komendetijdenigedetailproevenwordengedaan.
HetonderzoekmetS-houdende stikstofmeststoffenzalwordenvoortgezet.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling
Projectnummer

IB
2791
244

Projecttitel

Betekenisvandezware-metaalcontaminatie
voordeplantevoeding

Contactpersoon

dr.W.vanDriel

Projectleider

dr.W.vanDriel

Overige medewerkers

dr.ir.K.W. Smilde

Registratienummer

Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

x

1981
1975
cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

nmdg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

^yftfflfTtvyitxtoeïtxjatyüqt
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
1. Bodemmeet xenobiotische
stoffen
De werkzaamheden aan dit project worden voortgezet onder project 351.
2. Biesboschpolders
Vanaf 1977worden jaarlijks consumptiegewassenengrondbemonsterdingedeeltenvandeBrabantse Biesboschdienaca. I960zijn ingedijktenwaarvande
bouwvoor gedeeltelijkofgeheelbestaatuitgecontamineerde riviersedimenten.
Het doelvanhetonderzoekispraktijkgegevens teverkrijgenomtekunnenbeoordelen of,eninhoeverre,eenverantwoorde teeltvanconsumptiegewassenop
deze grondenmogelijk is,vooralmetbetrekkingtotdeophopingvanzware
metalen.Ingranenenbladgewassen worden ontoelaatbaar hoge cadmiumgehalten
aangetroffen.Deoverigemetalen,zoals kwik,loodenarseen,leveren geen
problemenop.
3. Analytisch

chemische

activiteiten

x)
Doorhalenwatnietvantoepassingis,
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Hetonderzoek betreffendedecontaminatievrijevoorbehandelingvangrond-1en
gewasmonstersisvoortgezet.Erwordt geparticipeerdinverschillende internationaleuitwissel- enintercalibratie-rondes voordeanalysevanzwaremetaleningrond-,zuiveringsslib-,compost-engrondmonsters (FAO,EG, IAEA).
Inhetkadervandenormalisatiecommisie 'AtomaireAbsorptie' (311001)wordt
eenbijdrage geleverdtothettotstandkomenvannormvoorschriftenvoorde
bepalingvanzwaremetaleninwaterenslib.
4. (Sm) Cadmiumopname door het gewas
Hetonderzoekoverdecadmiumopnamedoorhetgewasuit24zand-enkleigronden,variërendinpH,gehaltenaanorganischestof,slibenCaC0 3werdvoortgezet.
Een spreidingindecadmiumgehaltenvanniet-gecontamineerdegrondenwerd
verkregen door toedieningvancadmiumals acetaat.Verderwerden enkele licht
gecontamineerde rivierslibgrondenindeproef opgenomen.Alduswerdeenspreidingindecadmiumgehaltenvandegrondverkregenvan0,04-4,95mg/kg.Na
de toetsgewassen spinazieenslawerdenditjaaraardappelenenradijsverbouwd.Detoetsingvanhetgrondonderzoekaandehandvandecadmiumopname
doorhetgewasmoetnogbeginnen.Misschienmoetenookverschillende cadmiumfractiesindegrondwordenbepaald,zoalsnaast totaalookuitwisselbaar cadmium.
5. (Sm) Cadmiumemissie in de buurt van zinkfdbrieken
Een onderzoekwerd ingesteldnaardecadmiumemissieindeomgevingvande
zinksmelterijteNeerpelt,inhetNederlands/Belgisch grensgebied.Devoorlopige conclusies luidenalsvolgt:Decadmiumgehaltenvandegrondnemenin
N.0.-richting gaandevanaf de,fabriekafvanongeveer 5,6tot0,5mg/kg
(op10kmafstand).Decadmiumgehaltenvandeaardappelknol liggenbovenhet
kritischeniveaud.w.z.0,1mg/kgopproduktbasis,totopca.4kmvande
fabriekinN.0.-richting.Bijgerst (korrel)isdithetgevaltotopca.8km
vandefabriekinN.0.-richting gaande.Voor snijmaiszijnnoggeen duidelijke
normenbeschikbaar,maarinderuwvoedersectorwordteengehaltevan0,5-0,6
mg/kg drogestof gehanteerd.Ditgehaltewordtoverschredenbijmaistotop
een afstandvandefabriekvan8km(inN.0.-richting).
B. -

C. Werkplan 1981
Voortzetting van het onderzoek.

'
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A. Verslag over 1980
Hoewel de teeltvanboomkwekerijgewassen inpottennu al een tiental jaren
wordt uitgeoefend, is tochnog onderzoek gewenst ommeer inzicht tekrijgen
indemeststof-enwaterbehoeftevan de gewassen onder deze tee1tomstandigheden.Uitgebreide proevenwerden uitgevoerd op de Boomteeltproeftuin in
Lienden.
Ineenproef met Platanus
aoerifolia,
eindmaart 1979 geplant in 5-en12literemmers,zijnalsvariabelen aanwezig tweepotgrondsoorten, drie
Osmocote-trappen, tweeperiodenmet bijbemesting metKristalon enwel of niet
overwinteren ineenplastic tunnel.Bovendien zijn tervergelijking op hetzelfde tijdstip bomen uitgeplant inde vollegrond.
Eind maart 1980werd dehelftvan debomen uit de5-literpot overgeplant
ineen 12-literpot.Hetuitlopenvan deplatanenwerd sterkbeïnvloed door de
wijze van overwinteren.Debomen uitdeplastic tunnel gaven eenvlottehergroei tezien.Slechts driebomenhaaldenhetniet en gingen dood.Van de
buiten overwinterde bomen zijn65 exemplaren van de 360doodgegaan,meer van
diewelke zijnovergeplant inde 12-liter pot danvan diewelke inde5-liter

x)Doorhalenwatnietvan toepassingis.
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emmerzijnblijvenstaan (tabel245.1.)- Debomenindemetpolyurethaan
(minipol)verrijktepotgrondgavenookmeerdodeexemplaren tezien.Bijde
zwaarder bemestebomennamdekansopnietoverleventoe.

TABEL245.1.Aantaldodebomenop 16juli 1980vandebuiteninemmersoverwinterdeplatanen.

Osmocotetrap(g)

5-literemmer

5-literemmerover
12liter

geplantnaar

potgrond
potgrond
zonder
minipol

met
minipol

4,15
8,30
16,70

4
1
6

4
5
4

gemidd.

3,7

4,3

gemi dd.
zonder
minipol

met
minipol

gemidd.

4
3
5

3
7
6

8
3
14

5,5
5
10

4

5,3

8,3

6,8

Degroeivandeplatanenwelkebuitenoverwinterdhaddenwastotinjuli
zeerslecht.Eindjuniwerdpasnieuwewortelvorminggeconstateerd,integenstellingtotdeinhetvoorjaaralsnellevormingvankiemwortelsbijdebomen
uitdeplastictunnel.Debomenuitdetunnel,welkewarenovergeplantin 12literemmersvertoondeninaugustuseenbeterelengtegroeidandiewelkinde
5-literemmerbleven.
GelijktijdigmetdeplatanenliepeenproefmetPrunus-zaailingen,maarde
bemestingsproefwerdeind 1979beëindigd.Eendeelvandebomenwerd inde
herfstvan 1979uitgeplant,derestinhetvoorjaarvan 1980.Debladstand
in 1980wasvandelaatsteduidelijkminderdandievanindeherfstgeplante.
Dezeopdekwekerijuitgeplantebomenbehieldenbijhetoprooiendein1979
gevormdewortelkluitzeergoed.
Ineenproefmet Quercus palustris werdenvierOsmocote-trappen,drieconcentratiesvanvoedingsoplossingenverdelingvandewatergiftoverdedaggecombineerd.Nahetopplantenvandeeikenop20maart 1980werddewatervoorzieningtot 13meialleenuitgevoerdmet 'schoon'leidingwater.Vanafdeze
laatstedatumwerdperboomperdag0,44 1water,alofnietgecombineerdmet
meststof,toegediend.Bijeenstanddichtheidvan 10bomenperm^betekendedit
eenkunstmatigevochtvoorzieningvan4,4mmperdag.Indecombinatievan
vochtvoorzieningmet0,25 °/00oplossingvanNutriflora-tenkalksalpeterwerd
overhetgroeiseizoenvan+ 150dagen 146kgN/hagegevenenmetdeoplossing
van0,50% 0 292kgN/ha.ToedieningvanOsmocote 18+6+12,8à9maandenwerkend,hadeenduidelijkpositiefeffectopdebladkleurvandebomen (Tabel
245.11.).WerdNutriflota-t+kalksalpeterviadedruppelbevloeiing toegediend
danwerdhiervaneengeringeffectindevormvaneengroenerebladkleurwaargenomeninvergelijkingmetdruppelbevloeiingvan 'schoon'leidingwater.Wordt
gekekennaardehoeveelhedenmeststoffendiemetdevochtvoorzieningwerden
gegeven,danwaseengrotereffectverwacht.Deuitzonderlijkhogehoeveelheder
neerslagindezomermaandenzullendooruitspoelingvandemeststoffendewerkingvooreengedeeltetenietgedaanhebben.
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TABEL245.11.InvloedvanOsmocoteenconcentratievanvoedingsoplossingop
bladkleurvandeeik.Standcijfers*)van15-9-1980.

Osmocote
(g/emmer)

ConcentratievanNutriflora-t+kalksalpeter
'schoonwater'

0,25 °/oo

0,50 7oo

Gemidd.

0
8,35
16,7
25,0

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

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

4,4
5,9
6,8
7,3

4,4
5,4
6,2

gemidd.

5,5

5,9

6,1

*)schaal:4=geel/groen,7=normaalgroen

Erbestaatbelangstellingheideinpotindehandelterverkoopaante
bieden.Inbemestingsproevenmetdehoofdvoedingselementenwerdgetrachteen
goedontwikkeldeplantteverkrijgenmaarvoorhettweedejaarwaarindeze
proevenwerdenuitgevoerdbleekdeheideweervooreengrootdeeldoodtegaan
ophetgebruiktesubstraat:finsveenmosveenSt400A0.Ditmateriaalwaste
fijnendeplantkwamomdoortehoogvochtgehalteenluchtgebreknade
periodemetgroteneerslaghoeveelheden indezomervan1980.

B. Verschenen
A.Das,1980.Overwinteringvanverschillendbemeste Corylus ooliœna inpot.
DePlantenbeurs92 (16)24jan.1980.

C. Werkplan 1981
Voortzettingvandepotproevenmetlaanbomen.Onderzoeknaardegebruikswaardevanboomschorsenafgeplagdbuntgrasmateriaal.
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A. Verslag over 1980
Hetonderzoekopde 16graslandlysimeterswerdvolgensplanvoortgezet.
Indezelysimeters zijn4verschillende grondwaterstanden ingesteldboven
dedrains.Doordatdedrainwaterproduktie indewintervrijwelgelijkis,
wordenverschillendeverblijftijdenvanstikstofinhetgrondwatergecreëerd.
Detransportafstandvandeionendoorhetgrondwaterisnamelijkgroternaarmatedegrondwaterstandhogeris.Uitdeproefresultatenbleek,datdestikstofuitspoeling,bijhetzelfdebemestingsniveau,groterwerdnaarmatede
grondwaterstandlagerwas.Datgeldtnietvoordeuitspoelingvanchloride
(tabel 250.1.).Ditwijsterop,datonderdezeomstandighedendedenitrificatieverliezenkleiner zijnnaarmatedeverblijftijdvanNindeverzadigde
zonekorteris.Dezeresultatenzijnviaeenposternaarvorengebrachtophet
symposiumvande"EuropeanGrasslandFederation"datdezezomerinWageningen
werdgehouden.
NaaraanleidingvanvragenvanhetCADvoorBodemaangelegenheden indeLandbouwwerd getrachteenschattingtemakenvandehoeveelheidmineraleNdie
inhetvoorjaaropgraslandnogbeschikbaar isendieafkomstigisvaneen
x)
''Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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hoeveelheidkunstmest-Ndieinhetnajaarwerdgegeven.AandehandvandeNopnamedoorhetgewasindeeerstetweesnedenwerdgeschatdatinhetvoorjaargemiddeld (over 12objectenenin9jaren)nogruim40%overisvande
kunstmest-Ndieinhetnajaarwerdgegeven.

TABEL 250.1. N- en Cl-opname door het gewas, uitspoelingsverliezen en de N/Cl-verhouding in drainwater op lysimeters
met verschillende grondwaterstanden.

Periode

Grondwaterstand

Aantal
lysimeters

15/3/71
1

tot
15/3/74
15/3/74

2

tot
15/3/79

Bemesting

Opname door

Uitspoel ngs-

Na/Cl ver-

incl. regenval
kgha -*Jr -1

hetgewas

verliezen ,

houdingin

ir -1

kgha" 1.

r-1

beneden

boven

maaiveld

drains

cm

cm

N

Cl

N

Cl

N

Cl

4
4
4
4*

35
60
85
110

85
60
35
10

242
242
242
242

300
300
300
300

155
161
151
174

127
120
107
113

5
7
22
30

208
225
232
200

4
4
4

35
60
85

85
60
35

238
238
238

300
300
300

159
176
164

119
113
95

4
5
12

173
174
200

0,023

60
110

60
10

382
382

300
300

329
274

197
133

2
26

94
177

0,021

1*
1*

kgha'

'Op vier lysimeters verschilde de bemesting gedurende de eerste periode (1) met die van de tweede(2); voor de tweede periode
staan slechts twee van deze lysimeters in de tabel.

Opde8bouwlandlysimeterswerdditjaarvoordevijfdeachtereenvolgende
keerhetgewassuikerbietenverbouwd.Debietenopbrengstvandezelysimeters
begintdelaatstejarentedalen,evenalsdesuikeropbrengst.Ophet0-veldje
waszelfsnauwelijkssprakevaneenopbrengst.Erzaldaaromoverwogenworden
omeenvruchtwisselingsschemategaangebruikenmetgewassendieeenhoge
stikstofbehoeftehebben.

B. Verschenen

publicaties

T.A.vanDijk, 1980.Nitrogenlossesfromsoilsundergrassasaffectedby
residence timeinthegroundwater-Lysimeterresults.ProceedingsIntern.
SymposiumEur.GrasslandFed.on"Theroleofnitrogeninintensive
grasslandproduction",Wageningen,biz.170'.

C. Werkplan 1981
De 16graslandlysimeters zullenwordenafgebrokenteneindeeenstikstofbalans
tekunnenopmaken.Deingevuldegrondwordtdaarbijlaagsgewijzeuitgegraven
ennadrogenenhomogeniserenbemonsterd.
Opde8bouwlandlysimeters zalhetonderzoekverdervervolgdworden.

drainwater

0,024
0,031
0,095
0,150

0,029
0,060

0,147
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C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
Voorhetwassenvangewasmonstersiseen"wasstraat"gebouwd,waarbij geen
contaminatievandemonsters plaatsvindt.
Voorhetwassenvangewasmonstersisookeennieuweaansluitingophetwaterleidingnetaangelegd,waarbijdeleidingenvankunststof zijn.Hetisdebedoelingdatdegewasmonstersvoor zwaremetalen-enspoorelementen-onderzoek
voortaanmetwateruitdeze leidingwordengewassen.
Indepraktijkblijktdewaterverzorging d.m.v.deschotelcultuur tochnog
wel problementegeven.
Deklimaatregeling indekassenisinbedrijf gekomen.
B. C. Werkplan 1981
Dw commissie "Verbeteringwerkmethodenpotproeven"isweer opnieuw ingesteld
omdeproblemen ronddewaterverzorging tebestuderenennaareenoplossingte
zoeken.
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A. Verslag over 1980
1. Inhet veenweidegebied vanFriesland komenvrij groteoppervlakten grasland voormet eenuitgesproken lagepH.Veelal isechter dekwaliteit van de
zode goed. Bij grondonderzoekwordt,gezien de lagepH,een forse kalkgift
geadviseerd. Hoeveelheden van 556 tonkalk zijn geenuitzonderingen. De
vragen die zich aandienen zijn o.a.:
- kan een zode dergelijke forsekalkgiften verdragen? (Depraktijk durft
niet verder te gaan dan 1à 1^tonkalk per jaar.)
- is een dergelijke forse bekalkingwelnodig op veengrasland?
Inhetnajaar van 1978is teOldelamerop eenperceel grasland eenkalkproefveld aangelegd metnegenkalkobjecten. In 1979bleek dat dejaaropbrengst aan
drogestof werd verhoogd door 2,4of 6 tonkalk inhetnajaar van 1978gegeven. Een delingvan 4of 6 tonkalk overnajaar '78envoorjaar '79gaf in
1979 een opbrengstverlaging. In 1979werd geen interactie tussenNenkalkgift
waargenomen. Tabel 253.1. laat zien dat in 1980eenduidelijke interactie
aanwezig is. De resultaten van 1979 en 1980 laten dus geen eenduidige conclusies toe,maarhet grondonderzoek kanmogelijk nog inzicht geven.

x)Doorhalenwatniet van toepassing

is.
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TABEL253.1.Relatieveopbrengstenin1980.
HoogN- -niveau

LaagN- -niveau
ton kalk

ie+2e
snede

3e+4e
snede

5e+6e
snede

Totaal

ie+2e
snede

3 e +4 e
snede

5 e +6 e
snede

Totaal

0
2
1x4 of6
2x2 of3
4x1 of1|

100
108
105
111
115

100
103
107
105
106

100
100
104
102
103

100
104
105
106
108

100
98

100
96

100
101

100
98£

96

103

99

)

)98
)

DetabellaatziendatbijhetlageN-niveau (ca.250kgN)ereenduidelijk
positiefeffectisvandebekalking.Delingvan4 à 6 tonkalkgeeftvooral
bijdevoorjaarssnedeeenduidelijkeopbrengstverhoging.BijhethogeN-niveau
(totaal450kgN)isheteffectvanbekalkingenigszinsnegatiefterwijl
delingvankalkinmeerderegiftengeenverschilleninopbrengstgeeft.
2. Omeenindrukteverkrijgenoverdekalkverliezenopkleibouwlandzijn
willekeurigeenaantalzwareenlichtekleigrondenuithetenormemateriaal
aankalkproefvèldengekozen.DeformulesvoorhetverloopvandepHindetijd
(voorpH-KClwaardenlagerdanca.6,8)zijn:
zwareklei:549waarnemingen:pHna=0,9356xpHvoor+0,30877 pH ev =4,8
lichteklei:276waarnemingen:pH n a =0,9068xpHvoor+0,47268 pH e v =5,1
OmdatopkleigrondenmethogepH'seenzekerehoeveelheidvrijekoolzurekalk
voorkomtishetcorrecterommethetrelatievebasengehaltetewerken:rb=
(S+20xCaC03%):T.
0,0981616
n=1008
rbr ,=0,87926-„xvrb.
zwareklei n-.^v,~
'•"na
r
0,0950639
lichteklein= 128rbna=0,86815 __vr xrb.
kleigrond (gem.)rbna=0,878008x rb vr +0,0978126

rb ev =0,81
rb ev =0,72
rb ev =0,80

Indienmetdegemiddeldeformulekalkverliezenwordenberekenddankomen
dezeovereenmetdekalkverliezendieindeNederlandseliteratuurwordenvermeld.Omopeenslempgevoeligezavelgrond eenpHvan7,2 tehandhaveniseen
jaarlijkseonderhoudsbekalkingvanca.800kgCaOnodig.Omopeenzware
kleigrondverzekerd tezijnvaneengoedeactuelestructuurzouvolgensde
nieuwsteinzichteneenpHvanminstens 7,0gewenstzijn;omdezepHtehandhaveniseenjaarlijkseonderhoudsbekalkingvanca.1300kgCaOnodig.

B. Versahenen

piiblikaties

H.Loman, 1980.Fijnheidenhardheidvankalkmeststoffen.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota81,21blz.

C. Werkplan 1981
1.Voortzettingbestaandeproeven.
2.Verslaggevingpotproefmetkalkfracties.
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A. Verslag over 1980
Devolgendeonderditprojectvallendeproevenwerdenvoortgezet:
IB 5808: sinds 1948lopendevakkenproefmetVAM-compost,toegediend inhoeveelhedenvan0,10,20,30en40tonperha,omdetweejaarindeperiode
1948/1971 enjaarlijks indeperiode 1971/1980,aanzesverschillendegrondsoorten (driezandgrondenmetverschillendhumusgehalteendriekleigronden
metverschillend slibgehalte).ErzijnnupH-trappenaangebracht.
IB 6074: sinds 1972lopendeproefmetjaarlijksetoedieningvanverschillendehoeveelhedenzuiveringsslibvanAlmelo (hooggehalteaancadmiumennikkel)
enAlkmaar (laaggehalteaanzwaremetalen)aanbouwlandgewassenengrasland
opeenzandgrond,invatenmeteeninhoudvan140litermetopvangmogelijkheidvoordrainwater.
IB 6075: sinds 1972lopendeproefmetzesuitgerijpteslibsoorten(Apeldoorn
Assen,Eindhoven,Heerlen,Leeuwarden,Leiden)alssubstraatvoorhetgewas
enmetéénslibsoort(Leeuwarden)alsgrondverbeteringsmiddelvooreenlichte
zandgrond eneenzwarerivierkleigrond (mengverhoudingengrond/slib:100/0,
x
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95/5,90/10,80/20,60/40,30/70en0/100volumeprocent),invatenvan140
liter.
IB 6077: alsIB6075,maarmetVAM-compostenmengverhoudingengrond/compost
van 100/0,95/5,90/10,80/20,50/50en0/100volumeprocent.
IB 6109: sinds 1972wordtinvoorafontwaterd slib (HeerenveenenLeeuwarden)
invatenvan140liter,dechemischesamenstellingvandrainwateronderzocht
tijdenshetverloopvanhetrijpingsproces.
UitderesultatenvanIB6075enIB6077bleekdatbij100%slibofcompost
decontaminatievanhetdrainwater inheteerstejaar20-100maalzogrootwas
alsbijnormalegronden.Inhetzesdejaarwasdezecontaminatienog 1-5maal
zogroot,tenzijhetdrainwater zuurwas.Decontaminatiewerd sterkverlaagd
alsslibofcompostwerdengemengdmetzand-ofkleigrond.InIB6074gaven
jaarlijksegiftenvloeibaar zuiveringsslib inhoeveelhedenvan l\-22\ ton
drogestofperhaopzandgrond toenemendegehaltenaanN,Ca,S,MnenZnin
hetdrainwater,afhankelijk vandechemischesamenstellingvanhetslib.De
fosfaatwerkingvannormaalzuiveringsslibbleekuiteentelopenvan20-100%
tenopzichtevanmonocalciumfosfaat.Metferrichloridegedefosfateerdslibhad
eenslechtefosfaatwerkingintegenstelling totmetkalkgedefosfateerdslib.
Voorts isgeblekendatbijeenoverigensgoedegewasgroeiopmetzuiveringsslibofcompostbemestegrond,degehaltenaanzwaremetaleninhetgewasal
hogerkunnenzijndanvoordegezondheid•vanmensofdieracceptabelwordtgeacht.
AGM316, BEM265, FE 86, KL 289, RH 400 en W 158: sinds1976lopendeproeven
metzuiveringsslibnaarratovan 10en20tondrogestofperhapertweejaarop
akkerbouwgronden,opdeproefboerderijenA.G.Mulderhoeve,VanBemmelenhoeve,
Feddemaheerd,DeKandelaar,RusthoeveenWijnandsrade.
IB 6275: sinds 1978lopendonderzoeknaarheteffectvanverontreinigingvan
degrondmetruweaardolieuitSchoonebeekopdegrondwaterkwaliteit.Het
onderzoekwordtuitgevoerdmetbehulpvanbuizenmeteendoorsnedevan40cm,
dieinlagenvanverschillendediktemetondergrondgevuld zijnenwaaropeen
bouwvoor isaangebracht,diemetverschillendehoeveelhedenruweaardolie
verontreinigd is.Totnogtoeisergeenduidelijkecontaminatievanhetgrondwatervastgesteld.
IB 2477: sinds 1978lopendeveldproefoverheteffectvanverontreinigingvan
degrondmetruweaardolieuitSchoonebeekopdegroeivanhetgewas.Hetnadeligeffectvanviergewichtsprocentruweaardolieindebouwvoorbedroegvoor
zomergerstenstoppelknollenin1978en1979respectievelijk 60,45en57en
20%.In1980gafhetmetaardoliebehandeldeobjectechtereenverhogingvan
10%bijdeknolopbrengstvanaardappelen.
InsamenwerkingmethetTNO-InstituutvoorMilieuhygiëneenGezondheidstechniekteDelftisopverzoekenvoorrekeningvanhet"CentreEuropeen d'Etudes
desPolyphosphates"(CEEP)een(nieuw)onderzoekbegonnennaarheteffectvan
defosfateringopdehoeveelheid (beschikbaar)fosfaatenzwaremetalenin
zuiveringsslib (IB6355).Degemiddeldewerkingscoëfficiëntenvoordewerking
vanhetfosfaatuitdeslibsoortentenopzichtevanmonocalciumfosfaatineen
potproefvoordeeerstetweesnedenEngelsraaigrasstaanintabel254.1.
Normaalslibblijktopzandgrond eenwerkingscoëfficiënttehebbenvan84tot
89%enopzavelvan45tot71%.Voordefosfateringsslib (metferrichloride)
ligtdecoëfficiëntvoorzandgrond tussen49en73%envoor zaveltussen39en
55%.DezeverschillenhoudenverbandmetdepHvandezegrondenenmethet
kalkgehalte.
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TABEL254.1.WerkingscoëfficiëntenvoorP2°5uitzuiveringsslibsoortenvoor
tweesnedenEngelsraaigrasindepotproefIB6355in1980.

Werkingscoëfficiënt
(%)

Slibsoort

Bodegravennormaal
Bodegravendefosfatering
Goudanormaal
Goudadefosfatering
Nieuwveennormaal
Nieuwveendefosfatering

opzand

opzavel

84
65
89
49
84
73

66
45
45
39
71
55

Erismedewerkingverleend aanactiviteitenvande"SubcommissieGroningen"
ende"SubcommissieAardappelmeelindustrie".
Op 10en11junihebbendewerkgroepen4en5vandeGezamenlijkeEEG-Actie
ZuiveringsslibeenbijeenkomstteGroningengehouden.Op 12en13junikwamen
ie slib-werkgroepen4en5,tezamenmetledenengenodigdenvandeEEG-Actie
DierlijkeAfvalstoffen,bijeenvooreen"Seminaronphosphorusinsewage
sludgesandanimalwasteslurries".
AandeskundigenvandeProvincialeWaterstaatvanDrentheenvandeFriese
tfilieuraadwerdadviesgegevenoverlandbouwkundigegebruiksmogelijkhedenvan
aitafvalstoffenteproducerencompost.Doortweestagiairs vandeHogere
LandbouwschoolteGroningenwerdendegegevensverzameldvanIB-proevenover
effectenvanverschillendevormenvanresp.zinkenkoper (oplosbaarzout,
zuiveringsslib,stadvuilcompost,havenslib)opzinkresp.koperingrond,gewas
enwater.
Doordriestagiairswerdenverslagengeschreven,nl.:
k. Floris:Koperingrond,gewasenwateronderinvloedvankoperinhuisvuilcompost,zuiveringsslib,havenslibenoplosbarekoperzouten,enP.L.C.M,
lenkens:Inleidend onderzoeknaarheteffectvandefosfateringopdebeschikDaarheidvanfosfaatenzwaremetaleninzuiveringsslib,enH.deVries:Zink
Lngrond,gewasenwateronderinvloedvanzinkenhuisvuilcompost,zuiveringsslib,havenslibenoplosbarezinkzouten.

3. Versohenen

publikaties

P.L.C.M.HenkensenS.deHaan,1980.Onderzoeknaardegebruiksmogelijkheden
vanzuiveringsslibvanAlmeloenAssenalsmeststof,grondverbeteringsmiddel
ofstortmateriaal.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota84,49blz.
.deHaan,1980.Defosfaatwerkingvanzuiveringsslib enstadsvuilcompost.
Bedrijfsontwikkeling 11,blz.195-202.
.deHaan,1980.Theuseoftownrefusecompost(TRC)andsewagesludge(SS)
asorganicfertilizersorsoilconditioners intheNetherlands.Proceedings
ofthecongress:SludgeProblems 1980,DumTechnikyCSVTSOstrava,CSSR,blz.
82-90.
,deHaan,1980.DiechemischeZusammensetzungvonDrainwasserausmitKlärschlammundMüllcompostbehandeltenBöden.Landwirtsch.Forsch.33,blz.166—
178.
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S.deHaan,1980.Sewagesludgeasaphosphatefertilizer.Phosphorusin
Agriculture.34.78,biz.37-44.(OokinhetFransverschenen.)
S.deHaan,1980.Huisvuilcompostenzuiveringsslib alsmeststof ofgrondverbeteringsmiddel.HandboekvoorMilieubeheer.DeelIV-BandII7.2.2.,blz.1-13.

C. Werkplan 1981
Hetlopendeonderzoekwordtvoortgezetenverkregenresultatenzullenzoveel
mogelijkwordengepubliceerd.
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A. Verslag over 1980
Het aquatisch onderzoek over zwaremetalenwerd in samenwerking met het
Waterloopkundig Laboratoriumuitgevoerd. Inhet bijzonderwerd aandachtbesteed aanhet gedrag van zwaremetalen bij deovergangvan riviernaar zee,
deproblemen vanhetRotterdamse havenslib enaan debetekenis van fosfaatvervangers inwasmiddelen voorhet gedrag van dezemetalen.Het analytisch
chemisch onderzoek was inhet bijzonder gericht op de ontwikkeling van meer
gevoelige technieken voor debepaling van demetalen inwater,zowel totaal
als inbepaalde bindingsvormen.

(a)Procesmatig onderzoek

Sahelde-estuarium

VanafRupelmondeinBelgië totVlissingen zijnop een 12-tal lokaties in de
Schelde enWesterschelde afgezette slibmonsters verzameld en onderzocht op
zware metalen en fosfor. Door de rivierwordt sterkmet metalen en fosfor
belast slib n a a r d e zee afgevoerd envanaf de zeewordt relatief "schoon"
slib naarbinnen getransporteerd. Daardoor neemt de zwaremetaal-en fosfor-
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belasting van het slib af in zeewaartse richting. In het rivierslib zijn' de
gehalten 3 (Ni) tot 40 (Cd) keer zo hoog als in zeeslib.
Op een 7-tal lokaties in het estuarium zijn gedurendeéén getijcyclus oppervlaktewater en zwevend slib bemonsterd (13 monsters per lokatie). Wanneer de
metalen en het fosfor zich conservatief zouden gedragen wordt voor oppervlaktewater een lineair verband tussen het gehalte en de s a l i n i t e i t verkregen
en voor zwevend slib een lineair verband tussen het gehalte en het percentage
zeeslib. Uit het onderzoek is gebleken dat geen van de metalen noch fosfor
zich conservatief gedragen. IJzer en fosfaat precipiteren uit het water
tussen 2 en 6 /o.as a l i n i t e i t en mangaan tussen 10 en 17% 0
De zware metalen daarentegen' desorberen van het slib in het saliniteitsgebied van 10 tot 25 / 0 0 (afhankelijk van het metaal) en gaan in het omringende
water in oplossing.
Het doel van deze onderzoekingen is o.a. het op jaarbasis opstellen van
massabalansen voor het estuarium. Het is echter moeilijk omdeze sluitend te
maken, als gevolg van verschillen in metalen-en P-gehalten van afgezet en
zwevend slib bij gelijke rivier-/zeeslibverhouding. De bernonsteringstechniek
voor zwevend slib (afscheiding van het slib in een doorstroomcentrifuge) is
hier waarschijnlijk debet aan. Mogelijk wordt bij het zwevende slib een
fractie meebemonsterd, rijk aan metalen ën fosfor, die niet tot afzetting komt
(b) Kwaliteitsonderzoek baggerspecie Rotterdamshavengebied
In het Rotterdamse havengebied is een regelmatig terugkerend onderzoek, naar
de zware metaal- en fosforbelasting van baggerspecie uitgevoerd. Evenals in
het Schelde-estuarium nemen in dit havengebied de metaal- en fosforgehalten
af in zeewaartse richting.
Ten opzichte van het voorgaande onderzoek in 1977 zijn in het Rijn-, Maasen Waalhavengebied (oostelijke havens) de gehalten aan Cu en Hg iets gedaald
en is het gehalte aan P iets gestegen. In het Botlekgebied (middenhavens) is
een geringe daling van de gehalten aan Cu, Cr en Hgwaargenomen. In het Europoort-Maasmondgebied zijn de gehalten aan Cu en Hg gedaald en zijn de gehalten
aan Cd en P toegenomen. In de le en 2e Petroleumhaven daarentegen zijn alle
gehalten in 1980 lager dan in 1977, hetgeen geweten wordt aan een daling van
het percentage rivierslib in deze havens. De afname is het sterkst voor Cr
en het geringst voor P.
De resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat tussen 1977 en 1980 de Cu-,
Cr- en Hg-gehalten van Rijnslib zijn gedaald en dat het P-gehalte van dit slib
in deze periode is gestegen.
(c) Storting van havenslib in het Oostvoornse Meer
In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van de mogelijkheid het Oostvoornse Meer (voormalige Brielse Gat) ten behoeve van de recreatieve bestemming te verondiepen met baggerslib uit de Rotterdamse havens. In het verslag
over 1979 is verder beschreven hoe doormiddel van proefstortingen met havenslib werd vastgesteld in welke mate hierdoor het Oostvoornse Meer met zware
metalen en pesticiden wordt belast.
In 1980 werd via modelberekeningen nagegaan in hoeverre de kwaliteit van
het oppervlaktewater van het Oostvoornse Meer verslechtert voor wat betreft
zuurstof, ammonium en fosfor, na het storten van havenslib in dit meer. In
de berekeningen zijn processen als biochemisch zuurstofverbruik, i j z e r ( I I ) en mangaan(II)-oxydatie, n i t r i f i c a t i e , denitrificatie en fosfaatadsorptie gesimuleerd. Deze processen treden op wanneerdoor consolidatie van het gestorte
slib het qua chemische samenstelling sterk van oppervlaktewater verschillende
poriënwater uit het slib wordt geperst. De belangrijkste variabelen in de
berekeningen waren de opvullingsduur van het meer (7, respectievelijk 25 jaar)
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het soortslib (Maasmond-,Botlekhaven-enWaalhavenslib)endedichtheidvan
hetslibopdehavenbodem (1150en1200kg/m^).
Erisaangetoonddatdezuurstofconcentratieminimaaltot65%vandeverzadigde zuurstofconcentratiezaldalen.Deammonium-enammoniakconcentraties
zullentotvlakbijdevoor oppervlaktewatervolgenshetIndicatiefMeerjaren
Programma (IMP)aangegevenrichtlijnenkunnenstijgen.Defosfaatconcentratie
zalzeer tijdelijkdeIMP-richtlijnkunnenoverschrijden.
(d) Invloed van fosfaatvangers in wasmiddelen op het gedrag van zware metalen
Eenliteratuuronderzoekwerduitgevoerd naardeinvloedvanfosfaatvervangers
inwasmiddelen (waaronderNTA,nitrilotriazijnzuur)ophetgedragvanzware
metaleninhetaquatischemilieu.
De invloedvanNTAopdemetalenisdrievoudig:
*hetcomplexeertdeopgelostemetalen,
*hetmobiliseertmetalenuithetzwevendeenafgezetteslib,
*hetverhindertdeadsorptievanopgelostemetalenaanslib,alsgevolgvan
complexvorming.
DeconcentratiesaanNTAdiebij toepassingvandezestofindeRijnverwacht
kunnenworden,liggeninhetgebiedwaarin effectenbeginnenoptetreden.
Ditkanwordenafgeleiduitindeliteratuurbeschreven laboratoriumproeven
met slibsuspensies.
Naar aanleidingvandezestudiewordt aanbevolenomonderrealistischeNederlandseomstandigheden(pH7-9,lageslibconcentratie,NTA0-5mg/l)de
invloedvanNTAophetgedragvanzwaremetalenteonderzoeken.
(e) Analytisch chemisch onderzoek
Deresultatenbetreffendeontwikkelingvanmeergevoeligetechniekenvoor
debepalingvanzwaremetaleninwater,de"speciation"vanmetaleninwater,
debepalingvanHginslibendeopzetvaneenwaterkwaliteitsmeetsysteem
metdataverwerking.
Dedetectiegrenzenvooreenaantalmetaleninwaterdoormetingmetgrafietoven-atoomabsorptiespectrofotometriezijnnuinyg/1:Cd•0,06,Cu=0,35,
Ni=0,4,Pb=0,5enZn-0,6.Doormiddelvanvoltammetrischeanalyseis
inhetbijzondervoorPbeenlageredetectiegrensbereikbaar.
Vandemogelijkhedenomzwaremetaleninwaternaarorganischebindingsvormenteonderscheiden,biedtmomenteeldegelpermeatie chromatografieperspectief.UitRijnwaterwerdeninditverband tweeorganischefractiesgeïsoleerd,
nl.metmolecuulgewichten >,30.000en1500-6000.Aanhetmetvoldoendegevoeligheid analyserenvandezefractiesopzwaremetalenwordt thansverdergewerkt.
Eenmethodewerd ontwikkeldwaarbijmetbehulpvanatoomabsorptie-spectrofotometrie (metkwartscuvet)Hginslibmeteengemiddeldedetectiegrensvan
0,15 yg/gtebepalen.
Veelaandachtisbesteedaandeontwikkelingvaneenwaterkwaliteitsmeetsysteemmetdataverwerking,tenbehoevevanhetprocesmatig onderzoekover zware
metaleninzoetenzoutwater.Inditverband kunneninsituencontinudiepte*
pH,geleidbaarheid/saliniteit,zuurstofgehalteentemperatuurwordengemeten.
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•publi.katies

Deinvloedvaneengipslozing terhoogtevanTerneuzenopdegehaltenaan
zwaremetalenenfosfaatinzwevendenafgezetslibindeWesterschelde.
WaterloopkundigLaboratorium,Delft.M 1650(1980)10pp.+bijl.
Geochemischenhydrologischonderzoeknaarhetgedragvanzwaremetalenen
pesticidenindeBroekpolder.WaterloopkundigLaboratorium,Delft.M 1478
(1980)74pp.+bijl.
ZwaremetalenenfosforinbodemprofielenuitdeI een2 ePetroleumhaven.
WaterloopkundigLaboratorium,Delft.M 1719(1980)4pp.+bijl.
Invloedvanfosfaatsubstituentenopmetaalconcentraties indeNederlandse
wateren;verslag literatuuronderzoek.WaterloopkundigLaboratorium,Delft.
R 1530(1980)36pp.+bijl.
ZwaremetalenenfosforinafgezetslibinhetRotterdamsehavengebieden
enkelezoutwaterlokatiestenoostenenzuidendaarvanin1979-1980.WaterloopkundigLaboratorium,Delft.M 1717(1980)23pp.+bijl.
InventarisatievanmetaleninslibuithetEems-Dollardestuarium.WaterloopkundigLaboratorium,Delft.R 1529(1980)11pp.+bijl.
ZwaremetaleninbodemslibuithetVeersemeer.WaterloopkundigLaboratorium,
Delft.M 1729(1980)4pp.+bijl.
MilieuchemischeaspektenvanhetstortenvanbaggerslibuitdeMaasmond,de
Botlek-endeWaalhaveninhetOostvoornseMeer.WaterloopkundigLaboratorium,Delft.M 1501/M1549(1980)98pp.+bijl.

C. Werkplan 1981
Erzalwordengewerktaandevolgendeonderwerpen:
1.DezwaremetalenhuishoudingvandezoetwaterbekkensIJsselmeerenHollands
Diep-Haringvliet.
Vanditzeeruitgebreideonderzoekwordenthanseenaantalgeochemische
deelprocessengemodelleerd.Verderisaangevangenmetonderzoeknaarde
bindingsvormenvanmetaleninwater,tecombinerenmetopnamestudiesdoor
biotainderelevantegebieden.
2.ZwaremetalenopdebodemvandeNoordzee.
3.ZwaremetalenindeWaddenzee.
4.ZwaremetaleninhetGrevelingenbekken.
5.Aandachtvoordezware-metalenproblematiek vanafvalstoffenvansteenkoolverbranding.
6.Onderzoekover"speciation"vanzwaremetaleninwater.
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A. Verslag over 1980
Hetbegeleidend onderzoeknaardebodemstructuur opdevruchtwisselingsproefveldenop"deSchreef"enbijhetPAGV teLelystad werd voortgezet.Debedoelingvanditonderzoek isnategaanofeenvereenvoudigingvanhetbouwplanmetdedaarbijbehorende teelttechnische maatregelen gevolgenkanhebben
voordestructuurvandegrond enhoeeventuelemoeilijkheden opditterrein
kunnenwordenvoorkomen.Op"deSchreef"warendeverschillen inbewerkbaarheid inhetvoorjaar zeer gering eneeninvloedvanderotatie konnietwordenvastgesteld.Deverschillen inactuele structuurwarenvrij grootenwerdenvooralveroorzaakt doorverschillen invoorvrucht.Opmerkelijk opdit
proefveld isdevrijplotselinge teruggang instructuur enkele jaren geleden
(figuur 256.1).
Ophetproefveld teLelystad worden zeernauwe bouwplannen (1-,2-en3jarige rotaties) toegepast enwordtverder nagegaanofeventuele ongunstige
effecten door eenaangepaste grondbewerking ofdoor organische bemesting
(champost)kunnenwordenvoorkomen.
Tabel 256.1 laat enkele resultatenvanhetin1980verrichte structuuronderzoek zien.
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Figuur256.1.Visuelestructuurbeoordelingop"deSchreef".

TABEL256.1.Resultatenvanhetin 1980verrichtestructuuronderzoek.

Rotatie

Bew.

Suikerbieten

Aardappelen
vochtgehalte
voorjaar

zomer

por. vol.%
vol. water

pF2
lucht

vochtgehalte
voorjaar

zomer

por. vol.%
vol. water

pF2
lucht

1
2
3

P
P
P

25,1
23,2
23,4

27,0
24,8
26,1

52,5
52,8
52,8

33,9
31,0
32,6

18,6
21,8
20,2

25,3
23,3
24,8

28,0
27,1
26,9

51,1
51,2
50,6

36,1
34,9
35,2

15,0
16,4
15,6

2
2
2

R
C
P

24,3
23,7
23,2

25,9
26,6
24,8

56,1
53,7
42,8

30,1
32,4
31,0

26,0
21,3
21,8

25,1
24,8
23,3

27,9
28,2
27,1

56,4
52,7
51,3

32,1
35,2
34,9

24,3
17,5
16,4

Rotatie 1 =ieder jaaraardapp elenof bieten
M
2 =afwisselend aardappelenenbieten
II
3 =suikerbieten-w.tarwe-aardappelen

Bewerking
P= ploegen
C= cultivateren
R= rijbanen+cultivateren

Hetblijktdatderotatiegeeninvloedheeftophetporiënvolumedattijdens
degroeivandeaardappelenenbietenaanwezigis:Opvallend ishetwatlagere
vochtgehalteinvoorjaarenzomeropdestrookmetde2j.rotatie.Mogelijk
speeltdaarbijdeheterogeniteitvanhetperceeleenrol.Dewijzevangrondbewerkingheeftweleenduidelijkeffectopdestructuur.Bijtoepassingvan
hetrijbanensysteemblijftdegrondveellosser (hogerporiënvolumeenluchtgehalte).Verderblijktdatploegeneenietsvastereendrogeregrondgeeft
dancultivateren.

Vervolgblad nv. 2 van itilh^nS^IÙlSX^^^M/vroiectveTslag
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Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :3005
Pfojectnummer
:256
OokditjaarkonopproefveldeninWieringerwerfenbij Callantsoog geen
nadelig effectvangrondontsmettingopdestructuurvandegrondwordengevonden.Mede gezienderesultatenvanvoorgaande jarenenopandereproefobjecten lijktdeuitspraak gerechtvaardigd datgrondontsmetting geennadeligegevolgenheeftvoordegrond.
Conclusie
Bijonderzoekopproefveldenmetverschillende
bouwplannen inO.Flevoland,
werdoplangere termijngeenachteruitgangvandestructuur gevondenbijhanteringvaneennauwbouwplan.Toepassingvanandere grondbewerkingssystemenof
ruimere organische bemestingomhetverwachte structuuronderzoek bijnauwe
bouwplannenoptevangen,lijktdanookniet noodzakelijk.
Grondontsmetting,
zelfsbij geregelde toepassing,blijktdestructuurook
nietongunstigtebeïnvloeden.
B.C. Werkplan 1981
Voortzettingvanhetonderzoekopdevruchtwisselingsproefvelden op"de
Schreef"enbijhetPAGV.Uitbreidingvandergelijk onderzoekopderegionale
vruchtwisselingsproefvelden opdeFeddemaheerd enteWestmaas.
Afsluitingvanhetgrondontsmettingsonderzoek doorhetopstellenvaneen
rapportenschrijvenvaneenpublikatie.
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Instelling
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Registratienummer

3009

Projectnummer

260

Projecttitel

Onderzoekvanfysische en chemischekwaliteitvan handelspotgronden

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.R.Arnold Bik

Overige medewerkers

N.A. Straver

Tijdstip van afsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1975

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

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

A. Verslag over 1980
Substratenproef

bij Codiaevm (uitgevoerd

door N.A.

Straver)

Vezelturf,dieals substraatcomponent wordt gebruikt,dreigt erg schaars te
worden.Hetdoelvandezeproef isvervangendemiddelenvoor dezeveensoort
tevinden.
Indezeproefwerdendevolgende tiensubstratenmet elkaarvergeleken (tuinturf = tt;turfstrooisel= ts;vezelturf =vt;boomschors =bs;poly-urethaanvlokken=pu;steenwolvlokken=sw):
1.30%tt+30%ts +40%vt (= controle)
2. 30%tt+30%ts+ 20%vt + 20%sw
3.30%tt+30%ts+ 40%sw
4. 30%tt+30%ts+ 20%vt + 20%pu
5.30%tt+30%ts+ 40%pu
6. 30%tt+ 30% ts+ 20%vt + 20%bs
7. 30%tt+30%ts +40%bs
8.30%zachte turfbrokjes +30%vt + 40%grof ts
9. eenhandelspotgrond (mengselMaarse)
10. 60%tt+ 40%ts

?

Vervolgblad n r . 1

van S8ÄXXXXp£ä^aCKKlX«X2aCKkjCKKE^projectverslag 1980
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Deproefwerdinviervoudbijdecv.'s 'Bravo'en'Norma'uitgevoerd.Aan
heteindvandeproefwerddeplantdiameteren-hoogtegemetenenhetaantal
bladerenperplantgeteld.
Bijgeenenkelewaarnemingkanbijbeidecv'seenstatistischbetrouwbaar
verschiltussendesubstratenwordengeconstateerd.
Geconcludeerdkanduswordendatvezelturfgoeddoorsteenwolvlokken,polyurethaanvlokkenenboomschorskanwordenvervangen.
Een proef met drie meststofaonoentraties
bij Mini-Cymbidixm
'Lancelot
Evening
Star'
Dezeproefvormteenvoortzettingvandiewelkeinhetprojectverslagover
1979staatbeschreven.
Deproefomvatdedrievolgendemeststofconcentraties:
1.0,83 gNutriflorat+ 1gkalksalpeter (=normaleconcentratie);
2.0^55gNutriflorat+0,67gkalksalpeter (=2/3vannormaal);
3.0,28gNutriflorat+0,33gkalksalpeter (=1/3vannormaal).
Voortswerddeproefgehalveerd,deenehelftwerd indezomergewoon
doorbemest;deanderehelftwerd injulienaugustusnietbemest.(Tertoelichting:Indepraktijkishetgebruikelijkomindezomermaandenniette
bemesten).Intotaalzijnerdus6objectenindeproef,welkeindrievoudis
opgezet.

TABEL260.1.Aantalbloemtakkenperplantvolgenseenvoorlopigetellingin
november 1980.

bemestinginjuli-aug.

concentratietrappen

1

2

3

gem.

wel
niet

10,1
11,6

13,3
10,3

9,3
8,3

9,3
8,3

gem.

10,8

11,8

8,8

8,8

Uittabel260.1.komtnaarvorendat2/3vandenormaleconcentratiegemiddeld
hetbestewas;1/3wasduidelijktelaag.
Doorbemesteninjulienaugustuswasgemiddeldbeter danniet-doorbemesten.
Voortswaskennelijksprakevaneeninteractietussenbeideproeffactoren;bij
doorbemesteninjulienaugustuswas2/3vandenormaleconcentratie,bij
niet-doorbemestenechterdenormaleconcentratie,hetbest.
Eindaugustuswerdenbladmonstersgenomen;hetN-enK-gehalteinhetblad
staatintabel260.11.weergegeven.
TABEL260.11.HetN-enK-gehalteinhetbladeindaugustus.
bemesting
juli-aug.

wel
niet

N-gehalte in%

K-gehalte in%

conc.1

conc. 2

conc.3

conc.1

conc. 2

conc.3

1,76
1,41

1,56
1,29

1,46
1,15

2,29
1,89

2,24
1,72

1,84
1,65

Vervolgblad nr.2 vanilKMX2X?X»iMXXMKXKllXXXXXKX/proJectverslag1980
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HetN-enK-gehalte inhetblad liepparallelmetdemeststofconcentratie.
Voortswarenbeidegehaltenbijniet-doorbemesteninjulienaugustusduidelijk lagerdanbijweldoorbemesten.
HetCa-enhetMg-gehalteinhetbladvertoondeongeveerhetzelfdeverloop
alshetN-enK-gehalte,zijhetnietzouitgesproken.
Het onthoudenvanbemestingaanhetgewasinjulienaugustusblijktdus een
belangrijke achteruitgangindevoedingstoestandvanhetgewas teweeggebracht
tehebbenmetalsgevolgeenopbrengstdaling.
Substratenproef met grootbloemige Cymbidium
In 1979werd eenproef ingezetmetdriesubstratenbijeengrootbloemige
Cymbidiumcultivar.(Dejongeplantenwerdenals'KurunTroubadour'aangekocht;
toenzegroterwarenblekenzeechtertoteenanderenognietgeïdentificeerde
cultivartebehoren.)
Deproefsubstratenwaren:1.steenwolblokkenvan20*20x15cm;2. 50%
Savanna+50%vezelturf;3.50%harde turfblokken+50%vezelturf.Deplanten
bij substraat2en3staanin10-literemmers.
De standcijfers,gegevenop31-10-1980,warenvoor substraat1,2en3resp.:
7,5,7,0en7,3.Substraat 1wasdushetbest;substraat2hetslechtst.
Deproefwordtvoortgezet.
B. Verschenen

publikaties

N.A.Straver, 1980.StikstofensubstraatproevenbijCodiaeum.BloemisterijonderzoekinNederland over 1979,blz. 78-81.
N.A. Straver, 1980.Substratenproef bijCyclamen.Bloemisterijonderzoekin
Nederland over 1979,blz.95-96.
N.A. Straver, 1980.Stikstof-enkaliproevenbijDieffenbachia 'Exotica'.
BloemisterijonderzoekinNederland over 1979,blz.103-105.
C. Werkplan 1981
Substraten-enbemestingsproevenbijSaintpaulia.
Substratenproef bijDieffenbachia.
Proefmetbegoniamoerplantenopsteenwol
Stikstof-kalitrappenproevenbijbladplanten.
ProefmetAnthuriumandreanumopsteenwolenhydrocultuur.
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Ontwikkelingvaneenvoudige meetmethoden
voordestevigheidvandetoplaagvan
grassportvelden

Contactpersoon

ir.C.vanOuwerkerk

Projectleider

ir.C.vanOuwerkerk

Overige medewerkers

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

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1975
cat.III

cat.II

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

randg

mndg

mndg

x)Voortzetting

cat.I

ongewijzigde voortzetting
Ksäfäa&g&ggxHX]^^

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopenjaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
AandefirmaEijkelkampBVwerd adviesuitgebracht overdetegebruikenmaterialenendetechnische uitvoeringvande'sportveldenpenetrometer,type
IB'ende'afschuifweerstandsmeter,type IB'.Overigenswerdindeverslagperiodeaanditproject geenaandacht besteed.
Conclusie
Informatie omtrentdebespeelbaarheidvangrassportveldenkansnelenobjectiefwordenverkregenmetdedoorhetIBontwikkelde sportveldenpenetrometer
endeafschuifweerstandsmeter voor sportvelden.Beidemeetinstrumenten zijn
thansindehandelverkrijgbaar (FirmaEijkelkamp BV,Lathum, Gld.).
B.-

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad n r . l

van èödbdÏXlKMffiÖïkiöödlXXixXHHtprojectverslag 1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer : 3011
Projectnummer
: 262
C. Werkplan 1981
Vergelijkingvanmetverschillendemeetmethodeninvoorgaandejarenverkregen
gegevensm.b.t.destevigheidvandezodeenafleidingvankritischewaarden
voordebespeelbaarheidvangrassportvelden.
Schrijvenvaneenafsluitendepublikatieenbeëindigingvanhetproject.
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Instelling
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Projectnummer
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Projecttitel

Bestrijdingvanhet stuivenvangronden
anderematerialenomeconomischeen
hygiënischeredenen

Contactpersoon
Projectleider

ing.D.J.C.Knottnerus

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1985

Aanvankelijkeafsluitingatijdstip

1980
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

WQ&m&WimXiBVSDfib
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Steedsweerblijktdatopdestuifgevoeligegronden,bijeeninhet cultuursy8teem opgenomen, aangepaste erosiebestrijding,
dekansopeenonaangename
verrassingkleinis.
Begrijpelijkisechter,dat,opgrondendienietalsduidelijkstuifgevoelig
bekend staan,deerosie-bestrijdendemaatregelen-tenemen langere
tijd
vooraf - vaakachterwegeblijven:dematevanstuifgevoeligheidvandegrond
endetemakenkostenzijnmeestaloorzaakdatmenhetrisiconeemt.Aande
kort van te voren tenemenmaatregelenwordtechterdanooknogteweinig
aandachtgegeven:zekomenmeestal indeplanningnietvoor,zodat,alser
echtietsmoetwordengedaan,mentelaatis,of,bijdemaatregelendienog
kunnenwordengenomen,demiddelennietbijdehand zijnenwatdanwordt
gedaanvaaklapmiddelis.
Ditvoorjaar isweerduidelijkschadeenhinderopgetredendoorhetstuiven
vangrond.Meerderebietenpercelenhaddenvoordien alvorstschadeopgelopen;
laterwarendeomstandigheden (eendroogliggend,onbedektofdoorgewasofop
anderewijzeonvoldoendebeschermdgrondoppervlakeneenwindsnelheidhoger
x)

Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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dande-voorhetoppervlakgeldende-kritiekesnelheid)gunstigvoorhet
stuiven.Ermoestenvelepercelen-eenraminggeefteengrootte-ordevanminstens 10.000ha-opnieuwwordeningezaaid.
EenHLS-stagiair isvanafmiddenfebruarigedurendeeenkleinhalfjaar
werkzaamgeweestindeafdelingaaneentweetalonderwerpen.
(a) Reeds langeretijdwerddebehoeftegevoeldomdeberekeningvande
windsnelheid op(standaard-)hoogtevan10m-uiteenreeks (gradiënt)van
waargenomensnelhedenindewindtunnel-aaneenbeschouwing teonderwerpen
entevergelijkenmetandereberekeningsmethoden.Hiervoorwasenkelemalen
contactopgenomenmetTNO-Apeldoo m .
(b) Deschattingomtrentdeineenzandgrondbenodigdehoeveelheid colloïdaalorganischmateriaal-indeordevan7à8%-omverstuivingentekunnen
beperkenoftedoenophouden,is-invervolgopreedsgedaanonderzoekgetoetstaaneentweetalzandmonstersindewindtunnel;demonsterszijn
afkomstiguitdeprovincieDrenthe.Aandehandvangegevensoverdepercelen, afkomstigvandeBodemkaartvanNederland envananalysegegevensvanhet
BedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGewasonderzoek,iseenkeuzegemaaktuit
degrondobjecten.Debeideonderwerpenzullenbetrokkenwordenindeafstudeerscriptievandestagiair;hetconceptdaarvoor isnognietontvangen.
Voorlopigisgeblekendatdeaangenomen7à8%colloïdaalorganischmateriaal
eenjuisteschattingis.
Vaneenfirmaiseenopdrachtontvangenom,dooreenmodelproefindewindtunnel,nategaaninwelkemateeenplasticgaas-meteenbepaaldedoorlaatfactor-dewindsnelheid kanafremmen.Dezeopdrachtisnog.nietafgerond.
Doorcontactenmetbinnenlandse-enbuitenlandseinstellingenwerd,voor
eigenoriëntatie,debeschikkingverkregenoverhoeveelhedenproduktenzowelafvalproduktenalsmiddelenspeciaalvoorhetdoelgemaakt-diezouden
kunnendienenbijdebestrijdingvanwinderosie.Hoewelgeenderoriëntaties
isbeëindigd isvooreentweetalafvalprodukten-meteenhooggehalteaan
organischmateriaal-voorlopiggeconcludeerd datzewaarschijnlijkminder
geschiktzullenzijnvoorhetgesteldedoel.
Schuimaarde,afvalproduktvandesuikerindustrie,kantegenwoordigafgeleverdwordenin vloeibare vorm; hetwordtvoorkalkbemestingophetgrondoppervlakgesproeid.Erzijnoriëntatiesbegonnenomnategaanofdezevormvan
toedienenaandegrond,nl.hetbedekkenvanhetgrondoppervlakmeteen
kortstachtigebedekking,mogelijkhedenbiedtbijdebestrijdingvanwinderosie. Hetoptredenvanmeerofminderbarstenindedroogwordende"korst"zou
misschienbeperktkunnenwordendooreenaangepasteverdunningvanhetafgeleverdemateriaalgecombineerdmeteengeschiktematevantoediening.Inhoeverrehetafleverenvanvloeibareschuimaardekandoorgaannadathetsuikerwinningsproces isgestoptisnognietnagegaan.
Vooreenbioloog (RU-Groningen)werd eendoorhemgebruikte,kleinewindtunnelgeijkt.Dewindtunnel-metgeslotenluchtcirculatieenaangedreven
dooreenelectrometermetfan-wordtgebruiktomwaarnemingentedoenomtrent
het"ademgedrag"vanuilen.Vooreen"echte"proefwordtdaninhetcircuit
vandetunneleenlevendeuilgeplaatst;demetverschillendesnelheden
circulerende luchtwordtopbepaaldetijdstippenbemonsterd endesamenstellingbepaald.
Eveneenswerd,d.m.v.dewindtunnelvanhetinstituut,hulpgegevenaaneen
doctoraalstudent-biologie (BiologischCentrum-RU-Groningen)bijhetmeten
vanwindsnelhedenrondeen(opgezette)torenvalk.Hetligtindebedoelingdat
ditonderzoekwordtuitgebreidmetwindtunnelproevenmeteenlevendevalk.
Meerderefactorenkunnenbetrokkenzijnbijderelatievochtgehaltevande
toplaagvandegrondende"tijdelijke"stuifgevoeligheidvandetoplaag.

r"1
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Geziendecomplexe aardvanhetgeheel (factoreno.a.:windsnelheid, textuur
vandegrondenhoeveelheid bindende elementen,temperatuurvangronden
luchterboven,luchtvochtigheid) isbeslotenhetonderzoektedoenaaneen
modelsituatieindewindtunnel:hetisterplaatsegemakkelijkeromfactoren
"indehand tehouden".MetdeLH-Wageningenisoverlegd overdehiervoorte
gebruiken techniekenvanvochtdetectie inhettoplaagjevandegrond.Eris
beslotendezedetectietedoendoormiddelvan"reflectiemeting".Gebruikkan
wórdengemaaktvanapparatuurdieingebruikisbijdeLH.
Erwerdeenaantalvoordrachtengehouden,diewerdengevolgd doordemonstratiesindewindtunnel.
Conclusie
Vanindustriële zijdeenvanuitdepraktijkisernogsteeds belangstelling
voor produktenenmaatregelendiekunnenwordenaangewend bijdebestrijding
vanwinderosie;dekostenaandebestrijding verbonden zijnechter eenvoornamefactorenzodoende oorzaakdattoepassing ervanvaakachterwegeblijft.
Uitwindtunnelonderzoekaaneentweetal esgrondenuitDrenthe,alsaanvullingopreeds gedaan onderzoek,blijktdatdetotnutoegehanteerde schatting
vanhetcolloïdaal organischmateriaaldatopz'nminst nodigisineen
stuifgevoelige grondomverstuivingentekunnenbeperken,nl.7à8%,een
goedewaarderingis.
B. Verschenen

publikaties

D.J.C.Knottnerus, 1980.Relativehumidity oftheairandcriticalwind
velocity inrelationtoerosion.In:M.deBoodtandD.Gabriels (eds.),
Assessmentoferosion.JohnWiley,Chichester,biz.531-539.
D.J.C.Knottnerus, 1980.Maatregelenaanhetstuifgevoeliggrondoppervlakter
bestrijdingvanerosiedoorwind.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota92,15blz
C. Werkplan 1981
Uitvoerenenafrondenmeteenrapporteringvandeopdrachtomnategaanin
welkemate eenbepaald kunststofgaasdewindsnelheid kanafremmen.
Nader overleg,uitwerkenvandeplannenenbeginvanhetonderzoek,waarschijnlijkinsamenwerkingmetdeLH-Wageningen,naarderelatie tussenhet
vochtgehaltevandetoplaagvandegrondendekritiekewindsnelheid.
Voortzettingenafrondingvanenkele,reedsbegonnen oriëntaties omtrent
afvalproduktenenanderemiddelenomhetstuivenvangrond tebestrijden.
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Behoud enverbetering vande structuur
vankleigronden door organischebemesting
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Projectleider
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Tijdstip van afsluiting
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Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag- over 1980
Om debetekenis vanverschillende vormenvan organischebemesting voor de
verschillende aspectenvandebodemstructuur tekunnenvaststellen,werd ook
dit jaar weer gebruik gemaaktvanverschillendemeerjarige proefveldenmet
organische bemesting o.a. die opdeproefboerderijenMarknesse enWieringerwerf. Ophet proefveld met verschillende organischematerialen opdeVan
Bemmelenhoevewerd ditvoorjaarweer veel aandacht besteed aandebewerkbaarheid.Dat leverdedebevestiging opdatvaak eengrondmetmeer organische
stof iets langer tenat blijft voor de voorjaarsgrondbewerking.
Door een stagiair van deHogereLandbouwschool werden allegegevens over
organische-stofgehalten en structuur vanverschillende proefvelden verzameld,
geordend enbewerkt.Daarbijwerd vooral geprobeerd de invloedvan het organische-stofgehalte opde structuur kwantitatief vast testellen. In enkele
gevallenwerd eenduidelijke invloed van het organische-stofgehalte gevonden
(Godlinze, Geestmerambacht), ineenander gevalwas hetminder duidelijk
(Lovinkhoeve).Bevestigd werd dat voor een structuurverbetering van enig
belang het gehalte aan organische stof tochwel aanmerkelijkmoetwordenverx

n8oorhalenwat niet van toepassing is.
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hoogd (ià1%).
Bijdergelijkonderzoekkomtsteedsweerdevraagnaarvorenwatdemeest
juistewijzevanbepalingvanhethumusgehalteis:gloeiverliesofelementairanalyse.Bijdeeerstewordtongetwijfeld allehumusweggegloeid,maar
kandecorrectieopkoolzurekalkenafslibbaredelendebetrouwbaarheiderg
verminderen;bijdetweedewordthetgehalteaanCbepaaldenwordtdaaruit
meteenvastefactorhethumusgehalteberekend.Hierisdevraagofinalle
gevallenwelmeteenzelfdefactormoetwordengewerkt.Deresultatenvanhet
organische-stofproefveld opdeVanBemmelenhoeve,waarverschillendevormen
vanorganischestofwordentoegepast,doenvermoedendatdatniethetgeval
is.Verderwerddoordezestagiairaandachtbesteedaandetheorieënende
ontwikkeldewetmatighedent.a.v.afbraakvanorganischestofenvormingvan
humus.BijhanteringvandedoorJansen(LH)voordeDOBontwikkeldeformuleringopdegegevensvandeproefopdeVanBemmelenhoevekwamhijopveel
lagerehumusgehaltenuitdaninwerkelijkheid aanwezigzijn.Mogelijkisdat
hetgevolgvane#ntelaaginschattenvandehoeveelhedenorganischestofdie
degewasseninenopdegrondachterlaten.Datkanookverklarendatinde
akkerbouwondanksbouwplanvernauwing endieperploegendehumusgehaltenvan
degrond inhetalgemeentochnietomlaaggaan,hoeweldatwelwerdverwacht.
Doordeveranderdeteelttechniekenendemeerproducerendegewassenisde
hoeveelheid organischemassa,dieinenopdegrondachterblijft,vermoedelijk
ooksterktoegenomen.Daaroverzijnechter(te)weiniggegevensbekend.
DestagiairChrisDekkerschreefeenstageverslaggetiteld:Humus,zijn
structuureneigenschappenendebepalingdaarvan.

Conclusie
Vaakishetvermoedengeuitdatdestructuurvandegrondachteruitzougaan
dooreengeringevoorzieningmetorganischestofindemoderneakkerbouw.
Onderzoekindepraktijkheeftgeleerddatdehumusgehalten niet achteruitgaan.Ditgegevenvormteenaanwijzingdatdehoeveelhedenorganischestofdie
tegenwoordig indegrondkomen,telaagwordeningeschat.
Bijonderzoeknaarheteffectvanverschillendevormenvanorganischmateriaalkanmenzichafvragenofdebepalingvanhethumusgehaltevolgensde
elementairanalyse(bepalingvanhetC-gehalteenomrekeningmet vaste
factornaarhumus)weljuistis.Erzijnaanwijzingendatinzo'nsituatie
eenverschillendeomrekeningsfactor zoumoetenwordengebruikt.
B.-

C. Werkplan 1981
VoortzettingvanhetonderzoekopdeproefveldenopdeLovinkhoeveenopde
VanBemmelenhoeve.Samenvattingvandetotnutoeverkregengegevensen
schrijveneenpublikatiedaarover.

PROJECTVERSLAG 1980
IB

Instelling
*

Registratienummer

3157
266

Projectnummer
Projecttitel

Debetekenisvanverschillendegrondbewerkingssystemenvoorhetbehoudofde
verbeteringvanhetproducerendvermogen
vandeerond

Contactpersoon

ir.C.vanOuwerkerk

Projectleider

ir.C.vanOuwerkerk

Overigemedewerkers

M.Pot,D.Daniels

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1975

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 1980
Deophetproefveld IB0011teMarknesseindeperiode 1968t/m 1979verkregengegevensm.b.t.deinvloedvangereduceerdegrondbewerkingenrationele
grondbewerkingopdestructuurvandegrondendegroeienopbrengstvanhet
gewaswerdensamengevat.Erblijkteenfrappanteovereenkomsttebestaanmet
deophetproefveldWs38teWestmaasopveelouderegrondverkregenresultaten.DitbetekentdatdebijzondereeigenschappenvandeNoordoostpoldergrond
hetuitvoerenvandittypeonderzoeknietindewegstaan.Erwerdbesloten
ditproefveldna 1980nogtenminste6jaar (ééngewasrotatie)ongewijzigd
voorttezettenmetdebedoelingdoorfundamenteelonderzoekeenverdere
verklaringvoordegevondenverschilleninbodemstructuurengewasgroeite
vinden.
Inhetkadervandesamenwerkingindewerkgroep"GeïntegreerdeOnkruidbestrijding"werdoverleggevoerdoverdeaanlegvaneenaantalproefvelden
waardeinvloedvanwijzeentijdstipvandehoofdgrondbewerkingnavoorvrucht
graanopdeonkruidontwikkeling inhetjongegewassuikerbietenwordtonderzocht.Ëénvandezeproefveldenisherfst 1980aangelegdopdeDr.H.J.LovinkhoeveteMarknesse,onderdeaanduidingIB0019,
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OpdeproefveldenIB0007enIB0011teMarknesseenophetvoormalige
proefveldWs38teWestmaaswerdentijdensdevoorzomerdegebruikelijke
metingenenbepalingenvandebodemstructuuruitgevoerd.Deresultatenzullen
wordenneergelegd indedesbetreffendejaarverslagen.Vanhetproefveld
IB0011 ishetjaarverslag 1977verschenen;dejaarverslagenover 1978en
1979kwameninconceptgereed.
Naafstellenenbijregelenwerdenallebeschikbarebuistensiometersophet
proefveld IB0011teMarknessegeplaatst.Opdeakkersmetbruinebonenwerd
eenvolledigeseriebuizengeïnstalleerd (10,20,30,40,50,60en80cm-mv).
Inverbandmethetbeperkteaantalkondendebuizenopdeakkermetzomergerst
echteropslechts4dieptenwordengeplaatst (10,20,40en60cm-mv).Opde
akkermetbruinebonenwerdenmonstersgenomentot80cm-mvvoorhetbepalen
vandevolledigepF-curveinopeenvolgendelagenvan5cmdikte.Metbehulp
vandezecurvenenvanderesultatenvanperiodiekevochtbemonsteringenkan
degoedewerkingvandetensiometerswordengecontroleerd. Indeherfstwerdendebuizenweerverwijderdenwerdbegonnenmethetverwerkenvandegegevens,insamenhangmetdeweersgegevensvandebetrokkenperiode.
Deresultatenvandeeerstevier-jarigerotatie (1972-1975)vanhetgrondbewerkingssystemenproefveld Ws38teWestmaaswerdengepubliceerdalsAgriculturalResearchReport899 (Pudoc,Wageningen).Dedocumentatieverslagen'Bodem'
structuurWs38'overdejaren1978t/m 1980kwamen,insamenwerkingmetdeLH
(VakgroepGrondbewerking),inconceptgereed.Opbasishiervanwerdengoede
vorderingengemaaktmethetschrijvenvandehoofdstukken 'Soilstructure'en
'Aftereffects'vanhetAgriculturalResearchReportoverdetweede (enlaatste)vier-jarigerotatie (1976-1979)eninheteerstejaarnaopheffenvandit
proefveld (1980).
OpdeproefveldenIB0007enIB0011werdeenbodemkundigonderzoekverricht
d.m.v.boringentot 1,20m-mv.Inhetalgemeenbestaatdegronduiteen22à
34cmdikke,donkere,matighumeuzebovengrondvanzwarezavel (overwegend22
à24%<2ym)opeengelaagde,lichtereondergrond.Opgemiddeld 70cm-mvbegintderijpingsgraad geleidelijkmetdediepteaftenemen,totongeveer
halfgerijptopca.100cm-mventotalereductieopca.110cm-mv.Hetgehele
profieliskalkrijk.Deproefveldenzijnerghomogeen.Devoornaamste,overigensnoggeringeverschillen,nl.indediktevandebovengrond,zijnerg
plaatselijkenhetverloopisgrillig.Metdetoegepasteboordichtheid (4boringenperha)kunnendezenietwordenafgegrensd.

Conclusie
Bijoverstappenopeennauwbouwplan,bestaandeuitaardappelen,suikerbieten
enwintertarwe,kunnenproblemenontstaanmetdegrondbewerkingen,alsgevolg
daarvanmetdekwaliteitvanhetzaaibed/pootbedenmetdestructuurvande
bouwvoor.Daartevensdevoorzieningmetorganischestofinhetgedrangkan
komenendeonkruidbestrijdingmoeilijkeris,iseennegatiefeffectopde
groeiendeopbrengstvandegewassennietonmogelijk.InveeljarigeveldproevenopdeDr.H.J.LovinkhoeveteMarknessewordtdezeproblematieknaderonderzocht.

B. Verschenen

publikaties

M.PotenC.vanOuwerkerk,1980.Rationeleenminimalegrondbewerkingineen
ruimbouwplan.Jaarverslag 1977vanhetonderzoekophetpermanentegrondbewerkingsproefveld IB0011opdeDr.H.J.LovinkhoeveteMarknesse.English
summary:Rationaltillageandminimumtillageinawidecroprotation.
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Annualreport 1977ofthesoiltillageexperimentIB0011ontheDr.H.J.
LovinkhoeveE.H.F.atMarknesse.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp3-80,
51biz.
C.vanOuwerkerkenM.Pot,1979.DechemischesamenstellingvanhetbodemprofielophetgrondbewerkingsproefveldWs33teWestmaas,15januari
1976.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota79,29blz.
C.vanOuwerkerk,A.E.R.Mes,M.PotenK.H.Zschuppe,1980.Onderzoeknaar
demengendewerkingvanploegenspitmachinemetbehulpvanmetcobaltgemerktegrondenactiveringsanalyse.Englishsummary:Researchonthe
soil-mixingeffectofploughandspadingmachinebymeansofcobalt-labelled
soilandactivationanalysis.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.11-79,93blz
WestmaasResearchGrouponNewTillageSystems,1980.Experienceswiththree
tillagesystemsonamarineloamsoilI: 1972-1975.Pudoc,Wageningen,
Agric.Res.Rep.899,100blz.

C. Werkplan 1981
Voortzettingvan,enrapporteringoverderesultatenvanhetonderzoekbetreffendedeinvloedvanverschillende grondbewerkingssystemenopdestructuurvandegrondenopdeontwikkelingvanhetgewasenvanhetonkruidop
deveeljarigeproefveldenIB0007,IB0011enIB0019 teMarknesse.
Samenvattenenpublicerenvanderesultatenvanhetonderzoekbetreffende
minimaleenrationelegrondbewerkingophetveeljarigeproefveld IB0011te
Marknesse.
PublikatievaneenAgriculturalResearchReportoverderesultatenm.b.t.
bodemstructuurengewasreactieindetweederotatie (1976-1979)eninhet
eerstejaarnaopheffen (1980)vanhetgrondbewerkingssystemenproefveldWs
38teWestmaas.
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Invloedvandereologischeeigenschappen
vandebovengrondopdebewerkbaarheid,
deberijdbaarheidendegeschiktheid
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Contactpersoon

ir.C.vanOuwerkerk

Projectleider

ir.C.vanOuwerkerk

Overigemedewerkers

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

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1975
cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

38idètMlxis^x8AXiffiaïïxsiüfïii*xMaëïxpjijair
xùrflûiîiasfixiutifîMHî^îai
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Nahetlaatindeherfstvan 1979opwintervoorploegenwerdvanbeidecompartimentenvandegrondtrog 1/3gedeelteberegend,eenvolgend gedeelte
na2weken,terwijlhetresterende 1/3gedeeltepasna4wekenwerdberegend.
Zowelopdezavelalsopdekleibleekberegeningdirectnadebewerkingde
grootstezakkingteweegtebrengen.
Inhetvoorjaarwerdbijhetopverschillendetijdstippennadezaaibedbereidingberegeneneensoortgelijkresultaatverkregen.Blijkbaarneemtdirect
nadegrondbewerkingdestabiliteitvandegrondtegenregenslagindeloop
dertijdsterktoe.
Bijdeinherfstenvoorjaaruitgevoerdebewerkingenbleekdegrondopde
in 1978gecultivaterdegedeeltennogsteedssterkerteverkruimelendanop
dein 1978geploegdegedeelten.Ditduidteropdatdoordeindegrondtrog
gebruiktezwareroldegrondslechtsoppervlakkigwordtverdicht.
Dedefinitieveversievandegeluidsisolerendekastronddemotoraandrijvingvandegrondtrogwerd geplaatst.Uitnadienuitgevoerdemetingenis
geblekendatthansaandegesteldeeisent.a.v.degeluidsisolatiewordt

x)

Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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voldaan.Tevensisopdezewijzeeengoedebeschermingvandemotor tegen
weersinvloedenverkregen.
Hetopdemeet-sleepwagenaanwezige supportwerd t.b.v.eenalgehelerevisie
gedemonteerd.Diverseonderdelenwerdenvernieuwd (lagers,koppelingen,bedieningshandels)enhetgeheelwerd opnieuwgeverfd.
Inoktoberwerd onderzoekgestartnaarheteffectvancultivatortandenopde
structuurvandegrondbijuiteenlopendevochtgehalten.Hierbijwerdvoorhet
metenvanhetvochtgehaltedeneutronensondeenvoorhetmetenvandedichtheiddegammasondegebruikt.Aanvullendwerdenringbemonsteringenenvochtbemonsteringenuitgevoerdomvoordegenoemdeapparatuur ijkcurventekunnen
samenstellen.Ookbijdezeproevenwordtnadegrondbewerkingheteffectvan
beregeningopderuwheidendehoogteliggingvanhetmaaiveldnagegaan.
Conclusie
DegrondtrogvanhetIBbiedtdemogelijkheiddegrond ondergeconditioneerde
omstandighedenvanvochtgehalteendichtheidmetnormalegrondbewerkingswerktuigennauwkeurigertebewerkenenzoweldeuitgangstoestandalshetresultaatmeer gedetailleerdvastteleggendanditinveldproevenmogelijk is.Het
onderzoekisthansgeconcentreerdopdeomstandighedenwaaronderdevastetandcultivatoreennadeligeinvloedopdestructuurvandegrondkanhebben.
B. Versohenen

publikaties

D.DanielsenA.E.R.Mes,1980.ActiviteitenindegrondtrogI.Verslagvan
dewerkzaamhedenvanherfst1976totherfst 1978.Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Nota82,35blz.
C. Werkplan 1981
Rapportering overin1978t/m1980verkregenresultatenvanonderzoekinde
grondtrogm.b.t.heteffectvandehoofdgrondbewerkingopdestructuurvan
debouwvoorenheteffectvandiverseregenpatronenopbewerktegrond.
Voortzettingvandeindeherfstvan1980aangevangenproef overheteffect
vancultivatortandenopdestructuurvandegrondbijuiteenlopendevochtgehalten.
Ontwikkelingvaneentestwiel,geschiktvoorhetuitvoerenvanberijdbaarheidsonderzoek,entevensombijhetreconditionerenvandegrondteworden
gebruiktalssmalle,zwaarbelaste,gladderol.
Uitbreidingvandebesturingselectronica, o.m.metafstandsbedieningvoor
hetbereikvandekruipsnelheidvandemeet-sleepwagen,automatiseringvande
heen-enweergaandebewegingvandemeet-sleepwagenbinnenhetbereikvande
kruipsnelheid,enaanpassingvanderemwegvandemeet-sleepwagenaandeondervonden trekweerstand.Aanbrengenvaneenservomotoropdevariatoren
ontwikkelingvaneenprocessorbesturing.
Samenstellenvaneenjaarverslagwaarinalleindegrondtroguitgevoerde
technischehandelingenenderesultatenvandemetingenenbepalingenm.b.t.
deinvloedvandegrondbewerkingenvanuiteenlopenderegenpatronenopde
structuurvandegrond zijnvermeld.
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Veranderingen indefosfaattoestand van
bouwland op lange termijn

Contactpersoon

ir. J. Prummel

Projectleider

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

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1981

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
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Beknopteweergave vanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar

A. Verslag over 1980
(JP)Deresultatenvan eenfosfaattoestanden-hoeveelhedenproef op zandgrond
waarinbij aardappelenwordt nagegaan opdeopbrengstdervingbij eenlage
fosfaattoestandvandegrond geheelvoorkomen kanwordendoor fosfaatbemesting zijn inbewerking.De resultatenmoetennogworden afgewacht.
(dW)Deberekeningen overdoordringing enuitspoeling van anorganisch fosfaat
zijn inmiddels afgerond.Deresultaten zullenwordenbesproken in eendrietal tepubliceren artikelen. Inhet eerstehiervan (hoofdauteur dr.ir. P.A.C.
Raats) zalhetmathematisch-fysisch model dat aandeberekeningen tengrondslag ligtbehandeld worden.Tevens komenhierin demogelijkheden omhet probleem analytisch-wiskundig aan tepakken aande orde.Het tweede artikel
(hoofdauteur ir.P. deWilligen) zalderesultatenvande computersimulatie
bespreken. Inhet laatste artikel (hoofdauteur dr.R.G. Gerritse) zal eenvergelijking gemaaktworden tussenberekende engemeten resultatenvan eenkolompercolatieproef met varkensdrijfmest.

x)Doorhalenwatniet van toepassingis,
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Conclusie:deberekeningentonendatdenodigevoorzichtigheidbetrachtzal
moetenwordenbijhet toedienenvanoverdosesvanvarkensdrijfmest.Belangrijkinditverband isdecapaciteitvandegrondomfosfaatvastteleggen
endesnelheidwaarmeeditgebeurt.
Dezeartikelenzijninconceptgereedgekomen.
B. -

C. Werkplan 1981
(JP)Voortzettingvandeproeven.
(dW)Afsluitenderapporteringoveruitspoelingsberekeningen.
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271

Projecttitel

Bestrijdingvandestankvanmest door
reguleringvandemicrobiologischeomzettingen

Contactpersoon
Overige medewerkers

drs.H.G.vanFaassen
ir.L.C.N,delaLandeCremer
dr.H.vanDijk

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1972

Projectleider

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

tfiyiig^VJt jfffl;^p^g"
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definitieve beëindiging
Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
Geen.
B. Versohenen

•publikaties

Geen.
C. Werkplan 1981
Rapportering parameters vooreengoede compostering.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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IB
3561
275

Projecttitel

Bepalingvanhetzuurstofverbruikvaneen
wortelstelsel gedurende zijn ontwikkeling

Contactpersoon

dr.L.K. Wiersum

Projectleider

dr.L.K. Wiersum

Overige medewerkers

K.Harmanny

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1977
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)'Voortzetting

definitieve beëindiging
Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
Experimenteelwerd gedurendeditlaatstejaarmaar zeerweinig onderzoek
meerverricht.Uitwerkingvandeverkregengegevenszalpasnadepensioenering
kunnengeschieden.
De indruk,diedemetingengeven,isdatdeademhaling ineennormaal profiel sterk afneemt naardediepteendathetwortelstelsel zelfvaakmaar
ongeveerdehelft ervanvoor zijnrekening neemt.Hetfeitdatdeineengesloten systeem gemeten ademhaling bijdalende02-spanning afneemt,bevestigt
deopvatting,dathetinwendigevanveleaggregatenmeerofminder anaëroob
is.
Inandereproevenblijktdatderelatieve intensiteitvandeademhalingmet
degroeienverouderingvanhetwortelstelsel afneemtenwelmeerofminder
parallelmetdeopnemingvanionenendoorlatenheid voorwater.
B.C. Werkplan 1981
Beëindiging project.
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Registratienummer
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Projectnummer

277

Projecttitel

Kritische bewerking vanresultaten van
oudebemestingsproeven indegroenteteelt inde vollegrond

Contactpersoon

ir.J.H. Pieters

Projectleider

dr.ir.J.vander Boon

Overige medewerkers

ir.Titulaer (PAGV), SNUif

Tijdstip van afsluiting

onbepaald

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1973

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
'Voortzetting

«X«ô5Kkjak»^X^ffiXiax^KDilX^
beëindiging envoortzetting onderproj.nr
350

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

A. Verslag over 1980
De bijdit project ondergebrachte onderzoekingenmet betrekking totde stikstofhuishouding zijn inde loopvandit jaar overgeheveld naar het nieuwe
project 350:"Vaststelling optimale stikstofbemestingvangroenteteeltgewassen indevollegrond".
Het onderzoek naar de factorendiehet optredenvan "inwendig bruin"in
knolselderijbeïnvloeden,werd,voor zoverhet deproefnemingen betreft,in 1979
beëindigd. Bespuiting en/ofbemestingmetboraxverhoogde hetboriumgehalte
van degrond op IB 2517 in 1979 tenopzichtevanhet nietmet borium voorziene
object.Vooral decombinatiebemesting-bespuiting zal er,ondervoor hetoptredenvan inwendig bruin gunstige omstandigheden, toekunnenbijdragen dat
dit euvelwordtvoorkomen.Alle knollenblekengezond te zijn,evenals het
loof.Door deboriumbemesting en/of -bespuiting liephetboriumgehaltevan de
knol op tot twee-àdriemaal datvandeknollen ophet nulobject,welk laatste
blijkbaar alvoldoende hoog konworden (51 ppm)ombruinkleuring tevoorkomen.
Het percentage stikstof encalcium indeknolwerd nietbeïnvloed doorbehandelingmet borium, evenminals dat inhet loof,waarinbovendienhet B-gehalte

x)Doorhalenwatniet van toeoassineis.
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:277
onafhankelijk wasvan deboriumtoediening voor en tijdens de teelt.De knolopbrengst hield geenverband met deboriumgift, evenmin als de loofproduktie,
behalvebij het object bemesting + frequent spuitenmet borax,waar zichtbaar minder blad was gevormd dan opde restvan het proefveld. Erwerd dit
jaar geen nieuwe proef opgezet.
B. -

C. Werkplan 1981
Afsluitenvan dit deelvan project 277 door rapportage van de bevindingen.
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A. Verslag over 1980
Mangaanahelaattrappenproef

bij' gerbera in emmers

Het doelvandezeproef isdegeschiktheid vanMn-DTPA (6%Mn)alsmangaanmeststof bij gerbera na tegaan
Indeproefwerd hetMn-DTPA inetappes gedoseerd;hiermeewerd vroeg in
meibegonnen,d.i.achtwekennahet inplanten.Per keerwerd 200ccper
emmervan een 1%-Mn-DTPA oplossing gegeven.Erwarenvier objecten;de
frequentievan toediening wasvoor object 1,2,3 en4resp.nul (controle),
lxper4en lxper2wekenenlxperweek.Medioaugustuswerdmetdedoseringvande
Mn-DTPA-oplossing gestopt,omdat zich overmaatverschijnselen (leperlvormigheid enpaars-blauweverkleuring vandebladeren)bij object 3 en 4voordeden
De totaleMn-DTPA-gift bedroegvoor object 1,2,3 en4resp.0,8, 16en
32gMn-DTPA per emmer.De proef gebeurde in zesvoud (eenproefvak = 4 emmers)
Deplanten,cv 'Romeo',sonden in 15-liter emmersdiewarengevuldmet een
middelzware kleigrond (pH-water7,0).
In tabel 279.1. staandevoornaamste resultatenvandeproefweergegeven.

x)Doorhalenwatniet van toepassingis.

Vervolgbladnr. 1 vanÏS^XfeKK^KKKfeK^KkXXkKK/projectverslag 1980
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :3565
Projectnummer
:279
TABEL279.1.ResultatenvandeproefmetMn-DTPA.
waarneming

bloemen/vak6-6 tot110
bladkleurcijfer 1-7
Mn-grond *24-7
Fe-grond *24-7
Mn-grond25-8
Fe-grond25-8
Mn-grond26-11.
Fe-grond26-11
Mn-grond26-11 (gestoomd)
Fe-grond 26-11 (gestoomd)
Mn-blad (mg/kg)25-8
Fe-blad (mg/kg)25-8
Mn-blad (mg/kg)17-10
Fe-blad (mg/kg)17-10

totale giftMn-DTPA

(gperemmer)

0

8

16

32

30,3
1,9
0,01
0,11
0,01
0,73
0,01
0,08
0,04
0,16
10,3
63,0
12,1
68,0

38,3
2,5
0,15
12,0
0,02
10,50
0,02
7,31
0,29
7,01
14,0
93,0
6,6
88,0

41,0
2,9
0,70
30,4
0,05
19,75
0,02
13,23
0,46
11,53
21,4
128,0
10,4
87,0

38,8
3,1
1,19
41,1
0,13
25,0
0,03
13,05
1,14
13,78
29,9
120,0
11,6
123,0

inmg/linhet 1:2-volume-extract
ToedieningvanMn-DTPAhadeengunstigeffectopdebloemopbrengst;deze
washetbestbijobject3.
Op 1-7-1980reageerdedebladkleurgunstigopMn-DTPA;bijdeobjecten3en
4wasdebladchlorose,diebijobject 1zeerhevigwas,praktischafwezig.
Laterwerddebladkleurenhetalgeheleuiterlijkvandeplantenbijobject3
en4,ennoglaterzelfsookbijobject2,weerminderalsgevolgvandeoverdosering.
Hetwater-oplosbaremangaannamtoebijhogereMn-DTPA-giften,althanseind
juli.Ditgehalteliepbijdeobjecten2,3en4echterweerspoedigterug,
toendegiftenwerdengestopt.EindnovemberwasvanheteffectvanMn-DTPA
ophetMn (1:2)-cijfernauwelijksietsterugtezien.
OfschoonhetopbasisvandegroterestabiliteitvanFe-chelaatt.o.v.die
vanMn-chelaatkonwordenverwacht,ishettochverrassendhoesterkhetFe
(1:2)-cijferalsgevolgvandeMn-DTPA-giftopliep.Ditcijfervertoonde
latereveneenseenteruggang,maarlangnietindiematealshetMn (1: 2)cijfer.
HetMn-,resp.Fe-gehalteinhetblad,bepaaldinaugustusennovember
weerspiegeldeduidelijkhetverloopvanhetMn-enFe (1:2)-cijfer.
UitdesnelleteruggangvanhetMn (1 :2)-cijferenhetMn-gehalteinhet
bladbijdeobjecten2,3en4kanwordengeconcludeerddatdewerkzaamheid
vanMn-DTPAvanrelatiefkorteduuris.
Devraagkanwordengesteldof,enzoja,inhoeverreMn-DTPAhetvrijkomen
vanmangaanbijhetstomenvandegrondbeïnvloedt.Omdittekunnenbeantwoordenwerdnaafloopvandeproefeendeelvandegrondgestoomd.
UiteenvergelijkingvandeMn (1:2)-cijfersvandegestoomdeendeongestoomdegrondkaneenbevestigendantwoordwordenopgemaakt.HetFe (1: 2)cijferwerddoorhetstomenechternietbeïnvloed.

Vervolgbladnr.2 van8KKlX2XïtXKXKKXkKXKKXïiXXHg/projectverslag 1980
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :3565
Projectnummer
:279

Proef met vier grondontsmettingsbehandelingen

bij gerbera in emmers

Indepraktijktreedtbijgerberanogaleensernstigbladchlorose,annex
necrose,op.Hetdoelvandezeproefisdeoorzaakvandezegroeistoornissen
optesporen.
Deproefomvattedevolgendeviergrondontsmettingsbehandelingen:
D 1onbehandeld (=controle)
D2stomen
D 3methylbromide (overeenkomendmet 100gperm2)
D 4methylbromide (overeenkomendmet200gperm^)
Deproefwerdbeginmaartingezeteneindnovemberbeëindigd.Planten,cv
'Romeo',stondenin 15-literemmersopgevuldmeteenmiddelzwarekleigrond
(pH-water7,0).De proefwasinzesvoudaangelegd (ëênproefvak=4emmers).
Intabel279.11.staandevoornaamsteresultatenvandeproefweergegeven.

TABEL279.11.Resultatenvandeproefmet grondontsmettingsbehandelingen.
waarneming

bloemen/vak6-6 tot 1-10
bladkleurcijfer3-7
Mn-grond *4-3
Br-grond *4-3
Mn-grond24-7
Fe-grond *24-7
Mn-grond 17-10
Fe-grond 17-10
Mn-blad (mg/kg)17-10
Fe-blad (mg/kg)17-10
Br-blad (mg/kg)26-11

objecten
D2

27,3

50,5

33,3

1,0

3,1

2,1

2,0

0,01

0,10
13,65
0,05
0,07
0,02
0,07
35,0
59,0
41,0

0,02
20,02
0,02
0,06
0,00
0,08
14,9
58,0
130,0

0,01
20,02
0,02
0,06
0,01
0,06
13,8
52,0
110,0

0,5
0,01
0,07
0,01
0,06

9,4
61,0
23,0

D3

D4

D1

*inmg/linhet 1:2-volume-extract
Stomen (D2)gafdehoogsteopbrengst;beidemethylbromide-objectenwaren
ietsbeterdandecontrole.Dereactievandebladkleurverliepgelijkaan
dievandeopbrengst;bijD2wasdebladkleurgeheelnormaal,bijD 1vrijwelgeel.
StomenvandegrondgafeenduidelijkeverhogingvanhetMn (1:2)-cijfer;
ditlaatsteliepindeloopvanhetjaargeleidelijkaanterug.HetMn (1 :2>
cijferwasop4maartbijD3enop24julibijD3enD4ietshogerdanbij
D 1.Ditvormtduseenaanwijzingdatmethylbromideeengeringverhogend
effectheeftophetMn (1:2)-cijfer.
Methylbromideverhoogde,zoalsverwachtkonworden,zeerduidelijkhetBr
(1:2)-cijfer;tussenD3enD4wasechtergeenverschil.
Verrassendenonverklaarbaar isdathetstomenhetBr (1:2)-cijferzo
sterkdeedtoenemen.
HeteffectvandeproefbehandelingenophetMn-gehalteinhetbladverliep
parallelaandatopopbrengst,bladkleurenMn (1:2)-cijfer.HetMn-gehalte
bijD2wasvoldoendeomeennormalebladkleurtebewerkstelligen;bijD1
washetduidelijkontoereikend.

30,0

Vervolgblad nr.3 vanfe«kX^X^Qä«K5fe^«3XKiaaäKg/projectverslag1980
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :3565
Projectnummer
: 279
HetBr-gehalteinhetblad liepparallelmethetBr(1:2)-cijfer.
Geconcludeerdkanwordendatdereactievanhetgewasopdeproefbehandelingenopdievandemangaanvoorzieningkanworden teruggebracht.Vaneen
schadelijk effectvanbroomisindezeproefnietsgebleken.
Borium- en zinktrappenproef bij gerbera op steenwol
Hetdoelvandezeproefwasdeoptimaleborium-resp.zinkconcentratievan
devoedingsoplossingvoor gerberaopsteenwolvasttestellen.
Deboriumtrappenwaren:0,0,15,0,30en0,60mgB/l;dezinktrappen:0,
0,2,0,4 en0,8mg Zn/l.Deproefwerdinzesvoud aangelegd;éénproefvak
omvattezesplanten.Degeberakloonwas 'Helios'.
Debloemopbrengstpervakoverdeperiodevan27junitot11novemberbedroegbijdevierB-trappen:45,3,60,5,53,0en51,2;
bijdevier Zn-trappen:46,5,45,2,53,0en52,7.
HetB-gehalteinhetbladinseptemberwasbijdevierB-trappen: 10,0,
43,2, 51,0en60,7mg/kg.
Het Zn-gehalteinhetbladbijdevier Zn-trappenwas:28,29,37en59
mg/kg.
Uitdeopbrengstgegevens zoukunnenwordenopgemaaktdatB2 meteen B-gehalteinhetbladvan43,2mg/kgenZn3meteenZn-gehalteinhetbladvan37
mg/kg optimaalzijn.
Deproefisechtervanaf juliernstigverstoord dooreenzwareenhardnekkige aantastingvandemineervlieg (Lyriomyza),
zodatopdeproefgegevens
weinigpeilvalttetrekken.Oferinhetblad gebrek-ofovermaat-symptomen
i.v.m.debehandelingen zijnopgetredenkonuiteraardnietwordenvastgesteld.
Daaromzaldezeproefin1981wordenherhaald.
B. Versahenen

Publikaties

R.Arnold Bik,Th.J.M.v.d.BergenS.Oosterloo, 1980.Proevenmet gerbera
op steenwol.BloemisterijonderzoekinNederland over 1979,blz.119.
R.Arnold Bik,Th.J.M.v.d.BergenS.Oosterloo, 1980.Proevenoverdemangaanvoorzieningbij gerbera (Mn-chelaat; tuinturfkalktrappen;tweegrondsoortenenvierontsmettingsbehandelingen). Bloemisterijonderzoekin
Nederland over 1979,blz.119-121.
C. Werkplan 1981
Borium- en zinktrappenproef bij gerbera op steenwol.
Proef met Mn- en Fe-chelaten bij gerbera.
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A. Verslag over 1980
Ditvoorjaar isopdeproefboerderij'DeWaag'teCreilweereenberegeningsenoverbemestingsproef (IB2548)metN-trappenbijconsumptieaardappelen (ras
Bintje)aangelegd.
Indezeproefwordtookheteffectvanberegeningopdestikstofhuishouding
vandegrondnagegaan.Alsbasisstikstoftrappenvóörhetpotenzijndegiften
0,75,150,225,300en375kgN/haalskasgegeven.Alsgedeeldebemesting
zijndeobjecten75+75,150+75,225+75en300+75kgN/haopgenomen;bovendien
zijnerdrievochttrappen:0,15en30mmwaterperkeer.Dehoogstevochttrap
isalsovermaatbedoeld.
DoordeafdelingBodemfysicaengrondbewerkingwordtextraaandachtaande
vochthuishoudingbesteed,o.a.adviseringoverhetmomentvanberegening.
Indedrogemaandmeiwerdendeobjectenmet 15en30mmwaterverschillendekerenberegend (met10mmbijbeidevochttrappen)voor schürftbestrijding.Beginjunibestonddeindrukdatdeobjectenmetberegening lichtervan
kleurwarendandiezonderberegening;hetgewaswasookslappergeworden

x)

Doorhalenwatnietvantoepassingis,
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t 2S0
door beregening. Door het langdurig natteweer Iservan half juni tot half
augustus niet beregend. Half augustus isernog een keer beregend mei5 en
15mm.
De opbrengsten aanversestofBijninfiguur 280.1, weergegeven.
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Figuur 280.1,Heteffeet van beregening enoverbemesting opdgopbrengstaan
verse stofvan aardappelen (preefII2548).
De opbrengsten behaald bijdeenkelvoudige endubbele veehttrappen zijn gemiddeld.Bijdeongedeelde giften was 130kgNperhavoldoende voordemaximale opbrengst. Bijdegedeelde giften laghetopbrengstniveau hoger enwas
met beregening meer stikstof nodig.Hetlagere opbrengstniveau bij beregeninf
kanmetdebesehikbare gegevens niet worden verklaard.

C. Werkplan 1981
De proef zalin1981 worden herhaald.
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A. Verslag over 1980
DeheerOubdauitOpper-Voltawerd01
eenbemestingsadviesschemaopbasisi
werd verleendaande10 einternation,
deelnemersvan16verschillendenatie
ven overdegrafische methodendiea<
worden gebruiktbijhetopstellenvai
Als onderdeelvandetweejarigeMS<
Wageningenwerdaan11deelnemersen
inhetopstellenvaneenbemestingsa<
De cursistenvan8verschillendenat:
afgenomen.

iderrichtgegeveninhetopstellenvan
irangrondonderzoek.Medewerking (11uur)
îlecursus "Vegetable Growing".Aan23
jnaliteitenwerdeenuiteenzetting gegeinhetInstituut zijnontwikkeld endie
iadviesschema's.
;-cursusvandeLandbouwhogeschoolin
een gastuitPakistan onderricht gegeven
iviesschemaopbasisvangrondonderzoek,
.onaliteitenwerdaanhetsloteenexamen

B.C. Werkplan 1981
Voorbereiding cursus "Vegetable Grow]

m g " 1981.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

4354

Projectnummer

283

Projecttitel

De invloed van deveebezetting op de
stikstofbehoefte enhergroeisnelheid van
gras

Contactpersoon
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Projectleider
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A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1980
Het interne verslag vanhet laatsteproefjaar, 1978,is gereed gekomen.Het
project ishiermee beëindigd.
B.C.-

x)
'Doorhalenwat niet van toepassing is.
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Dehergroeisnelheid vangrasland inafhankelijkheidvandezwaartevandevoorafgaandesnedeenvandehoogtevande
voorafgaande stikstofgift

Contactpersoon

ir.W.H.Prins

Projectleider

ing.G.J.G.Rauw

Overigemedewerkers

J.Postmus

Tijdstipvanafsluiting

1982

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1977

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg
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B.Verschenenpublikaties
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A. Verslag over 1980
Voorvoortzettingvanhetonderzoeknaardeinvloedvanberegeningopde
stikstofreactievangrasland gedurendehetseizoenwerdookditvoorjaarweer
eenproef (IB2549)opdeproefboerderij 'DeWaag'teCreilaangelegd,nuop
éénjarigekunstweidevanEngelsraaigrasentimothee.
Alsproefopzetwerd gekozenvoorvijfN-trappen (0,170,340,510en680kg
Nperhatotaalperjaar,verdeeldoverzessneden)bijtweevochtregimes:
wel/nietberegenen.Voordebestuderingvanhet 'inspoeleffeet'werdenveldjes
vooreenextraserieN-trappenopgenomendie,althansdeeersteweeknabemesten,nietkunstmatigwerdenberegend.
Deproefwerdooknuweeruigevoerd insamenwerkingmetdeafdelingBodemfysicaengrondbewerking (bestuderingvandevochthuishouding,zieproject
333).
Deinvloedvanberegening (V+)isditproefjaarergwisselvalliggeweest.
Voordeeerstesnedewerdnietberegend.Beregeninggafbijdetweedesnede,
gegroeid ineenextreemdrogeperiode,eenopbrengstverhogingvanongeveer
1000kgdrogestofperhameteeninspoeleffeetvan400kgd.s.perha.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.1

1980

vandiœto&ÎÎHÎKïeïï^^

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :4355
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:284
Bijdederdesnedewashetberegeningseffect geringenbijdevierdesnede
zelfsduidelijknegatief.Bijdeoverigesnedenwashetberegeningseffect
nietvanbetekenis,zodathettotaleeffect (tabel284.1.)vrijwelnihilwas.
TABEL 284.1.Gras (d.s.,ton.ha"1.jaar"1).

N (kg.ha".jaar")

V-

V+
vóór bemesting

na
:0
170
340
510
680

4,0
10,0
13,7
15,6
16,8

A, 2
10,3
14,0
15,8
16,8

10,1
13,6
15,8
16,8

Deberegening-totaalongeveer 100mmwaarvanruim30mmvoorinspoelenwerdalleenbijdetweede,derdeenzesdesnedeuitgevoerd.
B. -

C. Werkplan 1981
Deproefzalin 1981nogeentweedejaarwordenvoortgezet.
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Beknopteweergavevanachtereenvolgei

is:

A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
Inhetkadervanditproject zijnii

ï1980geenproeven genomen

B.C. Werkplan 1981
Inhetkadervandit project worden

x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingis

in 1981geen proeven genomen.

i.
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A. Verslag over 1980
Bijeenvergelijkingvandewerkingvanstikstofmeststofoplossingen(urean)
enkalkammonsalpeterwordthetresultaatondermeerbeïnvloeddoordemate
vanvervluchtigingvanNH 3uitdemeststofnadatdezemetdegrond inaanrakingisgekomen.Dematevanvervluchtigingwordtechterookbepaalddoorde
hoeveelheid regendirectnadebemesting.Verderwordthetresultaatvande
vergelijkingbeïnvloeddoordematewaarindemeststofoplossingverbranding
vanhetgewasveroorzaakt.
Ineenproefmetwintertarwewordendeeffectenvaneenoverbemestingmet
kalkammonsalpeter enureanvergeleken.Deureanwerdhetzijmetdruppelstokjes,boveninhetgewas,hetzijmetslangetjesonderinhetgewastoegediend.
Inheteerstegevalisdekansopverbrandinghetgrootst.Deeerstetwee
overbemestingenzijnuitgevoerdonderdrogezonnigeweersomstandigheden.Bij
deoverbemesting instadium 10.5.1washetbewolktenregenachtigisdelaatste
overbemestingwerduitgevoerdbijbewolktweer.Eenoverzichtvandekorrelopbrengsten
gegeven.Erwaseen'duidelijkestikstofreactie,
maardoordehollestandblevendeopbrengstenlaag.
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TABEL 286.1. Het effect van kalkammonsalpeter en urean op de korrelopbrengst vanwintertarwe (d.s.100 kg/ha),gegeven op verschillende groeitijdstippen van het gewas. IB 2547.

N(kg/ha)

geen

voor-

over-

jaar

bem.

60kg

kas

0

Ninstadium

6 a7

8â9
urean

urean

in

kas

10.5. i

10.5.
urean

urean

op

in

gewas

gewas

gewas

kas

kas

urean

urean

urean

urean

op

in

op

in

op

gewas

gewas

gewas

gewas

gewas

18,3

21,9

22,0

22,2

21,7

22,7

19,2

21,1

22,1

21,9

19,1

19,3

21,3

°40

27,6

30,2

27,2

32,1

31,3

28,5

30,7

31,8

26,6

28,1

29,4

27,0

26,1

80
120

35,2

37,9

36,5

35,0

37,2

38,1

36,1

38,1

36,3

35,2

34,8

35,8

33,0

38,3

40,8

39,7

39,6

41,7

40,9

39,7

38,9

40,0

40,8

38,3

38,1

35,3

gem.

29,8

32,7

31,4

32,2

33,0

32,6

31,4

32,5

31,2

31,5

30,4

30,0

28,9

Debemestingenindeeerstedriestadiahebbenongeveereenzelfdeeffectgehad
opdekorrelopbrengst,hoewelstadium 10.5.1 (beginbloei)tochvrijlaatis
omvaneenstikstofbemestingnogeenevengoedeffectindekorrelopbrengstte
krijgenalsvaneerdergegevenstikstof.Debemesting instadium 10.5.3heeft
nietmeeropbrengstverhogendgewerkt,welzaldezeinhetstikstofgehaltevan
dekorreltotuitingkomen.
Opalleviertijdstippenheefteenbemestingmetkalkammonsalpetergemiddeld
overdeN-niveausdebesteresultatengegeven.
Hetsysteemurean op hetgewasgafbijdebemestingeninstadium8à9en
10.5.3.slechtereresultatendanhetsysteemurean in het gewas.Hetweeren
hetaantasten-plaatselijkeverbranding-vandearenzalhierbijongetwijfeldeenrolgespeeldhebben.
Uitde proevenvandelaatstejarenisgeblekendateenoverbemestingmet
ureanondergunstigeomstandigheden evengoederesultatenkangevenalseen
overbemestingmetkalkammonsalpeter.Wellichtmoetmenwatmeeraandachtbestedenaandeweersomstandighedentijdensendirectnahetbemestenende
wijzevanuitbrengendanmetkalkammonsalpeter.
B. -

C. Werkplan 1981
Inhetkadervanditprojectzullenvoorlopiggeenproevenmeerwordengenomenwaarinheteffectvaneenoverbemestingmetureanopdekorrelopbrengst
vanwintertarwewordtnagegaan.
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A. Verslag over 1980
Invervolg opdeproevenvan 1978en 1979 zijn in 1980tweeproeven inwintertarwe opkleigrond aangelegd,waarbij de invloed wordt nagegaanvandewijze
vanverdeling vande stikstofbemesting ophetniveauvan dekorrelopbrengst en
de afzonderlijke oogstcomponenten.
Dezeproevenmoetenuitsluitsel geven over dewenselijkheid om een stikstofbemesting aan tarwe indriegiften teverdelen.Eenvoorbeeld van het effect
vandewijzevandedeling van de stikstofbemesting op dekorrelopbrengst van
wintertarwe isweergegeven in tabel 287.1. (gemiddeldevanvijf proefvelden
in 1978). Deling van de stikstofbemesting leidde tot een duidelijke opbrengstverhoging.Uit eenanalysevan de oogstcomponenten blijkt dat delingvan de
stikstofgift eenverlaging van het aantal aren te ziengaf,maar eenverhogingvanhet aantalkorrels per aar en ook eenverhoging vanhet duizend-korrelgewicht.De beide laatste componenten compenseren - soms, zoals hierboven
is aangetoond,meer dan dat - deverlaging van het aaraantal.Een voorbeeld
van een oogstanalyse uit 1979,ontleend aanIB 2506 (tabel 287.11.).
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TABEL 287.1.Effectvanverdelingvanstikstofbemestingopdeopbrengstvan
wintertarwe.
N-bemesting

korrelopbr engst(d.i

140
80+60
40+60+40

6,3
6,8
7,0

TABEL287.11.

Oogstanalyseuit1979(IB

Ï., t/ha)

2506).

N-bemesting

korrelopbrengst aren
100kgd.s./ha
perm^

korrels
peraar

1000-k.
gewicht

korrels/m
x1000

120
60+60
20+60+40

80.1
79.2
81,0

44,5
49,2
52,1

38,8
38,5
38,8

20,6
20,6
20,9

464
418
401

Uitbovenstaandevoorbeeldblijktweerdatmeteengedeeldebemestingminder
arenmaarmeerkorrelsperaarwordengeproduceerd.Indevariatievanhet
korrelaantalperaareninhet1000-korrelgewichtviadestikstofbemesting
schuilteenmogelijkheid omhetopbrengstniveauteverhogen.Hetaantrekkelijkevandemethodeisdathiermeebovendiendeteeltrisico'swordenverminderdenheteiwitgehaltevandekorrel,dusdekwaliteit,wordtverhoogd.
B.-

C. Werkplan 1981
Deproevenzullenvolgensdehuidigeopzetwordenvoortgezet.Ookzullenweer
proefveldenterbegeleidingvandepraktijkopzand-endalgrondenworden
aangelegd.
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A. Verslag over 1980
Er zijnditjaar geenproeven genomen.Overigens gevendeproevenvermeldbij
project 287hierover aldenodige informatie
B. Versehenen

publikaties

K.Dilü, 1980.Delate overbemestingmetstikstofoptarwe.PP-Magazine10,
no.5,blz. 29/31
C. Werkplan 1981
Erwordenvoorditprojectin1981geenproeven genomen.Zieproject287.
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A.Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
Eenpublikatieisinbewerking.
B.C. Werkplan 1981
Publikatieenafsluiting.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis

••

PROJECTVERSLAG 19 80

Instelling

IB

Registratienummer

4361

Projectnummer

290

Projecttitel

Hetgroeiverloopvangrasland endestikstofreactiegedurendehetseizoen

Contactpersoon

ir.W.H.Prins

Projectleider

ir.W.H.Prins

Overigemedewerkers

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

Tijdstipvanafsluiting

1983

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1978

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

randg

mndg

mndg

x)
'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
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A. Verslag over 1980
Nahetopheffenvandeveeljarigemaaiproef (IB2146)opzandgraslandwordt
nualleennogindeveeljarigeproef (IB2244)opkleigrasland inFinsterwoldedeinvloedvanverschillendehoeveelhedenkunstmeststikstof opdejaaropbrengstendezodekwaliteitbestudeerd.
Destikstofgiftenpersnedevariërenvan0tot160kgNperha,steedsop
dezelfdeveldjes.Erwordtgemaaidalsereenopbrengstvan2à2,5tondrogestofperhaisbereikt.Ditbetekentvakermaaienenbemestenbijtoenemendestikstofbemesting.IntotaalwordterbijdehoogsteN-bemestingsobjecten
totca.1000kgNperhaperjaargestrooid.
Indezeproefwordtnagegaanoferaccumulatievanstikstof indegrondoptreedtenofernawerking isvanineenvorigseizoentoegediendestikstofbemesting.Tevenswordtaandachtgeschonkenaanveranderingeninhetaantal
spruiteneninhetwortelstelsel,enwordtdeinvloedvanindewintertoegediendestikstofbestudeerd.
Dejaaropbrengstenaandrogestofstaanvermel'dintabel290.1.
x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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TABEL290.1.Jaaropbrengst,td.s.perha,opgrasengras/klaver,metenzonderkunstmest-N.

N (kg/ha,totaal)
0
80
200 (160)
360
560
620
700
840
1120

alleengras
2,4
10,4
13,1
14,5
15,5
15,6
15,6
15,4

gras/klaver
10,0
11,6*
12,6*(11,2**)

* N-bemesting alleenin1980
**N-bemestingin1979en1980

Ookinhetzesdejaarvandeproefwaseropdegrasveldjeseensterkestikstofreactie,doorlopend totboven 600kgNperhabijeenopbrengstvan15,5
td.s.perha.
Figuur 290.1:.geeftdegemiddeldeopbrengstweerover 1975-1980metdaarin
hellingshoekendiedeopbrengstverhogingperN-trapaangeven.Rekeninghoudend
meteenmarginaleopbrengstvan7,5-10kgd.s.perkgtoegediendeNblijkthet
optimumophetkleigraslandrond450kgNperhaperjaarteliggen.Tervergelijking iseveneenshetgemiddeldevandeproefophetzandgrasland (19741979)infiguur290.'i . opgenomen.Ophetzandblijkthetoptimumrond375kg
Nperhateliggen.
Evenalshetvorigejaarwarenergras/klaverveldjesmetenzonderkunstmest-N.Tabel290.1.laatdehogeopbrengstvandegras-klaverveldjest.o.v.
alleengraszien.Detoegediendekunstmeststikstofdoetopdezeveldjesde
opbrengstnogstijgen.Hetopbrengstverhogendeffectvankunstmestopgras/
klaverisechterduidelijklagerna2jaartoediening.
NaafsluitingvandeveeljarigeproevenIB2259(TenBoer)in1978,IB2146
(Finsterwolde)in1979isnuookeeneindegekomenaanIB2244(Finsterwolde).
Dezeproevenhebbenveelinteressantmateriaalopgeleverd.Eenalgemeneconclusieisdaterduidelijkgrenzenzijnaandestikstofbemesting.Dezegrenzen
zijnaangegevendooreenachteruitgangvandeproduktiviteitvandezode,een
ophoping vanmineralestikstof indegrondeneenverhogingvanhetnitraatgehalteinhetgras.

B. Verschenen

publikaties

W.H.Prins,1980.Changesinqualityofmineralnitrogeninthreegrassland
soilsasaffectedbyintensityofnitrogenfertilization.FertilizerResearch
1,biz.51-63.
W.H.Prins,P.F.J,vanBurg,H.Wieling,1980.Theseasonalresponseof
grassland tonitrogenatdifferentintensitiesofnitrogenfertilization,
withspecialreferencetomethodsofresponsemeasurements.Proceedings
Intern.SymposiumEur.GrasslandFed.on 'Theroleofnitrogeninintensive
grasslandproduction',Wageningen,1980.PUD0C,Wageningen,biz.35-49.
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d.s.,t.ha- 1
16r
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IB2U6(zand)
gem.1974/79
12-

/30 kgd.s. per kgN
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1000
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Figuur290.1.Gemiddeldegrasopbrengstenuitproevenopkleigrasland (IB2244)
enzandgrasland (IB2146).
C. Werkplan 1981
In 1981wordtindeproefopdekleialleendenawerkingvaneerdergegeven
stikstofnagegaan.Deresultatenvandeveeljarigeproevenzullenworden
gepubliceerd.
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A. Verslag ovev 1980
In 1973 is ophet zandgrasland van het Centraal Stikstofproefveld teGortel
eenveeljarige proef met stalmest aangelegd terbestudering vandebemestingswaardevandeverontreiniging doormest.Devolgende factorenworden bekeken:
N-werking van demest opde langeduur,kwaliteit van zode engras,endeverticaleverplaatsing vanmineralen inhet bodemprofiel.
Er zijnvier stalmestniveaus (0,20,40 en 60 tonper ha per jaar) enper
stalmestblokvijf kunstmeststikstoftrappen (0,20,40,80en 120kgN per ha
per snede); erwordt zes keer gemaaid enbemest.
Afgerasterde strokenmet daarindeveldjesmet deverschillende N-trappen
zijndit jaarweer op een andere plaats uitgezet; dit omvoortdurend maaien
opdezelfde plaats tevoorkomen.Daarbuitenwordt het proefveld geregeld beweid en soms gemaaid.Dit beweidenvond voorheen plaatsmet pinken. Sinds
1978 grazen schapen ophet proefveld waardoor de zodeminder beschadigd wordt
doormestflatten enurinebrandplekken. Op dit gedeeltevan het proefveld
wordt jaarlijks ruim 400kg N per ha toegediend:
De jaaropbrengsten aandrogestof staan in tabel 291.1.
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TABEL 291.1.Drogestofopbrengsten(ton/ha)totaalvan6snedenin1980.

kunstmestN

stalmest (ton/ha)

kg/ha.snede

kg/ha.jaar

0

20

0
20
40
80
120

0
120
240
480
720

3,5
8,6
12,2
16,1
16,2

5,4
9,9
13,5
16,6
16,8

40
5,7
11,0
13,9
16,5
16,9

*60tonstalmest=40toninvoorjaar+20toninzomer.

Ookinhetachtstejaarvandeproefwasereensterkekunstmest-Nreactie
bijallestalmesttrappen(sinds 1973isreeds0,160,320en480tstalmest
perhaaanderespectievelijkeobjectentoegediend).Ookwasereenduidelijke
stalmestreactie,totaandehoogstekunstmesttrappen.
Hetopbrengstniveauwas zeerhoog,waarschijnlijkdankzijdeveleregenop
delichtezandgrondvanhetproefveld.DezeregenenookdekouhebbendeInwerkingvandestalmestwaarschijnlijkmindergunstigbeïnvloed,geziende,
zekernaachtjaartoediening,vrijlageN-werkingscijferst.o.v.kunstmest-N.
Dezodedichtheid iserggoed,mededankzijdeschapen,enerzijngeenverschillentussendestalmestobjecten.Degrasmatbestond eindapriluitca.75%
Engelsraaigras,10%ruwbeemdgras,2%veldbeemdgras,8%straatgrasen4%
kweekgras.
B. -

C. Werkplan 1981
Deproefwordtvolgensschemavoortgezet.

60
7,4
12,3
U,5
17,0
17,5
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A. Verslag over 1980
Hetonderzoekvoorditprojectopblijvendgrasland,gestart in1973,bestaat
uittweedelen:
a)deinteractievanpHenstikstof,
b)hetverschilinwerkingtussenkas-23,kas-26enammoniumnitraat.

a) pHx N

interactie

DitproefjaarwerddepHxNinteractienietonderzocht.Welwerdenderesultatenvanvoorgaandejaren (1974,1975en1978)bewerktt.b.v.hetEGF
Symposium teWageningen.Alsbelangrijksteresultaatkanwordenvermelddat
de^opbrengstbijdelaagstepH (pH-KCl< 4,5)vooralinhetvoorjaarachterblijftenbovendieninhetalgemeenonafhankelijk isvandeN-gift,d.w.z.
datergeenpHxNinteractievanbetekenisis,metuitzonderingvanvoorjaar 1978(figuur292.1.,posterEGFSymposium).
VerderwerdditproefjaarhetonderzoeknaardeinvloedvandepHvande
grond opdegrasopbrengstvoortgezetopIB2046,.

x)
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Figuur292.1.InvloedvandepHopdestikstofreactievanblijvend grasland.
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Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :4363
Projectnummer
:292
GedurendeeenaantaljarenisopditproefvelddoorhetgebruikvanverschillendeN-meststoffen (zoalskas-23,kas-26enammoniumnitraatbijtweeNniveaus)eenaantalpH-waardentussenpH-KCl3,8en5,0indelaag0-5cm
opgebouwd.Gedurendehetseizoen 1980werddeinvloedvandepHopdegrasopbrengstbepaalddoorpersnedealleveldjeseenzelfdeN-bemesting tegevenin
devormvankas-26.Uitdegegevensvandeeerstetweesnedenwerddeindruk
verkregendatbijdeeerstesnededeopbrengstbijdelaagstepH-waardenwat
achterbleef,terwijlbijdetweedesnedeeen 'omkeereffect'lijkttezijnopgetreden,vermoedelijkdoordezwaartevandevoorafgaandesnede.Degegevens
vandevolgendesnedenzijnnognietbewerkt.
Opdedrieandereproevenoppraktijkbedrijven (IB2334,2335en2371)werd
ditproefjaarverderdepHvandegrondnagegaanbijlangdurigetoediening
vankalksalpeter,kas-26enammoniumnitraat.

b) Vergelijking

kas-233 kas-26 en ammoniumnitraat (IB 2046)

Hetonderzoeknaardeinvloedvanbovengenoemdestikstofmeststofsoortenopde
opbrengstendemineralesamenstellingvanhetgrasenopdepH-KClvande
grond,gestartin 1973,isin 1979gestopt.Deproefisopeenanderewijze
in 1980voortgezet,zoalsvermeldondera.Deresultatenvan 1979komenin
hetLBNMverslagBno.354.
Tenopzichtevankas-23%Ngafkas-26%Nin 1979enigepH-dalingmaarhet
Ca-gehalteendeopbrengstverschildennauwelijks.Doorhetgebruikvan
ammoniumnitraat tradernaasteenaanzienlijkepH-dalingookeendalingvan
hetCa-gehalteop,terwijltevensdegrasopbrengstachterbleeft.o.v.de
kas-objecten.

B. Verschenen

publikaties

G.J.G.Rauw, 1980.EffectofpHonresponseofnitrogentograssland.
ProceedingsIntern.SymposiumoftheEGFon 'Theroleofnitrogenin
intensivegrasslandproduction',25-29August 1980.Wageningen,biz.162.

C. Werkplan 1981
HetpH-onderzoekwordtin 1981nietvoortgezetbijdeproevenIB2334,2335
en2371,enIB2046.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

4364

Projectnummer

293

Contactpersoon

Invloed vanhet gebruik vangrote hoeveelheden dierlijke organische mestbij
de verbouw vanmais opde stikstofbehoefte vanhet gewas enopde indringingvan
voedingsstoffen inhet bodemprofiel
dr.ir. K. Dilz

Projectleider

dr.ir. K. Dilz

Overige medewerkers

J. Postmus

Tijdstip van afsluiting

1983

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1977

Projecttitel

cat.III

cat.II

cat.I

Nog benodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

randg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

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

A. Verslag over 1980
Op eenlichte doorlatende zandgrond (Gortel) liggen drie stroken meteendriejarige vruchtopvolging vantweemaal mais enéénjaar Italiaans raaigras.Bij
verbouw vanmais zijn de stroken onderverdeeld indrie stalmestblokken naar
0, 100en300tonstalmest perhaperjaar. Bij0 stalmest wordt 250kgN
als kunstmest enbij 100tonstalmest 100kgN alskunstmest indevormvan
kalkammonsalpeter gegeven. Bij300tonstalmest perjaar wordt geen kunstmeststikstof gegeven (IB 2049).
Nagegaan wordt watdewerking isvande zware stalmestgiften opde produktie
en samenstelling vandemais. Verder wordt denawerking vande zware stalmestgift opproduktie en samenstelling vanItaliaans raaigras nagegaan.Na
twee maisjaren komt demaisstrook dusin gras te liggen. Indatjaar worden
de stalmestblokken onderverdeeld inzessubblokken naar 0, 150,300,450,600
en 750kgN (alskunstmest-N) perh a ,verdeeld over eenaantal sneden. Vanaf
1980 wordt deze proef indrie jaar afgebouwd. Opde stalmestblokken zaldan
het effect vanverse stalmest endenawerking van grote hoeveelheden stalmest

x)

Doorhalenwatniet vantoepassingis.

van(&]ElXîtaECG^]GtfeXX»3t]tîîXibû^projectverslag 1980

Vervolgbladnr. 1

Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer :4364
Projectnummer
:293
bij opklimmende hoeveelheden kunstmeststikstofworden vergeleken met als
proefgewas snijmais.
Op dezelfde grond ligtookeenproefveld met permanentemaisverbouw met
kunstmesttrappenvan 0,50, 100, 150,200en 250kgNper ha op stalmestblokkenvan 0,50, 100, 150en 200 tonperha per jaar.Deze proefwordtnog op
dezelfdewijze voortgezet.(IB 2050).
De opbrengsten van 1980 zijnnognietbekend.
Van IB2050 zijnde gegevens van 1972-1979bewerkt toteen publikatie
"Dierlijkemest enmaisteelt. 1.Invloed van stalmest en kunstmeststikstof
op de opbrengsten van snijmais incontinueteelt op lichte zandgrond vanhet
Centraal Stikstofproefveld teGortel inde jaren 1972-1979 ".
Hieraan ontlenenwehetvolgende:
*De opbrengstmaximavarieerdensterkvan jaar tot jaarenvertoonden een
duidelijk verbandmet de gemiddelde temperatuur van de zomermaanden
(figuur 293.1.).
Metkunstmest alleenwerdniethetzelfde opbrengstniveau gehaald als in
combinatie met stalmest.Maar ookbijhet geregeld toedienen van grote
hoeveelheden stalmestblijktkunstmeststikstof nodig omhet opbrengstniveau tehalen.Soortgelijke resultatenwerden ookverkregen inproeven
vanPRenPAGV met jaarlijks grotehoeveelheden drijfmestaansnijmais.
Dewerking van stalmestwas inkoele zomers relatief minder dan inwarme
zomers (figuur 293.2).
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Figuur 293.I.Hetverband tussen de
somvan de gemiddelde temperaturen van
demaanden juni, juli enaugustus,en
demaximum drogestofopbrengstenvan
snijmais.
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Figuur 293.2.De drogestofopbrengstenvoor snijmaismet alleen stalmest (50+ 100ton/ha.jaar)in%van
demaximum drogestofopbrengsten (150
en 200 ton stalmest + 200en 250kg
N als kunstmest).
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Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :4364
Projectnummer
:293
B. Verschenen

publikaties

Dr.ir.K.DilzenA.Brak, 1980.Dierlijkemestenmaisteelt. 1.Invloedvan
stalmestenkunstmeststikstofopdeopbrengstenvansnijmaisincontinuteeltoplichte zandgrondvanhetCentraal Stikstofproefveld teGortelin
dejaren 1972-1979.Stikstof8,no.95/96,blz.388-392.
C. Werkplan 1981
IB 2049. Opdestalmestblokkenzalheteffectvanverse stalmestendatvan
denawerkingvangrotehoeveelheden stalmestwordenvergelekenmetmaisals
proefgewas.Bovendienzaleenbeginworden gemaaktmethetnagaanvanhet
effectvaneenfosfaatrijenbemestinginafhankelijkheidvanhetPw-getalvan
degrond.
IB 2050. Dezeproefzalnogopdezelfdewijzewordenvoortgezet.

PROJECTVERSLAG 19 80

Instelling

IB

Registratienummer

5586

Projectnummer

295

Projecttitel

Indringing vandevorstindegrondonderopverschillende manieren gezaaide
winterrogge (i.v.m. aardappelopslag)

Contactpersoon
Projectleider

ing.D.J.C. Knottnerus

Overige medewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1976
cat.Ill

Nog benodigde werktijd
Aanvankelijke raming gehele
looptijd
x)
Voortzetting

cat.II

' mndg

mndg

mndg

mndg

cat.I
30mndg
mndg

0QOn5[kJ3d(fläQKXSG3SXBaiCaB3O!l^

definitieve beëindiging
Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C. Werkplan komende jaar
A. Verslag over 1980
Aan het project isniet gewerkt.
De rapportering, bedoeld omhet project definitief tebeëindigen isnog
niet klaar.
B.C. Werkplan 1981
Rapportering endefinitieve beëindiging.

x)
''Doorhalenwat nietvantoepassingis.

PROJECTVERSLAG 1980

Instelling

IB

Registratienummer

5587

Projectnummer

296

Projecttitel

Bruikbaarheid van rioolslib als substraat
voor loofhoutsoorten

Contactpersoon

dr.ir.K.W. Smilde

Projectleider

dr.ir.K.W. Smilde

Overige medewerkers

ing.B.van Luit

Tijdstip van afsluiting

1981
1978

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

mmüMximztäm&%ix%
Beknopteweergave vanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar

A. Verslag over 1980
De proefmet loofhoutsoorten op zuiveringsslibwerd beëindigd omdat in sommige
potten degroei doorwateroverlast ernstigwerd verstoord.Afgezienvan deze
storende invloedwas degroeihet slechtst ophet nikkelrijke zuiveringsslib
van Leiden,gevolgd door datvanHeerenveen.
De resultatenvan deproefmet zuiveringsslibvanhuishoudelijke herkomst
waaraan Cd,Cr,Cu,Ni,Pb enZnals acetaat,afzonderlijk of gecombineerd,
werden toegevoegd,werdenbewerkt.De toxische doses toegediendmetaal namen
voor de toetsgewassen populier,haver,mais,Engels raaigras,sla,spinazie
en stamslaboon toe indevolgorde Cd< Ni< Cu< Zn< Cr/Pb.Voor afzonderlijk
toegediendemetalenwas de toxische dosis gewoonlijk hoger danvoor degecombineerd toegediende.Toediening vanCd,Ni enZnkwam duidelijk totuiting in
de respectievelijke concentraties van debovengrondse delen.Ditwas inmindere
mate het gevalbij Cu,terwijl toediening van Cr enPb indemeeste gewassen
niet leidde totverhoging van de concentraties inhet gewas.Dekritischemetaalgehalten inhet gewas,gepaard gaandemet eensignificanteopbrengstdepressie,warenhogerbij toediening van demetalen afzonderlijk danbijgecombineerde toediening.

Vervolgblad n r . 1
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O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 5587
Projectnummer
: ^yv

B. -

C. Werkplan 1981
Deproefmetloofhoutsoortenopzuiveringsslibzalopnieuwwordengestartom
lange-termijneffectenvanzwaremetalenopdegroeitebestuderen.
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80

Instelling

IB

Registratienummer

5588
297

Projectnummer

Projecttitel

Metingvandoorvoersnelhedenvanmineralen(ionflux)enwateraanhetworteloppervlak

Contactpersoon

dr.L.K.Wiersum

Projectleider

dr.L.K.Wiersum

Overigemedewerkers

K.Harmanny

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1978
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

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

A. Verslag over 1980
Inditlaatstejaarwerdengeenproevenmeeropgezet.Welwerdenernogwat
metingenverrichtaangeconserveerdewortelstelsels,vooralwatbetreftde
lengteervan.Tenbehoevevaneentweetalvoordrachtenwerdvrijveelliteratuurbestudeerd,diebenutwerdbijhetsamenstellenvandegehoudensamenvattendeoverzichten.Inbeidelezingenwerdeenpoginggedaanaantegeven
inhoeverreonzewetenschappelijkekennisbenutkanwordenbijdepogingen
devoedingvandeplantteoptimaliserenenwelkeproblemenernogsteeds
zijn.Vooralindeteeltzonderaardewordtmetvruchtgebruikgemaaktvan
voedingsfysiologischekennis.
Dankzijdetoenemendepogingentotintegratieenhetopstellenvanmodellen
wordthetvoedingsfysiologisch onderzoekgestimuleerdmeerpraktischbruikbareparameters tebepalen.Éënvandegroteproblemenisnogeengoedebepalingvanhetfunctioneelworteloppervlak,alwordendiversemethodenbeproefd.
Eenmanuscriptgetiteld 'Problemsinsoilfertilitycharacterizationby
meansofplantnutrientrequirements'werdaangebodenaan 'PlantandSoil'.
x)

Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 5588
Projectnummer
: 297
B. Verschenen

publikaties

L.K.Wiersum,1980.Beheersingvanhetwortelmilieualsmiddeltotoptimale
voedingvandeplant.Bedrijfsontwikkeling 11,blz.819-823.
C. Werkplan 1981
Projectbeëindigd.

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling

IB

Registratienummer

5590

Projectnummer

299

Projecttitel

Betekenis vanhethumusgehaltevoor de
kwaliteitvan de toplaag envan de grasmatvan sportvelden.Kwantitatievebenadering vandebeheersing vanhethumusgehalte

Contactpersoon

ing.F. RiemVis

Projectleider

ing.F. RiemVis

Overige medewerkers

mevr.A. Lahr-Renkema

Tijdstip van afsluiting

1985

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1978

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 1980
Erworden gegevens verzameld betreffende hetverloop inde tijd vanhet organische-stofgehaltevan de toplaag van grasvelden.Uit eenuitgebreidmateriaal,beschikbaar gesteld door deNederlandse Sport Federatie,werd berekend
dat bij eenorganische-stofgehaltevan omstreeks 9% een evenwicht bestaat tussen ophoping en afbraakvan organische stof.Als aanvulling op eerdergepubliceerde resultatenwerd een artikel geschreven dat zalworden gepresenteerd
voor de 4th International Turfgrass Research Conference in 1981.Een populair
voorlichtend artikel,betreffende debetekenis,het verloop inde tijd ende
mogelijkheid tot regulering van het organische-stofgehalte van de toplaag van
grassportvelden zalworden gepubliceerd inTechnischeMededelingen van de
Nederlandse Sport Federatie. Indit artikel zijn ookde resultaten verwerkt
van eenproefwaarin het effectvan zodebezanding wordt onderzocht.Deverschillen in organische-stofgehalte, drie jaar nahet beginvan deproef zijn
afgebeeld infiguur 299.1.

x)Doorhalenwatniet van toepassing is.
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Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :5590
Projectnummer
:299
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Figuur299.1.Invloedvanzodebezandingophetorganische-stofgehaltevan
detoplaagvangrassportvelden.

Bijdeeersteoriënterendemetinginapril1980werdgevondendatzodebezandingdeafschuifspanninghadverlaagd,maargeeninvloedhadopdepenetrometerweerstandvandetoplaag.Demetingenzullenwordenherhaald ennaverloopvantijdwordenaangevuldmetnaderbodemfysischonderzoek.
B.-

C. Werkplan 1981
Hetonderzoekzalongewijzigdwordenvoortgezetwaarbijspeciaalaandachtzal
wordengeschonkenaandebetekenisvanzodebezandingvoordebespelingskwaliteitvansportvelden.
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Instelling
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Registratienummer
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Projectnummer

300

Projecttitel

Stikstofbernestingvangrassportvelden;
hoeveelheid,verdelingoverhetseizoen
enmeststofvorm

Contactpersoon

ing.F.RiemVis

Projectleider

ing.F.RiemVis

Overigemedewerkers

mevr.A.Lahr-Renkema

Tijdstipvanafsluiting

1985

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1978

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 1980
Inditonderzoekwordtdebetekenisvanstikstofbemestingvoordegebruikskwaliteitvangrasvelden,inhetbijzondersportvelden,nagegaan.Hierbij
komenverschillendeaspectennaarvoren,zoalshetgebruikvanverschillende
meststofvormen,waaronderlangzaamwerkende,deverdelingvandestikstofbemestingoverhetjaarenhetoptredenvanschimmelziekten,inafhankelijkheid
vandestikstofvoorziening.
Uitderesultatenvanenkeleproevenisgeblekendatherhaaldgebruikvan
zuurwerkendemeststoffenernstigeschadeaandegrasmatdoordeschimmel
Fusarium nivale totgevolgkanhebben.Overditonderwerpwerdeeninleiding
gehoudenvoorhetXIIInternationalesRasencolloquiuminseptember 1980in
Giessen (BRD).Detekstzalinuitgebreidevormwordengepubliceerd inhetZ.
fürVegetationstechnik 1.1981.
Overdegenoemdeandereaspectenzalzomogelijkin 1981wordengepubliceerd

x)

Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 5591
Projectnummer
: 300

B. -

C. Werkplan 1981
Delopendeproevenwordenvoortgezet.Zomogelijkzalin1981wordengepubliceerdoverdeverdelingvandestikstofbemestingoverhetjaarenoverde
stikstofleveringdoorverschillendemeststoffenendebetekenisdaarvanvoor
degebruikskwaliteitvangrasvelden.
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Instelling

IB

Registratienummer

5592
301

Projectnummer
Projecttitel

Onderzoek naardeoptimalepHendeoptimale fosfaat-enkalivoorzieningbijaanlegenonderhoudvangrassportvelden

Contactpersoon

ing.F.RiemVis

Projectleider
Overigemedewerkers

ing.F.RiemVis
mevr.A.Lahr-Renkema

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1978
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting
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definitievebeëindiging
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopenjaar
8.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
Opuitnodigingvandewerkgroep Bemesting Sport-enSpeelveldenwerddeelgenomenaanhetoverlegbetreffendeherzieningvanhetbemestingsadvies.Het
nieuwe advieshoudtopeenaantalpuntenrekeningmetderesultatenvanons
onderzoek zoalsmatigingvandestikstofbemestingeneenwathogerepH.
Afgezienvaneennoglopendemeerjarigeproefwordtaanditprojectslechts
incidenteel gewerkt.Hetzalin1981wordenafgesloten.
B.C. Werkplan 1981
Afsluitingvanhetproject.

^Doorhalenwatnietvantoepassingi.
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PROJECTVERSLAG 1980
InsteHing

IB

RegisCratienummer

5593

Projectnummer

302

Projecttitel

Verplaatsing enmineralxsatievanorganischefosforverbindingenuitstalmesten
gierindegrond

Contactpersoon

dr.R.G.Gerritse

Projectleider

dr.R.G.Gerritse

Overigemedewerkers

H.P.deRoos,R.Vriesema

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1977

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)Voortzetting

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

A. Verslag over 1980
Doelvanhetprojectisomnategaanwelkaandeelhetorganischfosfaat,
i.e.organischefosfaatesters,inmestengierinhettotaaltransportvarfosfaatindebodemheeitofkanhebben.
Tevenswordt,omdatditnietloskanwordengezienvanorganischfosfaat,
hettransportvananorganischfosfaatonderzocht.
Kinetischeparameters zijnbepaaldvoordevastleggingvanfosfaatinzandenzavelgrond.Degegevenswordengoedbeschrevendooreeneerste--orde-snelheidsvergelijkingwaaruitimmobilisatie-halfwaardetijdenvan30-100dagenvolgen,"./szekinetischegegevensenvoordezegrondenbepaaldeadsorptie-isothermenZi„r.metbehulpvaneencomputer-simulatiemodelgebruiktomdepenetratie
vanorthofosfaat ingrondentevoorspellen.Voorbeeldenvangemetenenbereken'
desituaties inophetlaboratoriumopgesteldeenmetvarkensdrijfmest(VDM)
behandeldeongestoordekolommenzandgrondwordeninfiguur302.1.gegeven.
Alleendedoordegiftvarkensdrijfmest(16,4mganorganischPen3,7mgorganischPpergramdrogestof)veroorzaaktetoenamevan anorganisch fosfaatin
hetbodemprofielisuitgezet.
x)
Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Figuur302.1.Verdelingvandetoenamevananorganischfosfaatinonverzadigdekolommenzandgrond.
Getrokken lijnen geven de gemeten situatie weer, onderbroken lijnen die van
computersimulatie.
Verdamping was te verwaarlozen.
Situatie A: ca. 1000 ton WM/ha3 beregend met 2150 mmwater, na 16 maanden.
Situatie B: oa. 250 ton VDM/ha,beregend met 3600 mmwater, na 12 maanden.
BijdecomputerberekeningisookalleenuitgegaanvanmetdeVDMgegevenhoeveelheid anorganischfosfaat.
Hetduidelijkwaarneembaarverschilinoppervlaktussengemetenenberekend
verloopvananorganischfosfaatinhetprofiel (voorgevalAinfig.302.1.)
kanwordenverklaarddooraantenemendatvrijwelalhetmetdeVDMgegeven
organischfosfaatgemineraliseerdis.
Vanhetonderzoeknaardeaardvanorganischefosfateninvarkensdrijfmest
enhettransportervanindegrondiseensamenvattinggemaakt.Dezesamenvatting,geschrevenn.a.v.eenCEC(=CommissionoftheEuropeanCommunities)
seminaroverfosfaatinrioolslibenmest,wordtin1981doordeCECgepubliceerd.
Deresultatenvanhetsimulerenvanfosfaattransportindebodemmetbehulp
vaneencomputer zijninsamenwerkingmetRaatsenDeWilligenineendrietal
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artikelenbeschreven,welkeeveneensin1981 zullenwordengepubliceerd.
Regelmatigwerdeneffluentmonstersvaneenlysimeterproef (vanDilzetal.)
inGortelonderzochtopfosfaat.Bijdezeproefwordtjaarlijkstot200ton
runderdrijfmestperhagegeven,alofnietincombinatiemetkunstmest.Opde
lysimeterswordtmaisverbouwd.
TotnutoeisgeendoorbraakvananorganischoforganischPgeconstateerd,
tfelblijktdathetverloopvandefosfaatconcentratieeenjaarlijksecyclus
vertoont.Dezecyclusisgekoppeldaanvooralhetzoutgehalte (Cl~)vanhet
effluent.Bijhogezoutconcentratiegaatdeconcentratievanzowelorganisch
alsanorganischfosfaatomlaag.
Indeeffluentenvanallelysimetersisdeconcentratievanorganischfosfaattwee-tottienmaalgroterdandeconcentratievananorganischfosfaat,
waarbijgeenverschilisteconstaterentussenmetdrijfmestofmetalleen
kunstmestbehandeldelysimetersenonbehandeldelysimeters.
3.-

:. Werkplan 1981
ietcomputer-simulatiemodelvoorP-transport indebodemzalaandebijproject336gebruikte,metrioolslibbehandelde,grondkolommenwordengetoetst,
/erderzulleninoverlegmetDeWilligendekinetischeaspectenvanfosfaatvastleggingverderwordenonderzocht.
Dewerkplaats isbezigdegrondkolommeninstallatieuittebreidenmet6
colommen.Inaanvullingopdetotnutoeverkregenresultatenvoorvarkensirijfmestzaldeinvloedvanenkelenognietonderzochteparameters (vnl.
temperatuurenredoxpotentiaal)opdesneluitspoelbarefractieorganischP
rordennagegaan.Dedynamiekvanorganischefosfateninrunder-,kippe-en
calverdrijfmestendeadsorptie-eigenschappenvandezefosfatenindebodem
staaneveneensophetprogramma.Hetonderzoekvaneffluentmonstersvande
Lysimeterproef inGortelwordtvoortgezet.
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A. Ver8lag over 1980
Potproef oadmiwnopname door het gewas
Deproefoverdecadmiumopnamedoorsla,waspeenenzomertarwreuiteenreferentiegrond gemengdmetgecontamineerd rivierslib (10,20en31volumeprocent
slib),enuiteenreferentiegrondwaaraancorresponderendehoeveelhedencadmiumindevormvanacetaatwerdentoegevoegd,werdherhaald.Hetcadmiumdat
alsacetaatistoegevoegdwerd zowelinheteerstealsinhettweedeproefjaarbeterdoordeplantopgenomendanhetcadmiumdatalscontaminantinhet
slibgebondenis.Opmerkelijkishierbijdatdebeschikbaarheidvanhettoegevoegdecadmiuminhettweedeproefjaarinhetgeheelnietisafgenomen,ondanksdehogepHvandegrondendehogegehaltenaanorganischestof,Calciumcarbonatenslib.Hetisnietuitgeslotendatdeverhoudingtussen(totaal)
zinkencadmiumindegrond,dieindezeproevennietconstantis,hierbijeen
rolspeelt.Deinvloedvanzinkopdecadmiumopnamewordtbestudeerd ineen
potproef.

x)

Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Potproef
cadmium-zink-interactie
Terbestuderingvanmogelijkeeffectenvanzinkopdecadmiumopnamedoorhet
gewaswerdeenpotproefaangezetmeteenzand-eneenkleigrond,enzink
(vijftrappen)encadmium (drietrappen)alsvariabelen.Inmiddelsishet
eersteproefgewas (spinazie)geoogst.Hetvolgendegewas (zomertarwe)ismislukt.
Vakkenproef cadmiumopname
Devakkenproefmet (licht)gecontamineerderiviersedimenten(cadmiumtraject
0,5-5,2mg/kg)uitdeBrabantseBiesboschenloswallenvanEuropoortslib
werdvoortgezetmetdetoetsgewassenmais,stamslabonen,aardappelen,andijvieenradijs.Decadmiumniveausvandegewassenopdevakkenproefwijken
somsaanzienlijkafvandieopvergelijkbaregrondenmetdezelfdecadmiumniveausinpotproeven.Metnamedeniveausindeaardappelknolenindetarwekorrelzijneenfactor2-4lager.Deniveausinwaspeenkomenechtergoed
overeen.Deoorzaakvandezeverschillenisnognietopgehelderd.
Vakkenproef vereiste
afdeklaag voor
havenslib
Indezeproefwordtnagegaanhoedikdelaagcultuurgrondopgecontamineerd
havenslib moetzijnomgewassenmetaanvaardbaregehaltenaanzwaremetalen
tekunnentelen.Daartoewerdenvakkenvan85cmdieptegevuldmetresp.0,
15,30,45,60en85cmhavenslib,envoorzienvanresp.een85,70,55,40,
25en0cmdikkelaagcultuurgrond.Detoetsgewassenwarenditjaaraardappelen,spinazieenzomertarwe.Nietalleendezomertarwemaarookhetgewas
aardappelenmoestmetmangaansulfaatwordenbespotenommangaangebrektebestrijden?)Opdevakkenmetuitsluitendhavenslibgroeidehetgewasaardappelenaanvankelijkbeterdanopdevakkenmeteenafdeklaagvancultuurgrond.
Degewasgehaltenaancadmiumenzinkwijzenuitdatvoorspinazieeenafdeklaagvan40cmdiktereedstoereikend zouzijnomdeinvloedvandegecontamineerdegrondopdegewasgehaltengeheelafteschermen;bijaardappelen
(knol)is55cmvoldoende,maarbijwaspeenenwaspeenloof isdeinvloedvan
deondergrond ophetcadmiumgehaltenogzeerduidelijkbijeenafdeklaagvan
70cm.Dediktevandeafdeklaagdievereistisomaanvaardbaremetaalgehaltenindeconsumeerbaregewasdelentekunnenverwachten,kanuitdezevoorlopigeresultatennietwordenafgeleidenzalverderafhangenvandetestellen
grenswaardenenvandecontaminatiegraadvandeaftedekkenlaag.
Werkgroep 'Bioassays '
Het 'EnvironmentalLaboratory'vanhet 'WaterwaysExperimentStation'(WES)
teVicksburg (USA)heefteenbiologische toetsontworpenomdeeffectenvan
gecontamineerdebaggerspecieophetecosysteemteonderzoeken.DebaggerspeciewordtindeV.S.voornamelijkgedumptopterreinendieingerichtworden
alssemi-natuurlijkemoerasgebieden,zowelonder (flooded)alsboven (upland)
dewaterspiegelinzoeteninmarienmilieu.Terbegeleidinghiervaniseen
WorkingGroupPlanBioassaysopgericht,waarinonderzoekersvandiversedisciplinesvoornamelijkuitdeV.S.,maarookuitdeUKenNederland zittinghebben.Ookdetweedevergadering innovember 1980werddoordr.VanDrielbij-'
gewoond.AanhetIBisgevraagdinditkadereenpotproefuittevoerenwaarindestandaard-bioassay (zoweluplandalsflooded)met Cyperus
esoulentus
wordtvergelekenmetenkelelandbouwgewassenophavenslib,waarmeehetIBeen
ruimeervaringheeft.Hetonderzoek,datwathetanalytischedeelvoornamelijk
betrekkingheeftopzwaremetalen,zaldoorhetIBin1981wordenuitgevoerd
indevormvaneenopdrachtvanWES.
Dezomertarweisechtermisluktenvervangendoorwaspeen.
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Trier
HetregionalebureauvoorEuropavandeWereldGezondheidsOrganisatie (WHO)
belegdevan5-8augustus 1980inTriereenvergaderingvandewerkgroepover
"HealthImplicationsofAccumulationofMicropollutantsonRiversediments".
Opdezebijeenkomstwerddehuidigekennisoverdeeffectenvancadmium,kwik,
loodenvandepolycyclischearomatischekoolwaterstoffen (PAH's)inriviersedimentenenhunmogelijkewegindevoedselketenbesproken.W.Salomonsen
W.vanDrielsteldeneen 'workingpaper'samen,getiteld:Interactionsof
tracemetalsbetweenwater,sedimentandbiota.Debevindingenvandewerkgroepwordenvastgelegdineeneindrapport:Healthimplicationsof
AccumulationofMicropollutantsonRiverSediments.
B. Versohenen
W.vanDriel.Contaminanteninhavenslib.Samenstellingvandebovenlaagvan
22loswallen.InstituutvoorBodemvruchtbaarheid. 1980.50p.,76p.bijlagen.
W.vanDriel.Verslagvandevergaderingvandewerkgroep"Bioassaysof
dredgedmaterials.WaterwaysExperimentStation,Vicksburg(Miss.)12-15
juni1979.
W.Salomons,W.vanDriel.Interactionsoftracemetalsbetweenwater,
sedimentandbiota.WorldHealthOrganization,RegionalOfficeforEurope,
Copenhagen,ICP/RCE 101 (9)/9 (July 1980).
C. Werkplan 1981
Voortzettingvanhetonderzoek.

•publikaties

PROJECTVERSLAG 19 80
Instelling

IB

Registratienummer

6014

Projectnummer

305

Projecttitel

Stip in appel

Contactpersoon

dr.ir. P.Delver

Projectleider
Overige medewerkers

dr.ir.P. Delver
ing.A. Pouwer enmedewerkers Proefstation+ proeftuinen

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

dB&HXtod5BSBOÖfiëitXtó3KbtMK
Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar

A. Verslag over 1980
Nahet gereed komen van een rapport over eenproefplekkenonderzoek dat in
1973en 1974 in Zuid-WestNederland werd uitgevoerd,werd door A. Pouwer
verder gewerkt aan een tweede landelijk onderzoekwaarvoor de gegevens in 1975
en 1976werdenverzameld.Hierbijwerd ookbewaaronderzoek uitgevoerd. Er
kwam in 1980 in concept een eerste rapport gereed datbetrekking heeft ophet
verband tussenbodemfactoren ende chemische samenstelling vanblad envruchtenvan Cox's Orange Pippin en Schonevan Boskoop.Doel ismeer ervaring op
tedoen over debruikbaarheid vanblad- envruchtenanalyses voor de voorspellingvan debewaarkwaliteit.
Op grote schaal is in 1980gebruik gemaakt vandevruchtanalyse als basis
voor een advies over debewaarkwaliteit van Cox'sOrange Pippin en Schone
van Boskoop. Enkele honderden fruittelers hebben hiervan gebruik gemaakt.
Monstername,beoordelingvangewasfactoren en analysewerden doorhet Bedrijfslaboratoriumvoor Grond- enGewasonderzoek teOosterbeek uitgevoerd. Omdat
minder ervarenvoorlichters de advisering moesten verzorgen enbovendien de
monst.ernameenkeleweken voor de pluk al plaats vond,moest een interpretatiex)
''Doorhalenwat niet van toepassingis.
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schemawordenopgesteldwelkerekeninghoudtmetsystematischeveranderingen
vanCa-gehaltenalsgevolgvandeuitgroeivanvruchtenbijachterblijvende
calcium-import indevrucht.Ditschemawerd alsNota90vanhetIBterbeschikkingvanbelanghebbendengesteld.Uitcontrole-analysesvanperiodiek
bemonsterdeCox's-vruchtenteWilhelminadorp isintussengeblekendatdedalinginCa-gehaltenindewekenvóórdeplukditjaarietsmindersterkwas
danvolgenshetschemainNota90konwordenverwacht.Daardoorvielendegehaltenvanvroeg (4wekenvoordepluk)bemonsterdevruchtenongeveer0,5mg
Caper 100gversvruchtvleeshogeruitdanberekend,wateropneerkomtdatde
bewaarbaarheid ietsgunstiger zalzijngeweestdanvoorspeldwerd.Overigens
wasde (voorspelde)bewaarbaarheid doorgaanszeergoed,medealsgevolgvan
degoedevruchtdrachtin1980.
VoordederdekeerzijnteWilhelminadorpvruchtgroeimetingenbijCox's
OrangePippinuitgevoerdomdeinvloedvanweersomstandighedenopdeuitgroei
vanvruchtentelerenkennen.Gemeendwordtdateenrelatief sterkuitgroeien
stip-bevorderendwerktendateendergelijkeinvloedvanhetweerzoukunnen
wordenbetrokkenindestip-voorspelling.Ditjaargingentemperatuursveranderingenweerduidelijkgepaardmetfluctuatiesindedagelijksevolume-vermeerdering.Ertradenechtertweebijzondereinvloedennaarvoren:tijdenskouden
zeernatweerindeeerstehelftvanjuli (max.temp.ca.17°C,120mmin
14dagentijd)liepdevrucht-volumeaanwasterugtot+62%vannormaalbij
20°C.Naderegenvolgde warmweer (max.temp.ca.26°C)waarindevruchtgroeiversneldetot 158%vannormaalbij20°C.Dezesterkeveranderingenkunnenblijkensvroegereervaringenslechtsgedeeltelijkuitdetemperatuur (en
dedaarmeegecorreleerdeinstraling)wordenverklaard.Zuurstofgebrekdoor
wateroverlastenerzijdseneenherstel-effectzoalswedatookbijdeblad-en
scheutgroeikennenalsherbevochtigingvandegrondenwarmtesamengaan,hebbenongetwijfeldookeenrolgespeeld.
MetbufferbomenvanderassenCox'sOrangePippin,JamesGrieve,Karmijnde
SonnavilleenJonathaniseenbespuitingsproef opperceel7uitgevoerd,waarintevensbemestingmetfosfaatisopgenomen.Doelisdeinvloedvanfosfaat
opdebewaarbaarheid teonderzoeken.Deproefomvatcontrolebomenopkaliarme
en-rijkedelenvanhetdruppelbevloeiingsproefveld.Voortsbemestingnaar
300kgP2O5perha (alstripelfosfaat)enbespuitingenopbasisvangelijke
hoeveelhedenCaverspotennaar0,7%CaCl2; 1,7%Ca (I^PO^.2H2O;1,75%
KH2PO4en 1,45%NH4H2PO4,alles8keerverspotentoteindaugustus;deconcentratiesvandebeidelaatstgenoemdezijnberekend opbasisvanhetzelfdePgehaltealsinC a ^ P O ^ .2H20.EenbewaarproefmetJamesGrieve,geplukt26
augustusenbewaard tot8september lietduidelijkeverschilleninpercentage
stipzien.Stipbevorderendwerktedekalirijkdomvandegrond,sterkstip-onderdrukkendwarendebespuitingenmetcalciomchloride;ietsstip-onderdrukkend
lekendebemestingmetfosfaatendebespuitingenmetcalcium-enammoniumfosfaat.
Vanperceel7,deproefoverdruppelbevloeiing,kalibemestingenbodembehandeling,zijnvruchtenvanbeideproefrassenCox'sOrangePippinenSchonevan
Boskoop,oogst 1979bewaard.Cox's,geplukt+ 19september,bewaard tot+8
februarivertoondegemiddeld slechts3,2%stip+zacht.Nietteminkwamer
eentendensnaarvorendatkalibemesting,vroegwatergevenenchemischeonkruidbestrijding stipbevorderendwarengeweest.Weinigstipwerdaangetroffen
alsgeenwaterenkaliwarengegevenenverderbijhetobjectMC (grondbewerking,mulchenopdeboomstrook).Inwendigstip,gemiddeld4,8%,lietdezelfde
verschillenzien.
InSchonevanBoskoop,geplukt+4oktoberenbewaard tot+ 18januari1980,
kwamwatmeeruitwendigstip+zachtvoordaninCox'sO.P.,namelijkgemiddeld4,8%.Bijditrasgafherbicidenbehandeling (CC+CM)duidelijkméér

Vervolgbladnr.2

vanjteäH&BEHSEHtilaae^^

1980

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer : 6014
Projectnummer
: 305
stip+zacht,namelijk6,0%vergelekenmetgrondbewerkingmet3,6%.Ookhier
waren deK-bemestingenhetwatergevenietsongunstiggeweest.Inwendigstip
kwambij9,0%vandevruchtenvoorenwel9,8%voordechemischeen8,3%voor
demechanischeonkruidbestrijding.
•Metbodem-enbewaarspecialisteninLimburgenindeIJsselmeerpolders zijn
afsprakengemaaktoverhetuitvoerenvanblad-envruchtanalyses terondersteuningvanderegionaleinzichtenomtrentdebewaarbaarheid.Ookditjaar
zijnweervruchtanalysesuitgevoerdvooreenstudenten-practicumTuinbouwIII
vandeLandbouwhogeschool.
WaarnemingenoverstipzijnookgedaanineenbewaarproefmetCox'sOrange
Pippin,oogst 1979,vanhetgrondwaterstanden-stikstoftrappenproefveldop
kavelR18teOostelijkFlevoland.Ziehiervoorprojectverslag111.

Conalusies
Tervoorspellingvandebewaarbaarheid isin 1980opgroteschaalvruchtonderzoekvoordepraktijkuitgevoerd.Voordeinterpretatievandeanalyseuitkomstenwerdeenhandleidingopgesteld.Vruchtgroeimetingenwerdenuitgevoerdom
deinvloedvanweersomstandighedenophetuitgroeienvasttestellen.Ineen
kortdurendebewaarproefmetJamesGrieveappelsblekenbespuitingenmetcalciumchloridehetstipsterkteonderdrukken,kalirijkdomvandegrondbevorderde
stip.InbewaarproevenmetCox'sOrangePippinenSchonevanBoskoopnamstip
toedoorkalibemesting,chemischeonkruidbestrijding envroegdruppelbevloeien

B. Verschenen

publ-ikaties

P.Delver. 1980.Calciumbespuitingentegenstipenzacht.DeFruitteelt70,
blz.876-877.
P.DelverenS.P.Schouten,1980.Vruchtanalyseenbewaarbaarheid.Defruitteelt70,blz.1120.
P.Delver,1980.Hetpluk-enbewaaradviesvoordeappelrassenCox'sOrange
PippinenschonevanBoskoop,opbasisvancalcium-enkaliumgehaltenin
vroeggepluktevruchtmonstersengewasfactoren.Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Nota 90,20blz.
P.Delver,1980.Theuseofleafanalysisinpredictingstoragequalityof
apples.In:D.Atkinson,J.Jackson,R.0.SharpiesandW.M.Waller (eds.),
MineralNutritionofFruitTrees.Butterworths,Sevenoaks,blz.367-368.
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A. Verslag over 1980
Deverdelingvanzwaremetalenindeplantvindtviaverschillendetransportwegenplaats.Alséénvandezewegenslechtfunctioneertkanditleidentot
eenongelijkeverdeling indeplant.Bijdezwaremetalendievoordegroei
nodigzijn (spoorelementen)kandit leidentotgebrekinbepaaldeplantedelen,
terwijlereenvoldoendevoorzieningmetspoorelementenisvoordegehele
plant.Verderishetvanbelang tewetenwelketransportfactorendeophoping
vanzwaremetalenbeïnvloedenindeplantedelendiedoormensofdiergeconsumeerdworden.
Opgenomenelementenkunnenindeplantviatweetransportstromenwordenvervoerd enzooverdeplantverdeeld.Detransportstroomviahetxyleenbrengt
o.a.waterenzoutenvandewortelnaardebladeren;destroomviahetflo'èem
brengto.a.suikersuitdebladerennaardegroeiendedelen,reserveorganen
enwortels (deredistributiestroom).Alsderedistributievaneenelementvia
hetfloëemslechtis,wordtdatelementindebladerenopgehooptenkomtin
lageconcentratiesvoor indeviahetfloëemgevoedeorganenalsvruchten.
Hierdoorontstaateenniet-homogeneverdeling indeplant.

x)
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Demobiliteit vanverschillende elementen indeplant kanvolgens driemethodenworden benaderd:
1)Hetbepalenvanhet distributiepatroon indeplant.
2)Hetverklarenvanhet distributiepatroon.
*Door de concentratievan een element inxyleem- enfloêemexudaattebepalen.
*Door defloëemmobiliteitvia indirectemethoden tebepalen.
3)Achtergrondonderzoek om (im)mobiliteit inhet floëem teverklaren.

1) Het heipalenvan het distributiepatroon

in de plant

In 1979 zijn tomateplanten gekweektbij 1/10, 1en 25maal denormale concentratie aanresp.Zn enCu.Dezeproef ismisluktvanwegede sterk geremde
lengtegroei tijdens eendeelvande groeiperiode,zodat abnormaal ontwikkelde
planten ontstonden.De oorzaakvandeze groeistoring isonbekend en zalnader
uitgezochtworden.Om een indruk tekrijgenvandeverdeling van resp.Znen
Cu indeze tomateplanten zijndelenvan deplantengeanalyseerd.Vanmoeilijk
viahet floëemverplaatsbare elementen isbekend dat zezich inhet oudere
blad (hier isblad 7 genomen)ophopen.Daarom zijndeZn-gehaltenindeplantedelenvergelekenmet die inhet 7deblad.

Conc.voedingsopl. (mgZn/l)
13,1x10-3
131 xi0-3
3275 xio" J

Wortels/
Blad 7
3,8
6,2
27,6

Toppen/
Blad 7
3,3
1,1
0,4

Tros 1+2/
Blad 7
0,8
0,7
0,2

Tros3+4/
Blad 7
1,1
0,5
0,2

Het isduidelijk dat Zntotnormale concentraties indevoedingsoplossing
(13lxl0"3mg Zn/l)goed overde tomateplantverdeeld wordt,maar datboven
deze concentratiehet transportviahet floëem geengelijke tredhoudtmet
de stijgingvanhet transportviahetxyleem. Bijhoge Zn-concentraties inde
voedingsoplossing wordt bovendien ergveel Zn indewortels opgeslagen.
DeCu-gehalteninbepaaldeplantedelen zijnookvergelekenmet de gehalten
inhet 7 â eblad,bijverschillende Cu-concentraties indevoedingsoplossing.

Conc.voedingsopl. (mgCu/l)
3,7x10-3
37' xl0 - 3
925 xiQ-3

Wortels/
Blad 7
4,0
4,9
29,5

Toppen/
Blad 7
1,2
0,8

Tros 1+2/
Blad 7
1,6
1,2
0,4

Tros3+4/
Blad 7
1,6
0,7
0,3

Voor Cu geldt hetzelfde alsvoor Zn:bij eennormale concentratie inde
voedingsoplossing en lager (<37xl0"3mg/l) is er eengoedeverdeling over de
plant,maar bijhogere concentraties houdt het transportvia het floëem geen
gelijke tredmet de stijging vanhet transportviahetxyleem. Ookhier wordt
bij eenhoge Cu-concentratie indevoedingsoplossing veel Cu indewortels
opgeslagen.
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2) Eet verklaren van het distributiepatroon
in de plant
DeverdelingvanMn,Cu,NienCdinRicinus-planten, bijverschillende
concentratiesvandezemetalenindevoedingsoplossing,isbepaald doorhet
metenvandeconcentraties inhetxyleem-enfloëemsap.
VoorMnisgevondendathetgehalteinhetxyleemsapeninhetblad stijgt
metdeconcentraties indevoedingsoplossing.Bijeenvoor plantegroeinormaleMn-concentratie indevoedingsoplossing wordtMngoed geredistribueerd,
bijhogere concentraties isderedistributiebeperkter.
Koperwordtnadeopname slechtnaardebovengrondse delenvervoerd,vooral
bijhogere concentraties indevoedingsoplossing. Overderedistributievan
CuvaltweinigtezeggenomdathetCu-gehaltenochinhetblad nochinhet
floëemsap stijgtmetdeconcentratieindevoedingsoplossing.
Nikkelwordt goedvervoerdvandewortel naardebovengrondsedelenen
wordtookgoed geredistribueerd.
Cadmiumwordt goed naardebovengrondse delenvervoerd enindezeproefook
goed geredistribueerd,ditintegenstelling toteenredistributiedieuitde
literatuurvaakisafteleiden.DezeproefisafgeslotenmetIB-nota86.
Inhetvoorjaarvan1980iseenwatercultuurproef gestartmet
Ricinus-nlantenop 1/4,1,4en16maaldenormaleconcentratieB.Vandezeplantenis
floëem-enxyleemsap getaptenzijnverschillende plantedelenbemonsterd.Uit
deanalysesvandezemonsters hopenwedeB-verdeling inde Ricinus-plant
bijverschillendevoedingsniveaus tekunnenverklaren.
Demobiliteitviahetfloëemkanookbepaaldwordenvolgens indirectemethoden,zoalsbeschrevenisineenpublikatievanB.J.vanGoorenP.vanLune
inPhysiológiaPlantarum.
3) Achtergrondonderzoek om (im)mobiliteit
in het floëem te
In1980isgeenonderzoekviadezebenaderingsmethode gedaan.
B. Verschenen

verklaren

publikaties

B.J.vanGoorandP.vanLune, 1980.Redistributionofpotassium,boron,iron,
magnesiumandcalciuminapple treesdeterminedbyanindirectmethod.
Physiol.Plant.48: 21-26.
D.Wiersma, 1980.HetdistributiepatroonvanMn,Cu,NienCdin Ricinus
communis-planten bijverschillend voedingsniveau.Inst. Bodemvruchtbaarheid,
Nota 86:13pp.
C. Werkplan 1981
Hetuitwerkenvanderesultatenvandeproefwaarindeboriummobiliteitin
Ricinus—planten
wordtbestudeerd aandehandvananalysesvanmonstersvan
blad,xyleem-enfloëemexudaat,dieverkregen zijnvanplantengevoedmet
verschillende concentraties borium.
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A. Verslag over 1980
Dedoelstellingvanditprojectisdebelastingvandemensmettoxische
metalenviadevoedingteverminderen.Vooralhetonderzoekovercadmiumis
belangrijkomdatdedoordeFAOgesteldegrenswaardevoordebelastingaan
cadmiumvandemensinenkelelandenreedsoverschredenofbenaderdwordt.
BijhetMinisterievanVolksgezondheid zijnwettelijkemaximalegehaltenaan
cadmium,kwik,loodenarseeninvoedingsmiddeleninvoorbereiding.Hierbij
wordto.a.aandelandbouwkundigeinstitutengevraagdhoedetestellengewasnormenvertaaldmoetenwordeningrenswaardenvoordediversegrondsoorten
Ditwordt inditprojectonderzochtd.m.v.potproevenmetverschillendegrondenentoevoegingenvaneenmetaalindiversevormen(alszoutofzuiveringsslib)enconcentratiesenbepalingvanhetgehalteaanhetmetaalinhetgeoogstegewas.Hetonderzoekrichtzichindeeersteplaatsopcadmium.Er
wordtgewerktinhetgebiedvan0-10mgCd/kggrond.Hierbijtreedtmeestal
weiniginvloed opdegroeivangewassenop,terwijldezewelCdinzodanige
hoeveelheidkunnenopnemendatzegevaarlijkkunnenzijnbijconsumptiedoor
demens.Eenbelangrijkpuntisnoginhoeverrederesultatenvandepot-

x)

Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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proevenoverdraagbaar zijnnaardepraktijk.Ineenvakkenproefwordtgetracht
hierover informatietekrijgen.Aanhetgoedkunnenbepalenvanlagegehalten
aancadmiumingewassenwordtookaandachtbesteed.
Hetonderzoekinditprojectisalsvolgtonderverdeeld:
a) Literatuuronderzoekovergehalten aanzwaremetaleninlandbouwprodukten
(ookvoorhetverwanteproject331).
b) Correlatiefwerkoverderelatievanhetgehalteaanzwaremetalen,inde
eersteplaatscadmium,in
degrondeninhetteconsumerenplantedeel.
o) Analytisch-chemisch onderzoek,speciaalbepalingvanlagegehaltenaan
cadmiumingewas.
d) Chemischevormvanzwaremetalenindegronden
debeschikbaarheid hiervan
voordeplant.
Devorderingenover 1980zijn:
a) Literatuuronderzoek overgehalten aan zwaremetalen in landbouwprodukten
Erisenigeliteratuurbekeken overdeopnamevanlooduitdegronddoor
voedingsgewassen.Hetmeesteonderzoekheeftbetrekkingopzodanighogeloodgehaltenin
degronddatzevoordemenselijkevoedingabnormaalzijn.Om
informatieoverde loödopnamedoorvoormenselijkeconsumptiebelangrijkegewassentekrijgeninhetgebiedvan0-500mgPb/kggrondzalin1981opdezelfdewijzealsvoorcadmiumeenpotproefuitgevoerdwordenmettweegrondenen
alsgewaseenbladgroente.
b) Derelatie tussen het oadmiumgehalte in de grond en het oadmiwngehalte in
het voedingsgewas
Hiervoor zijnreedspotproevenuitgevoerdmet6grondsoorten (zwarekleien
lichtekleiincombinatiemetlageenhogepH,enzandgrondmetlaagenhoog
humusgehalte).Alsproefgewassenzijnaardappelen,tarwe,spinazieenwaspeen
gebruikt.Cadmiumisinhoeveelhedenvan0,5tot10mgper
kggrondals
cadmiumnitraat toegevoegdaan
degrondin
depotten.Verderisweinigmetzwaremetalengecontamineerdhuishoudelijk zuiveringsslibincombinatiemet
cadmiumnitraatgiftenensterkmetcadmiumgecontamineerd industrieelzuiveringsslib toegevoegd.Degiftenzuiveringsslib komenovereenmet4en12tondrogestofperha.Indeverslagperiode zijnderesultatenvan4potproevenbekend
geworden.Dezeresultatenkomengoedovereenmetdievandereedsgerapporteerdenegenpotproeven (zieprojectverslagover 1979).Toevoegingvanhuishoudelijkzuiveringsslibheeftooknuweinig invloedopdecadmiumopnamedoortarwe
opzandgrondmet laagenhooghumusgehalteenspinazieoplichtekleimet
pHKC15,8enzandgrondmethooghumusgehalte.Hetcadmium toegevoegd aande
grondalsindustrieelzuiveringsslibwordtvooralbijdehoogstegiftminder
goed opgenomendanindientoegevoegdalscadmiumnitraat.Hetcadmiumgehalte
wordtintarwekorrelmindersterkverhoogddoortoevoegingvancadmiumaan
zandgrondmeteenhooghumusgehaltedanaanzandgrondmeteenlaaghumusgehalte.Bij
dezesonderzochtegrondsoortenkomtduidelijknaarvorendatcadmium
veelsterkerinspinazieaccumuleertdanindetarwekorrel.Bijomrekening
van
deconcept-grenswaardenvanhetMinisterievanVolksgezondheid,teweten
0,05
mgcadmiumperkg(versgewicht)spinazie (groenten)en0,1voor tarwe(granen)
totgranswaardenindegrond (verkregendoorgrafischeextrapolatie)wordt
voorspinazie0,05mgcadmiumperkggrondverkregenvoor lichtekleimet
pH-KCl5,8enzandgrondmethooghumusgehalteenvoor tarwe0,3
mgcadmium
per
kgvoor zandgrondmetlaagenhooghumusgehalte.Ditbetekentdatondernatuurlijkeomstandighedendemaximalecadmiumbelastingvan
degrondvoorhettelen
vantarwereedsbereiktisenvoorspinazieoverschredenwordt.Omeenideete
krijgenoverdeoverdraagbaarheidvan
deresultatenvandepotproevennaarde
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praktijkiseenvakkenproefgestartmet lichtekleimeteenpH-KClvan7,2en
zandgrondmeteenlaaghumusgehalte.Alseerstegewasisditjaarzomertarwe
geteeld.Deanalysesingrondengewasvandevakkenproefmoetennoguitgevoerd
worden.

0) Analytisch-ohemisch

onderzoek

Op7december 1979heeftdewerkgroep"analytischechemieIB"eenwerkgroep
ingesteldomdebepalingvanlagegehaltenaanzwaremetaleningewassente
ontwikkelen.DegevormdewerkgroepbestaatuitdeherenVanDriel,VanLune
(voorzitter)enVierveijzer enisop3maart 1980uitgebreidmetMevr.T.de
GrootendeheerJ.Dijkstra.Ineersteinstantiewordtalleengewerktaanhet
bepalenvanlagegehaltenaancadmiumintarwekorrelmetbehulpvanatoomspeçtrofotometrie. Devoornaamsteresultatenzijn:
1)Destructievaneenmaximalehoeveelheidvanhetzelfdemonster intweedestructiebuizen,gevolgddoorsamenvoegingvandegeheledestruaten(zie
projectverslag over 1979)geeftgoederesultaten,maarismindergeschikt
voorroutine-analyse.
2)Destructievangewasmetsalpeterzuurinuitdampschalen,zoalsnormaalvoor
routine-analyseingebruikis,geeftteonnauwkeurigeresultaten.
3)Voorverassingbij300°Cen400°Cvan'tarwegevolgddoornattedestructie
inbuizenmetsalpeterzuurgeefteenonvoldoendetotaal-destructievanhet
materiaal.
4)Drogeverassingvan8-16gtarweperkwartsschaalbij500°C(temperatuursverhoging trapsgewijs)gevolgddooropnamevandeasin25%zoutzuur,
overspoeleninscheitrechters,zuiveringmetpentaandionenchloroform,
complexeringmetDDC,uitschuddenmetiso-butylmethylketonenmetingvan
decadmiumconcentratiemeteenatoomabsorptiespectrofotometergeeftgoede
resultaten.Indekomendetijdzalgekekenwordenofopdezemanierlage
gehaltenaancadmiumookgoed inanderegewassenbepaaldkunnenworden.

d) Chemische vorm van zware metalen in de grond en de beschikbaarheid
voor de plant

hiervan

Eenpublikatieoverhetreedsuitgevoerdeexperimentmetgrond/zuiveringsslibmengsels,waarinnaverschillendebewaartijdenbij30°Cdechemischebeschikbaarheidmetdrieextractiemiddelenendebiologischebeschikbaarheidmet
spinazieisbepaald,isinbewerking.
B. -

C. Werkplan 1981
1)Hetmakenvaneenrapportofpublikatieoverdeproevenmettarwe,spinazie,
aardappelenwaspeenoverderelatietussenhetgehalteaancadmiuminde
grond eninhetteconsumerendeel.
2)Voortzettingvandevakkenproefmetalsgewasspinazie,gevolgddoorwaspeen.
3)Potproefoverderelatieloodindegrond- loodindeplant.
4)Analytisch-chemischonderzoekoverdebepalingvanlagegehaltenaancadmium
ingewassen.
5)Publikatievanhetonderzoekoverdeveranderingenaanbeschikbaarheid in
detijdvanzink,cadmium,nikkelenkoperingrond/zuiveringsslibmengsels
bijverhoogdetemperatuur.
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A. Verslag over 1980
I. Het effect van pootgoed van verschillende herkomst en met een verschillende mate vanbesmetting met R. solani op diens aantasting van stengels en
stolonen en op de sclerotiënvorming op knollen bij teelt in
verschillende
gronden.
Uithet onderzoek naar de aanwezigheid van Rhizoctonia-werende gronden onder
de aardappelakkers inNoord-Nederland (zie IB-rapport 1-80)kwamnaar voren,
datbepaalde grondenRhizoctonia-werend kunnen zijn alswordt uitgegaan van
pootgoed datbezet ismet Sclerotiendie geïnfecteerd zijnmet antagonisten.
Omdezehypothese te toetsen zijn acht proefveldjes aangelegd, elkmet zes
objecten inachtvoud. Hetgebruiktepootgoed (ras Bintje) is afkomstig van een
zandgrond envan een zavel,grondenmet zeer verschillend samengesteldemicrobenpopulaties.Vanhet pootgoed zijndrie "kwaliteiten" genomen nl. niet,
licht enmatig tot zwaar bezet met Sclerotienvan R. solani,die deels geïnfecteerd warenmet antagonistische schimmels.Debedoeling met het besmette
(zowelmet R. solani alsmet antagonisten)pootgoed was na te gaan of de
antagonisten grondgebonden
zijn (d.w.z. alleen goed gedijend ineen micro'Doorhalenwat niet van toepassing is.
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floradieongeveergelijkisaandievandegrondwaaruitzevoortkomen)of
plantgebonden (d.w.z.gebondenaandesub-terranefytosfeervandeaardappelplant,waarbijhetnietzoveelterzakedoetuitwelkegrondzeafkomstig zijn),
Debedoelingmethetschonepootgoed (ontsmet)wasdeRhizoctonia-infectie
vanuitdegrondtebepalen.
Eerderewaarnemingenleverdeneenaanwijzing,datSclerotienopzwaarbesmet
pootgoedmeermetantagonistenzijngeïnfecteerddandieoplichtbesmetpootgoed.VanzwaarmetSclerotienbezetpootgoed zijnzelfsmeermalennietaangetasteplantenverkregen:deSclerotienblekendantezijngedooddoorantagonisten.

Resultaten
DeaantastingvanstengelsenstolonendoorR.solaniwasbijplantenuit
zandpootgoedmindersterkdanbijplantenuitpootgoedvandezavel.Deaantastingsindexwasruwwegdehelft.
Deknollenzijnoptweetijdstippengerooid:driewekennahetdoodspuiten
indetweedehelftvanaugustusenruimtweewekennahetdoodspuiteninmiddenseptember.
Opbasisvandesclerotium-indicesvandeoogstkunnendeproefplekkenin
drietypenwordenverdeeld:
A . Rhizoctonia-drag
ende gronden. Bijdittypeisin"desclerotium-bezetting
vandeoogstnietmeerdeherkomstendesclerotiumbezettingvanhetpootgoed te
bespeuren.Degemiddeldewaardevanelkobjectverschiltnietveelvandie
deranderen.EriseenflinkeRhizoctonia-infectievanuitdegronddiesterk
nivellerendwerkt.Deverwachteverschillentussendeobjectenverdwenenin
eenvooriederegrondander,maarmeestalhoogniveauvansclerotiumbezetting.
Ditgemiddeldniveauisvooriederveldjeverschillend,nl. liggendtussen
desclerotium-indices 2,0-2,5(schaal 1-6)ophetproefveldjeinBorger,
2,5-3,0opdatinBlijham,3,0-3,5opdatinKloosterburenenrond3,5voor
hetveldjeteZeijerveld.Bijdehiergevolgdewijzevandoodspuitenenrooien,
waarbijRhizoctoniaruimschootsdetijdkreegveelSclerotientevormen,maakt
hetvoordezegrondennietuitofontsmetofmetR.solanibesmetpootgoed
werdgebruikt.
B. Rhizoctonia-gevoelige
gronden. Dematevansclerotiënbezettingvande
oogstuitdezegrondenhieldverbandmetdematevanbesmettingvan
hetpootgoed.DeinfectiemetRhizoctoniavanuitdegrondwasgeringin
Kimswerd enZuurdijk,maartamelijkhooginBellingwolde.
Opvallendwas,datdeoogstuitpootgoedvanhetzandmindersterkmet
Sclerotienbezetwasdandeoogstuitpootgoedvandezavel.Dematevansclerotiënbezettingvandeoogstuitmatigbesmetpootgoedvanhetzandwas
kleinerdan,ofgelijkaandievanlichtbesmetpootgoedvandezavelenmeestalmaarweinigverschillendvandievanschoonpootgoedvandezavel.(Het
veldjeteBellingwoldeisdoordeovervloedigeregenvalergbenadeeld:rotte
knolleneneenverzwaktgewasenalsmogelijkgevolgeentesterkeinvloedvan
R.solani.)
C. Rhizoctonia-onderdrukkende
grond. DegrondvanhetveldjeteHarenvertoondet.a.v.R.solanibijgebruikvanpootgoedvanhetzandbijdeeersterooiingeen
zeersterkeonderdrukking.Hetverschilinsclerotiumbezettingvanhetpootgoedwasindeoogstnietmeeraanwezig.Deonderdrukking van R.solani
bijpootgoedvandezavelwasnietmeerdanmatig.Ontsmetpootgoedvande
zavelgafeenoogstmet zeerweinigSclerotien,watookbijschoonpootgoed
vanhetzandvoorkwam.DitduidtopweinigactiviteitvanR.solaniinde
grond.
Bijdetweederooiingblijktdesclerotiumindéxhogertezijn,vooralbijde
oogstuitbesmetpootgoedvandezavel.Deoogstuitpootgoedvanhetzand
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gafnogeensterkeonderdrukkingvanR.solanitezien;bijdeoogstuit
zavel-pootgoedwasde onderdrukkinghoogstens zwak.Hierbijmoetechter
wordenopgemerktdatopdehelftvanhetvelddathetlaatstisgerooidhet
geheleseizoeneengrotereRhizoctonia-activiteitwaswaar tenemendanop
deeerstegerooidehelft.
Eeninvloedvandeherkomstvanhetpootgoedbleekaanwezig.Hetisniet
duidelijkwaaropditberust.HetaantallevendeSclerotienperknolisbij
hetpootgoedvanhetzand58%en daarmeelagerdanbijdatvandezavel(88%)
WaarschijnlijkisdeaardvandeverschillendeRhizoctonia-stammenopbeide
partijenverschillend,d.w.z.datonderdestammenophetpootgoedvanhet
zandminderpathogènestammenvoorkomen.Ookhetantagonistenbestand opde
knollenkanverschillend zijn.HetpercentagegeïnfecteerdeSclerotienwas
voorbeidepartijengelijk.Deaanwezigheidvanantagonistische
Verticilliimsp.isgeconstateerd opSclerotienvandezavel (33%)enopdievanhetzand
(17%,watlaagis)terwijlstreptomycetenmeeraanwezigwarenopSclerotien
vanhetzand (79%)danopdievandezavel (63%).Behalvedeconstatering
datantagonistenaanwezigwaren,isoverhunactiviteitweinigmetzekerheid
tezeggen.Bekend is,dathetantagonistischvermogentussensoortenen
tussenstammenvaneensoortonderverschillendeomstandighedensterkkan
variëren.
Hetblijkt,datde grond (diensmicroflora)ineersteinstantiebepalend
isvoorRhizoctonia-onderdrukkende eigenschappenendatdebeladingvanhet
pootgoedmetantagonistendezeeigenschappenkanversterken.Ditkomtook
duidelijkuitdevolgendeproefnaarvoren.Hierbijisontsmet,ophetoog
schoonenmatigmetSclerotienbezetIrene-pootgoedvaneenmatig zwarezavel
uitgezetopeenzandgrond (Haren)enopeenzavel(Noord-Groningen).De
laatstehadvoorzoverbekendgeenRhizoctoniaonderdrukkendeeigenschappen.
Vandezandgrondwasditnietmetzekerheidbekend.VandeSclerotienvan
hetbesmettepootgoedwas80%geïnfecteerdmetantagonisten.
Watdesclerotiënbezettingvandeoogstaangaat,kandezandgrondalslicht
onderdrukkendwordengekenschetst.BijdeoogstwasópdeSclerotiengroei
ensporulatievanantagonistischeschimmelszichtbaar.Dezaveltoondeeen
grotereactiviteitvanR.solaniengeenspoorvanonderdrukking.DeactiviteitvandeantagonistenvanR.solaniishiervolledigachterwegegebleven,
misschienonderdruktdoorandereorganismen.Ditmoetnognaderwordenbestudeerd.

II. Doding van Sclerotien door kunstmatige infectie met scoren van antagonistische schimmels.
Sclerotienverkregenvanaardappelknollenzijn"ontsmet"(ontdaanvanantagonisten)metwaterstofperoxyde(10%H2O2gedurende10minuten)engeëntmet
eensporensuspensievaneenantagonistischeschimmel.Hiernais7weken
geïncubeerdbij20°C.Desclerotiakiemdensnelendeantagonistontwikkelde
zichvrijlangzaam.Naafloopvandeincubatiewerdendehyfenvande
Sclerotienverwijderd endeSclerotienuitgelegd opwateragarmetantibiotica.
Hetaantalhyfendatna24uurincubatieuiteenSclerotiumgroeit iseenmaat
voorzijnvitaliteitdietotuitdrukkingkomtbijvergelijkenmetdeuitgroei
vanuit"ontsmette"Sclerotiendienietopnieuwzijngeïnfecteerdmetdeantagonistischeschimmel.Gegevens zijnvermeld intabel308.1.
De Verticillium-typen
M 73,M74enM 75,verkregenvanSclerotien,waarschijnlijkbehorendetoteenonsnognietbekendesoort,blekeneensterk
lethaleinvloed tehebbenopdeSclerotien. Vert, catenulatum hadgeeneffect.
Omnategaanofhetgebruikvaneenantagonistische schimmelalsRhizoctonia-bestrijdervoordepraktijkvanbetekenis zoukunnenzijniseenkleine
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Vervolgbladnr.3

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :6248
Projectnummer
:308
veldproefopzandgrond inHarenaangezet.MatigmetSclerotienbezetpootgoed
(Bintje)isgebruikt.Dehelftvanhetaantalknollenisbestrekenmeteen
suspensievansporenvanM 73in1%e.m.c.alsplakmiddel ("behandeld").Daarnazijnzetweedagenvóórhetpotenvochtigbewaardbijkamertemperatuur.
("Onbehandeld"kreegalleen 1%c.m.c.)Tabel308.11.vermeldteenaantalkarakteristiekegegevensvandegeoogsteknollenendedaaropaanwezigeSclerotien.

TABEL308.1.UitgroeivanhyfenuitSclerotienvanR.solanibehandeldmet
eensporensuspensievanantagonistischeschimmels.(Hoegeringerdeuitgroei
-vergelekenmetdecontrole-hoegroterheteffectvandeantagonist.)

Behandeldmeteen
sporensuspensievan:

geen (=controle)
Verticilliumsp (M73)
Idem (M74)
Idem (M75)
Vert,catenulatum

Sclerotien (%)
hyfen

met uitgroeivaneenbepaald

aantal

0

1-5

6-10

11-25

25

12
90
62
54
9

3
8
34
26
2

6
1
4
12
7

30
1
0
5
22

49
0
0
3
60

TABEL308.11.HeteffectvanhetentenvanmatigmetSclerotienvan
Rhizoctoniasolanibezetpootgoedmetsporen vaneenantagonistische
schimmel (VerticilliumM 73)opdesclerotiumbezettingvangeoogsteknollen
enopkwaliteitvandeSclerotien.

KnollenmetSclerotien (%)
Sclerotiengroterdan2mm (%)
DodeSclerotien (%)
KnollenmetVerticilium(%)*)

Onbehandeld

Behandeld

53
100
0,5
37

10
52
8
27

*)Knollendieindegrondeenzichtbareontwikkelingvanwitsporulerende
VerticiliumvertoondenopSclerotienvanR.solani.

HetgebruikvanVerticiliumM 73terbeteugelingvanR.solanilijktsuccesvol
tezijngeweestindezezwakRhizoctonia-onderdrukkende zandgrond.

B. Versehenen

publikaties

G.JagerenH.Velvis,1980.OnderzoeknaarhetvoorkomenvanRhizoctoniawerendeaardappelperceleninNoord-Nederland.Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Rapp. 1-80,62blz.
G.Jager,1980.Antagonisten (natuurlijketegenstanders)vanRhizoctoniasolani
inaardappelakkers.DePootaardappelwereld,decembernummer.
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C. Werkplan 1981
Hetonderzoekalsin 1980zalin 1981opeenietsbeperkterschaalworden
voortgezet.Daarnaastzalzowelinpot-alsinveldproeven (HarenenBaflo)
meeraandachtwordenbesteedaanmicrobiologischonderzoeknaarR.solani
enzijnantagonisten.Hetpootgoedzalvanverschillendeherkomstzijn
envooreendeelgeëntmetverschillendeantagonisten.Hetzelfdezalin
aantalandere (kleine) veldproevenwordengedaan.Hierbijzalechter
alleenwordengeletopdeoogst.Eenverderedetaillering zalnogworden
besprokenmetenkeleledenvandewerkgroepBodempathogenenenbodemmicrobiologievandeCooCBodembiologieenCooCPlantenziektenkundeen-bestrijding.
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Projecttitel

Onderzoek naar de fosfaatwerking van
dierlijke organische mest op grasland

Contactpersoon

ir. W.H.Prins

Projectleider

ing. G.H. Arnold

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1978

cat.III

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

randg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergave v a nachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C. Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1980
In hetkader v a nditproject zijn ditjaar geen proeven genomen.

B. Versohenen

-publikaties

G. Schechtner,H. Tunney, G.H.Arnold, J.A.Keuning, 1980. Positiveand
negative effects of cattle manure on grassland with special reference to
high rates of application. Proceedings Intern. Symposium Eur. GrasslandFed.
on 'Therole ofnitrogen inintensive grassland production', Wageningen,
1980. PUDOC, Wageningen, b i z . 77-93.

C. Werkplan 1981
Het ligt indebedoeling n a tegaan ofop grond diefosfaatrijk is (o.a.tengevolge v a ndrijfmesttoediening) inhetvoorjaar toch n o geenopbrengstverhoging wordt verkegen door toediening v a neenkunstmestfosfaatgift. InF r i e s land wordt namelijk opveel veebedrijven inh e tvoorjaar eenNP-meststofg e bruikt vanwege vermeende betere groei v a nh e t gras.
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ing.G.H.Arnold
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Tijdstipvanafsluiting
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mndg
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mndg
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'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Overhetalgemeenwordtopdeveehouderijbedrijvenopzandgrondveelorganischemestophetvoormaisverbouwbestemdebouwlandgedumpt.Tevenswordtnagenoegaanallemais50tot80kgP2O5alsrijenbemesting toegediend.Geblekenisdatzo'nrijenbemesting zelfsbijhogePw-waardenvandegrond-bijvoorbeeldP w50-eengroeistimulanskanzijn.Devraagisnuofzo'nrijenbemestingaanbevelenswaardig iswanneerhetlandvoorzienisvangrotehoeveelhedendierlijkeorganischemest.Daartoewerdopveenkolonialegrondeen
veldproefaangelegdmet0,40,80,120en 160tonrunderdrijfmestperha,met
enzonderP-rijenbemesting naar80kgP2O5perhaalstripelsuperfosfaat.
UitdestandvanhetgewaskongeenvoordeelvandeP-rijenbemestingworden
geconstateerd.Welisgeblekendatdemaisbijdehogedrijfmestgifteneen
enigszinsslechterestandhaddanbijvoorbeeld zonderdrijfmest.
Deresultatenverkegenbijdeoogstgevenopditproefveld (meteenorganische-stofgehaltevan17eneenPw-getalvan70)geenverschillen tezien,die
veroorzaakt zijndoordrijfmesttoedieningofP-rijenbemesting.

x)

Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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C. Werkplan 1981
Erstaanvoor 1981geenproevenophetprogramma.
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Projecttitel

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.J.P.N.L. Roordavan Eysinga

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1979

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

ongewijzigde voortzetting

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

A. Verslag over 1980
Ophetmeerjarige N- enK-bemestingsproefveld onder glas ophet Proefstation
teNaaldwijkwerd op 10juniGypsophilla uitgeplant. Op 19augustus werd voor
de eerstemaal geoogst.De opbrengstgegevens totbeginnovember staanvermeld
inde tabellen 313.1. en 313.11.

TABEL 313.1.Opbrengst onder invloed van stikstofniveaus en stikstofgehalte
inde grond.
Code
aantal stuks/m2
gewicht (kg/m2)
takgewicht (g/stuk)
Nmmol/1 extract
x)

NO
48,2
15,8
1,13
0,5

NI
44,9
16,4
1,17
1,6

Doorhalenwat niet van toepassing i

N2
52,4
18,3
1,31
2,1

s.

N4

OverschrijdingskansP
lineair kwadratisch

40,1
0,06
0,09
14,4
n.s.
0,03
1.,03 n.s.
n.s.
8,7
(op 22 augustus)

Vervolgbladnr.1 van}È0E^xJ2xXXSiKïGÖ«XKtoÓiXX»x/projectverslag1980
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TABEL313.11.Opbrengstonderinvloedvankali-niveaus enkaligehalteinde
grond.

Code

KO

aantalstuks/m2
49,4
gewicht (kg/m2)
25,9
takgewicht (g/stuk)
1,27
Kmmol/1extract
0,2

Kl

K2

52,2
24,5
1,27
0,4

48,8
24,7
1,19
1,5

K4

OverschrijdingskansP
lineairkwadratisch

47,7
n.s.
n.s.
23,4
0,01
n.s.
1,11 0,03
n.s.
5,1
(op22augustus)

Conclusie
Gypsophillawordtalswoestijnplantaangeduid,hetgewasvormtsterkediepgaandewortels.Ookopzeerarmegrond (waargroentegewassenduidelijke
gebreksverschijnselenvertonen)groeithetgewasuitstekend.Opeentehoge
bemestingstoestandreageerthetgewasongunstig,waarbijopvaltdatdereactie
opkalinogduidelijkerisdanopstikstof,enookdatdekwaliteit (hettakgewicht)achteruitgaatbijveelkali.Omdathetgewasinhetbeginvandeteelt,
zowelvisueelbeoordeeldalsgemetenaandeopbrengst,gunstigopstikstof
reageerde,lijkthetraadzaamvoorhetuitplantentestrevennaareenstikstofgehalteindegrondvan2à3mmolNper11:2volume-extract.
B. Yersehenen

publikaties

J.P.N.L.RoordavanEysinga,1980.Bladverbrandingbijleliesdoorfluor.Vakbl
Bloemisterij35,48,blz.31.
C. Werkplan 1981
In n a j a a r op h e t m e e r j a r i g e N- en K-proefveld u i t p l a n t e n van d r i e c u l t i v a r s
van A l s t r o e m e r i a : Orchid, Carmen en Regina.
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Contactpersoon
Projectleider
Overige medewerkers

dr.ir.K.Dilz

Tijdstipvanafsluiting
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Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1977
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cat.II
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mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
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mndg

mndg

mndg
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Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
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Beknopte weergavevanachtereenvolgei
A. Verslag afgelopen jaar

as:

B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag

over 1980

Inhetkadervanditproject zijnin

1980geen proeven genomen,

B.C. Werkplan 1981
Ditprojectwordt in1981meteenpul

^Doorhalenwatnietvantoepassingis

jlikatie afgesloten.
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Projectleider

ing.A.Das

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1977

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg
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mndg

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

A. Verslag over 1980
Bij Laburnum watereri 'Vossii'komttijdensdegroeitussenjunienaugustus
hetzgn.'dikkoppen'-verschijnselvoor.Ineenproefwerden7pH-trappengerealiseerd,gecombineerdmetaldannietentenvandebodemmetgrondwaarop
eengoedgewas 'Vossii'wasgeteeld,enmetalofnietspuitenmetzinksulfaatoplossing inhetgroeiseizoen.
Degroeivanhetgewaswasinhetseizoen 1980goed.Integenstellingmet
heteerstejaarnaplantenwasnudescheutontwikkeling zeerbevredigend.Op
deobjectenmet lagepH,pH-KCl4,0,zijnveelbomendoodgegaan.Bijwaarnemingenwerdhetzgn.dikkoppenverschijnsel-hetvoortijdigafsluitenvan
degroei,hetontstaanvankorteinternodiën,hetvaakverlorengaanvande
eindknop-innogalwatplantengevonden,maarmetdebovengenoemdebehandelingenwerdgeenverbandaangetoond.

x)

Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Verwerkingvanhetverzameldemateriaal.
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Erisverdergewerktaanhetverbeterenenuitbouwenvanhetmodelvandrs.
H.vanKeulenoverwortelgroeienwater-enzuurstofopname.Deontwikkelde
alternatievebeschrijvingvanwateropnameisverderuitgewerkteninhet
modelingebouwd.Deresultatenvanberekeningenmethetnieuwemodelvertoondenweinigverschilt.o.v.resultatenverkregenmethetoorspronkelijkemodel;
debenodigderekentijd echterwasinhetgevalvandealternatievebeschrijvingzo'n 15%minder.
Daarnaastishetmodeluitgebreidmeteensectiewaarmeedeopnamevanfosfaatkanwordenberekend.Debedoeling isomviaberekeningennategaanof
fosfaat-danwelwatertekortdesturendefactorisvoorwortelgroei.
Figuur317.1en317.2gevenvoorbeeldenvandedoorhetmodelgegenereerde
wortelstelselsbijverschillendwater-enfosfaataanbod.
Overdeverrichtewerkzaamhedeniseenverslaggeschreven(IB-Nota89)dat
zaldienenalsdiscussiestukvoordewerkgroep"Grondbewerking-Gewasreacties".

''Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Figuur 3 1 7 . 1 . Verloop worteldichtheid met de d i e p t e na 50 dagen b i j twee
niveaus van fosfaataanbod.

worteldichtheid 3
3
U cm.cm-

oP-mobiel £«10 mg.cnrï ; - W
v P-mobiel 4»10~mg.cm3,+ W

Figuur317.2.Verloopworteldichtheidmetdedieptena50dagenbijtwee
niveausvanwateraanbod.
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B. Versohenen

püblikaties

P.deWilligen,1980.Eenmodelvoorwortelgroei,opnamevanfosfaaten
water.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota89,36blz.
C. Werkplan 1981
Verdere uitbouw wortelgroeimodel.
Modelberekeningen over de consequenties van i r r e v e r s i b e l e v a s t l e g g i n g van
organisch f o s f a a t voor de opname.
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Dechemischesamenstellingvanonder
glasgeteeldegroenteninverbandmet
hunconsumptiekwaliteit

Contactpersoon
Projectleider
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Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Inhetnajaarvan 1979werdentweeproevenuitgevoerdmetslawaarbijvier
hoeveelhedenN-serve24(teweten0,1,2en4mlperm 2 ) , gemengdmetzwavelzureammoniakwerdenuitgestrooid.Erwerdgeenduidelijkeinvloedopde
produktiewaargenomen.Hetnitraatgehalteinhetgewaslietslechtsopéén
proefveld eengeringedalingzienbijtoepassingvandenitrificatieremmer.
Daaropwerdenvierproefveldenaangelegdmetdehoeveelheden0, 2\, 5,10
en20mlN-serveperm 2 ,steedszogoedmogelijkgemengdmetzwavelzure
ammoniak.Erwerdopgeenvandeproefveldeneenduidelijkeinvloedwaargenomenopdeproduktie.Opêénproefveldwerdgeeninvloedophetnitraatgehalte
ingewasgevonden,maaropdatproefveldwashetnitraatgehaltebijallebehandelingen laag(0,48molN03/kgdrogestof).Alsmogelijkeoorzaakhiervoor
kandeglobalestralingwordengenoemd (circa2000J/m2/dag),diegedurende
devijfdagenvoordeoogstaanzienlijkgroterwasdanindevoorafgaande
periode.Uitderesultatenvandeandereproefveldenkanwordenafgeleiddat
alsdosering5à7|mlN-serveperm 2moetwordenaangehoudenwaarbijeenverlaginginnitraatgehalte ingewastotopongeveerdehelftvanhetobject
x)

Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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zonderremmerkanwordenverkregen.
Opeenvandeproefveldenwerdnaast5mlN-serveperm 2 toedieningvan
zwavelzureammoniakalleenofzwavelzureammoniakpluskalksalpetervergeleken.Deopbrengstwerdnietduidelijkbeïnvloed.Metditproefje (zietabel)
werdbewezendat-wattheoretischookteverwachtenis-degrondvoorafgeen
ofweinignitraatmagbevattenwildewerkingvaneennitrificatieremmer
(pluszwavelzureammoniak)totgeldingkunnenkomen.
Zwavelzure ammoni ak
(g/m2)

kalksa lpeter
(g/m2)

ingewas
(molNÛ3/kgdrogestof)

50
60
70
80
90
100

65
52
39
26
13
0

1,62
1,34
1,30
1,31
1,15
1,17

OpdekleigrondvandeProeftuinteVierpolderswerdenproevengenomenmet
achtereenvolgens andijvieenchinesekool.Tussenbeideteeltenwerddegrond
zwaargespoeld.Indeproefwarenopgenomenstikstofhoeveelhedenentwee
nitrificatieremmers.BijandijviebleekN-serve (beproefd totmaximaal3ml/
m z )onvoldoendetewerken.Deandereremmer,tewetendicyaandiamideveroorzaakteverbrandingsverschijnselen.Destikstofhoeveelhedenhaddengeenduidelijkeinvloedopdeproduktie,wellagdezeoverdegehelelijnaandelage
kant(kropgewicht:135g/stuk).Integenstellingmetwatmeestalwordtgevonden,washetnitraatgehalteaanzienlijk lagernaarmateminderstikstofwas
toegediend.
Deproduktievanchinesekoolwerdnietduidelijkdoorderemmersbeïnvloed.
N-serve (tot20ml/m2)gafeenverlaginginnitraatgehalteingewas,dewerkingvandicyaandiamidevielinditopzichttegen.Ditlaatstezouverklaard
kunnenwordenuithetfeitdatdeeerderetoepassingvandezeremstof(bijde
andijvieteelt)destikstofheeftbehoedvooruitspoelen.Destikstofhoeveelhedenhaddengeeninvloedopdeproduktie,alleenhetachterwegelatenvande
stikstofgafeenaanzienlijklagereopbrengst.Hetnitraatgehalteinhetgewas
wasbijeenbemestingvan50gkalkammonsalpeterperm 2belangrijklagerdan
bijhogerestikstofdoses.Hetzoukunnenzijndatdestikstofvoorraadinde
grondpreciesgenoegwasvoordeproduktiemaardathetnitraatgehaltein
gewasreedseendalingonderging.Dezeerlagestikstofgehaltenindegrond
ophetbetreffendeobjectaanheteindevandeteeltwijzenindezerichting.
Medewerkingwerdverleend aaneenproefuitgaandevandeProeftuin"NoordLimburg"teVenlo,waarindeinvloedvanstikstofhoeveelhedenenvanremmers
werdbestudeerdbijkoolrabi.Achterafbleekhetproefveld aanhetbeginvan
deproefeentehogeuitgangstoestand aanstikstof tehebbengehad,waardoor
deresultatenteleurstelden.Welvastgesteldkonwordendatdicyaandiamide
ookbijditgewasverbrandingsverschijnselenveroorzaakte.Metradijswerden
opeenpraktijkbedrijf stikstofhoeveelheden entweenitrificatieremmersbeproefd.DewerkingvanN-servevieltegen,gemetenaanhetnitraatgehaltein
deknol.Dicyaandiamidegafeensterkeverlaging innitraatgehaltevanknol
enloof.Bijdestikstofhoeveelhedengaf50gzwavelzureammoniakperm 2de
hoogsteopbrengst.
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Doorslatetelenopvoedingsoplossing engedurendeenigetijdvoordeoogst
destikstofuitdeoplossingweg telaten,luktehetzondergrootopbrengstverlies,hetnitraatgehalteinhetgewasaanzienlijkomlaag tebrengen.Uitgaande
vandeindehandelzijndemeststofNutriflora-Twasditgemakkelijkterealiseren,omdatdezemeststof slechts-2%Nbevatensteedswordttoegepastin
combinatiemetkalksalpeter.Nutriflora-Tbevatechtervoorgebruikbijslain|
derondpompinstallatie teveelmangaan.Toevoegingvansilicaathielpommangaanovermaattevoorkomen.Depogingenradijsenspinazietetelenop
voedingsoplossing,stilstaand ofstromend,enmetdiversematerialenals
drijvendsubstraatmislukten.Eengoedresultaatwerdverkregendoorgenoemde
gewassentetelenopfijngrindwaardoorviermaalperdageenvoedingsoplossingwerdgeleid.

Opmerking
Ditprojectismaatschappelijk zeerrelevant.Hetonderzoekleertdathet
mogelijkishetnitraatgehalteinglasgroententotopongeveerdehelftte
verlagendoortoepassingvannitrifieatieremmers(duszonderhogekosten).
Devraag:zijngroentenmetveelnitraatongezond ofmindergezonddan
groentenmetweinignitraat,moetnuwordenuitgebreidmetdevraag:welk
produktisgezonder,datmetmindernitraatmaarmetspoortjesnitrificatieremmerenderivatendaarvanofgroentenwaarinde"normale"hoeveelheid
nitraataanwezigis?
Doorteeltopvoedingsoplossingkaneenverdereverlaging innitraatingewaswordenverkregen,maardezemethodeiskostbaar.

B. Versahenen

publikaties

M.H.Cools,M.Q.vanderMeijs,J.P.N.L.RoordavanEysingaenJ.H.Stolk,
1980.Hetnitraatgehaltevanenkelespinazierassengeteeldonderglas.
Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternVersl.1,5blz.
M.H.Cools,M.Q.vanderMeijs,J.P.N.L.RoordavanEysingaenJ.H.Stolk,
1980.Hetnitraatgehaltevandehuidigeslarassenvoordeteeltonderglas.
Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternVersl.11,4blz.
J.P.N.L.RoordavanEysinga,R.Maaswinkel,M.Q.vanderMeijsenP.Roozenboom,1980.Eenstikstofbemestingsproefmetandijvieonderglasmetalsdoel
hetnitraatgehalteingewastebestuderen.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,
InternVersl.14,5blz.
M.Q.vanderMeijs,1980.Proefmetverschillendeammoniumtrappenbijpaprika
opvoedingsoplossing.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternVersl.7,
4blz.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs,1980.Hetnitraatgehaltein
onderdelenvansla.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternRapp.28,
4blz.+bijlagen.
S.A.Tooze,J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs,1980.Experimentswithnitrificationinhibitorsandglasshouselettuceinspring1980.
Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternRapp.42,10blz.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs,1980.Eenproefmetstikstoftrappenennitrificatieremmersbijchinesekool,geteeldonderglas.
Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternRapp.47,7blz.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs,1980.Hettelenvanspinazieenradijsopvoedingsoplossingmetalsdoelhetnitraatgehalte ingewas
teverlagen.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,InternVersl.53,6blz.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs,1980.Proefmetnitrificatieremmers,voorjaar 1980.Proefstn.Tuin.Glas,Naaldwijk,InternVersl.54,
6blz.
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J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs,1980.Nitraatgehaltein
glasslageoogstgedurendeeenetmaal.Proefstn.Tuinb.Glas,Naaldwijk,
InternVersl.27,6blz.
J.P.N.L.RoordavanEysinga,1980.Hetnitraat-"probleem"endeglasgroenten.
Bedrijfsontwikkeling 11,blz.215-218.

C. Werkplan 1981
ToepassingvanN-serveE(emulgeerbaar)gemengdmetammonia,geïnjecteerdin
degrond.
Bestuderingvandemogelijkhedenvandejaarrondteeltvanspinazieop
voedingsgotengevuldmetverschillendegrindfracties,waarbijenigetijd
voordeoogstgeenstikstofmeerviadevoedingsoplossing zalwordentoegediend.
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A. Verslag over 1980
OmdeoptimalepHbijteeltvan Erica en Calluna opzandgrondvasttestellen
endeinvloedvaneentuinturfgifttebepalen,isin1980eenproefopgezet
waarbijdebehandelingenbestaanuitallecombinatiesvanzesverschillende
pH's (beoogdwerd intestellenpH-KCl3,00,3,75,4,50,5,25,6,00 en6,75),met
aldanniet8m 3 perareaantuinturfdoorgewerkt indelaag0-20cm.Omeen
indruktekrijgenomtrentmogelijkverschilinreactietussendiversesoorten
zijndevolgendecultivarsgekozen: Calluna vulgaris 'Carmen', Erica
tetralix
'ConUnderwood', Evica cornea 'KingGeorge'en Erica cinerea 'CD.Eason'.
Bijeenstandbeoordelingvan20oktoberblekenaldegenoemdegewassende
bestegroei tevertonenbijpH-KCl4,5,onafhankelijkoferaldanniettuinturfwastoegediend. E. cornea 'KingGeorge'werdminder inzijngroeigeremddoorhogerepH'sdandedrieandererassen.
Ineentweedeveldproef opdezelfdezandgrondwerdenallecombinatiesvan
tweevochtregimesmet4tuinturfgiftenentweewijzenvantoedienenvande
tuinturfopgenomenomnategaanofhetgroeibevorderendeffectvandetuinturfookvalttebereikendoorhetgewaszogoedmogelijkvanwater tevoor-

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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zien.Devochtregimeswarenaldanniet15mmwatertoedienenzodradepFwas
opgelopentot2,5endetuinturfgiften0,2,4en8m 3 perare.Hettoedienen
vandetuinturfgebeurdealslaagopdegrondofingewerktdoordegrondin
delaag0-20cm.
Bijeenstandbeoordeling op20oktoberbleekbijdetweegeteeldegewassen,
Calluna vulgaris 'Carmen'en Erica cinerea 'CD.Eason',deinvloedvandeberegeningvrijgering.Hierbijwordtopgemerktdater,doordenatteweersomstandighedeninditproefjaarslechtseengeringaantalkerenisberegend.
Hettoedienenvandetuinturfalslaaggafeenietsbeterresultaatdanwanneerhetmateriaalwasingewerkt.Erwaseenduidelijkgunstigereactieop
detuinturf.
B. -

C. Werkplan 1981
Herhalingvandeproefmetvochtregimes entuinturfgiften,maarberegenen
zodrapF=2,0.
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A. Verslag over 1980
Depotproefmetsnijmais,waarinbemestingmetboraxwordtvergelekenmet
bespuitingmetManeltra-borium,opzandgrondenmeteenlaag boriumgehalte
heeftookditjaar geenduidelijke resultaten opgeleverd.Dekolfzetting leek
ietsbetertezijnbijbespuitingdanbijonbehandeld,maar drogestofopbrengstenomdeze conclusieteondersteunen ontbrekennog.
Eenovereenkomstige potproefmetsuikerbieten toondeaandatbespuiting
metManeltra-borium enigewekenvoorhetoptredenvanne,rfrothetgewas
gezond hield. Deopbrengstgegevens zijnnogniet bekend.

B. C. Werkplan 1981
Publikatievanderesultatenenbeëindigingvanhetproject.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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A. Veralag over 1980
Eindverslag proeven 1977 en 1978
Het telenvanlaanbomenopsteenwol geefteenwortelstelselvrijvanbodemparasieten,watvanbelang isvoordeexport.Gedurende twee jaarwerd deinvloedvandeconcentratiewaarinendefrequentiewaarmeedevoedingsoplossing
ophetsteenwolblokwerd gedruppeld opdegroeivan Salix erythro 'Flexuosa'
en Acer eaocharinttm 'Pyramidale'bestudeerd.
De gegevensvandeze tweejaarwerdenbewerkt enderesultaten ineenrapport
enpublikaties vastgelegd.Debelangrijkste resultaten zijnalsvolgt:De
bestegroei,gemetenaanverschillende groeikenmerkenvandegewassen,werd
verkregendoorhetdagelijks druppelenvaneenoplossingvande"standaard
concentratie":0,833gNutriflora-t en1,0gkalksalpeter per1gedemineraliseerdwater.Hetopéendagperweekdruppelengaf, zelfsmeteendrievoudige
concentratie,eenveel slechtere groei.Erkwam eeninteractievoor tussende
frequentievandruppelen endetoegediendehoeveelheid meststof.Bij Salix
stimuleerdedeverhogingvandemeststofhoeveelheid degroeivooralbijeen
lage frequentievandruppelenvandevoedingsoplossing,bijdrie dagen inde

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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weekdruppelenmeerdanbijzevendagenindeweek,maarbij Aoer was
juisthetomgekeerdehetgeval. Inhetalgemeenwasdegroeizwaardernaarmatedetoegediendehoeveelheidmeststofgroterwas,maarbij Aoer gingde
kwaliteiterbijdezwaarstegiftenweeropachteruit.
Aanheteindvanhetgroeiseizoenwerdhetgewasopdriemanierenoverwinterd.Hetuitplantenindeherfstopzandgrondwaseenveiligevormvoorbeide
gewassen.Hetindewinterbuitenopdegrondlatenstaangafbijdewilg
slechtereresultatendooreenzwaardereschimmelaantasting.De esdoornsdie
indekasoverwinterdenledenaaneenluizenplaagennahetuitplantengingen
veelbomendood.Opkleigrondgingenalle Salix, enevenalsopzandgrondveel
vandeindekasoverwinterde Acer boompjesdood.Debesteresultatenzijn
hierbijesdoornverkegenmetbovenopdegrondoverwinterdeplantenenuitplantenopdekleiindelente.Inhetjaarnauitplantenwasbijbeidegewassendeprocentueletoenameingroeigroternaarmatedegroeiinheteerste
jaargeringerwasgeweest.Ditleiddeertoedataanheteindevanhetseizoen
degrootsteboomnietaltijdmeerwerdgevondenbijdebestebehandeling
vanheteerstegroeijaar,nl.dagelijksdruppelenvaneenvoedingsoplossing.

Voorlopig verslag proef 1980
Omnategaanofhetmogelijkisdemeststofgiftbeteropdebehoeftevande
plantaftestemmenisin1980,netalsin 1979,gekozenvooreenproefopzet
waarbijdebehandelingenbestondenuitcombinatiesvandrievormenvan
wijzigingvandeconcentratietijdenshetgroeiseizoenmettweevormenvan
N-bemesting.Naasthetdruppelen meteenvoedingsoplossingvan"standaardconcentratie"(0,833gNutriflora-t + 1gkalksalpeterperlitergedemineraliseerdwater)warenbehandelingenopgenomen,waarinmetverlaagdeconcentratieinhetbeginvanhetgroeiseizoenrespectievelijkmetverhoogdeconcentratie middeninhetgroeiseizoenwerdgedruppeld.Dehelftvandeplantenbij
eenbepaaldconcentratieverloopontvingalleNindevormvanNO3"",bijde
anderehelftwerdbijna5%vandeNalsNH^+enderestalsNO3 - toegediend.
Alsproefplantisgenomen,netalsin1979,Acer saocharinum 'Pyramidale'die
werdgeteeldop6-litersteenwolblokken,waaraandevoedingsoplossingviahet
Camerondruppelsysteemwerdtoegediend.
Ineenonderdeelvandeproefwerdnagegaanofhetmogelijkisduurderegewassenopsteenwoltetelen.Degewassen Aoer oappadooiwn 'Rubrum',

Liriodendron

tulipifera,

Corylus oolurna en Morus alba werdengeteeldbijeen

verhoogdeconcentratieinhetmiddenvanhetgroeiseizoenenaldanniet5%
+
vandeNtoegediendalsNH,.
Infiguur321.1.isdeinvloedvandebehandelingenopdestamlengtevan
Aoer saooharinum 'Pyramidale'weergegeven.Tervergelijking zijnderesultaten
vandeproefvan 1979ingetekend.Hetblijktdathetbesteresultaatwordt
verkregendoorinhetmiddenvanhetgroeiseizoendeconcentratievande
voedingsoplossing teverhogenen5%vandeNtoetedienenalsNH^+.Voor
anderestameigenschappen (stamdiameter,versgewicht,drooggewicht)wasde
invloedvandebehandelingenglobaalovereenkomstigfiguur321.1,behalve
voordestamdiameter in 1979:hierwas"standaardconcentratie"met5%vande
NalsNH4hetbeste.
Deduurdereboomteeltgewassengroeidengoedopsteenwol,maarerwerdin
hetbladeenverschijnselwaargenomendataanMg-gebrekdeeddenken.
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Figuur 321.1. Invloedvanconcentratieenstikstofvormindevoedingsoplossing
opdegroeivanAcer saccharinwn 'Pyramidale'.
B. Versehenen

publikaties

H.Niers, 1980.SalixenAceropsteenwolblokken: concentratieenfrequentie
van toedienenvandevoedingsoplossing. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.
4-80,60biz.
J.vanderBoonenH.Niers, 1980.Growing nursery treesonrockwool.Fifth
International CongressonSoilless Culture.Wageningen.Proceedings,biz.
289-300.
J.vanderBoon,H.NiersenG.Schalk, 1930.Bomen telenopsteenwol.Groen
36, biz. 570-573.
C. Werkplan 1981

TeeltvanAcer sacoharinwn 'Pyramidale'opsteenwolblokkenvanverschillende
grootte.Voortzettingvanhetonderdeelmetduurdere gewassen.
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A. Verslag over 1980
Doelvanditprojectisnategaanhoevermenkangaanmetdebeperkingvan
hetbewortelbaarvolumeenwatdefysiologischeachtergrondenzijnvandaarbijevt.optredendereductiesingroeienopbrengst.
Nieuweexperimentenzijnditjaarbinnenditprojectnietuitgevoerd.De
verwerkingvanwortelmonstersvaneenin1979uitgevoerdexperimentisafgerond.
Uiteenverdereanalysevangegevensvanexperimentendiealin 1977en
1978zijnuitgevoerdbleek,datbijeenbeperkingvanhetbewortelbaarvolume
(inzandrekenenwedaarvoorhetporiënvolume)eersteenremmingoptreedtvan
de groei enpaslater,zowel indetijdalsbijeenverderereductievanhet
bewortelbaarvolume,vande opbrengst. Bijtomaattreedtditopindebuurt
van0,2 literenbijdekomkommerbij+1,5literporiënvolumeinzand.
Hetisaannemelijkdatdefactorenwaterencalciumdaarbijalseerstebeperkendworden (zieeerdere;projectverslagen).Daarvoorpleitóók - althans
watbetreftwater-datbijeengelijkbewortelbaarvolumezandeenbetere
x)
Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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groeienopbrengstgeeftdansteenwol. Insteenwolwordtnl.vaakwaargenomendatdebovenzijdevandematdroogis,terwijldeonderzijdenogzeer
vochtigis,bijeentotalematdikte vanslechts7,5cm.

Conclusie
Inhetkadervaneenonderzoeknaarhetminimaalbenodigdebewortelbare
volume,iseenvergelijkinggemaaktvandeproduktievantomaatenkomkommer,
opzandenopsteenwol.Bijeenvergelijkbaarbewortelbaarvolume (inzand:
poriënvolume)isdeproduktiehetbesteinzand.Omdatdefactorwaterbij
eenverkleiningvanhetbewortelbarevolumeheteerstbeperkendwordtvoor
deproduktie,duidtditerop,dateenverbeteringvanhetwatervasthoudend
vermogenvansteenwoleenverkleiningzoubetekenenvandeperplantvooreen
goedegroeiminimaalbenodigdebewortelbareruimteinsteenwol.
B. -

C. Werkplan 1981
Rapporteringoveralleexperimentenuitgevoerd indeperiode1976-1979.
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A. Verslag over 1980
1. Proefvelden in Earen en op de Lovirikhoeve
OpdeLovinkhoeveenopdeIB-boerderijinHarenwerd eenproefveldaangelegd
tenbehoevevanprojectIB348.Dezeproefveldenwerdenookgebruiktvoor
hetonderzoekbetreffendeproject323.
Opsommigeveldjesvondeengrondontsmettingplaatsindeherfstvan1979,
opandereinhetvoorjaarvan 1980.IndeherfstwerdmetTeloneenmethamnatrium(MN)ontsmet.Naasteenenkelvoudigeontsmettingvondeendubbeleontsmettingplaatsdoor4wekennadeeersteontsmettingdezeteherhalennadat
degrondeerstwas teruggeploegd.Inhetvoorjaar (mediomaart)werdnaast
TeloneenMNookMocapgebruiktalsontsmettingsmiddel.Dedoseringbedroeg
voorTeloneenMNperkeerresp.1751en3001perhaenvoorMocap 10kg
a.i.perha.Laatstgenoemdmiddelwerdalsgranulaatgestrooid enonmiddelijk
10-15cmdiepingefreesd.
Grondvandezeproefveldenwerd tevensgebruiktvoorontsmettingsproevenin
hetlaboratorium.Dezeontsmettinggeschieddeop-dewijzezoalsbeschrevenis
inhetjaarverslag over1979.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Metingen van biologische

activiteit

Stikstofmineralisatie:
Dehoeveelheidminerale stikstofgevormdbijincubatiegedurende6wekenbij20°Cbijnietverrijkteenbijmetlucernemeelverrijktegrond.
Respiratie:
Hetzuurstofverbruikvanmetlucernemeelverrijktegrondgedurende14dagen.
Nitrificatie:
Detijddienodig isomeengegevenhoeveelheid ammoniumstikstofingrondteoxiderenwordtgemetenbijincubatiebij20°C.
Urease-activiteit
(u.a.): Dehoeveelheidureumdieomgezetwordtperuur
pergramdrogegrondwordtgemeten.
BijhetnitrificatieonderzoekinIB-zandgrondbleekdeoxidatievanammoniumsulfaat,gegevenineenhoeveelheidvan100ppmN,naeenaanvankelijkgoed
verloopsterktewordenvertraagdalsgevolgvanverzuring.Metdetoevoeging
vankalkineenhoeveelheidvoldoendeomdeverzuringvolledig teneutraliseren
werddenitraatvormingsterkbevorderd enontstond eenvertekendbeeldvande
nitrificatiesnelheidinde"natuurlijke"grond.Demethodewerddaaromaangepastdoori.p.v.100ppmNmaar25ppmNalsammoniumsulfaattegeven.
Eenoverzichtvanderesultatenwordtgegevenintabel323.1.
Uitderesultatenblijktdatdegrondontsmettinginhetvelduitgevoerd,voor
beidemiddeleninbeidegrondsoortenresulteertineengeringnegatiefsaldo
m.b.t.debiologischeactiviteit.Tussenmiddel,tijdstipvantoepassingen
doseringiserweinigverschil.Mocap,alsderdemiddelinhetvoorjaartoegepast,isnauwelijksvaninvloedopdebiologischeactiviteit.
Inhetalgemeenleidtdeontsmettinginhetlaboratoriumtoteensterkere
verminderingvandebiologischeactiviteitdaneenvergelijkbareontsmetting
inhetveld.VergelekenmetTeloneheeftMonaminhetlabeensterkernegatiefeffect.Devijfvoudigedoseringheefteensterkernegatiefeffectdan
deenkelvoudigedosering.Debiologischeactiviteitlijktin"voorjaars"grondmindertewordengereduceerddoorgrondontsmetting inhetlabdanin
"najaars"-grond,m.a.w.beïnvloedingvandebiologischeactiviteitdoor
grondontsmetting inhetlablijktseizoenafhankelijk.Grondontsmettingonder
laboratoriumomstandighedenisdusmoeilijkvergelijkbaarmeteenontsmetting
inhetveld.
Bovenstaandeheeftbetrekkingopdevergelijkingvanwelennietontsmette
grond.Vergelijktmendebiologischeactiviteitvandeniet-ontsmetteveldjes
zoalsgemetenopverschillende tijdstippenvanhetjaardanvaltopdatde
stikstofmineralisatieinverrijkte enniet-verrijktegrondinhetvoorjaarwat
afneemtomdaarnaweertoetenemen.Hetzuurstofverbruiknatoedieningvan
lucernemeel isinwinterenvoorjaarongeveergelijkmaarvermindertinjuni.
Dezeverschillenvormeneenaanwijzingdatdesamenstellingvandemicroflora
indegrondafhankelijkisvanhetseizoen.Naarhetschijntmaaktditvoor
heteffectvandegebruikteontsmettingsmiddelen,althansinhetveld,nietzo
veelverschil.

2. Effect van methylbromide op de biologische

activiteit

in grond

Ophetproefveld IB2527 (project319,vdB)wasinhetnajaarvan 1979een
grondontsmettingmetmethylbromide (MeBr)uitgevoerd.Infebruari,meien
oktober 1980werddebiologischeactiviteitgemeten.Uitdevoorlopigeresultatenblijktdatdeontsmettingleidttoteenverminderdeu.a.dieookin
juninogaanwezigis.Deinfebruariwaargenomenverminderdestikstofmineralisatieheeftzichinjunihersteld.Denitrificatie isookinjuninogvolledig
afwezig.IndeontsmettegrondwarenverschillendepH-trappenaangebracht.De
pHbleekgroteinvloed tehebbenopdebiologischeactiviteit.NaarmatedepH
hogerwas,wasdeu.a.hoger,destikstofmineralisatiegroterendenitraat-
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Oo-verbr.
=zuurstofverbruiknatoedieningvanlucernemeel
N-min
=stik stofmineralisatie ingrondzonderlucernemeel
N-min(luc.m.)= stikstofmineralisatie uitlucernemeel
Nitrif.
=nitrificatievanammoniumsulfaat
u.a.
=urease-activiteit
*
=toevoegingvankalk
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vorming sneller.DepHheeft zelfseengrotereffectopdebiologische activiteitdandeontsmetting.
3. Biologische activiteit
in grond afkomstig van verschillende
grondontsmettingsproe fvelden van de Stichting
Bodemziekten
Hetonderzoekvondplaatsopproefveldenwaar sinds jarenmetDD/Teloneen/
ofMNisontsmet.Hetonderzoekwerd uitgevoerdomeffectenvandegrondontsmettingoplangere termijntekunnenvaststellenenvoorspellen.
Proefveld KB 160 (Rolde), GV191 (Borgercompagnie) en AGM 300 (Emmercompascuum). Hetbetrefthierproefveldenwaarvanaf 1974elkjaarmeteenenkelvoudigeendubbeledosisMNenTeloneisontsmeteneenmaalpertweejaaren
eenmaalpervier jaarmeteenenkelvoudige dosisvanbeidemiddelen.Inmei,
augustusennovemberwerdeenbemonstering uitgevoerd. Onderzoekresultaten
vandelaatstebemonstering zijnnognietbeschikbaar.Uitdevoorlopige
resultatenkanwordenafgeleiddatinhetalgemeen tussendeverschillende
objectenperproefveld geenofslechts geringeverschillenbestaanin
stikstofmineralisatieenzuurstofverbruiknatoedieningvanlucernemeel,en
vaak alleenmaarbijdemetinginmei.Deurease-activiteitisindemetMN
behandelde grondmeestalwatlagerdanindeandereobjecten.Denitrificatie
isinhetjaarnadeherfstontsmettingmetTeloneindezomervaaknogiets
vertraagd.Defrequentievanontsmettenisnietvaninvloed.
AZ 2 (Odoorn). Vanaf 1972 isjaarlijksontsmetmetDDineenreeksvanconcentratiesoplopendvan2501perhatot7501perha.Destikstofmineralisatieisdanwatmindernaarmatemeteenhogeredosisisontsmet.Diteffect
komtnogiets sterkernaarvorennatoedieningvanlucernemeel.Hetzuurstofverbruiknatoedieningvanlucernemeelisvoor alle objectenevengroot.
De urease-activiteitislaagenneemtafvan2,5tot1,9.Delaagstewaarde
wordt gevondenindegronddiedehoogste doseringDDheeft gehad.Binnen
tweewekenisdegegevenhoeveelheid ammonium-N geoxideerdtotnitraat.De
gronddiemetdehoogstedoseringisontsmetdoeterenkeledagen langerover.
SW (Smilde). Opditproefveld wordtvanaf 1972jaarlijksontsmetmetDDen
MNineenklimmende reeksvanhoeveelheden,nl. voorDDvan250tot6251per
haenvoorMNvan400tot10001perha.Inmeieninseptemberiseenbemonsteringuitgevoerd.Alleenderesultatenvanhetmei-onderzoek zijnbekend.
De stikstofmineralisatieenhetzuurstofverbruikisdanvooralleobjecten
ongeveer gelijk.Denitrificatieistragernaarmatemethogeredosisisontsmet.Demaximalevertraging t.o.v.delaagstedoseringbedraagtvoorbeide
middelenongeveer4weken.Bijdelaagstedoseringisdegegevenhoeveelheid
ammoniumstikstofinongeveer 1week genitrificeerd.Deu.a.isietsverminderdnaarmatemeteenhogeredoseringisontsmet.TerwijlmeestalMNeen
sterkereverlagingvandeu.a. geeftisopditproefveldditvoorDDhet
geval.
4. Biomassabepaling
Naastdemetingenbetreffendedebiologische activiteitwerdindemeeste
objectenookeenbiomassabepaling uitgevoerd.Debepaling geschieddevolgens
demethodevanDomschenAndersonenineenaantal gevallenookvolgenseen
methodevanJenkinsonwaarbijuitdeN-flushnachloroformbehandelingen.
opentingvangronddebiomassakanwordengeschat.
Uitdetotnutoeverkregenresultatenisgeblekendatdemetbeidemethoden gevondenwaardennietmetelkaar overeenstemmen.Ookwasmeestal geen
correlatietevinden tussendegroottevandebiomassaendebiologische
activiteit.Erwerden grote schommelingeninde groottevandebiomassaper
objectinhetseizoenwaargenomen.Voorlopige conclusieisdatdegroottevan
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de biomassa s t e r k v a r i e e r t en m o e i l i j k t e h a n t e r e n i s om u i t s p r a k e n t e doen
over de t e verwachten b i o l o g i s c h e a c t i v i t e i t .
B. -

C. Werkplan 1981
Demetingvanomvangenduurvaneffectenvangrondontsmettingmetfumigantia
opdebiologischeenbiochemischeactiviteitingrondwordtvoortgezet.In
tweeopzichtenzalverderwordengewerktaandeinterpretatievandezeeffecten.Indeeersteplaatswordenzevergelekenmetomvangveroorzaaktdooren
hersteltijdna"natuurlijkestress"enwordtgetrachteeneventueelsynergisme
vanbeidenategaan.(Zijner"natuurlijkestress-situaties"waarineen
grondextragevoeligisvoorchemischestoffen?)Eenbelangrijkevraagwaaraanzomogelijkaandachtzalwordenbesteed isverderofereenrelatieis
tussengrootteendiversiteitvandebiomassaenheteffectvaneenchemische
ingreepalsfumigatievandegrond.
Indetweedeplaatszullendeeffectenzelfnaderonderde loep worden
genomen.Inhoeverreisdenitrificatieremmingeendirecteneenindirect
gevolgvanhetdodenvandenitrificanten?(o.a.doorvergelijkingvanchloroformbehandelingengammastraling).Komengevondenverschilleningrootte
vandebiomassaovereenmetaantallenmicro-organismenenhoereageertnaast
hetzuurstofverbruikhetATP-gehalte (alsmaatvoorhunactiviteit)opbehandelingen?

PROJECTVERSLAG 1 9 8 0
Instelling

IB

Registratienummer

7218

Projectnummer

324

Projecttitel

Beoordeling vanbestrijdingsmiddelen op
schadelijke gevolgenvoor hetmilieu,
inzonderheid de bodembiosfeer

Contactpersoon

dr. H.vanDijk

Projectleider

dr. H.vanDijk

Overige medewerkers

ir. G.Lebbink,drs.H.G.vanFaassen

Tijdstip van afsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

onbepaald
1981

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 1980
Dit project isvoornamelijk geschreven om dewerkzaamheden, verricht inhet
kadervande subgroepM (milieu)van deCommissie voor Fytofarmacie teverantwoorden.Deze subgroep heeft indedrievoorgaande jarenvrij intensief deelgenomen aande opstelling van eennieuwevragenlijst diebij aanvragen om
toelating van bestrijdingsmiddelen moetwordenbeantwoord. Vervolgens ishiermee 'geoefend'bij een aantalmiddelen,maar sinds 14november 1979heeft geen
vergadering meer plaatsgevonden.
Getracht werd ingrondmonsters van enkeleproefvelden dieherhaaldelijk zijn
ontsmet met 1,3-dichloorpropeen-houdendemiddelen een totaal-chloorbepaling
uit tevoeren omde accumulatievan 'boundresidues'na tegaan.Debepalingsmethodebleek geen reproduceerbare gegevens op te leveren.

x)Doorhalenwat niet van toepassing is.
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C. Werkplan 1981
Deactiviteitenin1981zullenvoornamelijkwordenbepaalddoorhetwerkin
desubgroepM.Bijhervattinghiervanzalermeerduidelijkheidmoetenkomen
overdetaakinhoudvandesubgroep:alleenbeoordelingvandekwaliteitvan
deverstrektemilieugegevensofookeenoordeelgevenoververwachtemilieueffecten(hetgeengeeneindoordeeloverdetoelaatbaarheid inhoudtomdatalle
"voors"en"tegens"nietindezesubgroepwordenafgewogen).
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Aanvankelijke raming gehele
looptijd
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cat.Ill

cat.II

cat.I
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
DevergaderingenophetCADvoor BodemaangelegenhedenindeTuinbouwende
bijeenkomstenvandeBodemkundige SpecialistenTuinbouwwerden bijgewoond.
OphetBezoekerscentrum Landbouwkundig OnderzoekwerddeContactdag voor
hetBedrijfslevenbezocht.
B.C. Werkplan 1981
Ongewijzigdevoortzetting.
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Doelvanhetonderzoekisindeeersteplaats,gegevensteverkrijgenover
deeffectenvandruppelbevloeiing.Ditbetreftzowelgroeienproduktievan
tweeappelrassenineenproefteWilhelminadorpalsmededebewaarkwaliteit
ervan(stip,zacht).Daarnaastwordtgetrachtdoormiddelvantensiometer-,
evaporimeter-eninterceptieonderzoek inzichtenteverkrijgendienuttigzijn
voorhetonderbouwenvanadviezenbetreffendedewaterbehoefteinboomgaarden.
Alsvariabelewordtookdeindepraktijkzeerverschillendeplantdichtheid
gezien.
Detweeevaporimeters,opgesteldop1,70en3,20mbovendegrond (delaatsteruim 1mbovendetoppenvandebomen)indeproefoverdruppelbevloeiing,
lietenziendatdeverdampingop 1mbovenhetgewasindedoorhagenbeschutteboomgaardgemiddeld0,81 xdeverdamping inhetopenveldteWestmaasbedroeg (vorigjaar0,90x).Op 1,70mhoogteisdeverdampinginhetbeginvan
hetseizoen0,88x,later0,84xdeverdampingop3,20mhoogte (vorigjaar
laatinhetseizoen0,84x).
x)
''Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Buitengewoonveelwaarnemingenzijnverrichtmettensiometers.Doelwasde
uitdrogingvandegrond enderuimtelijkeuitbreidingvanvochtplekkenonder
invloedvanverschillendewatergiftennategaan.Inperceel7zijntotaal
120tensiometersingegravenop 10,25,40en60cmdiepteenopverschillende
afstandentotdedruppelpunten.Totaalzijn130aflezingenverricht,watca.
16000gegevensopleverde.Dezezijnnogslechtstendeleverwerkt.Erhebben
zichditjaartweedrogeperiodenvoorgedaanwaarindegrond totca.40cm
diepteflinkuitdroogde:tussenbeginmeien20juni(34mmregen)entussen
21julien7oktober (75mm).Daartussenviel213mmregendiedegrondweer
geheelopveldcapaciteitbracht.Op60cmdiepteliepdevochtspanningalleen
vanbeginseptemberafoptotwaardenhogerdanpF2,2,zodathetgewas(bewortelingsdiepte50à60cm)gedurendelangetijdvancapillairenalevering
uithetgrondwaterkonprofiteren.Hetgrondwateropditproefveldbevond
zichbeginseptemberop82,beginoktoberop87cmbenedende55cmdikke
kleilaagzodatopditklei-op-slibhoudendzandprofieleengrondwaterstandvan
ca.135cmbenedenmaaiveld alskritiekedieptevoorcapillairevochtvoorzieningaandeonderzijdevanhetwortelstelselkanwordengezien.Indetwee
drogeperiodenzijnuiteenlopendewatergiftentoegepastwaardoor eenverband
kanwordenberekend tussenuitbreidingvandevochtplekendewatergiftbij
verschillendeweersomstandigheden.Degegevenslietenziendatopditondiep
beworteldeprofielalbijenkelelitersperdagdruppelenafstromingnaarde
ondergrondkanplaatsvinden.
Onderzoeknaarhetonderscheppenvanneerslagdoorboombladerenvindtplaats
omerachtertekomenwelkdeelvandeneerslag,datinhetgroeiseizoengeacht
wordtopdeboomstrooktevallen,ookwerkelijkdegrondbereikt. Ditinterceptie-onderzoekwerdopperceel7werderomeenaantalmalenuitgevoerd enwel
bijhetbladrijkegewasSchonevanBoskoop.Erwerdenbuien< 1mmenvan
1-3mmonderscheiden.Indeperiode25meitot1julivielvanhetwatervan
kleinebuien47%nietopdegrondvande1,50mbredeboomstroken.Vande1-3
mmbuienwasdat27%.Hetontstaanvandrogeplekkenvooralaandeoost-en
noordoostzijdevandestamentergroottevan1-2m 2 (bijbomenopM.9,hoog*
2m,5jaaroud)werdnietalleendoorditinterceptie-onderzoekaangetoond.
Ookdetensiometer-waarnemingenwijzenophetsnelleruitdrogenindrogeperiodenenophet langerdroogblijvenbijherbevochtigingvandegrondrondde
stam.
Inhetproefveldoverdruppelbevloeiingwerdvooralindeeersteenderde
periode (I=1mei-15juni;II= 15juni-1augustus;III= 1augustus-15september)vrijveelwatergegeven.Dederdeperiodeisditjaarverlengd tot10
oktober inverbandmetdelangdurigelatedroogte (totaleduurIII=68dagen).
Devolgendetabelgeefteenoverzichtvandegemiddeldedagelijksewatergiften
perdruppelaarperboom (1800bomenperha)berekendoverdetotaleperiodeduur.Tevensisdetotalewatergiftperboominliterseninmmvermeld,benevenshetverdampingsoverschot overdedruppelperioden.

I
1976
1977
1978
1979
1980
j.1

0
4,8
4,6
0
8,1

II
24,0
14,5

3,8
9,6
3,3

III
24,0 l/d/b

5,1
4,6
13,1
10,5

H

Totaal

Totaal

l/b

mm.

Verdampingsoverschotmm/

2160
1100

389
198
106
184
225

452
258
248
182
205

H

590

H

1020
1250

M

*)Penman-verdampingVlissingen-neerslagW'dorp-over 1mei-15september,in
19801mei-10oktober,

Vervolgblad nr. 2 vandBeaX22üö2QOecSÖeSt5tffi^äHfiOfi^projectverslag 1980
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :7230
Projectnummer
:327
Uitdezegegevenskanvoordeeerstevijf proefjarenwordenberekenddatrespectievelijk 86,77,43,101en110%vanhetverdampingsoverschot werd aangevuld.Hethogepercentageinhetbegin staatinverbandmethetdrogejaar
1976enderelatieve inefficiëntievandeplaatsingvandedruppeldoppenmidden tussen tweenogjongebomen;indetoenamena1978(hetvierdegroeijaar)
wordtdegroterewaterbehoeftedoorhetvolgroeid rakenvanhetgewasweerspiegeld.
In1980zijnbijCox'sOrangePippineenaantalveldschattingen verricht
welkeeenindrukkunnengevenvandereactievanhetgewas.Water gevenin
hetvoorjaar (1mei-15juni)versterktederuiiets,maarbevorderde, tezamen
metwater indemiddenperiode,ookdebladstand,bladgrootte,scheutgroeien
boomgrootte.Uitperiodiekevruchtmetingenkonbijditrasvanaugustusaf
eenbeterevruchtgroeiwordenvastgesteld bijde+++(+kalibemesting)waterobjectenvergelekenmetde
(+K)objecten.Uitdeoogstanalysebleekdat
hetwater gevenin1980bijCox'sOrangePippinenSchonevanBoskoop slechts
een8,6,respectievelijk8,9%hogere opbrengsthadopgeleverd.
Ter ondersteuningvanoriënterend onderzoek overdetoepasbaarheidvanzouthoudend watervoor druppelbevloeiing werdenopdeproeftuinteNumansdorp
enkele tensiometersgeplaatst.Eenbeginmeteenuitgebreider tensiometeronderzoekwerd gemaakt doordeplaatsing'vanenkele metersineennieuwe
beregenings-druppelbevloeiingsproef teGeldermalsen.
Conclusies
Eenuitgebreid onderzoekmet tensiometersinenbuitendruppelplekken heeft
gegevens opgeleverd overdeuitdrogingvandegrondenoverhetvolume
bevochtigende grond inrelatietotdagelijksewatergiften. Interceptie-onderzoek toondeaandatbovendeboomstrookvooralvankleineregenbuienvrij
veelindeboomkroonblijfthangen.Deopbrengstvantweeappelrassenreageerdein1980zwakgunstigopwater geven.
B. Versahenen

PubKkaties

P.Delver, 1980.Ervaringenmetdruppelbevloeiing.DeFruitteelt70(1980),
blz. 694-698.
C. Werkplan 1981
Ongewijzigde voortzetting.
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A. Verslag over 1980
Inditprojectwordtaandachtbesteedaan(a)derelatietussenenerzijdsde
worteldichtheid (cmwortellengtepercm^grond,ookwelbewortelingsintensiteitgenoemd)enhetbewortelingspatroon,enanderzijdsdeopnamevanwater
envoedingsstoffen,metnamefosfaat.Daarnaastvindt (b)ookonderzoek
plaatsnaardeinvloedvanN-bemestingenberegeningopdeverdelingvanhet
wortelstelseloverhetprofiel,metspecialeaandachtvoordeworteldichtheid.
ad a. Deresultatenvaneenexperimentuit1979,waarindeP-opnamewordt
nagegaanbij3P-niveaus en2variëteitenvan Lolium pererme, staannogniet
volledig terbeschikkingdooreenachterstand indeafhandelingvanwortelmonsters.Dezeisontstaandoorziektevaneenvandemedewerkerseneen
prioriteitvoormonstersuit2andereexperimenten.Dezeachterstandkandit
voorjaarwordeningelopen.
ad b. Hetbetrefteenonderzoeknaardeachtergrondenvandeschadelijke
effektenvaneenhogeN-bemesting,zoalsin197"
4en1975waargenomendoor
Prins (verslagB267,LBNM,1977)enTenBoer.Daarbijverdwijnenenigegrasx)
'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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soortenuithetmengsel (b.v. Agrostis stolonifera),
ontstaanopenplekken
indezode,enzijnaanwortels schadesymptomenwaartenemen.Bijdeze
inmiddelsbeëindigdeproefwerddegroeibestudeerdvanAgrostis
stolonifera
(As), Poa trivialis
(Pt)en Lolivm perenne (Lp)bij3stikstofniveausin
monocultuur enindemengingenAs+LpenPt+Lp.
Uitdetotnutoeverkregengegevensblijkt,datAgrostis stolonifera bij
hogeN-niveaus (1080kgNperha,verdeeld in9giften,éénaanhetbeginen
8bijdeeerste8sneden)indeloopvandetijduitdemengingmet Lolivm
Perenne verdwijntenookinmonocultuureenverslechterendwortelstelselte
ziengeeft.
Ditgeldtinminderemateookvoor Poa trivialis.
Deze soorthoudthetin
demengingwellichtnogwatlangeruitomdatheteenwathogergewasis.
Vaneenliteratuuronderzoek betreffendededichtheidvandebewortelingin
relatietoteenaantalfactorenisdedraadweer opgenomen.
Conclusie
Opgrondvaneenonderzoeknaardeinvloedvaneenhoogniveauvanstikstofbemestingopgroeienbewortelingvaneendrietalgrassoortenkanvoorlopig
wordengeconcludeerd,datPoa trivialis
(ruwbeemdgras)en
Agrostis
stolonifera
(fioringras)bijeenniveauvanN-bemesting tussen640en1080kg
perhaachteruitgaanineenmonocultuurenverdwijnenuiteenmengingmet
Lolivm perenne (engelsraaigras).
B. -

C. Werkplan 1981
1.Alsvervolgophetexperimentbetreffendede relatieworteldichtheiden
P-opnameuit1979,zaleenexperimentwordenuitgevoerdwaarindeworteldichtheid plaatselijkwordtgevarieerd dooreenlokaletoedieningvanN^
meststof.Opdezeplaatsenontstaatdaneendichterebewortelingenop
andereplaatseneenminder dichte,hetgeenconsequentiesheeftvoorde
P-opname.
2.Rapportagebetreffende:
a.experiment P-opname1979
b. experimenthogeN-bemesting-wortelgroeibijgras
c. literatuuronderzoek worteldichtheden
Bijditlaatsterapport(c)zullenookeigengegevensworden gepresenteerd
vanmetnameaardappel.

PROJECTVERSLAG1980
Instelling

IB

Registratienummer

7687

Projectnumraer

329

Projecttitel

Bemestingvanboomteeltgewassenópzandgrond

Contactpersoon

ing.A.Das

Projectleider

dr.ir.J.vanderBoon

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1982

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1982

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 1980
IneenN-,K-enMg-bemestingsproef opdeBoomteeltproeftuininHorstwordt
demagnesiumbehoeftevanboomteeltgewassennagegaan.Wegensschadedoorvorst
indestrengewintervan1978-1979isinhetnajaarvan1979de Chamaeayparis
lawsoniana 'Alumii'gerooid.Devoormagnesiumgebrekgevoelige Prunus avium
isblijvenstaan.Invoorjaar 1980zijnnieuweeenjarige Chamaeayparis
lawsoniana 'Alumii'geplant.Dekalibemestingsgiftenzijnindenieuweproef
gehalveerd t.o.v.deoudewegensdeindegrondontstaneverscheidenekaliniveaus,maardemagnesiumbemestingstrappenwerdennietgewijzigd.
Beginaugustus 1980tradin Prunus avium duidelijkmagnesiumgebrekop.In
ernstigegevallengingdatgepaardmetveelbladvalaandelangloten.In
septemberwerdbij Chamaeayparis bruinverkleuringwaargenomen,welkemetde
bemestingstrappenbleeksamentehangen.Terwijldesymptomenbij Prunus
zondertwijfelteonderkennenwarenalsmagnesiumgebrek,versterktdoorde
kalibemestingstrappenentegengegaandoordemagnesiumtoediening,werdook
bijdebruinverkleuringvandeconifeereenzelfdeongunstige,resp.gunstige
invloedvankaliumenmagnesiumgevonden. Prunus hadbijbepaaldecombinaties
x)
''Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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z o a l s v e e l magnesium en geen kalium nog gezond b l a d , maar de b r u i n v e r k l e u r i n g
i n de Chamaecyparis
kwam op a l l e v e l d j e s v o o r .
B. -

C. Werkplan 1981
VoortzettingvandeN-,K-enMg-bemestingsproef.
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A. Verslag over 1980
Erisnoggeengelegenheidgeweestomeeneindverslag temakenoverhetonderzoeknaardechemischesamenstellingvanaardappelloof alsindicatievoor
dematevanfosfaat-enkaligebrekendedaarmeegepaardgaandeopbrengstverminderingvanhetgewas.
Hetfosfaatgehaltevanaardappelloof (stengelenblad)varieertinhetonderzochtemateriaalvan0,15 tot0,7%Pindedrogestofenhetkaligehaltevan
1tot8%K.Hetgrenscijferwaarbenedenopbrengstdepressiesoptredenligtbij
0,5%Penbij5%K.Naarmatehetgehaltelageris,isdeopbrengstdepressie
doorfosfaat-enkalitekortsterker.Duidelijkeopbrengstdepressies treden
opbij0,25%Penlagerenbij3%Kenlager.Deopbrengstdepressies zijn
bijkaligroterdanbijfosfaat.Dezegehaltengeldenbij5%Ninhetloof.
Bijbovengenoemdegrenswaardenmoetrekeningwordengehoudenmetdeouderdom
vanhetgewas.Alsmaatvoordefysiologischeouderdomishetstikstofgehalte
genomen.Jongeplantenbevattenhogeregehaltenaanstikstof,fosfaatenkali
danoudereplanten.PerprocentNdaalthetgehaltemet0,1%Penmet0,6%K.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad n r . 1

van aï^XXXXXÏSJKÖÖÖïXKiïXMXïbïX/projectverslag 1980

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 7688
Projectnummer
: 330
B. -

C. Werkplan 1981
Verslaggevingvanderesultaten.
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A. Verslag over 1980
Voormeeruitgebreideinformatieoverdeopzetenuitvoeringvanditproject
wordtmenverzochthetprojectverslagover 1979teraadplegen.Doelstelling
vanhetprojectisomdegehaltenaanzwaremetalen (Cd,Pb,As,Hg)van
Nederlandseland-entuinbouwproduktenenbijbehorendegrondmonstersteinventarisereninverbandmettoekomstigenormenvoorlevensmiddelen.Pergewas
worden50-100monstersvangewasengrond genomen;erzijn 13gewasseninhet
onderzoekbetrokken.Hetonderzoekwordtgezamenlijkuitgevoerddoorhet
RIKILT,hetProefstationinNaaldwijk,deConsulentschappenvoorBodemen
BemestingindeTuinbouwenLandbouwenhetIB.
Indeverslagperiodekwamenca.230cadmium-enlood-cijfersvangewassen
enca.75volledigeanalyseresultatenvangrondenbinnen.Ditbetekentdat
nuinhetgewasnog500cadmium-enloodanalysesen550-600arseenenkwikanalysesgedaanmoetenworden;voordegrond isditeentotaalaantalvan475.
Tijdensdeverslagperiodewerdgetrachteenstandaardmodelvoordeuitwerking
vandeinventarisatieresultaten temakenaande-handvanhetvoorbeeldtarwe.
EenIB-notahierover zalbegin 1981verschijnen.Eenbeeldoverdehoogtevan
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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de cadmiumgehaltenende factorendiedeze beïnvloedenwerd voor cadmium verkregen.Deverstrekte gegevens uit deenquêtebehoevenvaaknog aanvulling
en somsverdere detaillering.DoorhetConsulentschap voor Bodemen Bemesting
inde Tuinbouw (deheer S.Bommeljë)werd begonnenmet 4 andere groentegewassenvoor inventarisatie van gehalten aan zwaremetalen (andijvie,bloemkool,
ui enkool).De analyse vandezemonsters konvoorhet IBreeds grotendeels
bij TNO ondergebrachtworden.Hieronder zalnu eenkort overzicht gegeven
wordenvan enkele recenteresultaten uit deverslagperiode,waarbijweerverwezenkanwordennaar eerderemededelingen over 1979.

TABEL 331;I. Cadmiumanalyseresultaten inde tarwemonsters (inmg.kg -1 op
versgewicht).

n *67

h'= 64'

spreiding :0,02-0,44
gemiddelde :0,08
99%kleiner dan0,37
95%kleiner dan0,24,
90%kleiner dan 0,15
15% groter dan0 , 1 ( D u i t s e richtlijn)
9% groter dan0,15 4 /

spreiding :0,02-0,27
gemiddelde :0,07
99%kleiner dan0,20
95%kleinerdan0,15
90%kleiner dan0,12
10,9%groterdan 0,1
4,7%groterdan 0,15
*zonder drie duidelijk gecontamineerdemonsters (havenslib +
uiterwaardengrond)

In6 gevallenwerden tehogewaarden inhet;gewas gevondenuitgaande vanhet
criterium groter of gelijk 0,15.Vandeze 6 zijner 3duidelijk teverklaren.

In tabel 331.1. zijnenkele resultatenvan cadmium in tarwe gegeven- Deze
hebbenbetrekking op eenuitgebreider aantalmonsters dahdeeerder ih 1979
gegevenwaarden.Kernpunt ishierbijweer debeoordeling tenopzichtevan de
grenswaarde voor devolksgezondheid,waarbijweer deDuitse richtlijngehanteerd zalworden. In tabel 331.1. zijndeoverschrijdingen vandezerichtwaarden genoemd. Indienmen enkele zeerduidelijk gecontamineerde percelen
buitenbeschouwing laat,blijktnog 10%vandemonstershoger te zijndan
0,1 envoor 0,15 mg:perkg isdatcirca 5%.Vande 6hogewaarden ingewas
zijn er 3teverklarenuitduidelijkecontaminatie.Mogelijk zalernog een
verklaring voorde anderemonstersmethogewaarden gevondenwórden.Waarschijnlijk zalineerste instantieeennormvan0,15voor tarwewelnodig
zijn. Instelling vaneendergelijke voorlopigewaarde zal dan samendienente
gaanmet verdere studieva,hdewijzevan contaminatie endemogelijkhedenötn
deze tegen te gaan.Een grenswaarde van 0,15 zou inonsmateriaal aan gemiddeld gehalte van 0,07 mgperkg geven.Uit de grenswaarde voor de belasting
zoalsdiedoor deFAO/WO, gegevenwordt (65ygperpersoonper'dag)"'iseen
maximale concentratieover,het gehelevoedselpakket van ongeveer0,04mgper
kg teberekenen.Hetblijktdat de gehalten in tarwedus aartdehoge kant
zijn,watweer gecompenseerdmoetworden ineen anderevoedingsgroep.Dehier
gevondenwaardenvooriTtarwe zijnietshoger of gelijk aartbuitenlandsewaarden.•.
'
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Infiguur 331.1.zijndegehaltenvoorcadmiumenloodineenfrequentietabeluitgezet.Hetblijktdatvoorloodeenminderduidelijkepiekaanwezig
isdanvoorcadmium,watzoukunnenwijzenopeenverspreidingviadelucht
vanuiteengrootaantalbronnenverdeeldoverhetgeheleland.
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Figuur 331.1.Frequentieverdelingvandegehaltenaancadmiumenloodinde
nubeschikbareinventarisatiemonsterstarwe.

Dehogewaardenvoorcadmiumintarwekomenvoornamelijkuithetzuidenvan
hetland.Hetverband tussenhetgehalteindegrondenindeplantblijkt
nietergduidelijk tezijn.Bijglobalebeschouwinghebbenfactorenalsslibgehalte,pHenhumuspercentageookweiniginvloed.Mogelijkisdirectecontaminatievanhetgewasviadeluchtookvanbelang.
Intabel331.11.zijndetotnogtoebekendegehalteninwaspeenentomaat
gegeven.

TABEL331.11.Gehaltenaancadmiumenloodendeverdelingvanhetniveauin
waspeenentomaat,uitgedruktinmg/kgversprodukt.
Soort
monster

Aantal

Bereik
min- max

Gemiddelde

90%

95%

99%

onder

onder

onder

49
40

0,01 -0,16
<0,005-0,09

0,04
0,02

0,09
0,04

0,10
0,05

0,17
0,10

2
5

49
40

0,01 -0,08
<0,005-0,09

0,04
0,01

0,07
0,02

0,08
0,03

0,09
0,10

—

%bovenrichtwaarde
voorcadmium (0,1
voorwaspeen;0,05
voortomaat

Cadmium
waspeen
tomaat

Lood
waspeen
tomaat
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Hetblijkt,datbijdezegewassenzowelvoorcadmiumalsloodgeengroteproblementeverwachtenzijn.
In-tabel331.III.zijndenubekendegegevensvandegrondenweergegeven.

TABEL331.III.Gehaltenaancadmium,lood,arseenenkwikinruim400gronden
uithetinventarisatieonderzoek.

Element

Aant.
Bereik
monst. min.-max.

Gemiddelde

90%
onder

95%
onder

0,72
0,64

0,95
0,85

1,50
1,15

99%
onde r

cadmium:
-8waarden

5

421
413

0,05-37,0
0,05- 4,6

>200

425
420

2,0-580
2,0-200

38,3
33,8

64
62

> 50

421
417

0,6-103
0,6-47

11,6
11,0

24
23

>

5,30
2,45

lood:
-5waarden

89
80

"50"
16,7
15,7

31
29

48
37

"20"
12,8
12,0

huik:
-6waarden

>

424
2 417

0,01- 6,35
0,01- 1,80

0,19
0,12

0,23
0,21

0,44
0,32

3,80

o, 95

Vergelijktmendezewaardenmetdievaneenkleineraantalinhetverslag
over 1979,danblijkendegehaltenwathogerteliggeninhethuidigeverslag.Indelaatstekolomvantabel331.III.ishetpercentagevandegronden
gegeven,datals"duidelijkverhoogd"moetwordenbeschouwd.
B.-

C. Werkplan1981
Uitwerkingvanderesultatenvananalysesenenquêtesineenreeksvervolgnota'seneventuelepublikatie.
Verderebemonsteringvandegewassenandijvie,bloemkool,koolenuien.

li

"0,7"
18,8
17,2

300
171

arseen:
-4waarden

<7-vli

"0,15"
22,2
20,8
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B. Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1980
Destudievandeverbandentussenverdelingvandefasenvandegrondenerzijdsentensiometer-enexternedrukkenanderzijdswerdvoortgezetvolgensde
lijnenaangegevenineerdereverslagen.Inhetnattetrajectblijkthetgedrag
vaningeslotenluchtvangrootbelangtezijn.
GedurendeeenverblijfalsgastmedewerkerbijdeCSIRODivisionof
EnvironmentalMechanicswerdvoorslibenigetijdbesteedaanuittredingvan
waterenindikking.Insamenwerkingmetdr.D.E.Smilesendr.J.H.Knight
werdeenrekentechniekuitgewerktvoorontwateringviaeenfiltervaneen
suspensieonderconstantedruk.
Aandehandvangegevensindeliteratuurwerdeenglobaleindrukverkregen
vandeinvloedvandedichtheidvandegrondoptransportvanwaterenopgelostestoffen.Hetisteverwachtendatdevariatiesvandedichtheidvande
grondenvanderetentieengeleidbaarheidvoorwatersterkgecorreleerdzijn
(zieproject333voorverdereopmerkingenovertransportinheterogenegronden).
Analysevanwortelmonstersvankunstweide,die-inhetvoorjaareninhet
najaarvan1979genomenwerdenopdeproefboerderij"DeWaag"teCreil,toonc

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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de eenduidelijk geringerewortelontwikkeling indichtere lagen (figuur
332.1)Bemonstering inhetnajaar van 1980toonde eenzelfde beeld bij hoge
bemesting,maar eendiepere beworteling op eenveldje zonderN-bemesting. In
eenproef van devoorlichtingsdienst ophetzelfde bedrijf wordt geprobeerd de
bewortelingsdiepte tevergroten doormengen en/of brekenvande grond.Het is
debedoeling indieproef enigewaarnemingen tedoen overbeworteling enwatervoorziening.A. Schirring (stagiair,HLS Groningen)verricht een literatuurstudie over grondverbetering inverschillende gebieden.

500

wortel,kg.ha-1
1000
1500

TT~r

dichtheid,g.cm-3
2000 1.2 U
1.6
— i

0

I!

U
10

10

20 _ JJL

20

30

24-4-79
17-10-79 200Nberegend
17-10-'79 600Nberegend
17-10-'79 600Nonberegend

diepte
(cm)

30

A01diepte
(cm)

Figuur 332.1.Verdeling vanwortelmassa van grasland teCreil.

Conclusies
1.Een rekentechniekwerd ontwikkeld waarmee ontwatering en indikking van
slibbeschreven kanworden.
2.Kunstweide op deproefboerderij "DeWaag"teCreil toonde een geringere
wortelontwikkeling indichtere lagen,vooralbijhoge N-bemesting.
B. -

C. Werkplan 1981
Het onderzoek zalvolgens dezelfde lijnenworden voortgezet.Het isdebedoeling dit jaarveelminder aandacht tebesteden aanproject 333.
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A. Verslag over 1980
Transport in heterogene

gronden

Deretentieengeleidbaarheidvoorwaterinhetveldvertonenveelalgrote
variatie.Inzoweldeterministischealsstochastischebenaderingenvandit
probleemblijkthetnuttig tezijnuittegaanvanschaal-heterogenegronden,
d.w.z.vangrondenmeteenbepaaldeinterne,microscopischegeometrie,alleen
verschillendwatbetreftdelengte-schaalparameter X. Defunctioneleverbandentussendedrukhoogtehendedoorlatendheidkenerzijds,enhetwatergehalte6endeplaatsxanderzijdskunnendanalsvolgtweergegevenworden:

h[e,x]=h*[e]/x [ X ] ,

(O

k[e,x]=a [ x ] ) 2k*[e],
waarinh*enk*,respectievelijk,degereduceerdedrukhoogteendoorlatendheidzijn.Experimentelegegevenswijzenopeen'lognormaleverdelingvande
schaalparameter X, d.w.z.opeennormaleverdelingvanInA.Voor lognormale
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

(2)
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verdelingengeldtdevolgendereproduktieveregel:alsdevariabelexlognormaalverdeeld is,danise ax^ooklognormaalverdeeldenwelmetverwachtingswaardea+byenvariantie (bf)2.Voorschaalheterogenegrondenimpliceert
delognormaliteitvanXooklognormaliteitvano.a.dedrukhoogte,dedoorlatendheid,endediffusiviteit.

Voorziening met water en voedingsstoffen

in teelten

zonder aarde

Detheorieoverhetverloopvandesamenstellingvanvoedingsoplossingen,in
hetkortbeschreveninhetjaarverslagover 1978,werdverderuitgewerkt.
Voorsystemenwaarindevoedingsoplossing snelcirculeert,zodatdesamenstellingnauwelijksafhangtvandeplaatswerdeenanalytischeoplossinggevondenvoorhetverloopvandesamenstelling alsfunctievandetoevoeren
deafvoer.Alsvoorbeeldvaneensysteemmetlangzamedoorstroming,werdvoor
eenvoedingsfilmof-gootdeverdelingvandeconcentratievaneennutriënt
berekend.Eenenanderwerdverwerktineenlezingvoorhet"5th
InternationalCongressonSoillessCulture"datinmei
werdgehoudenin
Wageningen.Opbasisvanmetingenvandrs.M.vanNoordwijk,werdopdat
congresookeenbijdragegeleverdoverdruppel-enirrigatiesystemen inrelatietotaccumulatieenuitspoelingvan.zouten.Daarinwerdo.a.aangetoonddatdetheorievoordeverdelingvanreistijden,dieeerderontwikkeld
werdinhetkadervandruppelirrigatieentraditioneleirrigatieinaride
gebieden,ookopgaatvoorsteenwol.In1981zalenigeaandachtbesteedworden
aanretentieengeleidbaarheidvanwaterindiversesubstraten.

Transport en fixatie

van

fosfaat

Insamenwerkingmetdr.R.G.Gerritseenir.P.deWilligen,kwameenserie
vandrieartikelengereed.Inhetcomputersimulatiemodelwerdendeparameters
systematischgevarieerd.Bijdeinterpretatievandezeberekeningenleekhet
nuttigwatmeerinzichttehebbenindeaardvaneenaantallimietgevallen.
Daartoewerd gezochtnaaranalytischeoplossingenvandevergelijkingendie
hettransport,deadsorptieendefixatievanorthofosfaatbeschrijven.De
berekeningenbetreffendeophopingvanfosfaato.i.v.jaarlijkse,overmatige
toevoer.Wanneerdefixatiecapaciteitonbeperktgrootis,danwordtde
verdelingvanhetfosfaatindebodemoplossingenindegeadsorbeerdefase
uiteindelijkonafhankelijkvandetijd,enwordtalhettoegevoerdefosfaat
gebondenineengrenslaagnabijhetgrondoppervlak.Isdefixatiecapaciteit
daarentegenbeperkt,danvormtzichnabijhetgrondoppervlakuiteindelijkeen
transmissiezonewaarinalhetP-bindendemateriaalisverbruikt. Indeze
zonebenadertdeconcentratieindebodemoplossingdeverhoudingvande
fluxenvanfosfaatenwater.Debijdeconcentratiebehorendehoeveelheid
geadsorbeerd fosfaatkangevondenwordenuitdeadsorptie-isothenn.De
uniformetransmissiezonenabijhetgrondoppervlakisgescheidenvaneen
tweedeuniformezonedooreenfixatiefrontdatnaarbenedenbeweegt.De
snelheidendevormvanhetfrontkunnenberekendworden.Detweedeuniforme
zoneishetgebiedwaarinnoggeenfixatieoptreedt.In 1981zalnoggezocht
wordennaaranalytischeoplossingendiemeeralgemeengeldigzijn.

Transport van water en mineralen naar wortels
Heteerstevaneenviertalmetir.P.deWilligenendrs.M.vanNoordwijk
teschrijvenartikelenkwaminconceptgereed.Uitgaandevandevraagnaar
waterenvoedingsstoffendoordeplant,wordtnagegaanwelkecombinatievan
aanbodindegrondenverdelingvanwortelsisgewenst.Aangenomenwordtdat
deopnamebepaaldwordtdoordebehoeftevandeplantzolangdeconcentratie
inhetgrensvlakgrond/wortelboveneenbepaaldekritiekewaardeligtendat
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andersdeopnameevenredigismetdeconcentratieinhetgrensvlak.Doorde
transportvergelijkingen endebegin-enrandvoorwaardenuittedrukkenin
dimensielozegrootheden,wordthetkwalitatievekaraktervanhetopnameproces
aldeelsduidelijk.Onderandereblijktdattweekarakteristieketijdeneen
rolspelen:éénvoordiffusieoverafstandenvandeordevandeinvloedssfeer
vandewortels enéénvoordeverhoudingvanhetoorspronkelijkaanbod inde
grond totdevraagdoordeplant.Erwerdenookenigevorderingengemaaktmet
desystematischebehandeling vanbeschikbareanalytischeoplossingenvoor
hettweedeartikelvandeserie.Nadeterugkeervandrs.M.vanNoordwijkzal
ditonderzoekin1981meeraandachtkrijgen.

Verdeling van de wateropname
Defluxvanwateralsfunctievandediepteendetijdbepaaltgoeddeelsde
in-enuitspoelingvanopgelostestoffen.Naastdetoevoervanwater inde
vormvannatuurlijkeneerslag,beregeningenirrigatie,wordtdezefluxbepaald
doordeverdampingvanafhetgrondoppervlakendeverdelingvandeopnamevan
water.Erzijntweemethodenvoorhetbepalenvandezeverdeling:1)opbasis
vanmetingenvandeverdelingvanwatergehalteentensiometerdruk,engegevens
omtrentdedoorlatendheidalsfunctievan'hetwatergehalte,en2)uithet
patroonvanaccumulatievanzouten.Detweedemethodekanalleengebruikt
wordenwanneermetirrigatiewatereenbekende,vrijgrotehoeveelheidzout
aangevoerdwordt.Metbetrekking totdeeerstemethodewerddoordevakantiehulpMoniqueRaatseengrootaantaldatauitdeliteratuuromgerekendzodat
zeonderlingvergelekenkunnenworden.Debedoelingisdezeresultateninde
loopvan1981ineenrapportbijeentebrengen.

Bepaling van de retentiecurve

op basis van continue

metingen

OphetPyeLaboratory inCanberrawordtgeëxperimenteerdmetbepalingenvan
retentiecurvesopbasisvanbevochtigingvaneendunmonstermeteenconstante
snelheid ensimultanemetingvande.drukvanhetwater inhetmonsterm.b.v.
eendrukopnemer.Afhankelijkvandegeometrievanhetmonster,deplaats(en)
waarhetwater toegevoerdwordt,enhetalbereiktegemiddeldewatergehalte
zalopiedermomenthetmonsterinternmeerofmindervervaneenevenwichtstoestandverwijderd zijn.Gebruikmakendvaneenvereenvoudigdestromingsvergelijking,werdvoortoevoeraandebovenkantvaneenmonstereenalgemene
formuleafgeleidwaaruitdeverdelingvandedrukbinnenhetmonsterberekend
kanworden.Deberekeningenkwamengoedovereenmetmetingeninhetlaboratorium.Eendergelijkemethodeleentzichwellichtgoedvoorautomatisering.
Doordedrukhoogtezowelaandebovenkantalsdeonderkantvanhetmonsterte
meten,kaninprincipeookdedoorlatendheid alseenfunctievanhetwatergehaltebepaaldworden.Deanalyseisookrelevantvoorinfiltratieinprofielen
waarineenfijnebovengrondopeengrove ondergrondligt.

Stroming van water in onverzadigde

gronden

In1973introduceerdePhilipeeniteratieverekentechniekvoorstromingvan
waterinonverzadigdegronden.Indeberekeningenishetuitgangspunteenredelijkeschattingvanhetverband tussendefluxenhetwatergehalte.Verwante
rekentechniekenwerdenvoorgestelddoorParlangeendoorBrutseart.Ophet
PyeLaboratory inCanberrawordtmomenteeldetoepasbaarheidvandezerekentechniekenopproblemenmetmeeringewikkeldebegin-enrandvoorwaardenonderzocht.Gedurendemijnverblijf inCanberraraakteikbetrokkenbijonderzoek
over
1.Constante-fluxabsorptieeninfiltratie;
2.Invloedvanslempkorstenopabsorptieeninfiltratie;
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3.Invloedvaneenfilterbijontwateringvaneensuspensieonderconstante
druk(zieookproject332).
Hetisdebedoelingdatditonderzoekinsamenwerkingmetdr.D.E.Smiles
vandeCSIRODivisionofEnvironmentalMechanicsendr.J.H.Knightvande
CSIRODivisionofMathematicsandStatistics,gedurende1981leidttoteentweetalpublikaties.

Convectief transport van een opgeloste stof in een onverzadigde grond: de pakket-funotie
Hetvervolgen vandesamenstellingvandebodemoplossingbestaatinwezen
uittweedelen:
*hetvindenvandeplaatsvanpakketjeswateropbepaaldemomenten;
*hetbepalenvandeveranderingvandesamenstellingvandezepakketjes.
Voor 1-dimensionalestromingvanwater inonverzadigdegrondenkandeplaats
vanpakketjeswateropiedermomentbepaaldwordenm.b.v.pakketfunctieqdie
gedefinieerdisdoor:

9

-If. e '-&

waarintdetijdis,xdeplaats,9hetvolumetrischwatergehalte,en8vde
volumetrischeflux.Integratievandezedefiniërendevergelijkingengeeft
explicieteuitdrukkingenvoordepakket-functieq.Deberekeningenvragenals
input 1)deprofielenvanhetwatergehalte,en2)decumulatievefluxaanhet
grondoppervlakofopeenbepaaldediepte.Ookkanaangetoondwordendathet
somsnuttigisdetransportvergelijkingvoordeopgelostestoftetransformerenvan(t,x)naar (t,q)coördinaten.Voorverschillendebegin-enrandvoorwaardenvoorhetwaterendeopgelostestofwerdenberekeningenuitgevoerd.
Sommigevanderesultatenzijnopvallend eenvoudigentochnieuw.Alsvoorbeeld,voorhorizontaaltransportvanwatereneenopgelostestofmetbeginvoorwaarden.
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(d.w.z.vergelijkbarebeginvoorwaardenvoorhetwaterendeopgelostestof,
maarnietvergelijkbarerandvoorwaarden)isde gereduceerdepositieX t=x/tS
vanhetpakketwaterdatophettijdstiptQbijx=0binnenkomteenunieke
functievandegereduceerdetijdgegevendoor

t/t0= 1
„S-ƒ 9dXJ
waarinSdesorptiviteitvandegrondis.
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Ineenmanuscriptgetiteld "Analysisoftransportofwaterandsolutesin
unsaturated soilsintermsofmaterialcoordinates"zullenP.A.C.Raatsen
D.E.Smilesdetheorieeneenaantalvoorbeeldenindetailbehandelen.Ineen
manuscriptgetiteld "Hydrodynamicdispersionduringconstantrateabsorption
ofwaterbysoil"hebbenD.E.Smiles,K.M.Perroux,S.J.ZegelinenP.A.C.
Raatsdetheoriegebruiktvoorhetinterpreterenvaneenuitgebreideserie
laboratorium-metingenaanBungendorefinesand.

Bodemfysisoh- en wortelonderzoek op de proefboerderij
"De Waag"te Cr eil
(dr.ir. P.A.C. Raats, dr. J. Ataman, A. Sahirring, ir. A. de Jager, J. Floris;
LH-groep o.l.v. dr.ir. C. Dirksen).
Hetinhetjaarverslagover 1979uitvoerigbeschrevenonderzoekwerdvoortgezet.Omheteffectvaninspoelenvanstikstofnategaanwerddeproefopzet
voorgraslanduitgebreidmetbemestingvóórennäberegening.Watbetreftde
metingenwarenereenaantalnieuwefacetten:
1.Naastdeopadsorptievangammastralinggebaseerde"TroxlerModel2376
TwoProbeDensityGauge"vandeLHwerdnuookdeopverstrooiingvanneutronengebaseerdeCampbell503HydroprobevanhetIBgebruikt.Demetingenmet
degamma-sondewordeno.a.gebruiktvoorhetcalibrerenvan deneutronensonde.
2.Naasttensiometersgekoppeld aankwikmanometerswerdnuookgeëxperimenteerdmeteensysteemvan 12tensiometersgekoppeldaaneen"straingauge
transducer".Dehiermeeverkregenresultatenzijntotnutoeteleurstellend.
3.Naastwortelbemonsteringmetnaaldenplankenwerdnuookgeëxperimenteerd
metobserverenenfotograferenvanwortelstelsels inplasticbuizen.
Hetisdebedoeling in1981deresultatenvan1979en1980ineenrapport
samentevattenen,zomogelijkenopbeperkter schaal,weerveldmetingente
doen.

Bodemfysi sohonderzoek op de "Dr. H.J. Lovinkhoeve" te Marknesse (dr.ir.
Raats, dr. Y. Ataman, ing. A. Pelgrim, A. Sahirring)

P.A.C.

Inhetkadervaneendetailstudievandewortelgroei,deverdelingvanstikstof,endewaterbalansaanhaveropIB0004(insamenwerkingmet ir.A.de
Jager,zieprojecten328en340)werden36tensiometersen4grondwaterstandsbuizengeplaatst.Hetverloopvandeuitdrogingvanhetprofielinhetdroge
voorjaarendeherbevochtiginggedurendedenattezomerkondengoedvervolgd
worden.Nadeoogstvandehaverwerden2Al-buizengeïnstalleerdvoorhet
doenvanmetingenmeteenneutronen-sonde enmeteengamma-sonde.Nadeoogst
vandehaverdaaldehetwatergehaltenognauwelijksbenedendeevenwichtstoestandmeteengrondwaterspiegelop 1mdiepte.Zodoendekandeneutronensondenogmaarovereenzeerbeperkttrajectgecalibreerdworden.Welkonna
eenberegeningvan8mmdepenetratievanhetwatergoedvervolgdwordenm.b.v
desondesendetensiometers.Zelfsopdieptesgroterdan50cmwaserbinnen
5uureenresponsie.Develdmetingenkomengoedovereenmetdooring.A.
Pelgrum inhetlaboratoriumgemetenretentiecurves.Karakteristiekvoorhetprofiel
iseenafnamevandedichtheidvan+1,4x 10^kgm~^indebovengrond tot
± 1,1 x10-3kgm--*opeendieptevan1m.

Studiereis

naar Australië

en Nieuw-Zeeland

Dr.ir.P.A.C.Raatswasvoorongeveer tweemaandenwerkzaamalsgastmedewerker
ophetPyeLaboratoriumvandeCSIRODivisionofEnvironmentalMechanicste
Canberra,Australië.Hijgafdaar4lezingenoverzijnrecentewerk.Resultatenvanhetdaarverrichteonderzoekzijnelders-onderprojecten332en333
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vermeld.HetisdebedoelingdesamenwerkingmethetPyeLaboratoryvoortte
zetten.
Dr.ir.P.A.C.Raatsontvingookeenuitnodigingvan hetPublicWorks
Departmentvan destaatWesternAustraliaomdeeltenemenaaneenin
november 1980gehoudenseminar-excursie-workshop-plenairebijeenkomstover
"LandandStreamSalinity".InWest-Australiëheeftzichindeloopvande
tijdinennetonderdewortelzoneveelzoutopgehoopt.Eentoenamevanhet
neerslagoverschotdoorontbossingheeftindeafgelopen80jaarveelvandit
zoutgemobiliseerd.Dituitzichindevormvan"salineseeps"ophellingen
enindaleneneentoenamevandezoutconcentratieinrivieren.Gedurende
hetseminargafdr.ir.Raatseenlezingover"Residencetimesofwaterand
soluteswithinandbelowtherootzone".Voordeworkshopgafhijeen
kritischesamenvattingenleiddehijdediscussieoverhetonderwerp"GroundwaterSystems".Gedurendedeplenairebijeenkomstgafhijeensamenvattingvan
deconclusiesvandeworkshopbetreffendetransportvanwaterenopgeloste
stoffeninenbenedendewortelzoneenleiddebijdediscussieoverdeze
onderwerpen.
Gedurendezijnverblijf inAustraliëenNieuw-Zeelandgafdr.ir.Raatsook
lezingeninAdelaide,BrisbaneenPalmersfonNorthenverderbezochthij
collega'sinGriffith,Wollongong,Sydney,Christchurch enWellington.

Ooevige

activiteiten

1.Dr.Y.AtamanvandeUniversiteitvanAnkara,Turkijeisvan1junitot
1december 1980tegastophetIB.VanuitWageningenwashijin1979alnauw
betrokkenbijdemetingeninCreil.InWageningendeedhijinhetvoorjaarvan
1980eenproefoveropnamevanwaterdoormaisuitzandgrond enkleigrond,al
dannietvermengdmetperliet.OphetIB-wortellaboratoriumbepaaldehijde
verdelingvandewortels.Verderverrichtteenverwerktehijeengrootdeel
vandemetingeninCreilenMarknesse.
2.Sinds 1januari1980isdr.Raatseenvande84ConsultingEditorsvoor
hettijdschriftPlantandSoil.Ookbeoordeeldehijinhetafgelopenjaar
weerartikelenvoordeAmerikaansetijdschriftenSoilScienceSocietyof
AmericanJournal,WaterResourcesResearch,enSoilScience.
3.InhetkadervanhetIITA/IAC/IB/IFDCNitrogenUtilizationProjectwerd
enigeliteratuurverzameld overdewaterbalansvandewortelzone,daarbij
voorallettendeopdebodemenhetklimaatvanhetU T A substationteOnne,
Nigeria.Figuur333.1 toontsurplusofdeficit (=neerslag-verdamping)per
maandvoorhetnaburigePortHarcourt.Alscontrast:hetgemiddeldejaarlijkse
surplusinNederlandvarieertvan200 tot400mm:indezomermaandenishet
maandelijkseoverschottePortHarcourtvandezelfdeordevangroottealshet
jaarlijkseoverschotinNederland.Gezienookdeondiepebewortelingvande
ultisolenindebuurtvanOnne,ishetteverwachtendathetstrategisch
plaatsenvanstikstof inhopenenruggenvangrootbelangis.
4.IneenkasophetProefstationvoordeBloemisterijteAalsmeerstartte
dr.ir.R.ArnoldBikditvoorjaar eenproefoverwater-enstikstofvoorziening
vanrozen.Debedoelingwasdeberegening teregelenmeteensysteemdatgestuurdwordtdoorcapacitievevochtmeters.Totnutoeisdatnietgelukt.Door
ing.A.PelgrumbepaaldepF-curvessuggererendatdito.a.tewijtenisaande
groteheterogeniteitvandegrond.Alsvoorbeeld,bijeenvolumetrischwatergehaltevan55%van4monstersvandelaag20-30cmvarieertdetensiometerdruk
van-25tot-235cmH 2 0meteengemiddeldevan-85cmH 2 0.
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Figuur 333.1.Verdelingvanhet gemiddelde neerslagoverschot/tekort tePort
Harcourt,Nigeria

Conclusies
1.De retentie en geleidbaarheid voorwater inhetveld vertonenveelal grote
variatie.Voormicroscopisch gelijkvormige heterogene grondenmet een
lognormale verdelingvandemicroscopische lengteschaal zijnook dedrukhoogte,dedoorlatendheid ende diffusiviteit lognormaal verdeeld.
2.Voor teelten zonder aardewerd voor systemenwaarin de voedingsoplossing
snel circuleert een analytische oplossing gevondenvoorhetverloop van de
samenstelling als functievande toevoer ende afvoervanwater ennutriënten.
3.Ophoping van fosfaato.i.v.jaarlijkse,overmatige toevoer op een grond
met eenbeperkte fixatiecapaciteit leidtuiteindelijk tot een transmissiezonenabij het grondoppervlak,waarin alhet P-bindende materiaal isverbruikt, gescheidendoor een fixatiefrontvan een tweedeuniforme zone
waarinnog geen fixatie optreedt.De snelheid endevormvanhet front
kunnenberekendworden.
4.Voor transport vanwater enmineralennaarwortels spelen tweekarakteristieke tijden eenrol:éënvoor diffusie over afstandenvan deordevande
invloedssfeer vandewortels enéënvoor deverhouding vanhet oorspronkelijke aanbod inde grond totdevraag door deplant.
5.Retentiecurves kunnenbepaaldworden opbasisvanbevochtiging met een
constante snelheid van eendunmonster en simultanemetingvan dedruk van
hetwater inhetmonsterm.b.v. eendrukopnemer.
6.De invloed van slempkorsten op absorptie en infiltratie kan iteratief
berekend worden.
7.Convectief transportvanwater inonverzadigde grondenkan efficiëntberekendwordenm.b.v. eennieuwe functie,de zgn.pakket-functie.
8.Gegevens inde literatuur tonendatop het IITA-substation teOnne,
Nigeria inde zomermaanden hetmaandelijkse neerslagoverschot van dezelfde
orde van grootte is alshet jaarlijkse overschot inNederland. Gezien ook
deondiepe beworteling van deultisolen indebuurtvanOnne,ishet te
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verwachtendathetstrategischplaatsenvan stikstofinhopenenruggenvan
grootbelangis.
9.Deheterogeniteitvandegrondbeperktdemogelijkhedenberegeningte
regelenmetsystemen gestuurd door tensiometersofcapacitievevochtmeters.
B. Versehenen

püblikaties

P.A.C.Raats, 1980.Thesupplyofwaterandnutrientsinsoillessculture.
Proc.Fifth International CongressonSoilless Culture,Wageningen,blz.
53-62.
M.vanNoordwijkenP.A.C.Raats,1980.Dripanddrainage systemsforrockwool
culturesinrelationtoaccumulationandleachingofsalts.Proc.Fifth
International CongressonSoillessCulture,Wageningen,blz. 279-286
P.A.C.Raats, 1980.Multidimensional transportofsolutesinsaturatedandin
unsaturated soils.Neth.J.Agric. Sei. 28;blz.7-15.
P.A.C.Raats.Residence timesofwaterandsoluteswithinandbelowtheroot
zone. In:LandandStream Salinity Seminar,MurdochUniversity 12-13november 1980,organizedbyTheGovernmentofWesternAustralia.
R.C.RiceandP.A.C.Raats,1980.Underground travelofrenovatedwastewater.
J.Environm.Eng.Div. 106,blz.1079-1098.
C. Werkplan 1981
Plannenwerdenalvermeld bijdesamenvattingenvoorverschillendeonderwerpenonder "A.Verslagafgelopenjaar".Vrijwelallevoorditprojectbeschikbare tijdisditjaarnodigvoorhetafrondenvanpüblikaties.
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A. Veralag over 1980
Met dit projectwordt beoogd meer inzicht tekrijgen inde teverwachten hoeveelheid enhet tempovan leveringvanminerale stikstof vanuit organische
stikstofverbindingen.
Inpotproef IB 6299 (opgezet april 1978)isdeN-mineralisatievan 9"soorten"dierlijkemest (feces)vervolgd ge*durende \\ jaar,onderveldomstandighedenwatbetreft de temperatuur.Daarbij is ookhet effectvan extrastrotoevoeging nagegaan (zieverslag over 1979). Omdat ineen aantal gevallen de
minerale stikstof eerstvolledigwerd geimmobiliseerd,endaardoor de afbraak
wellichtwerd geremd door stikstofgebrek,is inmei 1979 eennieuwe potproef
gestart. Bijdezepotproef (IB 6328) isgewerktmet ca. 1maand anaëroobbewaarde feces,met of zonder stro,waaraandeels extraureum is toegevoegd om
te zorgenvoor een overmaatmineraleNbij de afbraak indegrond (C/Nt ca.8)
Indeze potproef zijn ook enkele objectenmet zaagsel opgenomen (2kippemesten)
naast de stro-objecten.Om tevoorkomen datdoor sterkeverzuring t.g.v.nitrificatie demineralisatiewordt geremd isaan-depottenmet zandgrond na
12weken calciumcarbonaat toegevoegd.

x)
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Voorbeidepotproeveniszandgrondgenomenvandeproefboerderij inBaren
enzavelgrondvandeLovinkhoeve.Dezandgrond isnietbeidekerenvan
hetzelfdeperceel;bijIB6328bevatdezandgrondduidelijkmeerorganische
stofentotaalstikstofenheefteenhogerepHdanbijIB6299.

Resultaten

van de objecten zonder stro of zaagsel

EriseengrootverschilinhetN-mineralisatiepatroontussendezandgronden
dezavel.Bijzandzienwemeestaldirectvanafdemesttoevoegingeensnelle
netto-N-mineralisatie,bijzaveltreedtsomseersteennetto-N-immobilisatie
openblijftdeeropvolgendenetto-N-mineralisatie steedsachterbijdievan
zand.
Intabel335.1.isdestandvandenetto-N-mineralisatieweergegevenaan
heteindvanheteersteseizoen (naca.6maanden)endemineralisatiedie
isopgetredentussende6eende 18emaand.

TABEL335.1.Netto-N-mineralisatiein%vantoegevoegdeorganischestikstofuit
mest.

Ieseizoen(voorjaarca.6 maanden)
mestsoort

zandg rond
6299

-herfst;

6299

-U +U

zave 1grond

zandgrond

zavelgrond

6328

vanaf Ieseizoen(hei •fst)-eind
2eseizoen (ca. 12maanden)

6328

6299

6328

6299

-U +U

-U +U

6328
-U +U

kalverfeces
meststierenf.
melkveefeces

38
22
25

39 37
47 49
36 40

28
6
22

16 20
8 22
20 22

12
13
14

13 15
17 7
15 16

7
10
8

gemiddeld

28

41

42

19

15

21

13

15

13

8

biggenfeces
mestvarkenf.
zeugenfeces

42
30
48

39 49
47 45
29 38

35
20
39

40 20
42 47
18 18

28
14
17

16 5
19 18
15 15

10
15
11

5 22
9 0
11 13

gemiddeld

V:

40

38

31

33

20

17

13

12

8 12

gemiddeld

R en

R:

slachtkuikenm.
leghennenmest
deeppitmest

V:

95
70
45

44

38

71
98
—

28

25
_
-

93
67
28

68
84
-

1

12
8

8
4
-

10

6

9

15
—
-

8 10
11 0
10 7

_
-

7
13
9

Deniet-gedroogdekippemestenwordenzeersnelenalvoor70-100%inhet
eersteseizoengemineraliseerd.DeN-mineralisatiebijdeoudedeeppitmest
komtminofmeerovereenmetdiebijdevarkensfeces;heturinezuur isdaar
alindedeeppitgemineraliseerd endeontstanemineraleNisdaarbijgrotendeelsverlorengegaan.
Bijdezandgrond is,gemiddeldoverallerunder-envarkensfeces,inhet
eersteseizoen38%vandetoegevoegdeorganischestikstofnettogeminerali-

7
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seerdeninhettweedejaarkomtdaargemiddeldnog 15%bij. Deovereenkomstigecijfersbijdezavelzijn25%en9%,waarbijderunderfecesmeestalonder
ditgemiddeldeliggenendevarkensfeceserboven.
Degevondennetto-N-mineralisatieinheteersteseizoenisbijderunder-en
varkensfecesaanzienlijkgeringerdangeschat("Ne"50%,resp.70%)door
SluijsmansenKolenbranderopbasisvandeaannamedatdeC-enN-mineralisatie
geheelparallellopen.DezeaannameisonjuistvoorzoverertijdensdeverteringnogeendalingvandeC/Nverhoudingoptreedt.Blijkensdebovenbeschrevenresultatenzijnerookverschillenvangrondtotgrond.Alsdeafbraakvan
toegevoegdekoolstofverbindingen inzavelgepaardgaatmetdevormingvaneen
biomassameteenveellagereC/Ndaninzand,danwordtbijeengelijkeC-mine-ralisatieinzavelveelmeerstikstofvastgelegd indebiomassadaninzand.
(DeC/Nvandeorganischestofindezavelisca.12,5endaarmeeooklagerdan
indezandgrondwaarC/Nca.17is.)

Resultaten

van de objecten met stro of zaagsel

BijtoevoegingvanstroaandemestentreedteenversterkteN-immobilisatieop,
dievrijgoedevenredigismetdestrodosering,tenminstealservoldoende
mineraleNbeschikbaaris.Hetverschilinmineralisatiepatroon tussendezandgrondendezavelwordtdoordestrotoevoegingnogversterkt.Indezavelis
deN-immobilisatie doorstroduidelijkgroterdanindezandgrond.Intabel
335.11isvoorbeidepotproevendegemiddeldeN-immobilisatie doorstroweergegeven,voorheteersteseizoenenhetvolgendejaarafzonderlijk.De
N-immobilisatiedoorstro (metC/Nca.80)isvrijlangdurigvanaardzoals
uitdetabelblijkt.Degeïmmobiliseerde stikstofwordtkennelijknietsnel
opnieuwgemineraliseerd.

TABEL335.11.N-immobilisatiedoorstro (mgN/kg grond);gemiddeldniveauin
heteerstejaarresp.inhettweedejaar,omgerekendnaargelijkestrodosering
(ca.3g/kg grond).

zavelgrond

zandgrond

1e-6emnd 12e-18emnd 1e-6emnd 12e-18emnd
IB6328:objectenmetmeststro-(ureum)-grond
gemiddeld (n=14)
IB6299:objectenmetmeststro-grond
gemiddeld (n=18)
IB6328:objectenmetstroureum-grond
gemiddeld (n=3)
IB6299:objectenmetstro(NH4)2S04-grond
gemiddeld (n=2)
IB6328:objectenmetkippemest-zaagsel-grond
gemiddeld (n=2)
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Zaagsel (metC/Nca.210)bleekminderstikstofteimmobiliserendanstro,
watteverklarenisuitdelagereafbraaksnelheid.
Denetto-N-mineralisatievanmeststromengselsbegintinzandgrondgemiddeld
ca. 8wekenlaterdanbijuitsluitendmesttoevoeging;inzavelgrond isditver
schilvaakveelgroterenbijenkelemeststromengsels iserna l£jaarnog
steedsgeensprakevaneennetto-N-mineralisatie.
Bijtoevoegingvanstroplusammoniumsulfaatofureumiserna lijaarnog
nergenssprakevaneennetto-N-mineralisatievanstrostikstof;alleeninzandgrondisbijdehoogsteureumdoseringna l£jaardenetto-N-immobilisatiedoor
stronulgeworden.

Relatie N-mineralisatiesnelheid

enC/N-verhouding

BijdepotproefIB6299werdeenbijnarechtlijnigverbandgevondentussenhet
percentagevandetoegevoegdeorganischestikstofuitmestenmeststromengsels)datna4resp.7maandenisgemineraliseerd indezandgrondresp.de
zavelendeC/Ntverhoudingvandetoevoeging (IBjaarverslag 1978).Infiguur
335.1isditnogmaalsuitgezetvoorbeidepotproevenaanheteindvanhet
eersteseizoen,maardanalsfunctievanC/N orgi.p.v.C/Nt.

'K(%)

zand

100r
CD

50

m
rô&

»M!
20C/N

10
"N;(%)

zavel

org.

•runderfeces,catt/e feces

100r

oidem+stro tid. * straw

•varkensfeces,pig feces
videm+stro, id. * straw
•kippemest.chicken manure
aidem+stro, id. * straw

50
hi

'•il
10

2Ö»| ^Tc/N o r g

Figuur335.1. Netto-N-mineralisatieaanheteindvanheteersteseizoen("Ne")
vanmestenenmest-stromengselsalsfunctievanC/N
(IB6299en6328).
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Uit figuur 335.1.blijktdathetglobale verbanddaterbestaat tussennettoN-mineralisatieenC/N or „eenruime spreiding vertoont.Welisheel duidelijk
te zienhoedezavelgronaachterblijft bijdezandgrond.
In figuur 335.1 zijnookdemest-stromengsels opgenomenwaaraan ureumis
toegevoegd toteenC/N^-verhoudingvanca.8;dezemengselswekennietopvallendafquaN-mineralisatievandemengsels zonder ureumtoevoeging. Daaruit
volgtdatdehoeveelheid minerale stikstof (waartoeookureumhierisgerekend)desnelheid waarmeedetoegevoegde organischeNnettowordt gemineraliseerd nietofweinigbeïnvloedt. Bepalend isdeverhoudingvankoolstofen
organische stikstofvandemestendemest-stromengsels.
Vastlegging van anorganische stikstof door veen
In 1979werdeenpotproef opgezetmet"gemengploegde" grondvanhetproefveld
"Korengarst" (eenklei-op-veenprofiel onderNoordbroek -Gr.). Hierop werden
stikstof-trappen gelegd, resp.metcalciumnitraat enmetammoniumsulfaat+
N-serve.Inheteind 1979uitgebrachte verslag werd geconcludeerd datmetname
een deelvandeammonium-stikstof tijdelijkwerd vastgelegd maar binnen
enkelemaandenweer vrijkwam.
Op verzoekwerdendenitraatgehalten ookin1980nogvervolgd (deammoniumgehalten zijndansteeds hoogstensnog1ppm).Dezewijzenernietopdater
naeenlag-fasevanéénjaar alsnoginhettweede jaareenstikstofvastlegging
van enige betekenis optreedt.Deproef wordt beëindigd.
B.C. Werkplan 1981
Publicerenvanderesultaten.Watbetreftdevoortzettingvanhetproject:
Uit publikatiesenookuitboven beschreven potproeven komt steeds meer naar
vorendatvooralderecente oogstrestenenorganische bemestingen plusde
"jonge humus"degroottevandestikstofmineralisatiebepalen. Berekeningen
hiervan kunnenwordenverfijnd alseenbetere schattingkanworden gemaaktvan
debeschikbaarheid vandezematerialenalsC-brondieomvangensnelheidvan
deN-immobilisatieendaarmeevandenetto-N-mineralisatiebepaalt. Overwogen
wordthetonderzoek indeze richtinguittebouwen toteenmeer complete
kringloopstudievanCenNinclusief biomassaontwikkeling. Eventueel wordt
dit ineennieuw project beschrevenenhethuidige afgesloten.
Vanhetnu40jaar oude proefveld IB0053 (v.h.P.O.168)inHeinodatdeze
herfst isopgeheven zijnnoggrondmonsters genomen vooreenanalysevande
bereikte situatie,inhetbijzonder voorwathumusenstikstof betreft. Hetzelfde staatophetprogramma voorIB0064 (v.h.Pr.1255)inWelldatna30
jaarnu"slapend"wordt gehoudenenvoor Pr.Lov.6 (deDOBinminiatuur).
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A. Verslag over 1980
Doelvanhetonderzoek ismeer inzicht tekrijgeninhetgedragvanspoorelementenindebodemvooraldebeïnvloedingvanhunmobiliteit doorvormingvan
organische complexen inmetzuiveringsslib bemeste grondenwordt onderzocht.
Totnutoezijn,meestal langs radiochemischeweg,adsorptie-^ïsothermen ineen
zandgrond eneenzavelgrond bepaald voordevolgende elementen:Be,V,Cr, Mn,
Fe,Co,Ni,Zn,As,Se,Sr,Tc,Ag,Cd,Sn,Sb,Cs,Ba,Hg,PbenBi.Vandeze
elementenism.b.v. gelpermeatiechromatografieookdez.g.speciationbepaald,
d.w.z.deverdelingvanhetelement over stabiele organischeenanorganische
complexen inzuiveringsslib oplossingen enbodemwater.Deresultatenvande
"batch"gewijzeuitgevoerde adsorptiemetingen,geëxtrapoleerd naar "normale"
achtergrondconcentraties vandeelementenindebodemoplossing, zijninfig.
336.1 en336.2 gegeven.Duidelijk blijktdatdemobiliteitvandemeeste elementenindezandgrond veel groter isdanindezavelgrond endatzuiveringsslib i.h.a.demobiliteitvergroot.Vandeonderzochte elementen zijn
technetium (Tc)enstrontium (Sr)inzand- zowelalszavelgrond hetmeestmobiel.Inzandgrond komtMndaarnogbij. Tcwordt alspertechnetaat (TcO~)
x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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ion,d.i.deinwaterigeoplossingmeestwaarschijnlijkevorm,vrijwelniet
indebodemvastgelegd.Ditelementdatalleendoormenselijkeactiviteiten
(viakernafval,ziekenhuisafval,kernexplosies)ontstaateninhetmilieu
wordtgebrachtzalzichdusvrijsnelverspreiden.
Viagelpermeatieproeveniseenoverzichtverkregenvandeverdelingvan
spoorelementenoverpolymère,oligomereenmonomereorganischecomplexenen
evt.vrijekat-ofanionen(fig.336.3).Hetmerendeelvandeelementenkomt
inzuiveringsslib-oplossing deelsingecomplexeerdetoestandvoor.Be,Cr,
Mn,Fe,Ni,Zn,Cd,Sn,Sb,HgenPbzijnvooreengrootdeelincomplexen
metmono-enoligomerengebonden.EendeelvanvooralAg,Sn,Hg,Bi,Cr,Fe,
Pb,Be,VenCd,afnemendvan 100%voorAgtoteenpaarprocentvoorBe,V
enCdisincomplexenvanhoogmolecuulgewicht (=polymeren)gebonden.Sben
Vzijnvoor70-80%alsvrijoxy-kationinoplossing.BijFe,Co,As,Se,Sr,
Cs,BaenBikannietaltijdmetdegelpermeatie-methode,zoalshieruitgevoerd,onderscheidgemaaktwordentussenvrijionenmonomeercomplex.
Effluentenvangrondkolommenwaarindeuitspoelingvaneenaantalelementen
uitopgebrachtzuiveringsslibwordtgevolgd,wordenregelmatigbemonsterd.
Eenaantalgegevensisalbeschikbaar,dochditzalnieteerderdaneind
1981ineentotalepresentatiekunnenwordenverwerkt.

B. Verschenen

publikaties

R.G.Gerritse,1980.Biogeochemicalaspectsoforganicheavymetalcomplexes.
SecondEnvironmentalResearchProgramme1976-1980,biz.54-61.Uitgave:
CEC-EUR6388EN.

C. Werkplan 1981
Adsorptiemetingenen"speciation"onderzoekzullennogvoordeelementenMo,
Cu,BenFwordengedaan.Hetregelmatiganalyserenvangrondkolommen,waaraanzuiveringsslib istoegediend,opspoorelementenwordtvoortgezet.De
grondkolommenzelfzullennieteerderdan1982laagsgewijsbemonsterden
geanalyseerdworden.

r

Fig.336 2 Mobiliteit van spoor
elementen in een zavelgrond

i g . 336.1 Mobiliteit van s p o o r elementen ineen zandgrond
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oplossing na g e l - p e r m e a t i e
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Contactpersoon

De invloedvanrundvee-enkippedrijfmest
ondergebracht bijhetscheurenvanoud
graslandophetnitraatgehaltevanheringezaaid grasbemestmetverschillende
N-hoeveelheden
ir.L.C.N,delaLande Cremer

Projectleider

ir.L.C.N,delaLande Cremer

Overige medewerkers

L.vanderVeen

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1981

Projecttitel

Nogbenodigde werktijd
Aanvankelijke raming gehele
looptijd
x)
'Voortzetting

cat.Ill

cat.II

cat.I

mndg

mndg

mndg

mndg

mndg

mndg

Ki£gKÏ$XiglÜEX]QOUiXHEXXiXg

definitieve beëindiging
Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
Hetnitraatgehaltevangras (verschillende sneden)bemestmetrunder-ofkippedrijfmest,gecombineerdmetN-trappen,bleefvooreengescheurd enheringezaaid zandgrasland beneden 0,75%toteenNt-gehalteinhetgrasvan3% en
beneden 1,50%toteenNt-gehaltevan3,4%.Vanaf3%Ntwerdeenscherpe .
stijgingvanhetN03-gehaltewaargenomenbij toenemendeNt-gehalten.Deopgegevengrenswaarden zijndeveilige gehaltenvoor grasenhooi (Kemp).
B.C. Werkplan 1981
Rapportering.

x)
''Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Demeest gunstige afstand tenopzichte
vanhet gewasvoorhetinjecterenvan
dunnemestopbouwland

Contactpersoon

ir. L.C.N,delaLande Cremer

Projectleider

ir. L.C.N,delaLande Cremer

Overige medewerkers

L.vander Veen

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1979

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

^Voortzetting

^ffg^^yt^gaffixmoaaoaaajaz:

definitieve beëindiging
Beknopte weergavevanachtereenvolgei

as:

A.Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar
A.B. C. Werkplan 1981
Rapportering.

x)

Doorhalenwatnietvantoepassingii

3.
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Debehoefte aankunstmeststikstof van
grasland onder invloedvanhet jaarlijks
gebruikvandunnemestvanrundvee en
van kippen

Contactpersoon

ir.L.C.N,de laLandeCremer

Projectleider

ir.L.C.N,de laLandeCremer

Overige medewerkers

L.vander Veen

Tijdstip van afsluiting

1982

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1982

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

tnndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
ttBSetoBftgMXBSKX«^^
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Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar

A. Verslag over 1980
Demet geenofmaar weiniganorganischestikstof bemesteveldjes indeze proef
worden in toenemendematemetwitte klaverbezet.
n _

C. Werkplan 1981
Voortzetting vandeproef.

'Doorhalenwatnietvan toepassing i

s.
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Werkzaamhedent.b.v.verbeteringenvernieuwingvanmethodeningebruikbijhet
wortelonderzoek

Contactpersoon
Projectleider
Overigemedewerkers

drs.M.vanNoordwijk
ir.A.deJager,J.Floris,G.Brouwer
K.HarmatmvenE.deGruyter (stagiair)

Tijdstipvanafsluiting

onbepaald

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

onbepaald

cat.III

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 1980
Inditprojectwordenactiviteitenbegrepenterintroductievannieuwetechniekenbijhetbewortelingsonderzoek.Daarondervielin1980gemakshalveook
deintroductieentoepassingvanhetstabiele (niet-radioactieve)stikstofisotoop 15 N.Inhetvervolgzalditonderzoekondereeneigenprojectverslagenworden.15 N iseen'tracer'dieheto.a.mogelijkmaaktomhetlotvan
recenttoegediendeN-meststof tevervolgeningrondenplant,inonderscheid
vandereedsindegrondaanwezigestikstof,zodat processen indegrond
beterkunnenwordenbestudeerd.
In 1980isopde"Lovinkhoeve"inhetkadervanproef0004eenexperiment
uitgevoerd aanhaver.Hierinisgetrachtgegevensoverde waterbalans (insamenwerkingmetRaats),overde Ihen 15N-gehalten ingrondenplant,enover
de beworteling vanhetgewassamentevoegenterverklaringvandeaanhet
gewasgemetenN-opname.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Nieuwetechniekendiedaarbijinhetveldzijngebruiktzijn
a. afzuiging vanbodemvochtvia keramische cups en
b.fotografievanwortelsmetdezgn. mini—rhizotron
Bijdezelaatstemethode,uitgevoerdnaarSandersenBrown(1979)wordtaan
hetbeginvanhetseizoeneentransparantebuisindegrondgebrachtwaarna
devanbuitendaartegenaangroeiendewortelsvanbinnenuitwordengefotografeerdviaeenzgn. horoscoop. Uiteenanalysevandefoto'szijndanworteldichthedenafteleiden.Dezemoetenechterwordenvergelekenmetworteldichtheidsbepalingenuitboormonstersomdebetrouwbaarheidvandemethodete
kunnenbeoordelen.Daardezegegevensnognietterbeschikkingstaankandaarovermomenteelnognietswordengezegd.
Inhetlaboratoriumzijnweinmiddels zoverdat15 Nbetrouwbaarkanworden
gemetenalisdemonstervoorbereiding ingewikkeld entijdrovend.
In1979isgerapporteerd overdrogestofverliezendieoptredenaantarwewortelsbijbewaren enspoelen (VanNoordwijkenFloris,1979).Eentweede
experimentnumetEngelsraaigrasgafingrotelijnendezelfderesultaten,al
lagendeverliezenopeenwatlagerniveau.
Degrootsteverliezen(gemiddeld30%)tradenopalshetmonstereenaantal
dagenbijkamertemperatuurwerdbewaard,Waarbijdeverliezenvanjonge
wortelssteedswathogerliggendandievanoude.
Verliezenzijnveelgeringeralswortelmonsterswordenbewaard ineen
diepvriezer (meestalindebuurtvan 20%).Indieneenvacuümbehandeling'met
pyrofosfaatvereistis(klei)dannemendeverliezenwelweerwattoe.Uitgezonderddiepvriezenbeïnvloeddegeenenkelebehandelingdeworteldiameter
zodatdeze-gemetennadebehandeling-eenveiligebasisvormtvoordeberekeningvanhetworteloppervlak.
Verdereproefnemingengevenaan,dathetbemonsteringsapparaat,waarmeekolommenvan10x50xH O cmuitdebodemkunnenwordengenomen,ookopkleigrondenkanwordentoegepast.Debesparingmoetvoorlopigeerderwordengezochtineengeringereschadeaanhetproefveld danintijdwinst.
Inhetafgelopenjaarisookenigetijdbesteedaandetoepassingvan
fluorescineombewortelingspatronenwaartekunnennemen.Daarbijwordteerst
descheutafgesnedenenhetsnijvlakvandeovergeblevenstengelineen
fluorescineoplossinggebracht.Dezeoplossingwordtvervolgensdoortoedienen
vanNaClaandegrond,dewortels"ingetrokken".Alsnunaenigetijd (uren)
eensnijvlakindegrondwordtbelichtmetUV-licht,gaandeaangesnedenwortelsfluoresceren.Ditblijktfotografischredelijkgoedvastteleggente
zijn:opdefotozijnmeerwortelszichtbaar (metUVfiltergeeloplichtend)
danbijeentellingmethetbloteoog.Bewortelingspatronenkunnendanlater
vanafdefotowordenvastgesteld.Hetisechternogonduidelijkinhoeverre
dezemethodeinhetveldkanwordentoegepastomdat:
a.nietzekerisdatallewortelswordengelabelden
b.defoto'sbijUV-belichting,maaroverigensinhetdonkermoetenworden
gemaakt.

Literatuur
M.vanNoordwijkandJ.Floris,1979.Lossofdryweightduringwashingand
storageofrootsamples.PlantSoil53:239-243.
J.L.SandersandD.A.Brown,1978.Anewfibre-optic techniqueformeasuring
rootgrowthofsoybeansunderfieldconditions.Agric.J.70:1073-1076.

Conclusie
Opgrondvanresultatenvantweeexperimenten,éénmettarweenéénmetEngels
raaigras,kanwordengeconcludeerd,datbijhetbewarenenvrijspoelenvan
wortelsuitgrond.Inhetalgemeenzoveeldrogestofverlorengaat,datde
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gevondenwortelgewichtenmoetenwordengecorrigeerd.Afhankelijk o.a.vande
leeftijdvandewortels envandeplant,vandeplantensoort envandewijze
vanbewarenenspoelenvandewortels,kunnendecorrectiefactorenuiteenlopen
van 1,15 tot 1,90.
Bewarenindiepgevroren toestand geeftrelatief geringeverliezen;bewaren
bijkamertemperatuur gedurendemeer danééndagmoetwordenafgeradenvanwege
demogelijkheid vanaantasting doormicro-organismen,waardoor tevens lengte
verlorengaat.
Omdat geenvande toegepastebehandelingen-uitgezonder diepvriezen-invloedheeft opdeworteldiameter,ishet correct omdeberekeningvanhet
worteloppervlak tebaserenopdediametervangespoeldewortels.
B.C. Werkplan 1981
1.Uitbrengenvaneenrapport overdrogestofverliezen.
2.Rapportenvanresultatenvanhet 51N-experiment,hetzij inonderdelen,
hetzij inéénrapport.
3.Verdere ijking entoepassingvandemini-rhizotron,
a. ineenvolgend 15 N experimentopde"Lovinkhoeve",bijwintertarwe
b. ineenberegenings-N-niveau proefvanhetIB
c. evt.ineenberegenings-N-niveau proefvanPR enICW,waarbijvoorhet
bestuderenvandewortelgroeidehulpvanhetIB isingeroepen.
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Projecttitel

Opstellingvaneenadviesschemavoorde
stikstofbemestingvanbouwland opbasis
vanresultatenvangrondonderzoek

Contactpersoon

ing.G.Wijnen

Projectleider

dr.ir.K.W.Smilde

Overigemedewerkers

ing.H.Loman

Tijdstipvanafsluiting

1982

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1982
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 1980
Indejaren1974t/m 1979zijndoorhetIBinsamenwerkingmethetPAGV59
N-hoeveelhedenproevenmetsuikerbietenaangelegd opderegionaleproefboerderijen.Doorhet1RSteBergenopZoomwerd,indejaren1977t/m 1979,hieraan
eenflinkaantalproevenoppraktijkpercelen toegevoegd,zodatthansruim150
verschillendeN-reactiesbijverschillendeN-voorradeninhetprofielenondervariërendeomstandighedenalsgrondsoort,voorvrucht,organischebemesting,etc.beschikbaar zijn.Geletopditaantalwerdenin1980geennieuwe
proefveldenmetsuikerbietenaangelegd.Deproefresultatenvan1979werden
bewerktengevoegdbijderesultatenvanvoorgaandejaren.Hetisgebleken
datdebetekenisvanN-mineraalnietelkjaargelijkis.Insamenwerkingmet
het1RSiseenbegingemaaktmetdebewerkingvanhetgeheleproefveldmateriaal.Hetverband tussenN-mineraalinhetvoorjaar indelaag0-60cmende
optimaleN-giftlijktkromlijnigenkanvoorhetgehelemateriaalbeschreven
wordendoordeformule:
y=227,86-l,96x+0,0041x2
r=0,72+++
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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waarbijy=benodigdehoeveelheid kgNperhavoorhetbereikenvandehoogstesuikeropbrengstenx•N-mineraalinkgNperhaca.1maart indelaag
0-60cm.Wordtnietdehoogstesuikeropbrengstmaardehoogstefinanciële
opbrengstalsmaatvoordeoptimaleN-giftgenomen,danwordtdeoptimale
N-giftongeveer25kgperhalagerendanluidtdeformule:
y=200,1-l,93x+0,0046x2
r=0,67 +++
waarbijy=benodigdehoeveelheidkgNperhavoorhetbereikenvandehoogstefinanciëleopbrengst.Bijhetvaststellenvandefinanciëleopbrengstreactieperproefveld ishierbijuitgegaanvaneenprijspertonbietenà
16%suikervanƒ90,-plusofminƒ 8 , - per%suikermeerofminder.Voor
1kgNwerdƒ1,30gerekend.Zoalsinvoorgaandejarenalisgebleken,komt
ookuithettotaleproefveldmateriaalnietnaarvoren,datdierlijkeorganischebemesting,toegepastinhetnajaarofdewintervoorafgaandeaangrondonderzoek,eenlagereN-behoefteopbasisvanhetN-mineraalcijferveroorzaakt.GroenbemestingdaarentegenkomtonvoldoendeinhetN-mineraalcijfer tot
uitdrukking.DeoptimaleN-giftligtinditgevalgemiddeld ongeveer20kg
lager.Degroottevanditeffectlijktechterjaarlijksnietgelijk.NabesprekingvanderesultatenmetdebodemkundigespecialistenendeCommissie
BemestingBouwland isvoor 1981eennieuwN-adviesvoorsuikerbietenopgesteld
Ompraktischeredenenisgekozenvooreenlineairverloopvandeadvieslijn:
adviesgiftinkgN/ha-220- 1,7xN-min.Tussen112en160kgNindebodem
luidthetadvies30kgN/ha,daarbovenwordtgeenNgegeven.Decorrelatietussende
optimaleN-giftenN-mineraalisvoorN-mineraalindelaag0-60cmietshoger
geblekendanindelaag0-100cm.Omdezereden, envanwegepraktischevoordelenisdemaximalebemonsteringsdieptevoorpraktijkpercelenop60cm
gesteld.
Hetadviesisvanwegedemindergoederesultatennietgeldigvoordalgronden
Getrachtzalwordendeoorzaakhiervanoptesporen.Overdebewerkingen
voortzettingvanhetonderzoekwerdenenkelemalenbesprekingengehoudentussen
onderzoekersvan1RS,PAGV,RIJP,IBenCADvoorBodemaangelegenheden.
HetonderzoeknaardelandbouwkundigebetekenisvanN-mineraalbepalingenin
hetbodemprofielwerd in1980voortgezetmethetaanleggenvan30éénjarige
N-hoeveelhedenproevenmetaardappelen,waarvan14opderegionaleproefboerderijenen16oppraktijkpercelen (consumptie-offabrieksteelt).Getrachtisde
proevenopdepraktijkpercelenaanteleggenopN-rijkegronden(alofniet
bemestmetdrijfmest),omdatvooralvandezegrondennogonvoldoendegegevens
bekendzijn.DoorhetPAGV (ir.VanLoon)wordengegevensverzameld overde
invloedvanstikstofopdeuiterlijkeknolkwaliteit.Opkomstenbegingroei
werdeninenkelegevallenbelemmerddoorhetdrogeweer tothalfjuni,waardoorookopN-armegrondomstreeksdederdeweekvanjuninogslechtszwakke
loofreactiesoptraden.Nahalfjunivolgdeeenzeernatteperiode,waarinde
aardappelenveelloofvormdenenduidelijkeN-reacties zichtbaarwerden.
DeheerDimitrovuitBulgarijewerd enigewekenbegeleidbijzijnstudienaai
dewijze,waaropinNederlanddeN-bemestingsadvisering opbasisvangrondonderzoektotstand isgekomen.
(Loman)InsamenwerkingmethetBedrijfslaboratoriumteOosterbeekwerdin
hetvoorjaarvan1979vanruim400opN-mineraalteonderzoekenpraktijkperceleneendubbelmonstergenomen,teneindeeenschattingtekunnenmakenvande
indepraktijkvoorkomendebernonsteringsfout.Bijelkebemonstering zijn
enquêtegegevensbeschikbaarovero.a.voorvruchtenvoorafgaandeorganischeen
stikstofbemestingen.Metdebewerkingvandegegevensiseenbegingemaakt.
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Metbehulpvanded-waarden,d.i.hetverschil inanalyseuitslagvande
dubbelmonsters,isvooreenaantal groepenvanN-niveau indegrond,destandaardafwijkingberekend.Hetblijktdatereenredelijkverband bestaat tussen
de groottevandestandaardafwijking enhetgemiddelde N-niveauvandedesbetreffende groep.
jonge zeeklei
s=0,38+0,052xN m i n (Nmindpm)
zand,rivierklei, loss s=0,43+0,081xN m ^ n
dalgronden
s=0,43+0,103xN m in
DitbetekentdatbijeenNm£n-gehaltevan10dpmopjonge zeekleides0,90
bedraagt,zodathetwerkelijke gehaltezalliggen tussen8,5en11,5dpm.
Op zand-,rivierklei-enlössgrondenzalhetwerkelijke gehalte liggen tussen
8,0 en 12,0dpmenopdalgrond tussen7,6en12,4dpm.
B. Versohenen

püblikaties

G.Wijnen, 1980.N-hoeveelhedeninrelatietotde N-bepalingindegrondbij
aardappelenensuikerbieten. Proefveldverslag 1979.Stichting proefboerderijennoordelijke akkerbouw,blz. 66-68.
C. Werkplan 1981
Bewerkingenzomogelijk publikatievangegevensvansuikerbietenproefvelden
(serie84IB+serie 1RS)metbijzondere aandacht voor nevenfactoren,dieeen
bijdrage zoudenkunnen leverenvoordeverklaringvandeverschilleninNkunstmestbehoefte.Aanleggenvan30éénjarigeN-hoeveelhedenproevenmetaardappelen,waarvan 10gesplitstineengedeeltevoor poot-enconsumptieaardappels,gelegenopzowelderegionale proefboerderijenalsoppraktijkbedrijven.Deproevenwordenzogoedmogelijk verdeeld overhetNederlandse
bouwland areaal.Insamenwerkingmetir.VanLoon (PAGV)zalextra aandacht
wordenbesteedaandeinvloedvanstikstofophetoptredenvanuiterlijke
knolgebreken.
(Loman)Verdere bewerkingvandeenquêtegegevens.
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A. Verslag over 1980
Hetprojectwerd indetweedehelftvanmaartbezochtdoordeherenSmilde
enVierveijzer.Ditbezoekwerdgerapporteerd als:"Verslagvaneenmissie
tendienstevanhetNederlands-Voltaanse samenwerkingsprojectbinnende
"ServiceNationaldesSols".Inst.Bodemvruchtbaarheid, 10pp.,bijlagen
(K.W.SmildeenH.C.Vierveijzer).Deaanwezigeapparatuurwerddoor
Vierveijzergrondiggecontroleerden,voorzovermogelijk,gerepareerd.De
spectrofotometerwerdvervangen.Hettoekomstighoofdvanhetlaboratorium,
deheerDah,ontvingophetIBeenstageperiodevan3maanden.
Depositievanhetprojectbinnende"ServiceNationaldesSols"blijft
kwetsbaaromdathetlaboratoriumtezeerafhankelijk isvanbetaaldeopdrachtenvanFAO/PNUD,waarvandecontinuïteitallerminstisgewaarborgd.
Desectiebodemvruchtbaarheid isnognietvandegrondgekomen,mededoor
hetvertrekvanOubda.AangezienaanVoltaansekantgeenfondsenvooronderzoekbeschikbaar zijn,zalditonderdeelalleenkunnenfunctionerenindien
vanNederlandse zijdegeldterbeschikkingwordtgesteld.Gestreefdwordt,
ineersteinstantie,naareennauwesamenwerkingmetbestaandeinstellingen
vanlandbouwkundigonderzoek,
x)
''Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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B.C. Werkplan 1981
Voortgaandebegeleiding,binnendewerkgroepIAC/DTH/IB,vanhetNederlandse
teaminhetprojectvande"ServiceNationaldesSols".Stagesvoor(Voltaanse)medewerkersophetIB.Eventueelwerkbezoek(en).
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A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1980
Insamenwerkingmethet Koninklijk Instituutvoor deTropenwordt sindsenkelejarenonderzoek over fosfaat in tropische gronden gedaan.Het einddoel is
toteen zo goedmogelijke basisvoor de fosfaatbemestingsadvisering intropische gebieden tekomen.Daartoewordt fosfaatonderzoekvan grond volgensverschillende gangbaremethoden gedaannaast onderzoek inpotculturen met tropische gewassen ondernagebootste tropische omstandigheden. Ten aanzienvanhet
grondonderzoek wordt ophet IBbijzondere aandachtbesteed aanhet inNederland toegepaste Pw-getal alsmaat voorhetniveauvanbeschikbaarbodemfosfaat.
Het doorvele tropische gronden in sterkemate fixerenvan fosfaat gafaanleiding naast de fosfaatbeschikbaarheid ook eenkarakteristiek van grond te
bepalen,die de resterendebeschikbaarheid van een inwater oplosbare fosfaatmeststof,na tehebben gereageerd met grond, totuitdrukking brengt:dezogenoemde APw%-waarde.
Dezewaarde geeft de toename vanhet Pw-getal-aanper 100Pw-eenheden (=?1.00
mg P 2 0 5 /litergrond)aan de grond inoplossing toegediend monokaliumfosfaat.
x)
'Doorhalenwatniet van toepassing is.
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Voorgronden,diehettoegediendefosfaatsterkfixeren,wordtduseenlage
APw%-waardegevonden.
DewaardegeldtvooromstandighedenzoalsdiezijningrondsuspensiesbereidenbehandeldvolgensdePw-methode.Hetwerkelijkedoorfosfaatbemesting
verhoogdeniveauvanfosfaatvoorzieningvanplanteninpotculturenwordtuit
dezeAPw%-waardeafgeleiddoorvermenigvuldigingervanmeteenfactor,die
blijkensproevenmetgrondpasta'seninpotcultureneenwaardevanrond0,54
heeft.HetdoorbemestingmetFmgP205/litergrondbereiktePw+p-getalwordt
hiermee alsvolgtberekend.

Pw +F =Pw 0+ 0,54A f g .F,
waarinPwn hetPw-getalvandenietmetfosfaatbemestegrondis.
IndiendeberekendePw+p-waardehetniveau vanfosfaatvoorzieningopdezelfdewijzewaardeertalshetPwg-getalzullendecurven,diehetverband:
doordeplantenopgenomenfosfaatversusPw+penidemversusPwgaangeven,
moetensamenvallen.
Hoewelhetindejaren 1978en1979verzameldeproefmateriaalnogontoereikendis (o.a.doorteweinigbeschikbaretropischegrondenmetmatigetot
hogePw-getallen)voorhettrekkenvandefinitieveconclusies,zijntochbelangrijkeaanwijzingenverkregen,datdeinvloedvanfosfaatfixerendeeigenschappenvandegrondopderesterendebeschikbaarheidvanhetmeststoffosfaatopdeaangegevenwijzeinprincipegoedwordtgewaardeerd.
Indeproevenvanhetafgelopenjaar 1980 ishetaantalgrondenmetmatige
tothogePw-waardenuitgebreid,o.a.doorhetmakenvanmengselsvanfosfaatrijkeen-armegronden.
Hetchemischonderzoekvanhetproefmateriaalwasaanheteindvanverslagjaarnognietvoltooid,zodathierovergeenmededelingenkunnenwordengedaan.
Ditgeldteveneensvoorhetmateriaaluitpotcultuurproevenmettoepassing
vanradioactief fosforterbepalingvanhetgehaltevandegrondaaninstabielbodemfosfaat;deL-waarde.
B. -

C. Werkplan 1981
Voortzettingvanhetingangzijndeonderzoekmet grondenmetruimgevarieerd
fosfaatniveauengevarieerdefosfaatfixatie.Publikatievandeproefresultaten.
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A. Verslag over 1980
Hetonderzoeknaarhetgeschiktevochtgehalteindebouwvoorvoorverkrijging
vaneen goed zaai-ofpootbed kondoordeziektevandeheerPelgrumweinig
voortgangvinden.Datgeldtookvoorhetanderedeelvanditproject,het
nagaanvanhetopdrogingsproces indetoplaag,waarbijdebepalingvanhet
capillairvochttransport indegrondeenbelangrijke zaakis.Hetonderzoek
heeftzichbeperkt totmeerofminderperiodiekewaarnemingenvanvochtgehalte,plasticiteitenbewerkbaarheid openkeleproefvelden.Belangwekkend ishet
resultaatdatophetproefveldmetverschillendeorganischebemestingenop
deVanBemmelenhoevewerdverkregen. Daarbijkomenenkeleverschillenin
bewerkbaarheidnaarvoren.Deobjectenwaarregelmatigstrowordtingebracht
ofgroenbemesterswordenverbouwd lateneenwathogerebewerkbaarheidsbeoordelingeneenhogere(=betere)plasticiteitswaardezien.
Debepalingvanhetcapillairvochttransportindegrondmetbehulpvande
"heteluchtmethode"levertnogwelproblemenop.Diehoudenvooralverband
methetfeitdatgrondkolommenvanongeveer8cm,vooralafkomstiguitde
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ondergrond, zeerheterogeen zijn.Vochtverdelingenindeuitgangstoestand,
zoalsweergegeven infiguur 344.1 zijn geen goedebasisvoorhetverrichten
van dezebepaling.
Organische
bemesting

Gemiddelde toestand inde
periode 28/2-31/3

Geen
Stalmest
Groenbemesting
Compost
Stro
Kunstweide

Toestand op8/4

Vochtgeh. Bewerkb.

Plasticiteit

Vochtgeh.

Bewerkb. Plasticiteit

23,7
25,5
24,3
24,6
24,2
25,2

44
41
48
43
51
45

21,7
22,9
22,9
23,9
23,0
22,8

5,5
5,5
5,7
5,5
5,7
5,5

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

76
66
84
71
85
70

Conalu8ie
De z.g. "heteluchtmethode" ter bepaling van het c a p i l l a i r vochttransport in
grond i s voor gelaagde ondergronden, zoals die in de jonge polders worden
aangetroffen, n i e t geschikt.

vochtgehalte
in gew.%
80 r
laag in
het profiel
50-60
70-80
_ 20-30
0-10

3
4
5
6
7
8cm
afstand tot bovenkant monster

Figuur 344.1.Vochtverdeling indeuitgangstoestandvangrondmonstersvan
het object 'Wisselweide'vanPr.Lov.6teMarknesse.
B.C. Werkplan 1981
Voortzettingvanonderzoek naarmeestgeschiktevochtgehalteenvochtverdelingvoordevoorjaarsgrondbewerkingen.
Verwerkingvandegegevens betreffende capillair vochttransport, verkregen
metde"heteluchtmethode".
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A. Verslag over 1980
Inhet kadervanhet onderzoeknaar het effectvanprikrollen als onderhoudsmaatregel opdekwaliteit van de toplaagvan grassportveldenwerd eenvrij
uitvoerig schemavanwaarnemingen opgesteld enuitgevoerd opde samenmet
LandelijkeContactraad enNSF aangelegdeproefobjecten inAmstelveen,Delft en
Uithoorn.Dit omvatte o.a. het in enkele lagennemenvan ringmonsterswaaraan
dan naast het poriënvolume, luchtgehalte envolumegewicht, de doorlatendheid
vanwater en lucht zalwordenbepaald.Deresultaten zijnsamengevat in tabel
234.1.Deze resultaten geven geen enkele aanwijzing dat prikrollen effect
heeft op de toplaag.Volumegehalte, poriënvolume endoorlatendheid van water
en lucht zijnnietveranderd.De stevigheid vande toplaag lijkt zelfs iets
slechter tezijn geworden.
Het plan om op een oud bemestingsproefveld met bespelingssimulatie een aantalprikrolintensiteiten in tevoeren,werd gerealiseerd. Eenuitvoerig onderzoeknaar de invloed van het uitgevoerde prikrollen op dedichtheid ende
doorlatendheid van de toplaag leverde al enige interessante resultaten op.
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TABEL. 345. I.Resultaten van waarnemingenaanenkele sportvelden.
Plaats

Humus

Slib M50

Uitgangstoestand
1979

Nawinterperiode prikrollen

(1980)

StevigVol. Por. Vol. Por. Lucht Water
gew. vol. gew. vol. doorl. doorl. heid
Delft

A
C
UitA
hoorn C
Amstel--A
veen
C

5,9
5,8
4,5
4,6
8,5
9,4

5,6
5,7
8,3
7,2
10,3
12,9

325
315
210
215
200
195

1,33
1,36
1,42
1,44
1,18
1,12

48,1
47,0
45,1
44,2
52,9
55,6

1,43
1,40
1,43
1,46
1,18
1,14

44,1
44,9
44,5
43,5
52,9
54,6

19,8
21,8
26,1
19,4
60,0
55,5

3,02
4,44
1,94
1,96
7,81
9,77

A*onbehandeld
C=pr Lkro H e n
Hetblijkt nl.datdemeerderemalengeprikrolde objecteneendichtere toplaaghebbendandenietbehandelde objectenendatookdedoorlatendheider
watminder geworden is.Hetverdichtend effectvanberijdenvandegrond
overheerst kennelijk overhetruimtemakend effectvanhetprikken.
Het literatuuroverzicht overdeeisenwaaraan zandvoor gebruikopgrassportveldenmoetvoldoenisnaar aanleidingvanopmerkingenvandebegeleidingscommissie,herzienenaangevuld.
Conclusie
Door geregeld prikrollenopenkelegrassportvelden inhetwestenvanhetland
werd geenverbetering vanwaterdoorlatendheidenstevigheid verkregen.Opeen
proefobject inHarenwerd door geregeld prikrollendegrond zelfs ietsdichter,
B. Verschenen

publikaties

P.Boekei,F.RiemVisenA.Lahr-Renkema, 1981.Gebruikvanzandbij aanleg
enonderhoudvangrassportvelden. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.7-1980
(indruk).
P. Boekei, 1980.Somephysicalaspectsofturfs.Proceedingsofthethird
international TurfgrassResearchConferencein1977,biz.437-443.
C. Werkplan 1981
Voortzettingvanhetonderzoek naarheteffectvanprikrollenopdeveldenin
Delft,UithoornenAmstelveen.
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A. Verslag over 1980
Gedurendedewinter-endevoorjaarsperiodewerdhetdrainwatervanzespercelenopdeproefbedrijven"OntwikkelingBedrijfs-Systemen"(OBS)eenaantal
malenbemonsterd.Deanalyseresultaten latenwelonderlingeverschillenzien
tussendepercelen,maardezeverschillenwordenvoornamelijkveroorzaaktdoor
devoorgeschiedenisvandepercelenennietdoordehuidigebedrijfssystemen.
Destikstofuitspoeling isopdepercelengelegenopdevoormaligeWisselweide
veelhogerdanopdebeideanderekavels.Betrouwbareverschillentussende
bedrijfssystemenzijnbijdetotnutoeverkregenresultatennietaanwezigen
zijnopkortetermijnooknietteverwachten.
Teneindeenigeindruktekrijgenofermeetbarebodemkundigeverschillen
tussendebedrijfssystemenoptredenwerdenoriënterend eenaantalaëratie-en
respiratiemetingenuitgevoerd.Dedetailgegevenswerdendecoördinatortoegezondenenopeenwerkvergaderingtoegelicht.
Omnategaanofereventueelstructuurverschillenoptradenwerden02~diffusiemetingenen02~gehaltebepalingenindebodemluchtverricht.Eenviertal
waarnemingenper 10cmtot70cmdiepteleverdedevolgendeglobalegegevens
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op (uitgedruktinrelatievewaardenalssomvandeyAmp.):
Tarwe
BD420 Geïntegreerd 509
Bieten
BD482 Gangbaar
522
DehogereO.D.R.-waardenbijgeïntegreerdengangbaarzijnzeervermoedelijk
tewijtenaandewatdrogeregrondonderhetzwaarderegewas.Daternoggeen
merkbaarstructuurverschilteconstaterenisvolgtuitdevrijwelgelijke
02~gehaltenindebodemlucht.Dezezijngegevenalsgemiddeldevan3metingen
indeMonohil-bieten.

Diepte

BD

- 15cm
- 30cm
- 50cm

18 %0 2
16,5%02
17,5%02

Gangbaar
18,5%0 2
16,5%0 2
17,5%0 2

Weleenverschilkonwordenwaargenomenindezevenverrichterespiratiemetingenaangrote(ca.11)ongeroerdebodemmonstersuitdebouwvoor.Gesommeerd
washetverbruikindeBD-percelen8,06mgO2peruureningangbaar 6,24mg
0 2peruur.Ditzouinderdaadkunnenwijzenopeenwatactieverbodemlevenals
gevolgvandehogereorganischebemesting indeBD-teelt.
B. -

C. Werkplan 1981
Hetdrainwateronderzoekopde0BSwordtvoorlopigstopgezet.Getrachtzal
wordeneenmineralenbalanstemakenvandedrieOBS-bedrijven.
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Deproef heeft zichditeerste jaar gunstig ontwikkeld.
Voordeafdeling Bemesting indelandbouwwerdeenreferaat gehouden over
deverdelingvangeïnjecteerde runderdrijfmestinhetprofielvaneenzandgrasland.
B.C. Werkplan 1981
Voortzettingvandeproef.
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Inleiding
Bijdeomzetting enafbraakvanbestrijdingsmiddelen indegrond isdemicrofloraveelalinsterkematebetrokken.Omgekeerdkunnenbestrijdingsmiddelen
desamenstelling enactiviteitvandemicroflorabeïnvloeden.Erzijnenkele
gevallenbekenddatmetditlaatsteookdeomzettingssnelheidvananderebestrijdingsmiddelenwordtbeïnvloed.Middelenmeteenbreedwerkingsspectrum
gevenrelatiefdegrootstekansopditneveneffect.Hiertoebehoreno.a.de
chemischegrondontsmettingsmiddelen,dienogvrijwelnergensopditaspect
zijnonderzocht.
Doelvanditonderzoekisomhetmogelijkoptredenvandezeinteractiesna
tegaanbijenkelegangbarecombinatiesvangrondontsmettingentoepassing
vananderemiddelen.

Proefopzet
Opzavel (Lovinkhoeve)enopzand (IB-Haren)zijnproefveldjesaangelegddie
inokt./nov.1979resp.infebr.1980chemisch zijnontsmetmetTeloneI,Monan
ofMocap.Ca.4maandennadeherfstontsmettingen1maandnadevoorjaarsontx)
''Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad nr.1

projectverslag 1980

van

Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer :9154
Projectnummer
:348
smetting zijndeveldjes bemonsterd, evenals eenonbehandeld veldje.Aan deze
grondmonsters is inhet laboratorium herbicide toegevoegd (chloridazon,
dinoseb,linuron ofprofam)enhetverdwijnendaarvan isvervolgd door op
verschillende tijdstippen extraherenvan submonstersmetmethanol-water 60/40
(v/v). Analysevande extracten geschiedtm.b.v.HPLCmet U.V.-detectie.
Naastmonstersvanbovengenoemde proefveldjes zijnookproefveldenbemonsterd,die inhetverleden alvelekeren zijnontsmetmetDD ofMonam,soms
zelfsmethogedoseringen enjaarlijks.

Resultaten

en

discussie

Gebleken isdatbij eenaantal combinaties vangrondontsmetting(veld)gevolgd
doorherbicidedosering(lab) de"afbraak"vanhetherbicide tragerverloopt en/
of later opgangkomt dan inniet-ontsmettegrond.Bij andere combinaties van
grondontsmetting enherbicide isergeeneffect opdeafbraaksnelheid vanhet
herbicide.Een overzichthiervan geeft tabel 348.1.,waarin isweergegeven
hoe sneldeherbicidenverdwijnen ingrondmonsters vanaldanniet ontsmette
veldjes. Indie tabel staat nahoeveel dagen incubatienog 50% (resp. 25%)van
de toegevoegdehoeveelheid herbicide konworden teruggevonden. Tabel 348.1.
wijst opverschillen indeverdwijnsnelhedenvande 4herbiciden:
*tussendeherbiciden onderling;profamverdwijntbijv. sneller dan linuron.
*tussende 2doseringenvandeherbiciden;bij 5mg/kg isdeprocentueleverdwijnsnelheid meestal groter danbij 10mg/kg.
*tussendegrondsoorten zand enzavel.
*tussenaldanniet ontsmettegrond,afhankelijkvanhet ontsmettingsmiddel.

TABEL 348.1. "Verdwijntijden"van4herbicideninaldannietontsmettezand-enzavelmonsters:
aantaldagenincubatiebij20°C,waarnanog 50% (resp.25%)vanhettoegevoegdeherbicidekan
wordenteruggevonden.
Ca.4mae

ndenna

herfst-

Ca.1maand navoorjaarsontsmetting

I Monam

Niet-

TeloneI

Monam

Mocap

ontsmet

1x

1x

1x

ontsmetti ng
Herbicide

Profam
ii

u

Chloridazon
H
H

Dinoseb
H
H
H

Linuron
H

Dosering

Grond-

Niet-

Telone

(mg/kg)

soort

ontsmet

2x

5
10
5;10

Zavel

5;10
5
10

Zavel

5
10
5
10

Zavel

7
7

II

Zand

Zand
H

M

Zand
H

Zavel
Zand

2x

5,5
6,5
22

5,5
7
30

15
50
68

15
80
93

115
>168

6,5
7,5

4,5
16

22

20

8,5
32

16
90
113

15
42
52

19
49
57

17
44
51

20
53
57

120

120

50

120

»120

75

>168

>168

40-

>63

3,5
-

>63

4
.-

>63

>63

(108)

(113)

(123)

(40)

(45)

(49)

115

120

125

49

53

42

55

47

55

44

47

53

61

85

(97)

(120)

(98)

(120)

(137)

(209)

>140

>140

>140

>210

>210

>210

' (95)
>140

(45)
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Intabel348.1.zijnderesultatenonderstreept,dieopeeneffectwijzen.
Omdatalleveldjesslechtsinenkelvoud indeproevenvoorkomen,zijnuitde
gevondenverschillengeenstatistischbetrouwbareconclusiestetrekken.
Bijdemonstersvanmeermalenontsmetteproefveldenzijnergeengroteverschillengevondenindeafbraaksnelhedenvanchloridazonenprofam,alsdeze
alsmengselwordentoegevoegd inhetlab.
Indetotnutoegenomenproevengaathetsteedsomafbraaksnelhedenvan
herbicidenbij20°Cenbijeenconstantvochtgehaltedatgunstig isvoorde
microbiëleactiviteit.Daaromiseenveldproefopgezet,weeropzandenzavel,
waarnadegrondontsmetting ookdeherbicideninhetveld zullenwordengedoseerd.Doormonstersvandezeveldproefgelijktijdig inhetlabmetherbiciden
tebehandelenkrijgenweeenvergelijkingvandeafbraaksnelhedenonderbeide
omstandigheden.
Doorir.G.LebbinkisinhetkadervanIB-project323aandezelfdeproefveldjeseenaantalmetingenverrichtinzakedeafbraakvanlucernemeel,de
stikstofhuishoudingendeurease-activiteit.Zievoorderesultatenhetverslagvan323.

B. Versahenen

publi-katies

H.G.vanFaassen,1980.Invloedvanchemischegrondontsmettingopdepersistentievananderebestrijdingsmiddelen indegrond.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota88,25blz. (Opdezenotaiseenvervolggeschreven,metdaarin
deresultatentot1-12-1980;dezeuitgebreidereverslaggeving ismede
bedoeldvoorhetMinisterievanVolksgezondheid enMilieuhygiëne,datinde
kosten vanditonderzoekbijdraagt.)

C. Werkplan 1981
Uitvoeringvaneenvergelijkendeveldproef/labproef,zoalsinditverslagbeschreven.
Naderonderzoeknaareffectenvanherhaaldeontsmetting en/ofontsmetting
methogedoseringen,daarbijgebruikmakendvanbestaandeproefvelden.Naast
deontsmettingsmiddelen TeloneI en Monamookmeermodernemiddeleninhet
onderzoekbetrekken,zoalsMocap,TemikenVydate.

PROJECTBESCHRIJVING

Instelling

DEEL1
IB

Registratienummer
Projectnummer

349

Projecttitel

Waarderingvananalysecijfersverkregenbij
chemischgrondonderzoekvoorteeltenonderglas

Titelvertaling (engels)

Evaluationofchemicalsoiltestingdatafor
productionofglasshousecrops

Overige titelvertalingen

Contactpersoon
Projectleider

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

Overigemedewerkers

M.Q.vanderMeijs,C.Sonneveld

Oorspr.aanvangsjaar

1980

Tijdstipproj.beschrijving

1980

Vermoedelijkeduur

5jaar

Proj.nr(s)voorgaande
beschrijvingen

Instellingenwaarmeehet

ProefstationNaaldwijk (proj.nr.A4)

projectingroepsverband
wordtuitgevoerd
Namenvanwerkgroepenen

Contactgroep "Bemestingindeglastuinbouw"

commissiesm.b.t.georganiseerdesamenwerking

Rubricering
'Afgesloten
x)
'Vervolgdmet

Opmerkingen

x)Invullingdoorcentraleadministratie

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.: 349 )

DEEL2

Beknopte beschrijvingvanachtereenvolgens:
A.Probleem, aardendoelderactiviteiten
B.Motiveringenteverwachten effecten
1.Effectenenperspectieven
2.Resultatenverwachting
3. Toepassingsverwachting
C.Werkwijze (methodiekenhulpmiddelen)
D. Literatuurenverwante onderzoekingen
E. Gegevenswelke slechtsnaoverlegaanderdenkunnenwordenverstrekt.

A. Probleem^ aard en doel der

activiteiten

Omdateenplant zonderbemesting niet overvoldoende voedingsstoffenzal
kunnenbeschikken voertdetuinderminofmeer regelmatigeenbemesting
uit.Debasisbemesting,diesomsookorganischemeststoffen omvat,wordt
uitgevoerd voorhetuitplantenofuitzaaien. Bijmestenwordt uitgevoerd
tijdensdeteelt,somswordthiervoor eenmeststof uitgestrooid, veelal
wordtbijgemestviahetberegeningswater.Hetgrondonderzoek kentmeerdere
vormen o.a.hetbijmestonderzoekenhetvolledig onderzoek.
Hetvolledig onderzoek wordtveelal gebruiktomvasttestellenwelke
voedingselementen voorafmoetenworden toegediendeninwelkevormenhoeveelheid. Hetbijmestonderzoek dientvoorhetzelfde doelmaarwordtinhet
bijzonder bij continuebemestingviaderegenleiding bovendien gebruikt
als controle achteraf.
Het onderzoekdatinditprojectwordt samengevatheeftalsdoelhetopstellenvaneenbemestingsadviesbasis,m.a.w.hetmogelijk makenvaneen
interpretatievanbijhetchemisch onderzoek verkregen analyseresultaten.
B. Motivering en te verwachten

perspectieven

Doorhetafmetenvandejuistehoeveelheidendecorrectekeuzevanvoedingselementenkaneenoptimale produktievandebestekwaliteit worden
nagestreefd. Onder glas doet zichhierbijhetprobleemvoordateenovermaataanvoedingselementen gemakkelijkkanoptreden.Deze overmaat moet
nietzozeerwordenvoorkomenomopmeststoffen tekunnenbezuinigen,dit
isprivaateconomisch vanondergeschikte betekenis,maar vooralomdeopbrengstenkwaliteit niet ongunstigtebeïnvloeden.Eeneconomischen
wetenschappelijk interessant aspecthierbijisdatdeoptimale bemesting
tenaanzienvandekwaliteitveelalniet samenvaltmetdeoptimale bemestingtenaanzienvandekwantiteit.Ookvanuithetoogpuntvanenergiebesparingenmilieubescherming ishetbelangrijk datnietmeer meststoffen
worden uitgestrooiddannoodzakelijkis.
C. Werkwijze
Het aanleggenenverzorgen vanmeerjarige proefveldenopproeftuinen.
Hetaanleggenenverzorgenvankortlopende proefvelden (gedurendeéén
teelt). Deze laatste zullenmedeookdooreengroterekeuzeinuitgangstoestand veelaloppraktijkbedrijven worden uitgevoerd.Hetverzorgen
vanpotproeven.
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Hetverzamelenvangrond-engewasmonsters (bladerenen/ofvruchten)en
hetzoekennaarrelatiestussenanalysegehaltenvandezemonsters.
Bestuderingvanliteratuurenrapportenvanandereonderzoekinstellingen.

D. Vroegere

onderzoekingen

Hetonderzoekiseenvoortzettingenuitbreidingvaneerderaangevangen
onderzoek (ziebijv.IBproject 165).

DEEL 3

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.:349 )

Raming van dekosten en tijd voor de duur vanhet project
198 0

t/m 198 5

(max.5 jaar)

Geraamde tijd

mndg

cat.Ill
cat.II

70

cat.I

Geraamde directemateriele

mndg plus 70mandagen cat. II
vanpersoneel vanhet
nmd
8 Proefstation Naaldwijk

a ƒ3.000,b ƒ1.000,-

kosten

Omschrijving directema-

a grond-en gewasmonsters

teriële kosten

b reiskosten

Beslag op of gebruik van
diensten/voorzieningen

Bijdragen voor en/of inkomsten doorhet project
Opmerkingen

PROJECTVERSLAG 198 C
Instelling

IB

Registratienummer

9210

Projectnummer

349

Projecttitel

Waarderingvananalysecijfersverkregen
bijchemischgrondonderzoekvoorteelten
onderglas

Contactpersoon
Projectleider

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

Overigemedewerkers

M.Q.vanderMeijs,C.Sonneveld

Tijdstipvanafsluiting

1985

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1985

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 1980
Uitkassenmettomaatwerdenblad-engrondmonstersverzameld enopborium
geanalyseerd.Indriekassen (totaalaantalwaarnemingen 24),werdenboriumgebreksverschijnselenwaargenomen.Boriuminhetbladbleekuiteentelopen
van1,9tot7,9mmolBperkgdrogestof (=20-85ppm).Indegrondmonsters
werdengehaltentussen0,03 en2,67ppminheet-wateroplosbaarBenvan9tot
40ymolBper11:2volume-extract (=0,10-0,43ppm)gevonden.Erwerd tussendedriegroothedengeenenkelverbandvastgesteld.Welbleekdatdebladmonstersuitkassenwaargebreksverschijnselenwerdenwaargenomeneenlaag
B-gehaltehadden (1,9-3,1mmolBperkgdrogestof= 2 0 - 3 3ppm).
Van200grondmonstersuitdepraktijkzijndegegevensovergehaltenaan
an-enkationeninhet 1:2volume-extract,alsmedeECenpHingetyptvoor
verwerkingmetbehulpvandecomputer.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad n r . 1

van iflXffibcfeKJdKXJÜÖÖüdKXixm/projectverslag 1980

Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer : 9210
Projectnummer
; 349
B. -

C. Werkplan 1981
Voortzettingboriumonderzoekbijtomaat.
Verzamelengegevensomtrenttraject,mediaanetc.vandiversegrootheden
bepaaldmetbehulpvandeauto-analyzeringrondmonstersenvaststellenvan
diversecorrelaties.
Beproevenvanadviseringviadecomputervanteeltenwaarbijregenwater
wordtgebruikt.

DEEL1

PROJECTBESCHRIJVING

Instelling

IB

Registratienummer
Projectnummer

350
Vaststellingoptimalestikstofbemestingvan

Projecttitel

groenteteeltgewassenindevollegrond

Titelvertaling (engels)

Optimumnitrogenfertilizationoffield
vegetables

Overigetitelvertalingen

BestimmungderoptimalenStickstoffdüngung
vonFreilandgemüse

Contactpersoon

ir.J.H.Pieters

Projectleider

dr.ir.J.vanderBoon

Overigemedewerkers
Oorspr.aanvangsjaar
Tijdstipproj.beschrijving

1976
1980

Vermoedelijkeduur
Proj.nr(s)voorgaande

- 1984
1980

beschrijvingen
318
Instellingenwaarmeehet
projectingroepsverband
wordtuitgevoerd
Namenvanwerkgroepenen
commissiesm.b.t.georganiseerdesamenwerking

Werkgroep"Nitraatingroenten"

x)Rubricering
x)
Afgesloten
x)
Vervolgdmet

Opmerkingen

ContactenmetSprengerInstituut,PAGV,SNUiF,CAIfBodemaangelegenhedenTuinbouw,L.H.VakgroepBodemkundeenBemestingsleer,RIKILT,Conservenindustrie,
VeilingZevenaar.

x)Invullingdoorcentraleadministratie

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.: 350
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DEEL2

Beknopte beschrijving vanachtereenvolgens:
A. Probleem, aardendoel deractiviteiten
B.Motivering enteverwachten effecten
1.Effectenenperspectieven
2. Resultatenverwachting
3. Toepassingsverwachting
C.Werkwijze (methodiek enhulpmiddelen)
D. Literatuurenverwante onderzoekingen
E. Gegevenswelke slechtsnaoverlegaanderdenkunnenworden verstrekt,

A. Probleem , aard en doel der aè.tiviteiten
De hoogtevandeaanvollegrondsgroentegewassentoetedienen stikstofgift
wordt veelal vastgesteld aandehandvanervaring enpersoonlijk inzichtvan
de teler enenkeleproefondervindelijke gegevens,enstoelt totnutoenauwelijksopresultatenvangrond- en/of gewasonderzoek.Hetbelangvandebewaarmogelijkheid enandere kwaliteitsaspecten, zoalsdegehaltenaannitraaten
nitriet invers tenuttigen ofgeconserveerde produkten,benevens deookvoor
groenteteelt steeds zwaarderwegendfbeme'stingskostennopen,medeuiteenoogpuntvanenergiebesparing, toteennaderebezinning tenaanzienvandestikstofvoorziening.Hetdoel ishetvindenvaneenaanvaardbaar compromis tussen
de optimale giftmetmaximale bruto-opbrengst eneenkleinere giftmet-wellicht-betere kwaliteitvanvollegrondsgroentegewassen bijlagere opbrengst.
Bovendien leidt beperkingvandestikstofbemesting totverminderde kansop
verontreinigingenvanhetmilieu, zekervergelekenmethetvroegere strevennaajr
demaximale produktiemetgeenofweinig risicovantekort.
Het accent zalhierbij liggenophetverkrijgenvangroentegewassenmeteen
acceptabel nitraatgehalte-ookinternationaal bezien-bijeenredelijkopbrengstniveau.VoorhetafwegenvandetoetedienenN-bemesting zalverband
worden gezochtmetdeindebodem aanwezige,voordeplant beschikbare stikstof
voorraad.

B. Motivering en te verwachten effecten
Nader onderzoek naardenauwkeurige afstemming vandestikstofbemesting isvan
belang voor allegewassen,maarmetnamevoordiegroentenwaarvanbekendis
dathetnitraatgehalte hoogkanoplopen.DeNederlandse normvoorhettoete
laten gehalteaannitraat ingroentenbedraagt 2500ppminhetteconsumeren
produkt. Voorbeeldenvangroentendieveelmeer nitraat kunnenbevatten zijn
tevinden indecategoriebladgewassen zoals sla(tot4000ppmnitraat inhet
verse produkt), andijvie (-3200ppm)enspinazie (-6000ppm),waarbij deinde
kas geteelde gewassen doorgaansdehoogste gehaltenvertonen.Vandeniet-bladgewassen isderodebiet ofkroot sterk nitraathoudend (tot3900ppm).Deze
globale cijfers zijn afkomstig uitonderzoekvandeKeuringsdienst vanWaren
over 1972-1979.Demogelijkheid ommethetvoedselveel nitraat binnen tekrijgen isduszeker aanwezig.
Naastdekwaliteit voormenselijke consumptie kanookdegeschiktheidvan
bewaringvandaarvoor inaanmerking komende groenten doordestikstofvoorzieningwórden beïnvloed. Uien kunnennaopslagmeer lastvan"kaalheid"vertonen
bij hoge N-giften;bijwitlof kanhetstikstofniveauvandegrond tijdensde
penvorming invloed uitoefenen opdebewaarbaarheid vandewortels endekwaliteitvandekrop.
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Verwachtmagwordendatditonderzoek,evenalsdatmetlandbouwgewassen
(granen,suikerbiet,aardappel),resulteert inhetgevenvanbemestingsnormen
terbeheersingvanhet stikstofregime-waarbijookhetgebruikvanorganische
meststoffenalsdrijfmestdienttewordenbekeken-hetgeengunstigzalwerken
opdenitraatgehaltenendebewaarbaarheid.Ookhetverliesvanovertollige
stikstof dooruitspoelingendedaaruitvoortvloeiendemilieubelasting isaan
temerkenalseenactueelprobleem. Onvermijdelijke opbrengstdalingen doorbeperkingvandestikstofvoorzieningmoeten echterbinnenaanvaardbare grenzen
wordengehouden,opdatdetelersvandebijhetonderzoektebetrekkengroente
gewassenniet onnodigwordenbenadeeld.Detoepassingvandeuitditonderzoek
teverwachtennieuwerichtlijnenmetbetrekkingtotdestikstofgift dientte
geschiedenviadevoorlichtingskanalen,maardematewaarindeadviezenworden
opgevolgdismoeilijktecontrolerenvoor zoverhetdeteeltvanversteconsumerenproduktenbetreft.Gunstigeperspectieven liggenindesectorgroenteteeltvoordeverwerkende industrieopcontractbasis,waarbijdoordecontracteur (fabrikant)opditonderzoek gebaseerdedwingendevoorschriften aangaande
destikstofbemestingkunnenwordengegevenaandeteler.
C. Werkwijze
Metdedaarvoorinaanmerking komendegroentegewassenworden gedurendeeen
aantal jarenveldproeven uitgevoerd,waarindestikstofbemesting wordtgevarieerd en,afhankelijkvanhetproefgewas,wordt afgestemdopdevoordeaanvangvandeteeltbeschikbareN-voorraadindegrond,berekend overdebewortelbarezone.
Gemetenwordendeopbrengstenaanteconsumerendelenvandeplantendegehaltenhierinaanstikstof,i.e.nitraat.
Bekekenwordtinhoeverredestikstofvoorziening invloedheeftopdestikstoi
gehalteninhetgewasenopwelkewijzeditgehaltedoorwerktindegeschiktheidvoor langebewaring (o.a.ui),opslagentrek (witlof)enconservering
(o.a. spinazie).Erwordtgetrachtverbandtevinden tussenbodemvoorraadaan
stikstof,stikstofgift,opbrengstenkwaliteit ,waarbij teelttechnischemaatregelenalsberegening,voorvrucht enorganischebemestingookeenrolkunnen
spelen.Tevens dient aandachttewordengeschonken aanhetgebruikvannitrificatieremmers,hettijdstipvantoedieningdermeststoffenendeinvloedvan
descheikundige samenstellinghiervan.
D. Literatuur

en verwante

onderzoekingen

Boonstra,G.,1978.Nitraatennitrietinvoedsel.Utrecht,R.U.,Doctoraalscriptie.
Corre,W.J., 1978.Nitraatennitrietingroenten.Wageningen,L.H.,Vakgroep
Bodemk.enBemestingsl.,InterneMed.no. 44.
Loggers,G.,1979.Nitraat,overdaad schaadt.Voeding40no. 12:431-433.
Nederlandsevoedingsmiddelentabel, 1978.'s-Gravenhage, Voorlichtingsbureau
voordevoeding.
Ris,J.,1974.Stikstofbemestingsadviezen voorbouwland.Stikstof7,no. 78:
168-173.
Ris,J.,1975, Stikstofbemestingvoor graneninverbandmetprijzenenkosten.
Bedrijfsontwikkeling6:327-330.
Ris,J.,1976.Mogelijkhedenvangrondonderzoekvoorhetgevenvanstikstofbemestingsadviezen voor consumptieaardappelen ensuikerbieten. Bedrijfsontwikkeling7:766-770.
RoordavanEysinga,J.P.N.L., e.a., 1980.Eenstikstofbemestingsproefmetandijvieonder glasmet alsdoelhetnitraatgehalte ingewastebestuderen.
Naaldwijk.ProefstationvoorTuinbouw onder glas. Internverslag no.14.
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Promotie-onderzoek ir.T.Breimer.VakgroepBodemkundeenBemestingsleer
LH-Wageningen.
IngangzijndonderzoekvandeIB-projecten318(vdB)en842(Pt),datvoor
zoverhetvollegrondsgroentenbetreft,zalwordenondergebrachtbijhet
onderhavigeproject.

E. Gegevens welke slechts

na overleg aan derden kunnen worden

verstrekt

Daardegroenteverwerkendeindustriegrootbelangheeftbijhetonderwerpvan
ditproject,isoverlegoverdepraktischetoepassingvandeonderzoeksresultatengewenst.
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DEEL3

Ramingvandekostenentijdvoordeduurvanhetproject
1980 t/m 1984 (max.5jaar)
Geraamdetijd

Geraamdedirectemateriële

cat.Ill

240 mndg/jaar

cat.II

40 mndg

cat.I

150 mndg

ƒ120.000/jaar

kosten
Omschrijvingdirectema-

grond-engewasonderzoek,proefvelden,
computer

teriëlekosten
Beslagopofgebruikvan
diensten/voorzieningen

BGD-Wagingen,CentraalLab.IB,Lab.afd.Bodemf.
enGrondbew.,Chem.LabLHvakgroepBodemk.en
Bemestingsl.,SprengerInstituut,RekenkamerIB.

Bijdragenvooren/ofinkomstendoorhetproject
Opmerkingen

geen

PROJECTVERSLAG 1980

Instelling

IB

Registratienummer
Projectnummer

350

Projecttitel

Vaststelling optimalestikstofbemesting
vangroenteteeltgewassenindevollegrond

Contactpersoon

ir.J.H.Pieters

Projectleider

dr.ir.J.vanderBoon

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1984

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1984
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

nmdg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

rrmdg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

M¥¥tt¥¥¥e¥i[WtX%ilfäiffiXa
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Veralag over 1980
Hettotdusverreonderdeprojecten277en318ondergebrachteonderzoekophet
gebiedvandestikstofhuishoudingbijvollegrondsgroentegewassenwerdditjaar
geconcentreerd inditnieuweproject350.
(a) Invloed van drijfinest,
stikstof
en borium op produktie en kwaliteit van
waspeen op diluviale
zandgrond
Deresultaten 1976-1979wordenstatistischverwerkt.Eenvoorgenomenproefmet
anderegroentegewassen (spinazieen/ofsla,andijvieenschorseneer)kongeen
doorgangvindenomdatdeprofielopbouwvanhetperceelmetdrijfmeststroken
teonregelmatigbleektezijn.
(b) Onderzoek naar de gewenste N-gift, vast te stellen aan de hand van de
N-mineraal-g ehalten van de grond op verschillende
diepten
Degegevensvande witlof-proeven totenmet1979en,voorzoverreedsvoorhanden,dievan1980wordenvoorlopigverwerktdoofir.Titulaer (PAGV).Detot
nutoenaarvorenkomendetendenzenzijn:1)datmeerbeschikbareNinde
x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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grond leidt totminder produktie, althans naar aantal,vanwortels van de
meest gewenste sortering (03-7 cm),2)dat de zwaardermet stikstof bemeste
wortels bij langerebewaring, dusvoor de late trek,meer uitvalvertonen en
3)dat het trekrendement,dat ishet gewicht aangeoogstewitlofkroppen in
procenten van dewortelproduktie, afneemt naarmate de stikstoftoestand van
de grond hoger ende trek later is.
Het onderzoek naar de optimaleN-giftvoor zaai-uien,
vast testellen aan
dehand van de stikstofvoorraad indegrond bijhet beginvan de teelt,werd
dit jaar voortgezet op zes proefvelden,waarvan er één tengevolgevanverstuiving mislukte.Van éénproef (proefboerderij Wijnandsrade)zijndegegevens nog niet binnen.Op deoverigevierwas de invloed van de stikstofbemesting opde opbrengst enop een aantal gewaseigenschappen lang niet zo eensgezind als invoorgaande jaren.Alleenhet percentage kaleuienna 2*
mechanisch afstaarten nam overal sterk toenaarmate de stikstofbemesting
hogerwas.Tabel 350.1 toont de gemeten stikstoftoestanden ende relatieve
opbrengsten op 4proefvelden in 1980,waarbij het object 0-N op 100isgesteld

TABEL 350.1.Relatieve opbrengsten (ON-.100)zaai-uien en stikstoftoestanden
inde grondlaag 0-90 cm opdeproefboerderijenKandelaar (KI), Van Bemmelenhoeve (Bem),, Rusthoeve (Rh)enopde proeftuinWieringerwerf (Ww).

N (kg/ha)

KI

Bern

Rh

Ww

Gem.

0
50
100
150
200

100
110
119
123
121

100
97
97
97
94

100
121
125
133
139

100
98
99
94
89

100
107
110
112
111

uitgangstoestand
maart (kgN/ha)

102

66

53

69

Bij lageN-min-gehaltenkande optimaleN-gift zowel 200als 0kg per habedragen, terwijl opde ruimervan stikstof voorziene percelen 0of 150kgN per ha
optimaalwas.Het bewaaronderzoekvan oogst 1979bevestigde de resultaten van
eerder onderzoek, nl.dat de hoogtevan deN-bemesting over het algemeen geen
invloed heeft ophet percentage leverbareuien enhet optredenvan bewaarrot.
Inhoeverre stikstof debewaarkwaliteitvan de teelt 1980beïnvloedt isnog
niet bekend.
Op zes plaatsen op zeeklei inWestelijkNoord-Brabant werden proeven aangelegdmet stikstoftrappenbijvollegrondsvoorjaarsspinazie bestemd voor de
conservenindustrie, e.e.a. alsbijdrage inde oplossing vanhet urgent geachte
probleem "nitraatgehaltevan groente".Gezochtwordt naar de onderlingeverbanden tussen opbrengst,nitraatgehalte,drogestofgehalte,stikstofgift en
N-voorraad inde grond.Degegevenswerdenvoorlopig bewerkt.Met de bemesting
steeghet nitraatgehalte inhet teoogstengewas,maarmet degiftvan 140kg
N perhawerd maar op éénproefveld degrensvan 1500mg nitraatper kgvers
produkt overschreden,welk gehalte als normwordt gesteld voor een"gezond"
produkt.Demediaanvande stikstofvoorziening als somvanbodemvoorraad en
bemesting,waarbij die 1500mg nitraatwordtbereikt,was ongeveer 255kgN
per ha.Als de stikstofgift opdezenormwerd afgesteld,werdopviervandezes
proefvelden eenderving vande opbrengst aanvers produkt geleden, liggend

Vervolgblad n r .

2 van a^gp^ëg3E3SÖÖB0dÖBBBBHGE^P ro J ectversla g

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :
Projectnummer
:350

198

°

•

tussen2,8en11,5%enoptweeproevveldentradinhetgeheelgeenopbrengstreductieop.Ditonderzoekwerdvoortgezetmetzesproefveldenmetstikstoftrappen
bijnajaarsspinazie,wederomopzeekleiinwestelijkNoord-Brabant.Vier
proefveldengingengeheelofgedeeltelijkverlorentengevolgevanonregelmatighedenenziekteinhetgewasofvoortijdigoogsten.Ditmateriaalkonnog
nietwordenverwerkt.
B.C. Werkplan 1981
(a)Afsluitingvanditonderdeelmetpublikatieresultaten.
(b)Voortzettingvanhetonderzoekmetvoorjaarsspinazieop18proefvelden
metstikstoftrappenopzeeklei,rivierkleiendiluviaalzandenopzesproefveldenmetnajaarsspinazieopzeeklei.Proefmettoepassingvanvarkensdrijfmest-enstikstoftrappenopvoorjaarsspinazieopproefboerderijVredepeel.
Voortzettingvanhetonderzoekzaai-uiopzesproefveldenbuitenenzesopdeproefboerderijenen-tuinen.Voortzettingvanhetonderzoekwitlofopzesproefvelden
metN-trappen.

DEEL1

PROJECTBESCHRIJVING

Instelling

IB

Registratienummer
Projectnummer

351

Projecttitel

Bodemmeetnet xenobiotische stoffen

Titelvertaling (engels)

Soilmonitoring network for contaminants

Overige titelvertalingen

Contactpersoon

ing.F. Riem Vis

Projectleider

dr.W.vanDriel

Overige medewerkers

Oorspr. aanvangsjaar

1980

Tijdstip proj.beschrijving

1980

Vermoedelijke duur

5jaar of langer

Proj.nr(s) voorgaande
beschrijvingen

Instellingen waarmee het
project in groepsverband
wordt uitgevoerd

Rijkskwaliteitsinstituut voor Land-en Tuinbouwprodukten
Interuniversitair Reactor Instituut

Namenvanwerkgroepen en

Coördinatie-commissie voor demetingen van

commissiesm.b.t.georga-

Radioactiviteit enXenobiotische Stoffen

niseerde samenwerking
x)
Rubricering
x)
Afgesloten
x)
Vervolgd met
Opmerkingen

x)Invulling door centrale administratie

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.:
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DEEL 2

Beknopte beschrijving van achtereenvolgens:
A.Probleem, aard en doel der activiteiten
B.Motivering en teverwachten effecten
1.Effectenen perspectieven
2.Resultatenverwachting
3. Toepassingsverwachting
C.Werkwijze (methodiek enhulpmiddelen)
D. Literatuur enverwante onderzoekingen
E. Gegevens welke slechts na overleg aan derdenkunnenworden verstrekt.

A. Probleem3 aard en doel der

activiteiten

Een gezondebodem isvan essentieel belang voor plant,dier enmens als
drager van deverschillende levensvormen,leveranciervan voedingsstoffen,
afbraakmedium voor organische stoffen enals filtervoorwater.De Coördinatie-commissie voor demetingenvanRadioactiviteit en Xenobiotische
Stoffen (CCRX)heeft beslotenhet compartiment bodem op tenemen inhet
nationalemeetprogramma voor xenobiotische stoffen,naast lucht, oppervlaktewater,neerslag engrondwater.Het doelvanhetmeetprogramma ishet verwervenvan inzicht inhet voorkomen enhet gedrag vanxenobiotische stoffen
inde bodem.

B. Motivering en te verwachten effecten
Door periodieke bemonstering kanwordenvastgesteld of degehalten inde
grond aanxenobiotische stoffen afnemen, gelijkblijven,danwel toenemen
en of er transport naar diepere grondlagen optreedt.Het beperkte aantal
monsterpunten laat geen algemeen geldende conclusies toeover de bodemverontreiniging inons land,maar door de spreiding over bodemtypen,gebruiksvormen en immissieintensiteitenworden indicatiesverkregen over teverwachten
ontwikkelingen.

C. Werkwijze (methodiek en hulpmiddelen)
Inoverlegmet de Stichting voor Bodemkarteringwordenveelvoorkomende bodem'
typen geselecteerd. Hieropworden in totaal 40bemonsteringsplekkenuitgezet
bijverschillende gebruiksvormenen immissieintensiteiten. Debemonsteringsplekken zullen onder codenummer worden geregistreerd teneinde de betrokken
grondgebruikers tevrijwarenvoormogelijke nadelige gevolgenvan deresultatenvanhet onderzoek.
Erwordt bemonsterd in lagen tot een dieptevan 100en 200cm. Inhet begin
wordt tweemaalper jaar bemonsterd,met ingang vanhet derde jaar eenmaal
per jaar ofper tweejaar.Vijf jaar nahet beginvan debemonsteringen zal
worden beoordeeld of,respectievelijk opwelkewijze,het onderzoek zal
worden voortgezet.
Devolgende componenten worden bepaald:
- As,Cd, Cu,F, Hg,Pb en Zn
- organische halogeenverbindingen inclusief pesticiden enPCB's
- polycyclische aromaten (zomogelijk)
- nitraat
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HetInteruniversitairReactorInstituutonderzoektmetbehulpvande
niet-destructieveneutronenactiveringsanalyse inallemonstersdemetdeze
techniektebepalenelementen.
Hetonderzoekwordtuitgevoerd inopdrachtvandeministeriesvanLandbouw
enVisserijenvanVolksgezondheid enMilieuhygiëne,innauwesamenwerking
methetRijkskwaliteitsinstituutvoorLand-enTuinbouwprodukten (RIKILT),
deStichtingvoorBodemkartering (Stiboka),hetRijksinstituutvoorNatuurbeheer (RIN),hetRijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening (RID)enhet
InteruniversitairReactorInstituut (IRI).
Taakverdeling:
- Selectieenkarakteriseringvandemonsterplekken:IB,Stiboka,RIN,RID
-Bemonstering,monsterbehandeling,registratievanderelevantegegevens:
IB
-Analysevandemetnamegenoemdecomponenten:RIKILT
-Neutronenactiveringsanalyse:IRI
-Dataverwerking:IBinsamenwerkingmetdedatabankvanhetgrondwaterkwaliteitsmeetnetvanhetRID.

D.

Literatuur

Ontwerpmeetprogrammaxenobiotischestoffeninbodemengrondwater.

PROJECTBESCHRIJVING (Proj.nr.:351 )

DEEL3

Ramingvandekostenentijdvoordeduurvanhetproject
1980 t/m1984 (max.5jaar)
Geraamdetijd

cat.Ill 157

mndg

cat.II

20

mndg

cat.I

165

mndg

Geraamdedirectemateriele
kosten

ƒ

Omschrijvingdirectema-

autokosten
f 12.000,analysekosten ƒ 900.000,-

teriëlekosten
Beslagopofgebruikvan

912.000,-

bemonstering-voorbehandelinggrondmonsters

diensten/voorzieningen

Bijdragenvooren/ofinkomstendoorhetproject
Opmerkingen

personelekosten:subsidieMinisterievan
LandbouwenVisserij
analysekosten :subsidieMinisterievanVolksgezondheidenMilipuhygi'énp

PROJECTVERSLAG 1980
Instelling
Registratienummer

IB

Projectnummer

351

Projecttitel

Bodemmeetnetxenobiotische stoffen

Contactpersoon

ing.F.RiemVis

Projectleider

dr.W.vanDriel

Overige medewerkers
Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1985
1985
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
Kgg&S&SiJpgipBg^^

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopenjaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1980
Doorverschillende oorzakenontstond vertraging indevoorbereidingenvoorhet
Bodemmeetnet Xenobiotische Stoffen.Inmiddels zijndewerkzaamhedenhervaten
wordt gestreefd naareensnelle selectievanmonsterplekkeninoverlegmetRID
enStiboka.
B.C. Werkplan 1981
Realiseringvanselectie,eersteen

x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.

tweedebemonstering in1981.

PROJECTVERSLAG 19 80

Instelling

IB

Registratienummer
Projectnummer

899

Projecttitel

Diverseontwikkelingssamenwerking

Contactpersoon

dr.ir.K.W.Smilde

Projectleider
Overigemedewerkers

dr.ir.K.W.Smilde
ing. F.RiemVis, ir.G.J.Kolenbrander,
H.C.Vierveijzer

Tijdstipvanafsluiting

onbepaald

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

onbepaald

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigd« werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

"'Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergavevanachtereenvolgensi
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar

A. Veralag over 1980
(Sm)KolenbranderenSmildenamendeelaaneenmissie,bestaandeuitvertegenwoordigers vanhetIB,KIT (Brook)enIFDC (Ver.Staten:Vlek),naarhet
InternationalInstituteofTropicalAgricultureinNigeria.Hierwerdeen
projectdocumentopgesteldvoorhetdoorgenoemdeinstitutenteverrichten
onderzoekoverdeefficiëntievanstikstofinteeltsystemenindehumidetropenvanW.Afrika.Hetprojectistergoedkeuringvoorgelegdaandelandbouw
researchwerkgroep teradviseringaandefinancierendeinstantie,deDTH.
Inmiddelskoneenonderzoekervoorhetbodemvruchtbaarheidsonderzoek tenbehoevevanontwikkelingslandenwordenaangesteld.Hijzalineersteinstantie
hetonderzoek inNigeriaopzetten.
Alsdocent (Sm)werdweermeegewerktaande"InternationalPotatoCourse",
diejaarlijksdoorhetIACwordtgeorganiseerd.Deonderwerpenmeststoffen
enorganischestofwerdenbehandeld.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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(Vv)Bezoek regionale laboratoria
Pakistan
OpverzoekvandeFertilizerandPlantNutrition Service-FAO(deheer
M.Mathieu)werdeenachttal laboratoriainPakistan geïnspecteerd.Dit
eerstebezoek duurde tweemaanden.
Het verrichtewerk bestonduit:
1.Inspectievandeaanwezige apparatuur indelaboratoria.
2.Waarmogelijkhetreparerenvanapparatuurenhetopstellenvaneenlijst
voorvervangende apparatuurenonderdelenvanapparatuurdiegerepareerd
kanworden.
3.Hetgevenvaneenoverzichtvandealgemene toestandvandelaboratoria.
Nadatdeaanbevelingennaditeerstebezoek zijn afgehandeld zaleentweede
periodevanviermaandennodig zijnomte assisterenbijhetinbedrijf
stellenvannieuwe apparatuurenomteadviserenbijverbeteringvandeanalysemethoden.
Deze tweede periodeisalsvolgt voorgesteld:
Consultatievanvierwekenperhalf jaar;dezemaniervanwerkenbiedtnamelijkdemeestekansopsucces,omdat enerzijdsdevorderingenvandePakistanenmethetwerkenmetmoderne apparatuur stapvoor stap zullen gaan.En
omdat anderzijdsdeadviseur zichbeterkanvoorbereidenopeenaantalkortereperiodenmeteentussenpoosvaneenhalf jaardanopeenaaneengesloten
periodevanviermaanden.
(Sg)Sindsbegin augustus 1980verricht ir.M.A1Jabri (Indonesië)alsgastmedewerkeropdeAfdeling Scheikundevandegrond onderzoek over fosfaatin
grond.
Naasthetzichvertrouwd makenmetdeuitvoeringvanfosfaatonderzoekvoor
bemestingsadviseringvolgens enkele gangbaremethoden (OlsenenPw,uitte
breidentotBrayenCAL)voerthijookonderzoekuitterbestuderingvanhet
gedragvanbodemfosfaat ingrondsuspensies onder gevarieerde omstandigheden.
Hiertoe behoortookdebepalingvanfosfaatfixatiekarakteristiekenvangrond,
bedoeld omeenindruktekrijgenvandedoor fixatieintropische gronden
meestal sterk gereduceerde beschikbaarheid vanmeststoffosfaat voorplanten.
B. Versohenen

püblikaties

R.A. LeyderenK.W. Smilde, 1980.VerslagvaneenmissienaarhetU T Ain
verbandmeteenstikstof-onderzoekproject, 16pp.
C. Werkplan 1981
BegeleidingvanhetprojectinNigeria.Analysevangrond-engewasmonsters,
samenmethetKIT.Aanvullend onderzoek overdeorganische-stofhuishouding
(opbouw/afbraak;N-mineralisatie)ineenpot-enincubatieproef (Kol).

