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Cremer

Invloedvanhetonderwerkenvan
stroopdebodemvruchtbaarheid.
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Deinvloedoplangetermijnvan
stalmestophetproduktievermogen
vanizandgraslandendekwaliteit
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Waarderingvanveeljarigeorganische
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bemestingopklei-enzavelgrond
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onderinvloedvanhetweer.
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Onderzoeknaardebetekenisvandekalktoestandvandeondergrond.
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ir.J.Prummel

Bemestingvangrovetuinbouwgewassen
oplandbouwgronden.
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dr.ir.J.vanderBoon

Bestrijdingvanstipinappelsdoor
verbeteringvandewatervoorziening
envandecalcium-enboriumvoeding.
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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
vanEysinga

Bepalingvandeoptimalebemestingvan
deminderverbreidegroentenonderglas.
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Hoeveelheid enhoedanigheidvande
organischestofinverschillende
korrelgroottefractiesvandegrond,
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dr.ir.H.A.Sissingh

Incidenteelchemischonderzoekals
begeleidingvantoegepast
onderzoek,
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ir.J.Prummel

Verloopvandekalitoestand opbouwland.
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Diagnoseenvastleggingvanverschijnselenvangebrek enovermaat inlandentuinbouwqewassen.
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ir.P.Boekei

Invloedvandebodemstructuuropde
groeivangewassen.
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dr.ir.J.vanderBoon

Kweekmogelijkhedenvantuinbouwgewasseninpotteninverbandmet
bemestingsproeven.

dr.-ir.K.W.Smilde

Despoorelementenvoorzieningvan
plantenopveensubstraten.
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Deinvlondvandunnemestopdekalihuishouding enopdebotanischesamenstellingvangrasland.
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dr,ir.&•ArnoldBik

Bemestingvankasrozen.
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ir.J.H.Pieters

Bepalingvanhet tijdstipendehoeveelheid vanoverbemestingmetstikstofbijspruitkool.
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ir.P.Boekei

Onderzoeknaardebodemstructuurop
klei-enzavelgrondeninZuidwestNederland enoplössgrondeninLimburg.
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dr.ir.R.ArnoldBik

Bemestingsproblemenbijbloemisterijgewassen,

dr.ir.Th.J.Ferrari

Simulatievandestikstofhuishouding
vandegrond.

ir.P.Delver

Relatietussenkaliumgehaltevan
appelblad engrond.
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dr.A.J.deGroot

Onderzoeknaardemengendewerking
vangrondbewerkingswerktuigendoor
merktechnieken enactiveringsanalyse,
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dr.ir.R.Arnold.Bik

Deinvloedvansubstraat,vocijttoestandyandegrondèn bemesting
opdehoudbaarheid vancyclamen.

220

dr.ir.K.W,Smilde

Spoorelementproblemenindebosbouw.
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dr.ir.J.vanderBoon

Onderzoeknaardeperiodiciteit.vandestikstofopnamevanbloembollen,

222

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

Oplossingvanhetvraagstukvande
verwerkingvanmestoverschotten.

J.Postmus

Invloedvanstikstofopdegrasgroei
inhetvroegevoorjaar.

235

dr.ir.K.Dilz

Toetsingvan"de"landbouwkundige
waardevaninontwikkeling zijnde
-meststoffen.

242

dr.ir.J,vanderBoon

Deschadelijkheidvanmagnesiumgebrek
inbloembollenopduinzandgrond.

244

dr.W'.-vanDriel

Betekenisvandezware-metaalpontaminatievoordepiantevoeding.

245

dr.ir.J,vanderBoon

Bemestingenyochtyoorzieningyan
boomteeltgewassen inpotten.

246

dr.C.H.E.Werkhoven

Waarderingvan langzaamwerkende
stikstofmeststoffen.

247

dr.C.H.E.Werkhoven

NaderekarakteriseringvandebeschikbaarheidvanKenCavoorhei:
gewas,rekeninghoudendmethun
voorraad,naleveringenbeweging
naarhetworteloppervlak.

233
:

250

ir.G.J, Kolenbrander

Deinvloedvandegrondwaterstand
opdeverliezenvan stikstofen
enkeleandereplanteyoedendesroffen
inlysimeters.

25J

ing.C.H,vanHerwerden

Oriënterend onderzoek tenbehoeve
vaneenoptimaleuitvoeringyan
pot-enyakproeven.

253

ing.H.Loman

Beheersingvanhetkalkniveauinde
grond.

254

ir. S.deHaan

Toepassingsmogelijkhedenvanstedelijkeenindustriëleorganische
afvalstoffenalsmeststofengrondverbeteringsmiddel.

dr.A.J.deGroot

Zwaremetaleninfluviatieleen
marieneecosystemen,-

256

ir.P.Boekei

260

dr.ir.R.ArnoldBik

Structuurverandering onderinvloed
vanbouwplan,vruchtopyolgingen
grondontsmetting.
Onderzoekvanxysischeenchemische
kwaliteitvanhandelspotgronden.
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ir.C.vanOuwerkeik

Ontwikkeling vaneenvoudige
meetmethodenvoordestevigheid
vandetoplaagvangrassportvelden.
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ing.D.J.C.Knottnerus

Bestrijdingvanhetstuivenvan
grondenanderematerialenom
economischeenhygiënischeredenen.

264

ir.P.Boekei

Behoudenverbeteringvandestructuurvankleigrondendoororganische
bemesting.
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ir.C.vanOuwerkerk

Debetekenisvanverschillende
grondbewerkingssystemenvoor
hetbehoud ofdeverbetering
vanhetproducerendvermogenvan
degrond.
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ir.C.vanOuwerkerk

Invloedvandereologischeeigenschappenvandebovengrond opde
bewerkbaarheid,deberijdbaarheid
endegeschiktheidvoorrecreatief
gebruik.

*268

ir.J.Prummel

Veranderingenindefosfaattoestand
vanbouwland oplangetermijn.
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ir.L.C.N,delaLande
Cremer

3estrijdingvandestankvanmest
doorreguleringvandemicrobiologischeomzettingen.

275

dr.L.K.Wiersum

Bepalingvanhetzuurstofverbruik
vaneenwortelstelselgedurende
zijnontwikkeling.

277

dr.ir.J.vanderBoon

Kritischebewerkingvanresultaten
vanoudebemestingsproeveninde
groenteteeltindevollegrond.

279

dr.ir.R.ArnoldBik

Bemestingvangerbera.

280

ing.J.H.Schepers

Gedeeldestikstofbemestingbij
aardappelen.

282

ing.J.Ris

Onderricht inmethodenvanonderzoekenvanbewerkingderverkregen
resultaten.

283

ir.W.H.Prins

Invloedvandeveebezettingopde
stikstofbehoefteenhergroeisnelheid
vangras»

284

ir.W.H.Prins

Dehergroeisnelheidvangrasland
inafhankelijkheidvandezwaarte
vandevoorafgaandesnedeenvande
hoogtevandevoorafgaandestikstofgift.

285

dr.ir.K.Dilz

Invloedvanstikstofhoeveelheid
opontwikkeling,opbrengstenkwaliteitvanmais.

286

dr.ir.K.Dilz

Bemestingswaardeentoepassingsmogelijkhedenvanvloeibaremeststoffen,inhetbijzondervanmeststofoplossingen.

287

dr.ir.K.Dilz

Deinvloedvangroeiregulatorenen
gewasbeschermingsmiddelen ophet
metstikstofbemestingtebereiken
opbrengstniveauvangranen.
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ing.G.H.Arnold

Invloedvandestikstofbemestingop
deopbrengstendebakkwaliteitvan
tarwe.

289

ing.G.H.Arnold

Dewerkingvankalkammonsalpeter
(magnesiumhoudend)inverbandmet
demineralesamenstellingvangras
onderomstandighedenvanhoge
K-aanvoer.
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ir.W.H.Prins

Hetgroeiverloopvangraslandende
stikstofreactie gedurendehetseizoen.

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.
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dr.ir.K.Dilz

Invloedvanhetgebruikvangrotehoeveelhedendierlijkeorganischemestbij
deverbouwvanmaisopdestikstofbehoef-tevanhetgewasenopdeindringingvan
voedingsstoffen inhetbodemprofiel.

295

ing.D.J.C.Knottnerus

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

296

dr.ir.K.W.Smilde

Bruikbaarheidvanrioolslib alssubstraatvoorloofhoutsoorten.

297

dr.L.K.Wiersum

Metingvandoorvoersnelhedenvanmineralen (ionflux)enwateraanhetworteloppervlak.

299

ing.F.RiemVis

Betekenisvanhethumusgehaltevoorde
kwaliteitvandetoplaagenvandegrasmat van sportvelden.Kwantitatievebenaderingvandebeheersingvanhethumusgehalte.

300

ing.F.RiemVis

Stikstofbemestingvangrassportvelden;
hoeveelheid,verdelingoverhetseizoen
enmeststofvorm.
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ing.F.RiemVis

OnderzoeknaardeoptimalepHendeoptimalefosfaat-enkalivoorzieningbijaanlegenonderhoudvangrassportvelden.
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dr.R.G.Gerritse

Verplaatsingenmineralisatievanorganischefosforverbindingenuitstalmesten
gierindegrond.

"303

drs.H.G.vanFaassen

Laboratoriumonderzoek gerichtopeenoptimalewinningvanmicrobiëlebiomassauit
mest.

"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

dr.ir.K.Dilz

Deinvloedvandehoeveelheiden
defrequentievantoepassingvan
dierlijkemestopheteffectvan
eenrijenbemestingmetfosfaatop
snijmais.

311

ing.J.H.Schepers

Deteeltvanmaismeteenvoorgewas.

313

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

Optimalebemestingvanbloemisterijgewassengeteeldonderglasinrotatiemetgroentegewassen.

314

dr.ir.K.Dilz

Vaststellingvandebehoefteaan
kunstmeststikstofvanbrouwgerst.

315

ing.A.Das

Onderzoeknaardeoorzaakvaneen
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

Opkweekvanlaanbomen insteenwol.

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.

dr.ir.K.W..Smilde

Onderzoeknaardemogelijkhedenvanbladanalyset.b.v.debepalingvandemeststofbehoeftevoordeaardappelteelt inontwikkelingslanden.

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

ing.J.Ris

Onderzoeknaardeefficiëntievandevoorjaarsgiftkunstmeststikstofopbouwland.

""335

dr.H.vanDijk

Organischestikstofverbindingeninmesten
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
hetgewasvoorhetinjecterenvandunne
mestopbouwland.
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339

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

Debehoefteaankunstmeststikstof
vangrasland onderinvloedvanhet
jaarlijksgebruikvandunnemest
vanrundveeenvankippen.

340

drs.M.vanNoordwijk

Werkzaamheden t.b.v.verbeteringen
vernieuwingvanmethoden ingebruik
bijhetwortelonderzoek.

341

ing.J.Ris

Opstellingvaneenadviesschemavoor
destikstofbemestingvanbouwland
opbasisvanresultatenvangrondonderzoek.

342

dr.ir.K.W.Smilde

Nederlands-Voltaansesamenwerking
binnende"ServiceNationaldesSols"
vanBoven-Volta.

343

dr.ir.H.A.Sissingh

Methodenvangrondonderzoek tenbehoevevanhetfosfaatbemestingsadviesvooréénjarigegewassenintropischeontwikkelingslanden.

344

ir.P.Boekei

Bewerkbaarheidvandegrond inhet
voorjaar inrelatiemetvochtgehalteenvochttransport.

345

ir.P.Boekei

Heteffectvanprikrollenvangrassportvelden.

346

ir.C.M.J.Sluijsmans

Vergelijkendbodemvruchtbaarheidsonderzoekbijgangbareenalternatief
geleidebedrijfsvoering.

347

ir.L.C.N,delaLande
Cremer

Toedieningvandrijfmestinenop
grasland.

>4fc

drs.H.G.vanFaassen

899

ir.R.Reuderink
m.i.v. 1-1-1980dr.ir.

Invloedvanchemischegrondontsmettingopdepersistentievanandere
bestrijdingsmiddelenindegrond.
Diversenontwikkelingssamenwerking.
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233,(284),(290)
ir.W.H.Prins
283,284*, 290*, 291,309*

16

ir. J.Prummel
ing. G.J.G.Rauw
ing. F.RiemVis
ing. J.Ris
ing. J.H.Schepers
ir.C.M.J.Sluijsmans
dr.C.H.W.Werkhoven

95*,97,145,(163), 183,268*,
(330)
(280), (284), (290),292
299, 300,301,(899)
(53).98,139*, 282*, 334*,341
280 ,(286), (287),
346*
246,247

AFDELINGBEMESTINGINDELANDBOUW
dr.ir.J.vanderBoon
dr.ir.R.ArnoldBik
ing.A.Das
dr.ir.P.Delver
ir.J.H.Pieters
ir.J.P.N.L.RoordavanEysinga
ir.H.Niers

149, 196,221,245,227*,319
321*,
(189),202,211,218,260,279
315, (319), (321),326,(329)
75, 111,216,305,327
204, (277)
165, (189),313,318
(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

17

1.INLEIDING

Vandein1979afgeslotenprojecten,217,242,303en311verschijnt
indezebundelhetlaatsteverslag.
Denieuweprojecten344t/m348,waarvanindezebundelvoorhet
eerstplannenverschijnen,zijnindeinhoudsopgaveaangeduidmethet
teken+.Vandezeprojectenisbehalveeenprojectverslag,ookeen
projectbeschrijvingopgenomen.
Definanciëlegegevenszullenwordenopgenomeninhet"Financieel
verslag 1979derprojecten"vanhetIB.
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2.PROJECTVERSLAGEN 1979en-PLANNEN 1980

PROJECTVERSLAG 19 79

Instelling

IB

Registratienummer

443

Projectnummer

2

Projecttitel

Invloedvanvochtgehalteendichtheidop
dereologischeeigenschappenvandegrond

Contactpersoon

ir.C.vanOuwerkerk

Projectleider

ir.C.vanOuwerkerk

Overigemedewerkers

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

Tijdstipvanafsluiting

1984

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1969
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 1979
Deserielaboratoriumbepalingenaanaggregatenafkomstiguithetzaaibed
1978vandeproefveldenIB0007,IB0011 (Marknesse)enWs38 (Westmaas)kon
dankzijdemedewerkingvandeheerD.C.Kerstens (Buitendienst IB)worden
voltooid.Methetverwerkenvandegegevenswerdengoedevorderingengemaakt.
DoordeheerA.Toussaint,stagiairvandeH.A.S.te's-Hertogenbosch,
werdvan 1januaritot 1meigewerktaanhetonderzoeknaardekwaliteitvan
deaggregatenvanhetindeherfstvan 1978ophetproefveldWs38 (Westmaas)
verkregenzaaibedvoorwintertarwe.Het verslagoverditonderzoekkwamin
conceptgereed.Erwerdeennotageschrevenoverhetgebruikvandevolumemetervoorbodemaggregatenenvandedaarbijtoegepaste impregneertechniek;
dezenotazalinhetvoorjaarvan 1980verschijnen.
HetmeetbereikvanmetBlokzijlzand gevuldepF-bakkenbleektekunnenwordenvergroot totpF2,3a2,5doorophetzandeen 1,5cmdiklaagjekaolien
aantebrengenendezuigspanning teverhogenm.b.v.eenwaterstraalluchtpomp.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad n r .

van d^OXiQQïïïïö^XDÖeSDÖSffiKSSSKi'projectverslag 19

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 443
Projectnummer
: 2
De V ö l k n e r - b u i s t e n s i o m e t e r s (met kwikmanometer) werden in h e t l a b o r a t o r i u m
u i t v o e r i g beproefd en i n orde bevonden. De TFDL-tensiometers (met p r e s s u r e t r a n s d u c e r ) b l e k e n m o e i l i j k h a n t e e r b a a r en voor veldwerk minder g e s c h i k t t e
z i j n ; de e x p e r i m e n t e e r f a s e i s e c h t e r nog n i e t a f g e s l o t e n .
B. -

C. Werkplan 1980
HetschrijvenvaneenpublikatieinhetEngelsoverhetgebruikvandevolumemetervoorbodemaggregatenenvandedaarbijtoegepaste impregneertechniek.
Rapporteringoverdein1978en 1979uitgevoerde laboratoriumbepalingen
m.b.t.hetdroogvolumegewichtendestabiliteitvanaggregatenvanzaaibeddenvoordiversegewassenoptweegrondsoorten tegenuitwendigemechanische
druken (kunstmatige)regenslag.
Begeleidenvandooreenstagiair (3maanden)uittevoerenlaboratoriumonderzoeknaarhetvolumegewichtendestabiliteitvandeaggregatenvanzaaibeddendiezijnontstaannauniformebehandeling (wintervoorploegenenzaaibedbereiding)vanhetproefveldWs38teWestmaas,waargedurende8jaardrie
grondbewerkingssystemenzijnvergeleken.

PROJECTVERSLAG 19 79
Instelling

IB

Registratienummer

448
10

Projectnummer

Projecttitel

Rizosfeerdynamiek;afgifte van organische
stoffen door dewortels,specificiteit
vanmicroorganismen t.o.v.bepaalde gewas
senmede inverband met vruchtwisseling

Contactpersoon
Projectleider

drs. G. Jager

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1980

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1973

cat.Ill
Nog benodigde werktijd

25

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd
x)
Voortzetting

mndg

cat.II

mndg

ongewijzigde voortzetting

&ssaHÄk8BSffl2ism
aeüKSKö^^^K&któgkxs
Beknopte weergave van achtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1979
Er isgeen tijd aan dit project besteed.
B. -

C. Werkplan 1980
Publiceren, indienmogelijk.

x

^Doorhalenwat niet van toepassing i

s.

cat.I
mndg
mndg

PROJECTVERSLAG 1979
Instelling

IB

Registratienummer

450

Projectnummer

12

Projecttitel

Ontwikkeling van een m i c r o b i o l o g i s c h e b e palingsmethode voor b e s t e n d i g e een a a n t a s t b a r e o r g a n i s c h e s t o f i n de grond

Contactpersoon
Projectleider

d r . H. van Dijk

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

1980

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

1972

cat.Ill
Nog benodigde w e r k t i j d

5

Aanvankelijke raming gehele
looptijd
'Voortzetting

cat.II

cat.I

mndg

mndg

mndg

mndg

mndg

mndg

ongewijzigde v o o r t z e t t i n g
M^Xd±gHX£}^XXS©ffi5a5!SKKtaa^^D^5apSKiöBK
dafkS$E§ö®D^S£R}ÖSSk}&

Beknopte weergave van a c h t e r e e n v o l g e ns:
A. Verslag afgelopen j a a r
B. Verschenen p u b l i k a t i e s
C. Werkplan komende j a a r

A. Verslag over 1979
Aan d i t p r o j e c t werd n i e t gewerkt.
B. -

C. Werkplan 19SO

x

In 1980 z a l h e t e i n d r a p p o r t v e r s c h i j

nen.

' D o o r h a l e n wat n i e t van t o e p a s s i n g i

s.

PROJECTVERSLAG 19 7 9
Ins t e l l i n g

IB

Registratienummer

452

Projectnummer

14

Projecttitel

Deinvloedvanorganischebemestingop
deafbraakvanbestendigehumus

Contactpersoon

J.W.Dalenberg

Projectleider

drs.G.Jager

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

cat.III
Nogbenodigdewerktijd
Aanvankelijke raminggehele
looptijd

x)Voortzetting

10

mndg
mndg

80

cat.II

cat.I

mndg

mndg

mndg

mndg

ongewijzigdevoortzetting

<Mf$ädKEdSsmJfcöääöä$g$äg£
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
A. Verslag

over 1979

Degeringeprimingdieteweegwordt gebrachtdoorkleinehoeveelheden glucose
toetevoegenaangrond diemet '^Cgemerkteorganische stofbevat,blijkt
niet tewordenveroorzaaktdooreenextraafbraakvanorganische stof,maar
dooromzettingen inde levendebiomassa.
Metkleinedosescellulose,glutamaat entarwestromeel zijngrotereen
langeraanhoudendepriming-effectenverkregendanmet glucose.Dehoeveelheden ^C02diehierextravrijkomenbovenhetbasaalmetabolisma zijnechter
nietzogrootdatzenietuitdebiomassaafkomstig zoudenkunnenzijn.Hetzelfde treedtopnatoedieningvan350mgdroogrioolslibaan35gvaneen
zavelgrondmetgemerkteorganische stof.Overeenperiodevan42dagentrad
eenprimingopvan14%.
Perliet isalsdragermateriaalvoordit typeproevenminder geschikt.In
hetinwendigevanhetperlietkaninoplossing gemerkt substraatachterblijven,datbijtoedienenvanhet toetssubstraatvrijkomt enaanleiding geefttot
hetontstaanvanartefacten.Omdeze tevermijdenmoethetperlietuitgespoeld
worden.Nacentrifugerenwordtdeuitgespoeldemicrobenmassateruggezetende

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis,

Vervolgbladnr.l

van(JpStoaofiffiBÓesSÖeseÖffiffidffiSöS/projectverslag1979

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :452
Projectnummer
:14
extraafbraakdieoptreedtnatoevoegenvansubstraatlijktweernormaal.
Dateenmet '^Cgemerktebiomassabijtoedieningvanongemerkt,goedaantast
baar substraatalsvoornaamstedonorfungeertvan C,dienaverademingals
'^C02aandedagtreedt,blijktuitdevolgendeproeven:
1.Verdunningvandegemerktebiomassa ingemerktegrondmetgoeddeelsongewerktebiomassaleiddenatoedieningvansubstraat toteengeringerehoeveelheidextra '^CO?.Zogaf400mgtarwestromeeltoegediend aan 15ggemerkte
grond 52%meer '^(X^.Werd ineenzelfdehoeveelheid grondnieuwebiomassabijgekweektdoortoevoegingenvolledigeafbraakvan2400mgglucoseof2400mg
Na-glutamaatenwerddan400mg tarwestromeel toegevoegd,danbleekdeextra
'^C02~produktieslechts41%(naglucose)en20%(naglutamaat)tebedragen.
(Denieuwvormingvanbiomassauitglucoseisvermoedelijk geringerdandieuit
glutamaat,vandaarhetverschil.)
2.Desamenhangtussendegroottevandebiomassaendegroottevandeextra
afbraak (primingeffect)bijeenzelfdegroottevansubstraat-toedieningblijkt
ookuitdevolgendeproef.Eenmet '4cgemerktebiomassaisgekweektinvloeistof (pH7,2),daarnaafgecentrifugeerdenenkelemalengewassenmeteenoplossingvanvoedingszoutenomallesporenvanactievevoedingsoplossingen
metabolietenteverwijderen.Deafgecentrifugeerdebiomassa isdaarnagesplitstindrieporties,waarvandehoeveelhedenzichverhoudenals 1:2,7:7,8.
Iedereportiebiomassaontving20mgglutamaat.Deextrahoeveelheid '4c02
bedroeg8,3,30en70%.Ditwijsterop,datdebiomassaenvooraldehoeveelheidhiervanbepalendkanzijnvoordegroottevanhetprimingeffect.
B.-

C. Werkplan 1980
Het isaangetoond,datlevendebiomassakanfungerenalssubstraatdathet
primingeffectmeeveroorzaakt.Aangetoondmoetnog,datnatuurlijkesubstratendeafbraakvangemerktehumuskunnenstimulerenzonderdatgemerktebiomassaalssubstraatverstorend optreedt.Daartoezalingronddiemet '^Cgemerkteorganische stofbevatdegemerktebiomassazoveelmogelijkwordengedecimeerd envervangendooreenongemerkte.Alstoegevoegd substraat (ongemerkt)eenflinketoenamevan '^C02bewerkstelligt,duidtditopeenafbraak
vangemerkthumusmateriaal.
Toegevoegd zullenwordeno.a.cellulose,stromeel,luzernemeel,gemalen
meste.d.
Verderzalgetrachtwordenhetrizosfeereffectnatebootsendoorcontinu
kleinehoeveelhedenopgelostengoedaantastbaarmateriaal toetevoegen.Ook
hierwordtvoorafdegemerktebiomassavandegrondvervangendooreenniet
gemerkte.

PROJECTVERSLAG 1979
Instelling

IB

Registratienummer

458

Projectnummer

22
Verband tussenbodemstructuur enwortel-

Projecttitel

ontwikkeling

Contactpersoon
Projectleider
Overigemedewerkers

dr.L.K.Wiersum
K.Harmanny

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1971

cat.Ill
\2

cat.II

Nogbenodigdewerktijd

20

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

85

mndg 175 mndg

'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

cat.I

- mndg
100mndg

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Onderditprojectmetzijnzeerruimestrekkingwordteenaantaluiteenlopende
werkzaamhedenondergebracht.
TenbehoevevaneenopinvitatiegehoudenlezingopdeISHS"Conferenceon
mineralnutritionandfruitqualityoftemperatezonefruittrees",van2-7
aprilinCanterbury (U.K.)gehouden,werdgetrachtdebestaandekenniszo
goedmogelijk samentevatten.Binnenkortkandepublikatieverwachtworden.
Hetfeit,dathetinstituutvertegenwoordigd isindestuurgroep "Onderzoek
BomeninStadsmilieu"heeftertoegeleidaandachttebestedenaandevariaties
indoorlatendheidvoorwatervanboomwortelsgedurendeennaeendroogteperiode.Ditjaarwerdendeinoriënterendonderzoekverkregenresultatenmetes
(Fraxinus) nogeensnaderonderzocht.
Inproevenmetinzandgekweektejongeboompjesbleek,datdedalingindoor
latendheidvoorwatervandewortelspasgoed inzetvanafhetmoment,datde
verdampingvanhetbladachteruitgaat.Na2-3dagenwatertekort laathetwortelstelselnogmaar 1/3-1/5vandeoorspronkelijkehoeveelheiddoor.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad n r . 1

van &8&X&3ŒHi£K£k?^

1979

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :45g
Projectnummer
:22
Herstelvandedoorlatendheidtothetoorspronkelijkeniveauduurtminimaal
eenweekenvaaklanger.Hiermeewerddeeerderverkregenindicatiebevestigd.
B.C. Werkplan 1980
Hetverwerkenenpublicerenvandegegevens.Beëindigingvanhetproject.

PROJECTVERSLAG 19

79

Instelling

IB

Registratienummer

462

Projectnummer

29

Projecttitel

Derolvansynthetischeennatuurlijke
metaalchelatenbijdevoedingvande
plant

Contactpersoon
Projectleider

dr. W.vanDriel

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1970
cat.Ill

cat.II ' cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting
biggeffi&^gteßgXXSQX^^

dsÊÉOÉCÉemÜlaeë^^
Beknopteweergavevanachtereenvolgei

cis:

A.Verslagafgelopenjaar
B. Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Nietaangewerkt.
B. -

C. Werkplan 1980
Samenstelleneindverslag.

x

'Doorhalenwatnietvantoepassingi

5.

PROJECTVERSLAG 19 79

Instelling

IB

Registratienummer

463

Projectnummer

31

Projecttitel

Invloedvandekalktoestand opdestructuurvankleigronden

Contactpersoon

ing.A.Pelgrum

Projectleider

ir.P.Boekei

Overigemedewerkers

H.Buma

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1966
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 1979
Ditonderzoekbeoogtdebetekenisvandekalktoestandvoordemetdebodemstructuursamenhangendeeigenschappenvandegrondtebestuderen,alsmedede
toepassingsmogelijkhedenvancalciumsulfaathoudendeafvalstoffennategaan.
OphetbekalkingsproefVeldteWijnandsradewerdookditvoorjaaropdebekalkteobjectenminderverslempingeneenbetereopkomstvandesuikerbieten
waargenomen.Debetekenisvandekalktoestandvoordebewerkbaarheid inhet
voorjaarisnogweinigduidelijk.Hoewelelderseengunstigeffectwerdgevonden,wasopditproefvelddetoplaagvan5cmopdebekalkteobjectennaeen
paardagendroogweervochtigerenmindergoedbewerkbaardanopniet-bekalkte
veldjes.
Erwerdveelaandachtbesteedaandebetekenisvankalkinhetmodernebedrijf.VoorledenvandebeheerscommissievandeStichtingNed.Kalkbureau
werddaarovereeninleidinggehoudenentenbehoevevaneendiscussieoverhet
bekalkingsadvies indeCommissieBemestingBouwlandwerddaarovereennotageschreven.Daarinisdeinvloedvandekalktoestand opdeverschillendestrucx

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr. 1 van

projectverslag1979

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :463
Projectnummer
31
aspectenbesproken,waarbijvooral isgewezenopdebetekenisvandeCa-ionen
indebodemoplossing ende bezettingvanhetsorptiecomplexdaarbij.GeblekenisdatbijpH-waardenbeneden7vrijwelgeenCa-ionenindebodemoplossing
aanwezigzijnen danbestaatdekans datzichmeerandere ionenzoalsNa,
K enMgaanhetcomplexbinden.Destructuurvandegrondzoudaardoorongunstigwordenbeïnvloed.HandhavingvaneenpH-KClbovende7opklei-enzavelgrondenlijktdaaromgewenst (fig.31-1),medegezienhetfeitdatduidelijk
hogereeisenaandeconditievandegrondwordengestelddoordemoderneontwikkelingen indelandbouw,waarbijaantoenemendemechanisatie,veranderingen
inbouwplanmetgrondontsmettingenaardappelopslagbestrijding,nieuweteelttechnieken,dubbelteeltenindeakkerbouwenkunstmatigeberegeninggedacht
moetworden.Inverbandmetdezefeitenlijktherzieningvanhetbekalkingsadviesnoodzakelijk.
Hetuitvoerigrapportoverderesultatenvanonderzoeknaardeinvloedvan
dekalktoestand opeenaantalbodemfysischeeigenschappen,datdelaatste
tientallenjarenwerdverricht,kwamnagenoeggereed.

B. Verschenen

publikaties

P.Boekei,1979.Gewenstekalktoestand i.v.m.debodemstructuur.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Internverslag.

C. Werkplan 1980
Afwerkingvanhetrapportoverdeinvloedvandekalktoestand opdestructuur
vankleigrondeneninpassingvanderesultatenvandatonderzoekinhet
adviesoverkalkbemesting.

Vervolgblad nr.

tBg^projectverslag 1.979

i. van

Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer : 463
Projectnutnmer
: 31

structuur
(visueel beoordeeld)
1r/—\
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Fig.31-1.Gemiddeldverloopvandeactuele structuur indejaren 1960-1978
bijverschillendekalktoestanden.
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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

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
Doelvandezein1961opbraakgehoudengrondaangelegdeproevenishetbestuderenvanhethumusverloop (afbraakenopbouw)onderinvloedvanverschillende
soortenorganischmateriaal.

A. Verslag over 1979
Geenmededelingen.
B.-

C. Werkplan 1980
Ongewijzigdevoortzettingvanhetonderzoek.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

PROJECTVERSLAG 1979
Instelling

IB

Registratienummer

468
43

Projectnummer

Projecttitel

Contactpersoon
Projectleider
Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

Betekenisvanorganischemeststoffenvoor
destikstofvoedingvandegewassenende
humushuishoudingvandegrond

ir.S.deHaan
ir.S.deHaan
ing.J.Lubbers
1985
1975

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 1979
Algemeen. Vanonderditprojectvallendeenandereproevenismateriaalverzameldvooreeninleidingopdenajaarsvergaderingvanhet"VerbandDeutscher
Landwirtschaftlicher Untersuchungs-undForschungsanstalten"teGiessenover
hetopbrengstniveaumetenzonderorganischebemestingaandehandvanresultatenvanlanglopendeNederlandseproeveninzakeorganischebemesting.Detekst
vandezeinleidingwordtgepubliceerd in"LandwirtschaftlicheForschung (Sonderheft36,1980).

Sinds 1944 lovende proef met verschillende

stalmestgiften

op eenoude

veenkolo-

niale grond. Ing.J.LubbersbrengtvanderesultatenvanditproefveldjaarlijksverslaguitindeJaarverslagenvandeProefboerderijenteBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde.In1978washetproefgewas suikerbieten,waarvandemaximumopbrengstdoorstalmestweeraanzienlijkwerdverhoogd.In1979
washetproefgewaswintertarwe,waarvandeopbrengstgegevensnognietbekend
zijn.
x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer : 468
Projectnummer
:43
Sinds 1945 lopende proef met stalmest op een kalkrijke
zavelgrond in de Noordoostpolder. Vanderesultatenvanditproefveldisvoordelaatstemaalverslaguitgebrachtineenartikelin"Bedrijfsontwikkeling"vanoktover1976,
gevolgddooreen"Repliek"in"DeBuffer"vanjuli 1978n.a.v.een"Commentaar"
vandr.Henkens.In1978werdopditproefveld gerstverbouwdenwasheteffect
vanstalmestopdemaximumopbrengst,zoalsbijgranengebruikelijk,zeergering.In1979washetproefgewasaardappelen.
Sinds 1952 lopende proef met verschillende
vormen van organische bemesting
(stalmest, VAM-compost, Dano-compost, zuiveringsslib
met een laag en met een
hoog gehalte aan zware metalen, turfmolm, groenbemesting) op een zware rivierkleigrond. Ondankseenverviervoudigingvandeorganische-meststofgiftensinds
1974(tot12tonds/ha/jaar)werdookin1978metaardappelenalsproefgewas
hetvrijlage (metkunstmest)bereikbaremaximaleopbrengstniveaudoorgeen
derorganischemeststoffensignificantverhoogd.In1979washetproefgewas
suikerbieten.
Sinds 1911 lopende proef met wel en geen stalmest op bebouwde en niet bebouwde
zavelgrond. Hetgaatindezeproefvooralomhetverloopvanhethumusgehalte.
In1911wasdit1,99%enin1978vooronbebouwd (=zondergewassen)zonderstalmest 1,48%;id.metstalmest (15t/ha/jaar) 1,96%;bebouwd zonderstalmest,
1,74%enid.metstalmest2,28%.
Sinds 1951 lopende proef over humusvorming uit tuinturf en plantenwortels,
in
verschillende
hoeveelheden (4) en combinaties (16) toegediend aan braakgehouden zavelgronden (4) met door afslibbing verkregen verschillen
in gehalten aan
afslibbare
delen. Hetvoornaamsteresultaatistotdusver,dathethumusgehalte
pereenheidplantensortels (1600kg/ha/jaar)met0,20%enpereenheidtuinturf (4800kg/ha/3jaar)met0,67%isverhoogd,endatergeeninvloedisvan
deorganische-stofsoortenopelkaarenooknietvanhetgehalteaanafslibbare
delen.
Proef inzake humusvorming uit vijftien
verschillende
organische produkten, die
in de periode 1965/74 tienmaal zijn toegediend aan een zand- en een kleigrond.
Opvoorstelvandedirectiewordendejaarlijksgenomengrondmonstersvanaf
1977bewaardomgelijktijdigaanheteindevandeproef (1984)ophumus-en
stikstofgehaltenonderzochtteworden.
Proef inzake effect van de grondsoort op humusvorming. Indezeproefiséén
organischprodukt (grasmeel)indeperiode 1966/75tienmaal toegevoegdaan36
verschillendegrondsoorten.Opvoorstelvandedirectiewordenookvandeze
proefdejaarlijksgenomengrondmonstersvanaf 1977bewaardvoorgezamenlijk
onderzoekaanheteindevandeproef (1985).
B. Verschenen

publikaties

J.Lubbers.ResultatenvanhetstalmestproefveldIB0061opdeproefboerderij
"GeertVeenhuizenhoeve"teBorgercompagniein1977.Jaarverslag 1977ProefboerderijenteBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde,blz. 130-135.
C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetonderzoekenrapportageresp.publikatievanresultaten.
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Invloedvan hetonderwerkenvanstroop
debodemvruchtbaarheid

Contactpersoon

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Projectleider

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Overigemedewerkers

L.vanderVeen

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

onvoorzien (veeljarigonderzoek)
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

lis^mmm^sMMum
^UM£^SgSMmMM^£$M^MSSSX^Mpm
definitievebeëindiging

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
OverhetonderwerkenvanstrowordenaanhetIBgeenproevenmeerverricht.
Welwordenoverditonderwerpregelmatiglezingengehoudenvoorlandbouwverenigmgen.
B.-

C. Werkplan 1980
Overditprojectzijnongeveer 15publikatiesverschenen.Overwogenwordt
terafsluitingnogeenrapport teschrijvenmeteenbeknoptebeschrijvingvan
degenomenproeven endeuitslaghiervan.

•^Doorhalenwatnietvantoepassingi

s.
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Instelling

IB

Registratienummer
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Projectnummer
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Projecttitel

Deinvloed oplangetermijnvanstalmest
ophetproduktievermogenvanzandgraslandendekwaliteitvandezode

Contactpersoon

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Projectleider

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Overigemedewerkers

L.vanderVeen

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1973
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
'Voortzetting

2gn^SBSa@SSÖea&5SS£gg$$£gg
&eëÈöös8ÉQgögï02BOTS«e&£Èö&[^
definitievebeëindiging

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar
Overdehoofdmootvandezeproef (1899-1970)werdreedsgerapporteerd inde
AnnalesAgronomiquesvolume27,no's5+6,1976,biz.1007-1026.

A. Verslag over 1979
Geen
B.-

C. Werkplan 1980
Rapportageperiode 1970-1972,eenaangepasteproef.

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

5.

PROJÉCTVERSLAG 19 79

Instelling
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Waarderingvanveeljarigeorganische
bemestingopzand-endalgrond

Contactpersoon

ing.J.Lubbers

Projectleider

ing.J.Lubbers

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1985

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1971
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 1979
Hetprojectdientomvasttestellenwelkevormenintensiteitvanorganische
bemesting indepraktijkkanwordentoegepastentotwelkeopbrengstensaldiverhogingendezeleidtbijgeregeldetoepassing.
IB 0053. Inditproefveldwordenopzandgrondtienverschillendintensieforganischbemestehoofdobjecten,metdaaroverheenvijfN-trappenophethoofdgewas,vergeleken.DeheerJ.Clevers (Stagiair)schreefeensamenvattendverslag"Verslagpermanente stalmeststoppelgewassenproefveldPO 168teHeino
1941-1977"overditproefveld.Hetgemiddelderesultaatmetaardappelen,
steedsomdedriejaargeteeld ineenrotatiemetwinterroggeenhaver,staat
intabel49-1.Deindeling intweeperiodenvandezetabelhoudtverbandmet
eenonvoldoendemagnesiumvoorzieningentelagestikstoftrappentot1955,
waardoordeoptimakunnenzijnbeïnvloed.Indeeersteperiodekwamenvijfmaalaardappelenvoorenindetweedeperiodezevenmaal.Eriseenopmerkelijkverschiltussendeoptimavandebeideperioden.

x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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TABEL49-1.GemiddeldemaximaleopbrengstenenoptimaleN-giften voorde
aardappelknolopIB0053.
Object

Hoofdgew.stm.,st.gew.
stm.,st.gew.afoogsten
Hoofdgew.stm.,st.gew.
geenstm.,st.gew.afoogsten
Hoofdgew.geenstm.,st.gew.
stm.,st.gew.afoogsten
Hoofdgew.geenstm.,st.gew.
stm.,st.gew.onderploegen
Hoofdgew.geenstm.,st.gew.
geenstm.,st.gew.onderploegen
Hoofdgew.geenstm.,st.gew.
geenstm.,st.gew.afoogsten
Hoofdgew. lxper3jaarstm.
(vooraard),st.gew.geen
stm.,st.gew.afoogsten
Hoofdgew. lxper3jaarstm.,
(vooraard.),geenst.gew.
Hoofdgew.stm.,geenst.gew.
Hoofdgew.geenstm.,geen
st.gew. (nulobject)

Periode 1941 t/m 1955

Periode 1956t/m 1977

kg/areknol

kg/areknol kg/haN

kg/haN

378

50

488

145

379

119

479

138

352

99

468

175

373

60

485

152

353

102

468

170

336

123

459

181

337

67

469

151

340
331

69
65

469
464

148
137

307

106

458

183

hoofdgew.=hoofdgewas;st.gew.=stoppelgewas;stm.=stalmest
Degegevenhoeveelhedenstalmestzijnvooraardappelen30ton/ha,voorgranen
enstoppelgewassen20ton/haperkeer.
IB 6256. Opdezevakkenproefmetvijfobjectenuitveldproef IB0053 (PO168)
werd in1978alseerstegewaszomergerstgeteeld.Deresultatenstaanintabel
49-11.
Ophetdaarvoor inaanmerkingkomendeobjectwerdaandezomergerst 20ton
stalmest/hagegeven.Destoppelknollen,welkevoordezomergersthaddenmoeten
wordengeteeld,zijndoorhetoverbengenvandeobjectenuitgevallen.Het
object"hoofdgewas stalmest,geenstoppelgewas"gafhetbesteresultaatvoor
dekorrel,maarnietvoorhetstro.DeN-besparing bijdekorrelwasvoordit
objectookhetgrootst,bijstrowasditniethetgeval.
IB 6105. Opvijfverschillend intensieforganischbemestehoofdobjectenin
dezevakkenproef (ontstaanuitveldproefPr 1437)metzandgrondwordenelk
jaarN-trappenaangelegdophethoofdgewas.Deresultatenvan 1978metzomergerststaanintabe.1-49-III.Voordeaardappelenin1976was30tonstalmest
perhagegevenen-veerdestoppelknollenindeherfstvan 197720ton/ha.De
ondergespitte stoppelknollenopdedesbetreffendeobjectengevenin1978dus
eendirecteffecttezien,heteffectvandestalmest isnawerking.Erzijn
weinigverschillen inopbrengst.DeN-besparing tenopzichtevanobject 1(nulobject)bedraagtbijde"korrelvoorobject273kg/haenvoorobject446kg/ha.

projectverslag 1979

Vervolgbladnr. 2 van<$geteèü$
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :473
Projectnummer
:49

TABEL49-11.Maximaledrogestofopbrengsten enoptimaleN-giftenvanzomergerst
in1978.

Object

Max.opbr.kg/are
korrel

Hoofdgew.geenstm.,geenst.gew.
Hoofdgew. lxper3jaar30tonstm./ha
(vooraard.),geenst.gew.
Hoofdgew.stm.,geenst.gew.
Hoofdgew.geenstm.,st.gew.geenstm.
st.gew.onderspitten
Hoofdgew.geenstm.,st.gew.geenstm.
st.gew.afoogsten

Opt.N-giftkg/ha

stro korrel

stro

52

18

132

167

53
56

17
17

130
114

108
122

50

19

144

109

51

19

116

160

hoofdgew.=hoofdgewas;st.gew.=stoppelgewas;stm.=stalmest
TABEL49-111.MaximaledrogestofopbrengstenenoptimaleN-giftenvanzomergerst
in1978

Object

Max.opbr.kg/are
korrel

41
1Geenstalmest,geenstoppelgewas
2Stalmestvooraardappelen,geenstalmestvoorstoppelgewas,stoppelgewas
45
onderspitten
3Stalmestvooraardappelen,stalmest
voorstoppelgewas,stoppelgewas
44
afoogsten
4 Stalmestvooraard.,stalmestvoor
stoppelgewas,stoppelgewasonderspitten 45
8 Stalmestvooraard.,geenstoppelgewas hl

stro

Opt.N-giftkg/ha
korrel

stro

13

200

180

15

127

113

15

161

174

14
13

154
173

144
101

BijhetstroisdeN-besparingvoorobject267kg/haenvoorobject436kg/ha
Object8gafgeenopbrengstverhoging tezien,maargafeenN-besparingvan27
kg/habijdekorrelenvan79kg/habijhetstro.DeheerBastiaans (stagiair)
schreefeensamenvattingover 1954totenmet1972vanPr1437"20jaarorganischebemestingmetstalmestenstoppelgewassenopeenhumusarmezandgrondte
Maarheeze".Enigeresultatenzijnopgenomenintabel49-IV.
Devruchtwisselingendehoeveelhedenstalmestzijn dezelfdealsvoorIB
0053,maarhierkrijgendegranengeenstalmest.Intabel49-IVzijndeoptima
voorhetuitbetalingsgewichtvoorfabrieksaardappelenookaangegeven.Deopbrengstverhogingentenopzichtevanobject 1(nulobject)zijn danlagerdan
voordeknolopbrengst (consumptieaardappelen).DeoptimaleN-giftenvoorfabrieks
aardappelenliggenopeenlagerniveaudandievoorconsumptieaardappelen.
Object4geeftdegrootsteopbrengstverhogingenentevensdegrootsteN-besparingen.

Vervolgblad n r . 3
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TABEL49-IV.GemiddeldemaximaleopbrengstenenoptimaleN-g
appelen (7x)opPr1437.

Object

1Geenstalmest,geenstoppelgewas
2Stalmestvooraard.,geenstalmestvoor
stoppelgewas,stoppelgewasonderploegen
3Stalmestvooraard.,stalmestvoorstoppelgewas,stoppelgewasafoogsten
4 Stalmestvooraard.,stalmestvoorstoppelgewas,stoppelgewasonderploegen
5Geenstalmestvoorhoofdgewas,geen
stalmestvoorstoppelgewas,stoppelgewasonderploegen
6Geenstalmestvoorhoofdgewas,geenstalmestvoorstoppelgewas,stoppelgewas
afoogsten
7 Stalmestvooraard.,geenstalmestvoor
stoppelgewas,stoppelgewasafoogsten
8 Stalmestvooraard.,geenstoppelgewas

B. Verschenen

iften vooraard-

Max. opbr.kg/are

Opt. N-giftkg/ha

knollen

knol
len

uitbetalingsgewicht

uitbetalingsgewicht

369

395

189

171

409

410

147

112

434

425

141

111

443

429

105

86

370

389

175

145

370

379

172

144

410
408

402
416

165
168

120
149

publikati-es

J.Lubbers,1979.PO 168,eenuniekproefveld
ling3:251-254,enin:Jubileumuitgave
1929-1979",pp.251-254.

opAverHeino.
Bedrijfsontwikkevan deproefboerderij "AverHeino

C. Werkplan 1980
Hetproefveld IB0053isdezeherfstopgeheven
.Deandereproeven
1980voortgezet.OPIB6105enIB6256staatinmiddelswinterrogge.Aande
verslaggeving zalwordengewerkt.

wordenin

-
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Instelling
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Registratienummer

474
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Projecttitel

Waarderingvanveeljarigeorganischebemestingopklei-enzavelgrondentoepassinginbedrijfsverband

Contactpersoon
Projectleider

ir.J.A.Grootenhuis

Overige medewerkers
Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

onbepaald
onbepaald
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

rondg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

É?fe>É&K!K?®Qè§§aaÖSSaö8[
Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
Eriseenbegin gemaaktmethetsamenvattenvandeproefresultaten inde
diverse jarenvanhetproefveld PrLov6(IB0006).
B.C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetonderzoekenpublikatievanderesultaten.

x

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Ontwikkeling entoetsingvangrondonderzoekopbasisvandemeestoplosbare
fractievanhetfosfaatindegrond

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.H.A.Sissinghening.J.Ris

Overigemedewerkers

D.Blaauw (analist)

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1966

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 1979
Niveauverschillen

Vw-getal uitkomsten

IB/BL

Systematischeniveauverschillen tussenPw-getaluitkomstenbepaald ophetIB
enophetBedrijfslaboratoriumvan 10à20%,insommigegevallentot30%,
nooptentotnaderonderzoekoverdeoorzaakervan.Voorzandgrondblijkthet
niveauverschil (BLlagerdanIB)hetgrootstetezijn.
Onderzochtwerddeinvloedvanverschillen inbepalingscondities.Bijeen
volledigeuitloopvanhetgrondsuspensiefiltraat (IB:rond60ml)werden
vaakwathogereuitkomstenverkregendanbijgedeeltelijkeuitloop (BL:rond
30ml).Voordrogenvanlangetijdbewaardegrondmonsters (IB)gafsomseveneenswathogereuitkomstendannietextravoordrogen (BL)...N-iveauverschillen
van 10à20%kondenhiermeeechternietverkI-aardworden.Hetlatenvoortbestaanvandezeniveauverschillenisonaanvaardbaarzodatvoortzettingvan
ditonderzoeknodigis.
:

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Invloed van de kiezelzuwconeentratie

van het

extractiewater

Gebruikvankiezelzuurbevattend gedeïoniseerdwatervoordeextractiekan
voorkleigrondeneenbelangrijkeverhogingvandePw-getaluitkomstenveroorzaken,namelijkvanrond2,5%permgSiÛ2perliter.Voorzandgrondenwerd
geeninvloedvankiezelzuurinhetwaterwaargenomen.
Degenoemdeinvloedervanbijkleigrondenmaakthetgebruikvanvrijwel
kiezelzuurvrijwaternoodzakelijk.Hetbepalingsvoorschrift isindezezin
aangevuld.
B. -

C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetonderzoekoveroorzakenvandeniveauverschillen inPwgetaluitkomstenIB/BL.
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dr.ir.P.Delver
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dr.ir.P.Delver

Overigemedewerkers

ProefstationvoordeFruitteelt

Tijdstipvanafsluiting

onbepaald
1975

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

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 1979
Appel. Doorongunstigeervaringenvansommigefruittelersmetdetoepassing
vangrasstrokenoprelatiefdroogtegevoelige gronden,o.a.inhetdrogejaar
1976,endoorproefresultateninHorst (L)isdevraagactueelgewordenof
menineenaantalgevallenmoetadviserenderijstrookmetherbicidenonbegroeid tehouden.Overdeinvloedvandehierdoorverminderdevochtconcurrentieopproduktieenoverdeberijdbaarheid enandereaspectenvanditzwart
houden isteweinigbekend.Methetalinhetvorigeprojectverslagaangekondigde,wenselijkgeachteonderzoekinproefveldenkonnoggeenbeginwordengemaakt,enerzijdsdoortijdgebrek,anderzijdsdoordatzichgeengeschikte
gelegenheidvooronderzoekvoordeed.
Methetoogopdetoekomstigeproduktievan"alternatiefgeteeld"fruit
zijnrichtlijnenaangegevenvooralternatievebodembehandelingenenbemesting,
Hierbijwordtgestreefdnaareenzogeringmogelijkgebruikvanherbicidenen
kunstmest.Devoorstellen,vervat ineennota,zijnnogindiscussie ineen
werkgroep "alternatief geteeld"fuit.Vandezegroepuitwordtsterkeaandranguitgeoefend omtekomentothettoetsenvanmethodenzoalsmulchenmet
x)
Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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diversematerialen,grondbewerkingopeendeelvanofopdegeheleboomstrookoppervlakte,enondergroei.Ditonderzoekzouinproefveldengoedgecombineerd
kunnenwordenmethetinhetvoorgaandegenoemdeonderzoekovergrasstrokenen
geheelmetherbicidenbehandeldegrond.
DeoogstgegevensvandeproefmetSchonevanBoskoopappels,geplantin
1972opperceel22,zijnnognietverwerkt.Indezeproef (zienaderegegevens
invorigeproefverslagen)issprakevanvijfstikstoftrappentoegepastbij
vierplantdichthedenentweebreedtesvandeonbegroeideboomstrook;delaatst
genoemdebehandelingenresultereninverschilleninstikstof-envochtconcurrentiedoordeverschillendbredegrasstroken.Vandezeproefzijnalwel
schattingscijfersoverdebloeiintensiteitverwerkt.Deboomstrookbreedtehad
geen,maardenabijheidvaneenvochtconcurrerendepopulierenhaaghadweleen
sterkongunstigeinvloedopdebloeiindeverschillendeveldjes.Relatiefongunstigwasookeenwathogereligginginhetterreinmetalsgevolgiets
dieperegrondwaterstanden (zievoorverdere'opmerkingenbetreffendedebloei
project 111) Indezeproefopdroogtegevoelige,ondiepbeworteldeplaatgrond
wordtookdeinvloedvandrainsleuven (plaatselijkdiepergaandebeworteling,
beterevochtvoorziening)opdevruchtgroeibestudeerd.Daartoezijnevenalsin
vorigejaren,kortvóórdeoogstweervruchtdiametersgemeten.
Indeproefopperceel7teWilhelminadorp,overdruppelbevloeiing (project
327),komennaastwelofgeenkalibemesting (project216)ookbodembehandelingenvoor,tewetenchemischeonkruidbestrijding incombinatiemetmulchenvan
hetoprijstrookgemaaidegrasopdeboomstrook (CC)ofopdegrasstrook(CM),
ofmechanischeonkruidbestrijding gecombineerdmetdezelfdetweemaaimethoden
(MCenMM). BijhetproefrasSchonevanBoskoop,geplantin 1975,kondenookin
1979noggeenverschillensamenhangendmetdevierbodembehandelingenworden
aangetoond.Ditwasmedehetgevolgvanterreinverschilleninvruchtbaarheid.
Bijhetandereproefras,Cox'sOrangePippin,gafchemischeonkruidbestrijding
een8%hogereopbrengstdanbestrijdingdoormiddelvanfrezen.

B. Verschenen

publikaties

P.Delver,1979.NaschriftbijeenartikelvanH.Jonkers:bodembehandeling.
DeFruitteelt69:60.

C. Werkplan 1980
Voortzetting,mogelijkmetuitbreiding innieuweproefveldenmetvergelijking
vangrasstrokenengeheelzwarthouden.
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A. Verslag over 1979
Het graanvruchtwùsselingsproefveld

PrLov 1 (0001)

Ditjaarkwamhetverslagvanhetveeljarige graanvruchtwisselingsproefveld
PrLov 1(0001)gereed,hetIB-R.apport4-79 (87pagina's).Alsaanvullingop
ditrapportwerdIB-nota75samengesteldwaarindebelangrijkstejaarproefgegevens zijnvermeld,intabelvorm,vandejaren 1962t/m1977.

Enkele

conclusies

Bijcontinueteeltvandetestgranenzomergerstenwintertarweopdezware
opdrachtigekalkrijkezavelgrond indeIJsselmeerpolder (objectI)verdient
wintertarweverrewegdevoorkeurbovenzomergerst.Gemiddeldover 13proefjarenbedroeghetverschilinmaximalekorrelopbrengstopobjectIrond900
kgkorrelperhatengunstevandecontinueteeltvanwintertarwe.Degemiddeldeoptimaleminerale-Ngiftoverde 13proefjarenbedroegbijzomergerst
95kgNperhaenbijwintertarwe 130kgNperha (alleenvroegevoorjaarstoediening).

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

s.
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Hetdrieslagstelselhakvrucht-testgraan-testgraan (objectII)gafbijzomergerst,geteeldalseerstegewasnahakvrucht (gemiddeldna4proefjaren),vrijweldezelfdemaximalekorrelopbrengst alsbijdecontinueteeltvanzomergerst
gemiddeld indiejarenwerdverkregen.Zomergerstgeteeldalstweedegewasna
hakvruchtproduceerde gemiddeld (over4jaren)rond300kgkorrelperhameer
dangemiddeldbijdecontinue teeltvanzomergerstindiezelfdejarenwerd
verkregen.
Inhetdrieslagstelselhakvrucht-tarwe-tarweproduceerdewintertarwegeteeld
alseerstegewasnahakvruchtgemiddeld (overdezelfdevierjaaralsbijzomergerst)rond 800kgkorrelperha meerdanbijcontinueteeltvanwintertarwe
gemiddeld indievierjarenwerdverkregen.
Uithetvoorgaandevaltafteleidendatzomergerstenwintertarwevanvoornoemddrieslagstelsel tenopzichtevandecontinueteeltvandezetweegranen
nietgelijkreagerenindezelfdejarentenaanzienvandeverschilleninmaximaleopbrengst.
Hetvierslagstelsel aardappelen-testgraan-suikerbieten-testgraan
(object
III)wasinvergelijkingmetdecontinue teeltvantestgraanbijzomergerst
gemiddeld duidelijkgunstigerdanbijwintertarwe.
BijwintertarwevanobjectIIIwerdgemiddeldvanvierproefjarenzelfseen
ietslagermaximalekorrelopbrengstverkregendanbijcontinueteeltvanwintertarwe.Ditongunstigeresultaatvanwintertarwe inditvierslagstelsel
moetvoornamelijkwordentoegeschrevenaanaantastingdoordeoogvlekkenziekte(intweevandevierjaren),dieeengrotereopbrengstdervingopobjectIII
danopobjectIheeft gegeven.DeoogvlekkenziekteopobjectIIIheeftdusbij
wintertarwegemiddeldeengrotereopbrengstderving gegevendanbijcontinue
teeltvanwintertarwe (object I). Bijdezomergerstisditniethetgevalgeweest.
Hetvierslagstelsel suikerbieten-haver-aardappelen-testgraan (objectIV)gaf
zowelbijzomergerstalsbijwintertarweduidelijkdebesteresultaten.Haver
alsvoor-voorvruchtblijktbijbeidetestgraneneennietonbelangrijkepositieveinvloeduitteoefenenopdemaximaalbereikbarekorrelopbrengst,endat
zowelin"gezonde"jarenalsinjarenmeternstigeaantastingvanbeidegranen
doordeoogvlekkenziekte.
InvergelijkingmetdeobjectenIenIIIblijktdevoor-voorvruchthavervanobjectIVgemiddeldhetaantalkorrelsperm^duidelijkpositieftebeïnvloeden,zowel
bijwintertarwealsbijdezomergerst (fig.87-1).Hetverdientaanbevelingde
oorzakenvanditgunstigehaver-vruchtwisselingseffeetnadertebestuderen.

Bet -permanente vruchtwisselingsproefveld
PrLov 4 (üöö4)--met en zonaer vnsonakeling van vlinderbloemige hoofdgewassen in de vruchtopvolging van aardappelen,
wintertarwe, suikerbieten •en zomergerst
Vanhetvruchtwisselingsproefveld PrLov4 (0004)werddoorassistentJ.K.Muldereennotasamengesteld (IBnota 65). Indeze39pagina's tellendenotazijn
debelangrijksteproefgegevensperjaarintabellenweergegeven (dejaren
1961 t/m 1978).Dezenotawordtbeschikbaar gesteldvoorverschillendeinstellingenvanonderzoek,'ziezichbezighouden ofgaanhoudenmetdebestudering
vandeinvloedvanvlinderbloemigehoofdgewassen (rodeklaverenluzerne)op
deN-huishoudingenhetbiologische levenindegrondindeakkerbouw.
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aantai k o r r e l s
perm 2 (x1000)
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w. tarwe
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N5
N6
N- g i f t

F i g . 8 7 - 1 . V e r g e l i j k i n g a a n t a l k o r r e l s p e r m van zomergerst en w i n t e r t a r v e
(gem. van de j a r e n 1965, 1969, 1973 en 1977)
B. -

C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetonderzoekenpublikatievanderesultaten.
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A. Verslag over 1979
Er iseenbegin gemaaktm e tderedac
concept gereedis.

tionele afwerking v a nhetrapport,datin

B.-

C. Werkplan 1980
Redactioneleafwerkingvanhetrappo

rt.
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A. Verslag over 1979
Ditproject omvataewerkzaamhedendieeropgericht zijndeonderzoekersvan
hetIBtehelpenmet toegepastewiskunde,statistiekenproeftechniek.
Opverzoekvandedirectiewerd tervoorbereidingvandetoekomstigeorgani
satievandeSectieWiskundeeennotitiegemaaktoverdewerkzaamheden.Globaalgeschatwordt30%vandetijdbesteed aandeeigenontwikkelingvande
medewerkers,25%aanhetmakenvanproefschema's,20%aanhetverwerkenvan
resultatenenhetuitwerkenvanproblemen,15%aanhetgevenvanadviezenen
10%aaneigenonderzoek.
Deproduktievanproefschema'sisomvangrijk.In 1978werden86nieuweschema'sgemaaktvoordeveld-envakproeven,32voordepctproevenennogeen
kleinaantalvoordelaboratorium-enbewaarproeven.Doorhetmakenvandeze
schema'swordtzoveelmogelijkvoorkomen,datproevenvolledigmislukken.Getrachtwordtomverwarring tussenonzuivereschattingenengoederesultatente
vermijdenentevoorkomendatbestaandeeffectenalsnietbestaand zullen
wordenaangemerkt.Geldverspilling door telichtoftezwaaropgezetteproever
moetwordenvermeden.Doorhethandigkiezenvanbloksystemenkanmenvaak
ongeveer 1/3ophetaantalherhalingenbezuinigen.
OmeenindruktekrijgenvandematewaarindeadviseringbinnenhetInstix)Doorhalenwatnietvantoepassingis,
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tuutplaatsheeft,werdenindeperiodevan1juli-1november 1979debinnengekomenvragengeregistreerd.Desectiewerddoor30verschillendepersonen
intotaal56maalgeraadpleegd.
Bijdeverwerkingvandeproefresultatenwordtgeholpen.Incirca30%van
degevallenwordenderesultatendoordeonderzoekerszelfuitgewerkt,ongeveer50%gaatvoorzienvaneenbewerkingsplannaarderekenkamervooreen
verderebehandelingpercomputer,deoverige20%zijnlastigegevallendie
dooring.Wolfzelfwordenuitgewerkt.Veeltijdwerdbesteedaanhetmaken
vaneenbewerkingsschemavoorderesultatenvaneenlelieproeftervoorbereidingvandeverwerkingpercomputer.
Erwordtgeholpenbijhetvoorbereidenvanpublikaties.Eenverzoekomals
"editorialreferee"aanPlantandSoilmedewerking teverlenenwerdgeaccepteerd.
Inapril 1979werdteOxforddeRoyalStatisticalConferencebezocht.Voor
heteerstkwamenalleafdelingenvandeRoyalStatisticalSocietytezamen.Er
werdenvelegoedelezingengehouden,diemeestalzeergoedgebrachtwerden
doorervarendocenten.
Voordelopendeproblemenwerdcontactonderhoudenmetdrs.L.G.Barendregt
vanIWIS-TNOinDenHaag.HijzalonsincontactbrengenmethetInstituut
voorPluimveeonderzoek"HetSpelderholt"voorhetprogrammerenvanonzenieuwe
computer.Daarheeftmenervaringmethetzelfdetype.
ErwerdenbijeenkomstenbezochtvandeStudiekringvoorStatistischeTechniekendeVerenigingvoorStatistiek.
Erwerdmeegewerktaaneenkleinelandelijkewerkgroepvannumerici,die
maandelijks samenkomtaandeRUGomhetboek"APracticalGuidetoSplines"
vanCarldeBoordoortewerken.Vermoedelijkzullendesplinesindekomende
jareneenbelangrijkerolgaanspelenbijhetvereffenenmetflexibele,
vloeiendverlopendecurven.Oorspronkelijkzijndesplinesdegebogenhuidlattenvaneenbootdieopdeinhoutenwordenbevestigd.
Metdr.ir.J.vanderBoonenir.P.deWilligenwerddebestuderingvan
"AdvancedCalculus"vanJ.M. Spiegelafgesloten.Deelliptischeintegralenen
functiesvancomplexevariabelenkwamenaande
fërde.
Naversterkingvandit
werkgroepjemetMevr.DeWilligenwerd "OperationalMathematicsvanRuel.V.
Churchillinstudiegenomen.
Naaraanleidingvaneenonderzoekvanir.J.Prummel,waarindeparameters
vandeopbrengstcurvenvolgensMitscherlich enGreenwoodwerdenvergeleken,
werdgezochtnaareenvoudigebetrekkingentussendeovereenkomstigeparameters
Erwerdeenvoordrachtgehoudenover"Efficientdesignsofexperimentsin
hetkadervan"The9 t "InternationalCourseonVegetableGrowing"vanhetIAC.
Insamenwerkingmeting.J.Riswerddooring.J.Wolfdebemonsteringsproblematiekonderzocht,diezichvoordoetbijhetN-bemestingsadvies.Deresultatenvanditvoorlopigonderzoekzijnvastgelegd indeIBNota64.

B. Verschenen

publikaties

J.RisenJ.Wolf,1979.DebemonsteringsfoutvandeN-mineraalbepalingop
bouwland.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota64.

C. Werkplan 1980
OokinhetkomendejaarzalalsdoelwordengesteldhetonderzoekvanhetIB
mettoegepastewiskundeenstatistiekteondersteunen.
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Hetmakenvanproefschema's,hethelpenbijdebewerkingenhetgevenvan
adviezenzalwordenvoortgezet.
Debestuderingvandestatistiek,deprogrammatuur,deoperationalmathematicsendesplineszalwordenvoortgezet.
Ing.J.WolfvolgtdePAOcursus:Statistischeanalysevankwalitatievevariabelen.
Aanhetopdoeltreffendewijzeinschakelenvanonzenieuwecomputerzal
extrazorgwordenbesteed.
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A. Verslag over 1979
(Rd)Verscheideneadviezenzijnuitgebracht aanhetRijkslandbouwproefstation
teMaastrichtbetreffendeaanvragenvoorontheffingenvanmeststoffen,o.a.
voorafvalslib,diversechelatenmet spoorelementen,NPK-meststoffenmet
spoorelementenenvoorkalk.
Indiscussie isnogeenregelingoverhetgebruikvanrioolslibinverband
meto.a.hetgehalteaanzwaremetalen.
Richtlijnen zijnopgesteldvoorhetverlenenvanontheffingvooro.a.chelaatmeststoffenenverdervoorhettoevoegenvanspoorelementenaanNPK-meststoffenvoordetuinbouw.Besprokenisdecomcept-meststoffenwet.
(JP)Indeloopvanhetvierdekwartaal zijndewerkzaamhedenvoordeCommissieMeststoffenbesluitgeleidelijkovergenomenvanir.R.Reuderink.Inoverlegmetcollega'svanhetinstituut zijnadviezenuitgebrachtaanhetRijkslandbouwproefstationteWageningen (voorheenteMaastricht)overaanvragen
voorontheffingvanmeststoffen,o.a.voorspoorelementenmengsels,ijzerchelaten,kalkslib,bruinkool,bonkveenenlavameel.
x)Doorhalenwatnietvantoepassingis,
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Intweeproevenopfosfaatarmeenfosfaatfixerendegronden (IB1757enIB
1920metPw-getalresp.9en7enP-factor resp.12,5en9)werkenThomasmeel,
Thomaskali,gloeifosfaten (RhenaniaenRhekaphos)eninwateroplosbarefosfaatmeststoffen (superfosfaatenASF0+25+25)bijvoortgezette toepassingbij
granenenbietenvrijwelevengoed.Thomaskaliwerktbijtoediening inde
herfstinéénvandezeproevenbijsnijmaisinsommigejarenzelfsbeterdan
eeninwateroplosbarefosfaatmeststof ondankseenvrijhogepHvandegrond
(pH-KCl+5,5).ThomaskalienThomasmeelwerkeninbeideproevenbijaardappelendaarentegenmindergoed.Hyperphoskali (natuurfosfaat)werktinbeide
proevenbijallegewassennauwelijks.SlakkenmeelenThomaskaligevensoms
eenietsbeterresultaatbijtoediening indeherfst,superfosfaatenRenaniafosfaatdaarentegenbijtoedieninginhetvoorjaar,maargrootzijndezeverschillenniet.InbeideproevenopzandgrondverhoogtHyperphoskali integenstellingtotdeanderemeststoffenhetPw-getalnagenoegniet.
DeresultatenvandefosfaatvormenproefopkalkhoudendekleiindeNO-polder
(IB0013)metaardappelenin1978bevestigendievanvoorgaandejaren.Rhenaniafosfaatwerktietsmindergoeddansuperfosfaat (werkingscoëfficiëntgemiddeldover7jaar 80%).DestijginginPw-getalbedraagtbijRhenaniaop
dezegrondsoort 70%vandiedoorsuperfosfaat.
UitderesultatenvaneenpotproefmetEngelsraaigrasblijktdatgekorrelde
Thomaskalilangzamer totwerkingkomtdanhetpoedervormigprodukt.Ruimeen*
halfjaarnadetoediening onderscheidtdemeststof zichechtervrijwelniet
vanhetfijngemalenprodukt.Inveldproevenwaserinditopzichtevenmineen
duidelijkverschil.Uithetoogpuntvandefosfaatwerkingiserderhalvegeen
bezwaartegenkorrelingvandemeststof.Hoeweldeverschillenbetrekkelijk
geringzijnenbovendiennietbetrouwbaarvaststaan,isereenietsbetere
fosfaatwerkingbijfijnekorreling.Eenvroegtijdige toediening,indenazomer
ofindeherfst,verbetertdewerkingvanhetfosfaatenvermindertdekansop
chloorschade.Deresultatenvandezeproevenzijngepubliceerd.
(Boxma)Opbasisvandeontwikkeldeanalysemethodekondennormenwordenvastgesteld,waaraanmeststoffenmetmetaalchelateninhetvervolgdienentevoldoen.Uitonderzoekbleek,datdeontwikkeldemethodeooktoegepastkanworden
voordeanalysevanFe-HEEDTAproduktenensamengesteldemeststoffen,waaraan
ijzerendeanderesporenelementen (Cu,ZnenMn)indevormvanchelatenzijn
toegevoegd.

Mengmeststoffen

met

sporenelementen

BijN-P-Kmeststoffen,waaraanijzerindevormvanFe-DTPAendeanderesporenelementen (Cu,ZnenMn)alsanorganischeverbindingenwarentoegevoegd,
werdnaoplossenenfiltratieslechts 10%vanhettoegevoegdeijzerteruggevonden.DoordecompetitievandemetalenCu,Zn enMnwordtbijhetoplosseneengrootdeelvanhetijzertegendezemetalenaandechelaatmoleculen
uitgewisseld,methetgevolgdathetuitgewisseldeijzeronoplosbaarwordt.
WordtbijdereceptuurvandezemeststoffenFe-DTPAvervangendoorFe-EDTA
ofFe-EDDHA,dantreedtdeuitwisseling inveelminderemateopenblijfthet
toegevoegdeijzergrotendeelsoplosbaar.
Omdewaardealsijzermeststofvaneendergelijkprodukttetestenwerdin
samenwerkingmetdeafdeling Bemesting indeLandbouweenpotproefmet
Chamaecyparis bij2pH-trappenopgezet,waarbijdewerkingvandesamengesteldemeststofmetFe-DTPA (PGmix)wordtvergelekenmetdievanhetafzonderlijk
toegediendeFe-DTPA.Uitdevoorlopigeresultatenkanwordengeconsludeerd,dat
PGmixalsijzermeststof slechterwerktdanhetafzonderlijk toegediendeFeDTPA.
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Mengsel van

ijzerchelaten

Naast enkelvoudige ijzerchelaten en samengestelde meststoffen van sporenelementenwordt door de industrie ook eenmengsel vanFe-EDTA enFe-DTPA
(Folicin) aangeboden.Om de samenstelling van een dergelijk mengselvast te
stellen iseen gel-chromatografische analyse alleenniet toereikend, omdat
deelutiepiekenvanbeide chelaten elkaar grotendeels overlappen.In combinatieechter met een spectrofótometrische analyse ishetmogelijk desamenstellingvan een dergelijk mengsel tebepalen.Hierbijwordt gebruik gemaaktvan
het feit,datbij pH 3,0 demolaire extinctievan Fe-DTPAveel groter isdan
vanFe-EDTA als gevolgvan terugdringing van de ionisatiebij dit laatste
chelaat.

Fe-EDDHMA-produkten
Alle onderzochte produktenbevattenveelverontreinigingen indevormvanonbekende organische ijzerverbindingen.Daarnaast ismetbehulp van papierelektroforese gebleken,dat in2produktenhetbetreffende chelaat ten dele als
Fe(III)-EDDHMA en tendele alsFe(II)-EDDHMAvoorkomt.
Deze laatstevormmoet als ijzermeststofworden afgekeurd, omdat destabiliteithiervanbetrekkelijk zwak is,waardoor het ijzervan deze verbinding
inde grond gemakkelijkwordt afgesplitst.

Vorming van gemengde ijzerche

laten

Onderbepaalde condities ishetmogelijk 1molFe tebinden aan tweeverschillende chelaatmoleculen. Indienmen een equimolair mengsel vanNTA (nitrilotriazijnzuur) en salicylzuur met Fe(III)-ionen cheleert,dan ontstaat er een
donkerbruin gekleurd gemengd chelaatFe-NTA-salicylaat,waarvan de stabiliteit t.o.v.depHveelhoger is danvan de enkelvoudige chelaten Fe-NTA en
Fe-salicylaat.Er zalnuwordennagegaan,ofhetmogelijk is de als meststof
in gebruik zijnde zwakkemetaalchelatenop dezewijze stabieler temaken.

B. Versahenen

pvblikaties

J. Prummel, 1979.Fosfaatwerkingvan Thomaskali inafhankelijkheid van de
korrelgrootte van demeststof. Inst. Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 10-79.
R. Boxma,1979.Analysisofironchelatesincommercialironfertilizers by gel
chromatography. Z.Pflanzenernähr.Bodenkd. 142:824-835.
B.van Luit enR. Boxma, 1979.Toetsing vanFe-chelatenbij sierheesters op
bolsterveen. Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp.5-79, 21pp.

C. Werkplan 1980
(JP)Voortzetting van deproeven met fosfaatvormen,o.a.methet doel deinvloedvan demeststofvormenbijvoortgezette toepassing ophetverloop van
hetPw-getalna tegaan.
(Boxma) 1)Toetsing vanFe-HEEDTAmetbehulp van eenpotproef en chemisch
onderzoeknaar het gedragvan dit ijzerchelaat inde grond.
2)Onderzoek naar devorming van gemengde ijzerchelaten ennaar demogelijkheid omdezeverbindingen als ijzermeststof tegebruiken.
3)Voortzetting vanhet onderzoek naar dewerking vanverschillende ijzerchelaten inNPK meststoffen,waaraan deandere sporenelementen in anorganische
vorm zijn toegevoegd.
4)Gezienhet toenemende aantal chelaatprodukten, dat indehandelwordt gebracht, ishet gewenstnog een tweede analysemethodiek te ontwikkelen.
5)Publikatievan deverkregen resultaten.
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1980

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1967

cat.Ill

cat.II

cat.I
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mndg

mndg

mndg
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looptijd

mndg

mndg

mndg

'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 1979
Niet aan gewerkt.
B. -

C. Werkplan 1980
Samenstellen eindverslag.

^Doorhalen wat niet van toepassing is.
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A. Verslag 1979
Doorhetgebruikvanprecisiezaaimachinesmetapartebakkenvoorrijenbemesting,zoalsvoormaisopgroteschaalwordttoegepast,iserindelaatste
jareneentoenemendebelangstellingvoordezewijzevanbemesting.Rijenbemestingmetfosfaatkan,eenbesparingopmeststof geveneneenhogereopbrengstdanbreedwerpigebemesting.Uitvroegeronderzoekisgebleken,dat
heteffectvooralgrootisbijmaisenbonen;aardappelenenbietenreageren
inveelminderemate.Eengecombineerdestikstofenfosfaatbemestinginde
vormvaneenmengmeststofwerktbijtoedieninginrijenalsgevolgvaneen
beterefosfaatopnamesomsookbeterdanenkelvoudigemeststoffen.Ommet
aardappelenenbonenmeerervaringoptedoen,zijnopenkeleregionaleproefboerderijenproevenuitgevoerdmetspeciaalvoorditdoelgeschiktemachines.
Deproeventotenmet 1978envooreendeelvan 1979zijnbewerkt.
NP-mengmeststoffeninrijengavenbijaardappelenopkleigrond somseen
ietszwaardereloofontwikkeling enineenenkelgevaleenietshogereopbrengst.Grootwarendezeverschillenechterniet.Toedieningvaneendeel
vandestikstofbemesting inrijen (33kgNperhaenmeer)werktebijpootx

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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aardappelensomsnadelig.Waarschijnlijk ishierbijenigegroeivertragingopgetredendooreentehogeconcentratieaanstikstofdichtbijdepoter.Rijenbemestingmetfosfaatgafingeenvandeproeven eenopbrengstverhogingten
opzichtevanbreedwerpigebemesting.Deproevenmetditgewaswordennogeen
jaarvoortgezet.
Hoewel tuinbonenopzand-endalgrond tijdensdegroeivanhetgewasmeestal
duidelijkgunstigoprijenbemestingmetfosfaatreageerden,waserbijdeopbrengstdikwijls geenofslechtseengeringvoordeel.Ditlaatstewaseveneenshetgevalbijdeproevenmetveldbonenoploss.Vooreendeelmoetdit
wordentoegeschrevenaandegeringeopbrengstreactieopdetoegediendefosfaatbemesting,zodatweinigeffectvaneenbeterebemestingsmethode teverwachtenis.Inverschillendegevallenverkeerdenbijdeoogstdetuinbonen
metfosfaatbemesting,vooralbijtoedieninginrijen,bovendienineenjonger
stadium,waardoorhetrendementenhetTM-getallageruitvielenendeopbrengstsomsnegatiefwerdbeinvloed.Slechts inééngevalreageerdedeopbrengstduidelijkgunstigopdetoedieningvangecombineerdeNP-mengmeststoffeninrijen.
Integenstelling tottuinbonengafrijenbemestingbijstamslabonenopklei,
behalveeenbetereontwikkelingvanhetgwastijdensdegroei,meestal.ook
eenhogeropbrengstniveaueneenbesparingopmeststof.Demethodelijktdus
vooralbijditgewasgunstigeperspectieven tebieden.Deopbrengstverhoging
bedroeg5totruim 10%,debesparingaanmeststof ca.70%.Eengecombineerde
NP-bemestinginrijen(45kgNperha)kanbijditgewas,evenalsbijaardappelen,somsenigegroeivertraginggeven,hetgeengepaardgaatmeteenlagereopbrengst.
Eeneindverslagoverdeinvloedvankaliopdeblauwgevoeligheidvanaardappelenkonnognietwordenafgesloten.Voorhetproefveldverslag 1979voor
deklei-akkerbouwinGroningenenFrieslandenhet proefveldverslag 1979
ProefboerderijenVredepeelenWijnandsradewerdenbijdrageningezonden.
B.-

C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetrijenbemestingsonderzoekmetaardappeleninsamenwerking
methetPAGV (onderzoek inderegio's).Eindverslagoverhetblauwgevoeligheidsonderzoekbijaardappelen.
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cat.I
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mndg

mndg
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A. Verslag over 1979
Inaansluitingopdeeerderuitgevoerdebewerkingvanuitkomstenmetvlas,verkregenindejaren 1956t/m 1977ophetproefveldPrLov6teMarknesse (zie
verslagover 1978),werdeenbegingemaaktmetovereenkomstigeberekeningen
voor suikerbieten.Dedoorir.Grootenhuis (Lovinkhoeve)vanhetzelfdeproefveldtoegezondenresultaten,nl.opbrengstenvanloof*kop,bieten-ensuikeropbrengstenindejaren 1954t/m 1977,werdenvoorditdoelgeordend.
Inhetvoorjaar (omstreeks 1maart)werd,naveelregenensneeuw,inhet
profielvandeveeljarigeN-hoeveelhedenproefvelden (serie20)teWieringerwerfenBruinisse (zeeklei),Randwijk (rivierklei),Ottersum (leem)ente
EmmercompascuumenBorgercompagnie (dalgrond),aanzienlijkminderminerale
stikstofaangetroffendanindevoorgaandejaren 1970t/m 1978hetgevalwas,
namelijkindelaag0-60cmslechts26kgN/hategengemiddeld52kginalle
voorgaandejarenenresp.56tegen93kgindelaag0-100cm.Inovereenstemminghiermeewashet stikstofgebrekvanaardappelenengranenzonderstikstofbemestingbijzondergroot,zoalsbijeenbezoekaandezeproefveldeninde
tweedehelftvanjunikonwordenwaargenomen.Doorveelregenindemaanden
x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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maart tothalfjuniwasvooraldeloofontwikkelingbijdeaardappelen-ook
bijruimeK-bemesting -sterkvertraagd.OpdezeveeljarigeK-proefvelden
werdenin 1979voorhettiendeachtereenvolgendejaarK-mineraalbepalingen
uitgevoerd.Ditmaakthetmogelijkdeinvloedvanweersfactorenopdehoeveelheid mineralebodemstikstof teschatten.Fig.98-1geeftdeinvloedvande
winterneerslagophetK-min-niveaunadewinter.Dezeinvloedbleekopde
vierproefveldenopkleienleemnieterguiteentelopen.
Nl-min.nawinter
kqN/ho
150r

-Emmercompascuum
(dalgrond!

100
•Borgercompagnie
( d a l g r o n d)
W i e n n g e r w e r f (zeeklei)
Randwijk
n vierklei)

50 -

Brumisse
(zeeklei !

UÛ

180

22C

260

300
3A0
360
mmneerslag1nov.-28febr

Fig. 98-1.Invloedvandehoeveelheidwinterneerslag opdehoeveelheidmineralestikstof indelaag0-100cmnadewinter.

Gemiddeldverdweenper4mmneerslag indemaandennovember t/mfebruariongeveer 1kg minerale stikstofuitdelaag0-100 cm.Hetneerslageffectinbeide
proevenopdalgrondwasanders.Dewinterregen verarmde delaag0-60cm,
maarverrijktedelaag60-100cm,zodatde neerslaginvloed opdehoeveelheid
bodemstikstof indelaag0-100 cmmaargeringwas.HethogeK-mineraalniveau
inEmmercompascuumwordtvooralveroorzaaktdooreenrelatiefstikstofrijke
ondergrond (laag60-100cm). Despreidingrondderegressielijnen infiguur
98-1 isvrijgroot.
Uitbuitenlandse literatuur isbekend,dat debenodigdehoeveelheidkunstmest-Kvoorwintergranengeschatkanwordenaandehandvanhetstikstofgehalte
vanhetgewaskortnadewinter.Opéénvandeveeljarigestikstofproefvelden
(0062teBorgercompagnie)isbijwinterroggeoriënterend nagegaanofditook
onderNederlandseomstandighedenopgaat.HiertoewerdendeK-mineraalniveaus
indebodembijderogge,verkregendoorN-trappenbijhetvoorafgaandegewas
aardappelen,vergelekenmethetK-gehaltevanderoggenadewinter (tabel
98-1).Erblijktenigesamenhang tebestaantussenmineralebodem-N (waaruitde
K-kunstmestbehoeftegeschatkanworden)enhetK-gehaltevanderogge.
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TABEL98-1.Proef0062,rogge,Borgercompagnie.Hoeveelheidbodemstikstofen
stikstofgehaltevanhetgewas.

N-gift1978
(kg/ha)

N-mineraal10-4-1979
0-100cm,kgN/ha

%Nrogge (ds)
19-4-1979

0
35
70
105
160
225

50

5,54
5,44
5,68
5,76
5,97
5,99

B. Versehenen

43
64
74

publikaties

G.Wijnen,1979.Destikstofbehoeftevanrogge,haverenaardappelenin1977.
Jaarverslag 1977,proefboerderijenteBorgercompagnie,Emmercompascuumen
Rolde,blz.136-141.

C. Werkplan 1980
Voortzetting serie20 (6proefvelden).Bewerkingenpublikatievangegevens.
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A. Verslag over 1979
DeInternationaleArbeitsgemeinschaftfürBodemfruchtbarkeitwaaraanhetinstituutdeelneemt trachtmetbehulpvaneenaantaléénjarigestikstofproefveldenINV (in1958)entweeseriesmeerjarigevruchtwisselingsproefveldenIDV
enISDV (resp.van 1957tot 1971envanaf 1972)envandaaropafgestemdebiologische,chemischeenphysischebepalingeninzichtindebetekenisvanbodemenweersinvloedenopdegewasopbrengst en-kwaliteit tekrijgen.Dehuidige
seriebestaatuit24 proefveldengelegenin:België,BRD,Engeland,Hongarije,
Ierland,Italië,Joegoslavië,Oostenrijk,Roemenië,Spanje,Tsjecho-Slowakije,
Turkije,ZwedenenZwitserland.
DewerkgroepkwaminjanuariinRauischholzhausenvooreenzgn.Schwerpunkttagungbijeen.Indezebijeenkomstwerdendetotnutoeverkregenresultaten
besproken.Dejaarlijksebijeenkomstvandewerkgroep,gevolgddooreenexcursie
langsenkeleproefvelden,vond injuniinDülmenplaats.In1980zaldeNederlanderdr.P.Bruinalsvoorzitteraftredenenwordenopgevolgd doorprof.dr.
E.vonBoguslawski.Dr.Ferrariwordtéénvandetweevice-voorzitters.Beslotenwerdhetonderzoektotenmet 1983voorttezetten.
x

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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DesamenwerkingmetCOST (Europesesamenwerkingophetgebiedvanhetwetenschappelijkentechnischonderzoek)viahetCOST-projectnr.86(Mineral
nutritionofbasicfieldcrops)komtmaarlangzaamtotstand,hetgeenvoornamelijkveroorzaaktwordtdoordeadministratieveproceduresbijCOST.Men
heefthetstadiumbereikt,dateenontwerpvaneengemeenschappelijkeverklaringvanintentievooractieCOST86voorligt.
Vertegenwoordigersvandewerkgroep (o.a.BruinenFerrari)haddeneenoriënterendgesprekmeteenvertegenwoordigervandezgn.BenchmarkSoilsProject
vanHawaiimetdebedoeling toteenuitwisselingvanervaringengegevens
tussenbeidegroepentekomen.
B. -

C. Werkplan 1980
Hetverlenenvanhulpbijdeverwerkingvandegegevens.
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A. Verslag ovev 1979
Appel. Indeproefopperceel22metSchonevanBoskoop,geplantin 1972(zie
ookproject 75),wordendegiften0-70-140-210en280kgNperhatoegepast
bijvierplantdichtheden,teweten395x 205,355x136en300x 102cm
(enkele-rijen)enbijbedden.Tevensworden tweebreedtesvandeonbegroeide
boomstrook toegepast.Vandezeproef zijndeopbrengstennognietverwerkt.
Welzijnberekeningenoverdebloeischattingenperboomuitgevoerd.Deze
lieteninteracties zientussendeboomstrookbreedte,debemestingendeplantdichtheid.Zobedroegendepercentagesbloei (0=geen,100=extreemrijke
bloei)bij0N,respectievelijk gemiddeldovervierN-giften,bijbredeboomstroken (weinigvochtconcurrentie):
395x205cmplantverband :55en41
355x 136cmplantverband :17en29
300x 102cmplantverband :16en33
enbijbedden:
21en21
Voordeveldjesmetsmalleboomstroken (meervochtconcurrentie)werdenvoor
onbemestenbemestdevolgendebloeipercentagesberekend:
^Doorhalenwatnietvantoepassingis,
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395x205cm: 10en
31
355x136cm: 11en
34
300x102cm: 9en
Debloemaanleg in 1978werddusbenadeeld doorstikstofgebrek (endoordroogte)enwelhetmeestbijdedichteenkele-rijsystemenenbijdetoepassing
vansmalleboomstroken.Uitdeaardderzaakwerddeinvloedvandebemesting
ookweerspiegeld indekleurvanhetbladenindebladanalyse.Zowerdin
bladmonsters,op8augustus 1978verzameld,het laagsteN-gehalte (2,03%N)
gevondenbijde300x 102cmbeplanting,onbemest.Bijditplantverbandnam
hetgehaltetoenaarmatezwaarderwasbemest,tot2,42%Nbij280kgNper
ha.Bijdewijdergeplanteenkele-rijsystemenenbijdebeddengavende0Nveldjesvergelekenmethet300x 102plantverbandminderlagegehalten.Giftenhogerdan70kgNperhahaddendaarbijookvrijwelgeeninvloedmeerop
deblad-N-gehalten.Eenbelangrijk gevolgvandebehandelingenwasdatookin
deoverigegehaltenverschillenoptraden.De0N-veldjeslietenhogereK-,PenCa-gehaltenenlagereMg-gehaltenzien,wederomhetduidelijkstbijhet
300x102cmsysteem.
Uitdetotnutoeverkregenproefresultatenkomtnaarvorendatbijhet
stikstofbemestingsadvieswellichtmedemetdeplantdichtheid rekeningzal
moetenwordengehouden.Getrachtwordteenverklaring tegevenvoorhetverschilinopbrengst-reactieopbemesting.Ditwordto.a.gedaandoormiddel
vaneenanalysevandevegetatievegroeiendoorwaarnemingenbetreffendede
vochthuishouding indevierplantsystemen (vochtbemonsteringen,tensiometerstanden,interceptievanneerslag).In 1979werdookeenbegingemaaktmet
eengedetailleerdperiodiekonderzoeknaarnitraat-enammoniakstikstofin
bodemlagen tot60cmdiepteenbijdrieN-niveaus (0,140en280kgNperha).
Tussenbeginmaart,vlakvoordebemestingen 17oktoberwerdvijfkeerbemonsterd.Devolgendevoorlopigeindrukkenwerdenverkregen:
1.Tussenhetmomentvanbemestingen26april (135mmneerslag)spoeldeuit
debovengrondvanboomstrokenminderkunstmest-stikstofnaardieperelagen
naarmatenauwerwasgeplant.
2.Tijdenshetgroeiseizoen,tussen26aprilen 18juni(193mmneerslag)entussen
18junien24augustus(84mm)verdweenuitde0-60 cmlaagvandeboomstrook
meerstikstofnaarmatedichterwasgeplant.
3.Inde0-10 cmlaagindeboomstrokenvandeenkele-rijbeplantingen kwamin
deloopvandezomereenhoeveelheidnitraat-stikstof voordieindegrond
vandebeddenteeltontbrak.Ditwijstopstikstofafkomstigvanverterend
grasdatdoordecirkelmaaieropdezestrokenwerdgebracht.
Metdeoogst 1978vanhetgrondwaterstanden-stikstoftrappenproefveldvande
RijksdienstvoordeIJsselmeerpolders (kavelR 18indepolderOostelijk
Flevoland)werdeenbewaarproefuitgevoerd.Bijdesorteringnadebewaring
bleek,evenalsin 1977,datteveelvruchten indekleinematenvielen.Dit
isookaanleidinggeweesttoteenverandering indeproefopzet (gedeeltelijke
chemischevruchtdunning in 1979,zielater).NadebewaringvanhetrasCox's
OrangePippinbleeknogalwatzachtvoortekomen,hetmeestinpartijtjes
afkomstigvanhogegrondwaterstandenmet lagestikstofgiften (deN-trappen
waren0,50 of 150kgNperha). Zowerdbijdegrondwaterstanden40-40,4070en 130-130 (cmbenedenmaaiveld,resp.winter-zomer)respectievelijk20,
11en5%zachtaangetroffen.Bij0,50 en 150kgNperhawasditgemiddeld
overdeheleproef 12,11en7%.Hetzachthingsamenmetlageopbrengsten
perbehandeling.In 1979isopéénvanelketweeherhalingenperobjecteen
bespuitingmetcarbaryluitgevoerd enwelop7en8juni.Bedoelingwasom
doormiddelvanchemischevruchtdunningdeinvloedvanhetstikstof-engrondwater-regimetekunnenbestuderenbijeenmeermetdepraktijk overeenkomende
vruchtdracht.Doormiddelvanvruchttellingenopproeftakken,op8junien17
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juli (nadevruchtrui) isheteffectvandecarbarylbespuitingvastgesteld.
Hetbleekdatdenatuurlijkeruiveelsterkerwasgeweestdandiedoor
carbarylveroorzaakt:zondercarbarylwarenop 17julibijCox'sOrange
Pippinbijeenhogeresp.lagestikstoftoestandvanhetgewasnog47,4resp.
44,0% vanhetop8junigeteldeaantalvruchtenover.Metcarbarylwasdit
38,5resp.34,5%.Hetcarbaryleffeetwasdusvrijzwak.Gelijkluidendeuitkomstenwerdenbijhettweedeproefras,GoldenDeliciousverkregen.Doorhanddunningwerdlaternogverdercorrigerend opdevruchtdracht ingegrepen.Uit
deplukgegevensbleekdanookalsvoorlopigeuitkomst,dathetproduktieniveauinkgperboomduidelijkwasverminderd,maarweltengunstevaneen
aanzienlijkbeterevruchtmaat.
Het"stikstof-mineraal"-onderzoek,aangevangen in 1978,werdookin1979
opca.40bedrijveninverschillendefruitteeltgebiedenvoortgezet.Dooreen
medewerkervanhetConsulentschap inAlgemeneDienstvoorbodemaangelegenhedenindetuinbouwzijninhetvroegevoorjaarkortnadevorst,injunien
tussenhalfoktoberenhalfnovember,laagsgewijs tot80à100cmdiepte
grondmonstersverzameldvooranalyseopnitraat-enammoniakstikstof.Erzijn
zowelbedrijvenbijbetrokkendiegeenkunstmeststikstof,alsdie50à100
kgNperhageven.Tussendetweeeerstgenoemdemonsterperiodenzijndestikstofhoeveelheden indegrond,ookzonderbemesting,overhetalgemeenflink
toegenomen.Indezomerzijnvanhetproefgewas,GoldenDelicious,bladmonstersverzameld.
B. -

C. Werkplan 1980
Ongewijzigdevoortzettingvanhetonderzoek.
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A. Verslag over 1979
(Cr)DoordeHLS-stagiairH.Groenwoldwerdeenonderzoekverricht eneennota
(IBnota63)geschrevenoverdebruikbaarheidvande"SudburySoilTestKit".
MetdezegoedkopetestmethodedieinNederlandwordtverhandeld,kanmenonderzoekverrichtennaardepHendeN-,P-enK-waardenvandegrond.Deze
veldtestleverdewaardelozeuitkomstenop.
Aandehandvan437monsters,dieindeperiode 1970-1978werdengeanalyseerd,werdeenonderzoekverrichtnaardegemiddelde samenstellingvanslacht'
kuikenmest.Eenkwartvandemonstersbezathogetotzeerhogegehaltenaan
as. Inde76%vandemonstersmetminderdan37%asindedrogestof,werdende
volgendegehaltenaangetroffen:
drogestof
(30-85%)
58%
organ,stof
(4-21%)
12%
N-totaal
2,60%
(1-3,75%)
P205
2,40%
(1,20-3,65%)
2,15%
(1,00-3,40%)
K20
2,05%
(1,00-3,20%)
CaO
0,60%
(0,30-0,80%)
MgO
x
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Per 1000slachtkuikenplaatsen (à5,5oplegperioden)wordtongeveer 1\ ton
slachtkuikenmestmet58%drogestof geproduceerdmet 195kgN t , 180kgP2°5en
160kgK2O.DeNederlandsepluimveestapelproduceertongeveer450.000ton
mestperjaar.
Hetin1975begonnenonderzoeknaar deveranderingeninsamenstellingvan
kippemest in iaestput"of"deeppit"stallenwerdbeëindigd.Naarmatedemest
ouderwordt,neemtzijndrogestofgehaltetoeendeC-enN-gehaltenaf.In
goedgeslaagdedrogemestputtenkannitraatwordenaangetroffenindemest.De
mestuiteen5jarenoude"droge"mestputbevatgemiddeld 60%drogestof,29%
organischestof,1,70%N t ,0,70%N ^ , 4,40%P2O5,2,40%K 2 0,7,00%CaOen
0,95%MgO.
MetdeledenvandeWerkgroep "Mineraleninkrachtvoer inrelatietotbemestingenmilieu"werdgewerktaaneentweederapport:"Degehaltenvanmengvoedersaanenkelemineralebestanddelenmetbetrekking totdebehoeftevande
dieren,deuitscheiding indemestenurine,alsmedeenkelegevolgenvoor
bodem,plantendierII,65pp.
Tabel 112-1geefteenoverzichtvanhetaanbodvanmineralenvanuithet
mengvoertenopzichtevandegewogenbehoefteaanP2Û5»K2O,^ ue n ^ no m ^ e
grond ineengoedebemestingstoestand tehouden,inkg/hacultuurgrond.

TABEL 112-1.Aanbodvanmineralenuitmengvoer tenopzichtevandebehoefte
vandegrond.

Nederland

P 2 0 5 K 2 0Cu
Aanbod
Behoefte
Saldo

62
60

NoordBrabant
+Limburg
Zn

P 2 0 5K 2 0Cu

78 0,44 0,36 126 142 0,98 0,75
147 0,06 0,13 56 131 0,06 0,14

Gelderland +Overijsel
+NOP+O.Flevoland
Zn

P 2 0 5K 2 0Cu

86 108 0,65 0,52
53 137 0,05 0,11

+2 -69+0,38+0,23 +70 +11+0,92+0,61 +33 -29+0,60+0,41

Kunstmestverbruik
1976/1977*)44

54 0,08

*) Hetverbuikperprovincieisnietbekend.

Uiteenbalansrekening inditrapportvoltdathetimportsaldovanmineralen
viahetkrachtvoer ingebiedenwaarmestbankenwerkzaamzijnbeduidendgroter
isdanhetexportsaldovanmestbankenmesthandel.
Demestbankenverzettenveelennuttigwerkvooreenbetereverspreidingvan
overtolligemestbinnenhunwerkgebiedenmaar slagenernietindejaarlijks
toenemendemineralenimportenvoldoendeteneutraliserendoorevengroteexportennaarbehoeftegebieden.
Voorde3 0 eHeterosiscursus 1979-1980"Bodem-Plant-Meststof"teWageningen
werdeenvoordrachtgehoudeneneensyllabusgeschrevenover"Dierlijkeorganischemest".

Zn
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(TAvD)Naaraanleidingvanhetrapport"Demest-engierverspreidingoplandbouwgrond indeEG",deelI,verschenenonderno.47inde EG-serie:"InformatieoverLandbouw",werdeendrietalvoordrachtengehoudenvoora_bedrijfsleidersvanakkerbouwproefboerderijen (PAGV),b_provincialeingenieursvoor
milieuzaken,c_decommissieMilieu-LandbouwvandeGewestelijkeRaadvanhet
LandbouwschapvoorNoord-Brabant.
Voorhettijdschrift"Stikstof"werdeenartikelgeschreven,waarinaangegevenwordtwatdemaximalehoeveelhedendierlijkemestzijndieondergemiddeldeomstandighedenaanbouw-engraslandkunnenwordentoegediend zonderschadelijkeeffectenvoorhetgewasofhetmilieu.Voorakkerbouwgewassenhangt
dezegiftafvandestikstofbehoefte;voorgrasland iskalidebeperkendefactor.Vaneeneventuelebodemverontreiniging isalleensprakealsgrotehoeveelhedenkoperhoudendevarkensmestwordentoegediend.
Aanderedactievan"Bedrijfsontwikkeling"werdeenconcept-artikelgezonden
metalstitel"Schemavoorhetopsporenvanmestoverschotten".Hierinwordt
eenhiërarchischclassificatiesysteembesprokenwaarmeemestoverschottenzijn
optesporen.Tevenskanmetbehulpvanditschemaookdegroottevaneen
eventueelmestoverschotwordenberekend.
Voorhetconsulentschapvoordevarkens-enpluimveehouderij indeprovincieLimburgwerdeenaantalberekeningenuitgevoerd omhetmestoverschotin
Limburgtekwantificeren.OpbasisvandeCBS-meitelling 1978werdberekend
datinhetlandbouwgebied "WestelijkNoord-Limburg"eenmestoverschotbestaat
overeenkomendmetruim560.000tonvarkensdrijfmest.

B. Verschenen

publikaties

Werkgroep"Mineraleninkrachtvoer inrelatietotbemestingenmilieu"(NRLO)
1979.Degehaltenvanmengvoedersaanenkelemineralebestanddelenmetbetrekkingtotdebehoeftevandedieren,deuitscheiding indemestenurine,
alsmedeenkelegevolgenvoorbodem,plantendier,II.Beekbergen,Inst.v.
Pluimveeonderzoek,70blz.
L.C.N,delaLandeCremer,1979.Dierlijkeorganischemest.Heterosiscursus
1979-1980"Bodem-Plant-Meststof",blz.104-117.
H.0.Groenwold, 1979.Onderzoeknaardebruikbaarheidvande"SudburyBodemtest".Inst.Bodemvruchtbaarheid,nota63.
T.A.vanDijk,1979.Maximaaltoelaatbarehoeveelhedendierlijkemestopbouwengrasland.Stikstof8no.93:290-296.

C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetonderzoekenberichtgevinghierover.
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A. Verslag over 1979
Ditonderzoekheefttotdoeleeninzichttekrijgenindetoestandvandebodemstructuuropklei-enzavelgrondeninFriesland enGroningenenvastte
stellenwelkefactorendaarbijinhetgedingzijn.
Ookditjaarwerd indezomerdeactuele structuurvaneenaantalakkerbouwpercelenvisueelbeoordeeld.Deverkregenresultatenwerdensamenmetdievan
voorgaandejarenintabel 116-1vermeld.In1979washetmetdegrondnogweer
ietsmindergestelddanin1978endatbetekentdatdeneerwaartsebeweging
vanhetgemiddelde structuurniveau,diezichin1976heeftingezet,nogsteeds
dootgaat.Nietgezegdkanwordendathetstructuurniveauzichsinds1961heeft
gewijzigd;ditondanksdetoenemendemechanisatieendebouwplanvernauwing
(geringereorganische-stofvoorziening).
Betereontwatering enmeerbekalkinghebbendezaakmogelijkinevenwicht
gehouden.Omoverwijzigingenindezefactorentewordengeïnformeerd,iseen
begingemaaktmetdebemonsteringvoorhetbepalenvandepHendegehalten
aanafslibbaar,kalkenhumusenmetdebeoordelingvandeontwateringstoestand.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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IABEL 116-1. Visuele beoordeling van de bodemstructuur.
Visuele
waardering
structuur

Aantal percelen net

een bepaalde structuurv aardering

1961 '62 '63 '6«

'65

'66 '67

'68 '69

'70 '71

in de
'72

jaren
'73 '74

'75

'76

'77

'76 '79

2
2{

1

3

8

3

1

3i

11

3

7

1

2

5

26

6

9

6

6

1

4J

45

11

11

9
7

4

6

4

43>

37

19

2

6

9"\ 12

5j
6

45

'32

40-- -''46 ^ 8 „ ' '

8

8
4

'h

21

6!
7

)4

40

34

13

7

1

10

1

27

14

12

n

10

6

3

3

1

7}
8
Aantal
percelen
£ vande
percelen
met onvoldoende
structuur

51

17

14

•0

2

4
5

1

1

1

18

2

7

1
1
2

4
7

1
B

6

9
14
16
11
15 '
14 "'17 - - 1 8 " '23.. -2r'
2
11
22
15
16
9
4
2
3
6

3

c

2

2

5

5

10

4

5

?'\
12

17"

6

6

2

2 -o

6

2,

'4\

5

22

2
1

S

5

1

-. 0
>

1

t 0

12

18

--J.
10

22' 27
8

7~* -2CL, ' 9

12

12

2

1

1

2
e
c

•0

216

199

200

65

57

35

84

44

43

72

63

70

50

32

54

35

48

47 66 0

>

63

23

24

3

46

63

35

21

7

17

13

10

56

28

54

20

10

30 41

i
- - - - structuurni\*eau waarboven enwaarbeneden 50% vande percelen ligt.

Bijbeoordelingvandeactuelestructuur inbijdeoogstgevormderijsporen
werduiteraard structuurverdichting aangetroffen,diezichechterminderdiep
manifesteerdedanwerdverwacht.
B.-

C. Werkvlan 1980
Debeoordelingvandeactuele structuur zalookditjaaropeenaantalpercelenplaatsvinden,teneindehetverdereverloopdaarvanindejarentekunnen
vervolgen.Hetonderzoeknaardekalktoestand,degehaltenaanafslibbaaren
organische stofendeontwikkeling zalwordenvoortgezet.Daaraanzalworden
nagegaanwelkeveranderingen sinds 1961zijnopgetreden.
Daarnazalafrondingvandeverslaggevingplaatsvinden.
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A. Verslag over 1979
Inhetkadervanhetlopendeonderzoekwerdenvoorjaar 1979opdeproefvelden
IB0007enIB0011 (Marknesse)enWs38 (Westmaas)verschillendekarakteristiekenvanhetzaaibedvoorzomergerst,suikerbietenenvlas,envanhetpootbedvooraardappelenbepaald.Vanalleonderzochteobjectenwerdenvoorts
monstersgenomenvoortoekomstig laboratoriumonderzoeknaardestabiliteitvan
deaggregatentegenregenvalenmechanischedruk (project2).
OphetproefveldWs38bleekdat,nasuikerbieten,cultivaterenalshoofdgrondbewerkingvoorzomergerstuiteindelijkeengroverzaaibedopleverdedan
ploegen.Opnietbewerktegrondontstonddoorfrezeneengroverpootbedvoor
aardappelendanopgeploegdegrondmetdekopegwerdverkregen.
Ophetproefveld IB0007isgeblekendat,onafhankelijkvanhettypehoofdgrondbewerking,eenintensieverevoorjaarsgrondbewerkingeenfijnerzaaibed/
pootbedoplevert.Hierbijisechterdekansophetontstaanvanverdichtingen
onderhetzaaibedgroter,vooralbijvochtgehaltenindebuurtvanpF2,0.
Ophetproefveld IB0011werdvoor suikerbietenenvlasopnietbewerkte
grondeengroveren,doorhetoppervlakkig inwerkenvanstoppelrestenen
x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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chemischgedodegrasgroenbemester,tevensbelangrijklosserzaaibedverkregen
danopgeploegdegrond.Directonderhetzaaibedwashetporiënvolumeopde
nietbewerktegronduiteraardduidelijklagerdanopdegeploegdegrond.
B.C. Werkplan 1980
Samenvattingvantotnutoeverkregenresultatenm.b.t.dekwaliteitvànhet
zaaibedopdeproefveldenIB0007enIB0011 (Marknesse)enWs38(Westmaas).
Hetuitvoerenvanmetingenenbepalingenm.b.t.dekwaliteitvanhetzaaibed
opdeproefveldenIB0007enIB0011 (Marknesse).
Begeleidenvanveldonderzoekdooreenstagiair (3maanden)naardenawerking
vanlangjarigeverschilleningrondbewerkingssysteem opdekwaliteitvanhet
zaaibed ophetinmiddelsopgehevenproefveldWs38 (zieookproject2).
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A. Verslag over 1979
Hetonderzoeknaardeeffectenvanhetdumpenvangereduceerdebaggerspecie
indeNoordzeemetbetrekking totdeafgiftevanmetalenzalwordenafgerond
meteenpublikatie.
Debelangrijksteresultatenvanditonderzoekmetpercolatieproeven,waarbijbaggerspecie langdurigmetzeewateronderinvloedvanverschillende
factorenwerd gepercoleerd,kunnenwordensamengevat indevolgendepunten:
1)Deslibconcentratie isbijdezeproeveneenbelangrijke factorvoordemate
vanmetaalmobilisatieuithetslib.Zowordtbijeenlageslibconcentratie
voorZneenmobilisatievan22%gevonden,terwijlbijeenhogereslibconcentratiedezemobilisatieslechts2%bedraagt.Dezecijfersgevendegemobiliseerdehoeveelheden zinkaan,uitgedruktalspercentagevandeoorspronkelijk
inhetslibaanwezigehoeveelheidzink.
2)Devolgordevandematevanmetaalmobilisatie isbijalleproevenCd» Ni
=Zn>Cu>Pb.
3)Microbiologischeprocessenspeleneenbelangrijkerolbijdemobilisatie
vanZn,MnenNi,hetgeenkonwordenvastgestelddoorobjectenmetenzonder
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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biocidebehandeling tevergelijken.
4)Ten aanzienvan de Cd-mobilisatiekon deze invloed nietworden vastgesteld
Ditbetekent echter niet,dat deafgiftevan Cd uitsluitend door chemische
processenwordt gereguleerd, omdat uit ontkleuringsproeven metmethyleenblaauw
bleek,dathet gebruiktebiocide (panacide)niet allemicroorganismen heeft
gedood.
5)Metbehulp van "elemental partition analyse"werd gevonden,dat de afgifte
van demetalen uit de organischemetaalfractie vanhet sediment doorhet biocidewerd geblokkeerd.
B. -

C. Werkplan 1980
1)Bij detoepassing vanbiocidenvoor de onderscheiding van chemische en
microbiologische metaaltransformaties dientmen errekeningmee tehouden,dat
demeestebiociden demicrobiologische activiteit vaakniet volledig remmen,
omdat sommigemicroorganismen vannature resistent zijn tegen de gebruikte
middelen.
Om debetekenis van demicrobiologische activiteit ten aanzienvanmetaaltransformatiesverderteonderzoekenzaldaarom ookhet effect van anderebiociden zoals thymol,natriumazide enHgCl2worden bestudeerd.
2)Totnu toewerd demetaalafgiftevan een terrestrisch sediment in een
marienmilieu bestudeerd.
Devraag doet zichnuvoor,of er ookmobilisatie optreedt indien eenmarien
sediment in een zoetwatermilieuwordt gebracht.
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A. Verslag over 1979
In1977werdendoor7laboratoriainWest-Europa,waaronderhetIB,dezelfde
9plantensubstratenfysischonderzochtvolgenstweestandaardwerkwijzen(één
vooraangedrukteenéénvoornietaangedrukte substraten)envolgenstwee
hiervanafgeleide snellere"routinemethoden".Dewerkwijzenomvattenbepalingvandichtheid,poriënvolumeenwaterenluchtbijdiversepF-waarden.De
resultatenwerdenbewerktdoordeSectieWiskundevanhetIB.Daarbijbleek
datdeanalysefoutbinnendelaboratoria inhetalgemeenzeerkleinwas.Verderbleektussenenkelelaboratoriadeovereenstemming goed tezijnmaaranderensterkaftewijken.Erzijnduidelijkeaanwijzingendatbijeenstipte
opvolgingvandevoorschriftenookdezelaboratoriaophetzelfdespoorkomen.
HetproefstationteNaaldwijkneemtditfysischonderzoekmeeopinzijn
"servicepakket".
OpverzoekvanhetMinisterievanL&Vwerdonderzoekverrichtnaardemogelijkheid omdegroottevaneendrijfmestgiftachteraf,d.i.nahetuitrijden,
viagrondonderzoek teschatten.Vooreerstwerdeninhetlaboratoriummettwee
gronden (zandgrondenzwarezavel)mengselsmetvarkensdrijfmestgemaaktoverx

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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eenkomendmet0tot 125tonv.d.m.perha.Hiervanwerdenna0,2,6,9,14
en21dagenwaterextractengemaaktwaaringeleidbaarheid,chloride,CODen
ammoniumgehaltewerdenbepaald.Afgaandeopderesultatenisdechloridebepalinginprincipehetmeestbelovend.
B. -

C. Werkplan 1980
Aanhetonderzoekvanendebemoeienismetveenprodukten,potgrondene.d.
isgeleidelijkvrijweleeneindegekomen.Overwogenwordtdanookhetproject
tebeëindigen.
Hetonderzoeknaarbepalingsmogelijkhedenachterafvoor degroottevaneen
drijfmestgiftzalin1980wordenafgerond.De"bewijskracht"vaneenbepaling
als chlorideineenwaterextractvangrondhangtuiteraard sterkafvande
spreiding indatgehaltebijdrijfmestindepraktijk.Hieroverzalir.de
laLandeCremerproberengegevensteverschaffenuitvoorhandenanalyserapporten.
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Instelling

IB

Registratienummer

528

Projectnummer

139

Projecttitel

Beschrijving enverklaringvanveranderingenindevruchtbaarheidvandegrond
onderinvloedvanhetweer

Contactpersoon

ing.J.Ris

Projectleider

ing.J.Ris
ir.P.Boekei,ir.G.J.Kolenbrander,dr.
L.K.Wiersum,ing.T.A.vanDijk,ing.G.
Wijnen
1981
1970

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
(Kol)Inhetkadervanditprojectwerd,opgrondvanhetproefveldmateriaal
vandeveeljarigeproeventeHeino,HornhuizenenNw.Beerta,bestudeerdin
hoeverreeenbemonsteringvanhetbodemprofielopmineralestikstofinnovembereenbasisvoorhetstikstofbemestingsadvies inhetvoorjaarkanvormen.
Daarbijwerdrekeninggehoudenmetregenvalenbodemtemperatuurindewinter.
Opbasisvanregenvalenbodemtemperatuurbleekeenwijzigingscoëfficiëntberekend tekunnenwordendieeengroveschattingmogelijkmaaktvaneengehalte
inhetvoorjaaropbasisvaneenanalyseinnovember.Eeneventueleorganischebemesting,toegediendnadebemonstering innovember,werdnietinhet
systeembetrokkenenmoetdusafzonderlijk inrekeninggebrachtworden.
Dewensditresultaattetoetsenaanander,hiervanonafhankelijkverzameld
materiaal,leiddeertoeookderesultatenvande25standaardbedrijvente
analyseren.Hetbleekechterdatdebemonsteringsperiodenovember/maartgeheelontbrak,zodateendergelijketoetsingnietmogelijkwas.Welwashetmogelijkeeninvloedvandevoorvrucht teanalyseren.Hetblijktdandat(in
oktober)nasuikerbietengemiddeldhetlaagstegehalteaanN-mininhetpro^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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fielvoorkomt,nagranengemiddeldeenwathogergehalteennaaardappelseen
noghogergehalte.
DezeverschilleningehaltenaanN-minhebbenconsequentiesvoordegrootte
vandeverandering indevoorraadN-min.Hetblijktdatindeperiodeoktobermaartde wijzigingscoëfficiëntgroterisnaarmatehetgehalteinoktoberlagerwas.Verderiserdetendensdatdezewijzigingscoëfficiëntopzandgrond
lagerligtdanopzavel-enkleigrond.Nabesprekingindewerkgroep"Tijdstip
bemonsteringN-mineraal"isgeconcludeerd datombovengenoemderedenenhet
nietgewenstisvaneenvoorjaarsbemonsteringomteschakelennaareennajaarsbemonstering,ookalzoudituitpraktischeen.organisatorischeoverwegingengewenstzijn.HetBedrijfslaboratoriumteOosterbeekisvandezeconclusieopdehoogtegebracht.
B. -

C. Werkplan 1980
Bewerkingenrapporteringvangegevens.
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Onderzoeknaardebetekenisvandekalktoestandvandeondergrond

Contactpersoon
Projectleider

ing.H.Loman

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1970

cat.Ill
Nogbenodigdewerktijd
Aanvankelijke raminggehele
looptijd
Voortzetting

5 mndg
mndg

cat.II

40 mndg

cat.I

- mndg

mndg

mndg

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
ErzijnaanwijzingendatdepHvandelaag5-20cmvoordegroeienminerale
samenstellingvangrasminstenszobelangrijk isalsdepHindelaag0-5cm.
IndevakproefIB6173iseenzandgrondmetpH4,4 (onbekalkt)ofpH6(bekalkt)invierlagen0-5,5-15,15-30en30-50cmingevuld.Dealdusverkregen 16pH-profielenwerdeningezaaidmeteenBG5-mengsel.
Deverschilleninopbrengst tussendeobjectenwerdenbijdeeerstesnede
voornamelijkbepaalddoordebeidebovenstelagen.Deopbrengstenvanlatere
snedenwerdendoorallelageninaanzienlijkematebeïnvloed.HetCa-gehalte
vanhetgraswerd inheteersteproefjaarduidelijkbeïnvloeddooreenhoge
kalktoestand indelaag 15-30-50cm;namelijk45%vandeverschilleninCagehaltenwerdverklaarduitverschillen inkalktoestand indezelaag.Inhet
tweedeenderdeproefjaarnamechterdeinvloedvandezelagenduidelijkaf.
Deresultatenvanhetgrondonderzoek innajaar 1978zijnsamengevatintabel
144-1.DetabellaatziendatdepHvaneenbepaaldelaagwordtverhoogddoor
bekalkingvandelaagzelfendoorbekalkingvandedirectdaarbovenliggende
laag.DebekalkingvanoverigelagenheeftnauwelijksinvloedopdepHvan
debepaaldelaag.
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 : 533
144
Projectnummer
TABEL 144-1.EffectvaneenbekalkingvanlaagAopdepHinlaagB.
Zode 1977

A:0-5 5-15

15-30 30-50 Zode 1975

A:0-5 5-15

15-30 30-50

B:0-5cm +0,98 -0,04 +0,17 +0,07 B:0-5cm +0,41 +0,16 +0,07 -0,05
5-15cm +1,37 +0,71 +0,18 -0,05
5-15cm +0,97 +0,59 +0,04 -0,03
15-30cm +0,09 +0,80 +1,64
15-30cm -0,05 +0,83 +0,98 +0,13
0,00
30-50cm +0,09 +0,06 +0,75 1,08
30-50cm +0,05 +0,18 +0,66 +1,03

HetCa-gehaltevanhetgrasgeeftdebestesamenhangmetdepHvandelaag
5-15cm.
B.C. Werkplan 1980
Voortzettingvandevakproef IB6173,verslaggevingvoorgaandejaren.
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145

Projecttitel

Bemestingvangrovetuinbouwgewassenop
landbouwgronden

Contactpersoon

ir.J.Prummel

Projectleider

ir.J.Prummel

Overigemedewerkers

ing.P.A.vanBarnauSijthoff

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1970
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 1979
Bijteeltcombinatiesvangroentegewasseninhetbouwplanopakkerbouwbedrijven
inééngroeiseizoen ("dubbelteelten")doetzichdevraagvoorofdevoorhet
tweedegewasbenodigdebemestingreedsaanhetvoorafgaandegewaskanworden
gegeven.Heteerstegewaswordtdanruimmetfosfaatenkalibemest,omvoor
beidegewassenindebehoeftetevoorzienwaardooroparbeidkanwordenbespaardennahetploegenminderveelvuldigoverhetlandbehoeftteworden
gereden.
Uitdein 1978voorditdoelaangelegdeproeven (IB2459,2460en2461)
blijkt,datvoorhettweedegewas (stamslabonenenspinazie)denawerkingvan
eenruimefosfaat-enkalibemesting (aanheteerstegewas)achterblijftbij
dewerkingvaneenverse bemesting.Deterugganginfosfaat-enkalitoestand
vandegrond tijdenshetgroeiseizoenwordtdooreen'versebemestinggeheel
ofvooreenbelangrijkdeelgecompenseerd.Ditresultaatwijsterop,dateen
hernieuwdebemestingvanhet tweedegewasdevoorkeurverdientboveneen
zwaarderebemestinguitsluitend aanheteerstegewas.Hetdoetookinenige
matetwijfelenaandejuistheidvaneenzgn.bouwplanbemesting,waarbijeen
x)
'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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eenmaliggegevenruimefosfaat-enkalibemesting indebehoeftevandegewassengedurendeenkelejarenmoetvoorzien.Hetonderzoekmetdubbelteeltenis
in 1979voortgezet.
Eenverslagoverdefosfaat-enkalibehoeftevantuinbonenisgepubliceerd
inBedrijfsontwikkeling.Voorderesultatenvanditonderzoekwordtverwezen
naarhetjaarverslagover1978.

B. Verschenen

püblikaties

J.Prummel,1979.Fosfaat-enkalibemestingvantuinbonenoplandbouwgronden.
Bedrijfsontwikkeling 10:77-80.

C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetonderzoeknaardefosfaat-enkalibemestingvanakkerbouwmatigegroentegewassenverbouwd alstweedegewas.
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Registratienummer

538
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149

Projecttitel

Bestrijdingvanstipinappelsdoorverbeteringvandewatervoorziening envan
decalcium-enboriumvoeding

Contactpersoon

dr.ir.J.vanderBoon

Projectleider

dr.ir.J.vanderBoon

Overigemedewerkers

ing.A.Das

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1970

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 1979
DeverwerkingvandegegevensvaneentienjarigeproefmetCox'sOrange
PippinenJamesGrievemetkalktrappen,gipstoedieningenbespuitingmet
kalksalpeteroplossingterbestrijdingvanstipenzachtindevruchtenwerd
voortgezet.
DebewaarkwaliteitvanCox'sOrangePippinwasbeterdandievanJames
Grieve.Kalkhadgeenduidelijkeffect.Gipstoedieningverbeterdedebewaarkwaliteit,bijJamesGrievein6enbijCox'sOrangePippinin3vande8
proefjaren 1971-1978statistischbetrouwbaar.Hetgunstigeeffectvanintensievebespuitingmetkalksalpeteroplossingwasveelgroterdandatvan
gipsbemesting.DegunstigewerkingwasalleproefjarenstatistischbetrouwbaarbijJamesGrieve.HetuitwendigestipwasbijJamesGrievewel5à6
maalgroterdanbijCox'sOrangePippin.Bekalkingwerkteniet,gipsbemesting
verminderdedestipaantastingenigszins.Bespuitingdeeddeaantastingsterk
achteruitgaan,van36,4%naar 13,0%bijJamesGrieveenvan7,6naar 1,3%
bijCox'sOrangePippinalsgemiddeldeover 1971-1978.Groteappelswaren
meerdoorstipaangetastdankleine.Bijbespuitingnamdestipaantastingin
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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groteappelsmeerafdanindekleine,maarnietindiematedatgrotebespotenappelsevenweinigstiphaddenalskleinebespotenappels.Uitwendig
zachtwasbijJamesGrieveveelernstigerdanbijCox'sOrangePippin.Opde
veldjesmetgipswashetzachtwatteruggedrongen;bespuitendruktedeaantastingbijJamesGrieveterugtotveelmeerdandehelft,maargroteappels
behieldenbijditraseenzekeremacevanaantasting.Deaantastingdoorrot
werdnietopdezewijzebestreden.Tussendebehandelingenkwamengeenduidelijkeinteractiesvoor,zodatzeelkaarnietvervangennochversterken.
B.-

C. Werkplan 1980
Opstellenvanheteindverslagovereentienjarigebemestingsproef.
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Registratienummer
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Projecttitel

inopbrengst
Oorzakenvandeverschillen
vansuikerbieten indeNoordoostpolder

Contactpersoon

dr.ir.Th.J.Ferrari

Projectleider

dr.ir.Th.J.Ferrari

Overigemedewerkers

ing. J.Wolf

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1966

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

beëÉoï&grâï&jeîKmKKJîœ^
dgSSffî^}@SgQ6g@Sîî3Sp^
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B. Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Aanditprojectwerdnietgewerkt
B. -

C. Werkplan 1980
Analysevandeverwerkingsuitkomsten,hetschrijvenvanheteindverslag.

^Doorhalenwatnietvantoepassingi
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Chemischonderzoekoverhetinoploss
gaanenfixerenvanfosfaatingrond

ing

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.H.A.Sissingh

Overige medewerkers

D.Blaauw (analist)

Tijdstip van afsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1971
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nog benodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

X&r

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B. Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Niet aan gewerkt.
B. -

C. Werkplan 1980
Methodischonderzoekoverdebepalingvanfosfaatfixatieingronden.

x

'Doorhalenwatnietvantoepassingi
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Fysiologischeziektenvantuinbouwgewassen:Storingeninhetcalciummetabolisme
vanappels (stip)entomaten (neusrot)

Contactpersoon

P.vanLune

Projectleider

P.vanLune

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1974

cat.Ill
Nogbenodigdewerktijd

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

x)
Voortzetting

cat.II

'00 mndg
mndg

cat.I
mndg
mndg

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Hetproject isexperimenteelafgerond.Deuitwerkingvanderesultatenvande
uitgevoerdeproevenisgaande.Dedeelonderwerpen zijndevolgende:
1)"Fysiologisch"actiefcalciuminrelatietotdestipgevoeligheid.Hierbij
wordtgetracht toteenbeterebepalingvandestipgevoeligheid tekomendoor
verfijningvandebemonstering enhetgebruikvanselectieveextractietechniekenvoorcalcium.
2)Bekalking,spoorelementenenstip.Hierbijwordtdeinvloedvanzeerhoge
bekalking,aldannietincombinatiemettoedieningvanijzer,mangaanenboriumonderzocht.
3)Verdamping.Gedurendedegroeivanappelswordtdeverdampingvandevruchtennagegaan,omdatdetranspiratiemedebepalend isvoordecalciumtoevoer
naardeappels.
Destandvanzakent.a.v.dedriedeelonderwerpenisalsvolgt:
«

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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1) "Fysiologisch" actief
tioneerde
extractie)

calcium in relatie

tot de stipgevoeligheid

(gefrac-

Het element Caismetverschillende extractiemiddelenuitappelsmetongeveer
dezelfde diameter enuitbladeren geëxtraheerd. Tevens ishetoptredenvan
stip inappelsvanovereenkomstige grootte bepaald.Demonsters zijn afkomstig
van praktijkboomgaarden dieverschillen instipgevoeligheid. Degeëxtraheerde
hoeveelheden Cauitzoweldevruchtenalsdebladerengevengeenbeter verband
methetoptredenvanstipdanhettotaal calciumgehalte indezeweefsels.Stip
is significant gecorreleerd (r=0,92)metzoweldeK/Ca-alsde (K+Mg)/Ca-verhouding indevruchten.Decorrelaties zijnhogerdannormaal indeliteratuur
gevondenwordt.Ditkanveroorzaakt zijndoorhetfeitdatvruchtenvandezelfde grootte genomen zijn.Decorrelatiecoëfficiëntenvoorderelatie tussen
stip inappelsendegeëxtraheerde hoeveelhedenCa,totaal Ca,K/Caen (K+Mg)/
Cazijnvoorvruchtweefselveel hogerdanvoor bladweefsel.
Het onderzoekenderesultaten staanuitvoerig beschreven ineenpublikatie
vanP.vanLuneenB.J.vanGoor in"TheJournal ofHorticultural Science"
(1979), 54:327-331.
Aanditonderwerp zalnietverder gewerkt worden.

2) Bemesting met calcium, in combinatie met mangaan, ijzer en borium.
met Cox Orange Pippin op rivierklei
met
bekalkingstroppen

Potproef

In 1969isdeproef gestartmetCoxappelbomen opeternietvaten,50cm0en
70cmdiep,metrivierkleiwaarbijdevolgende objecten zijnaangebracht:
I.
Vrijwel onbekalkt,pH-KCl5-5,5

II. Lichtbekalkt,pH-KCl6,5
HIB. Sterkbekalktmetcalciumcarbonaat,pH-KCl7,5
UIA. GelijkaanH I Bentevensmangaan,ijzerenborium.
IVB. GelijkaanH I Bentevenshogegiftencalciumsulfaat.
IVA. GelijkaanIVBentevensmangaan,ijzerenborium.
Deproefisin1977beëindigd.Enkelefeitendiebijdeverwerkingvanderesultatenoverdeproefperiodetot1977naarvorenkomenzijn:
a)dewortelontwikkeling isgeenbeperkende factorbijdeopnamevanvoedingsstoffen.
b)deappelopbrengstvanobject H I BenIVBisiets lagerdanbijdeandere
objecten,hetgemiddeld vruchtgewicht isechter ongeveer gelijk.

c)Coxziektetreedtmeeropbijsterkebekalking (objectH I BenIVB)danbij
objectIenII;indienechtertevensmangaan,ijzerenboriumwordtgegeven
treedtvan1974t/m1977minderCoxziekteopdanbijobjectIenII.
d)eriseensterkereductieinstipenzachtbijzwarebekalkingincombinatie
metspoorelementen (reedsvermeldinvoorafgaandejaarverslagen).
Omdebetrouwbaarheidvanheteffectvandebehandelingenophetoptredenvan
stipenzachttebepalenisvoordeproefjaren1974,1976en1977eenvariantie
analyse,gevolgddoordemultiplerangetoetsophetverkregencijfermateriaal
toegepast.In1976en1977komtalleeneensignificantereductievanstipen
zachtbijdeobjectenU I A enIVA(sterkebekalkingincombinatiemetmangaan,
ijzerenborium)naarvoren,terwijlin1974deaantastingdoorzachtbijde
objectenIenIIsignificanthogeris.
Deresultatenoverhetoptredenvanstipenzachtindeappelsendegehalten
aanK,Ca,Mg,Mn,FeenBinbladerenenvruchtenzullenzospoedigmogelijk
verderuitgewerktengepubliceerdworden.
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3) Onderzoek over de verdamping van appels in relatie tot de groei van de
vruahten
DeverdampingvanJamesGrieve appels tijdensdegroeiisin1976en1977bepaald doorhetgewichtsverlies vasttestellennaeenverblijftijdvan24uur
ineenexsiccatormet150gram calciumchloride bij20°C.Degevonden sterke
afnamevanverdampingper cwr oppervlaktevandeappels tijdensdegroeitot
ca.2,5cm0kanveroorzaakt zijndoorverschilinhoeveelheid appelper
exsiccator,omdatineenkleineproefmetca.17gramappelperexsiccatorongeveer tweemaal zoveelverdamping gevondenisalsmet150gramappel.Vanaf
eendiametervandevruchtenvanca.2,5cmtotca.7,5cmisin1976en 1977
steedsongeveer 150gramappelperexsiccator genomeneniseenongeveergelijkblijvendeverdampingvanca.10mg/cm 2 appeloppervlakte vastgesteld.
Het inmiddelsalsminder geslaagd tebeschouwen onderzoek overdeverdamping
vanvruchten tijdensdegroeizalnietvervolgd worden.
B. Versohenen

publikaties

P.vanLuneenB.J.vanGoor, 1979.Extractabilityofcalcium fromapple fruit
and apple leaftissueandoccurrenceofbitter pit.JournalofHorticultural
Science 54:327-331.
C. Werkplan 1980
Verwerkingvanderesultatenvandepotproefmet appelbomen overdeinvloed
vanbekalkingenspoorelementenophetoptredenvanstipenzachtenhetmaken
vaneenpublikatiehierover.
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Hulpbijonderzoekvanandereinstanties
enkortlopendeonderzoekingenbetreffende
anorganischebemestingenenmeststoffen

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

x)
'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
(Sm)Veelonderzoekiserinhetverledenverrichtnaardekopervoorziening
vangranenopzand-endalgronden.Indejaren 1968/1973werdaanvullendonderzoekinpot-enveldproevenverrichtopkleigronden.Ditonderzoekwerd
reedsin1975gepubliceerd (B.vanLuit,Dekopertoestandvanzeekleigronden,
rapport 1-1975).Hieruitbleekdatookopkleigrondensomsopbrengstverliezen
kunnenoptredenbijtarwedooreentekortaanCu.Aanleidingtotnieuwonderzoekwarendewaarnemingenindezomervan 1978,toenopenkelerodoorngrondenmetzomertarweinMeedhuizen (Gr.)ernstigesymptomenvankopergebrek
werdenwaargenomen.

Potproef met dunne-klei

op veengronden (IB6310-1979)

Uitderesultatenvaneenpotproefmetzomertarweop2dunne-kleiopveengronden (dezg.rodoorngronden)uitMeedhuizenbleekdatopdezegrondenzéér
ernstigkopergebrekkanoptreden.Dezegrondenhaddentelagekopergehalten
(3,7en2,9mgCuperkgdrogegrond)bepaaldvolgensdekoper-salpeterzuurmethodeenhogegehaltenaanorganischestof (resp.12,1en13,3%).Opdeniet
x

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

s.

projectverslag1979
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metkoperbemestegrondtradeengroeiremmingop,invergelijkingmetdetarwe
opdewelmetkoperbehandeldegrond.Dearenblevenkleiner,deafrijping
werdvertraagd endekorrelzettingwaszéérslecht.Ditblijktduidelijkuit
dekorrelopbrengsten,dieevenalsdestro-opbrengsten,zijnvermeld intabel
163-1.

TABEL 163-1.Korrel-enstro-opbrengstenvanzomertarwe (Melchior)zonderen
metkoperbemesting ineenpotproef.
korrelopbrengstg/pot
zonderCu
metCu
Maring,Meedhuizen
DeBoer,Meedhuizen

4,0
9,4

47,7
48,9

stro-opbrengstg/pot
zonderCu
metCu
70,8
69,5

78,6
77,0

Doorhethogegehalteaanorganischestofzalopdezerodoorngrondenhetkopergebrekernstigerzijngeweestdanbijgewonekleigronden.Ookopnormale
kleigronden (hetadviesgeldtvoorallegrondsoorten)isechteraandachtvoor
dekopervoorzieningvangranen,speciaaltarwe,haverengerstnoodzakelijk,
ookalomdatdetoevoervankoperdoorhetspuitenmetkoperpreparatentegen
phytophthoratothetverledenbehoort.
(JP)Eenonderzoekisgedurendeenkelejareningesteldnaardekalibehoefte
vanaardappelenopzand-endalgrond inafhankelijkheidvandebouwvoordikte.
Ondankshetgroteverschil inbouwvoordikte (van12tot24cm),wateenverdubbelinginvolumeendusintotalehoeveelheidbeschikbarebodemkalibetekent,bleekdemeststofbehoeftevoorhetbereiken vandemaximaleopbrengst
bijeenzelfdekaligehaltevandegrondbijeendikkebouwvoor slechtsweinig
mindertezijndanbijeendunnebouwvoor.Bijdeinterpretatievanhetgrondonderzoekopbasisvanhetgehalteaankaliindegrondishetvolgensdit
onderzoekderhalvegeoorloofdverschilleninbouwvoordiktebuitenbeschouwing
telaten.Bijfosfaatwasreedseerdergebleken,dathetgehaltevandebouwvoorbelangrijker isdandetotale daarinaanwezigebeschikbarehoeveelheid.
Deuitkomstenvanhetonderzoekmetkalizijngepubliceerd.
Inaansluitingophetonderzoekin1978iseennieuweproef (IB6304)aangelegdoverdewaarderingvanmetbietenblad toegediendekalibijdebemestingsadvisering (proefgewasaardappelen).
EentussentijdsverslagvanonsInstituutoverdevierveeljarigekalibouwplanproevenopzeeklei (BEM139,WS85,RH77enKL 168)overdejaren1973
totenmet 1978ismetdegestationeerdenvanhetPAGVinderegio'sbesproken
Deuitkomstenzijnvermeld inhetjaarverslagover1978.
Eenonderzoek isin1978ingesteldnaardespecifiekenatriumbehoeftevan
suikerbieten inafhankelijkheidvandekalivoorziening opeenkleiarmezandgrondteCreil,Noordoostpolder (proefWG 10)invergelijkingmetzandgrond
teRolde (proefKB329).DeproefteRoldeopeennatriumarmezandgrondgaf
zowelbijeenmatigealseenruimekaligifteenbetrouwbaarpositiefeffect
vandenatriumbemestingopdeopbrengst.Ditwijstopeenspecifiekeffect
vannatrium.Eengiftvanruim 150kgNa2Öperhawasvoldoende.Ditbevestigt
hetadvies.Erwasookeenbetrouwbarekalireactie.Deproef teCreilopkalium-ennatriumrijkeregrond leverdegeenbetrouwbareeffectenopvandetoegediendebemestingen.Hetonderzoek isin1979herhaald.
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(Loman)Inhetlaatstedecenniumisopeenaantalintensiefgevoerdeveenkolonialebedrijvenhetgewas Digitalis opgenomeninhetbouwplan.Het(eerstejaars)gewaswordtnadrogengebruiktindefarmacie (hart-envaatziekten).
Omdat Digitalis
eenduurgewasis,zelfstenopzichtevanaardappelenen
bieten,werdhetvanbelanggeachthetoptimalepH-trajectvoorditgewaste
bepalen.Daaromisdepotproef IB6265aangezetmetvijfpH-niveausomde
reactievan Digitalis
tevergelijkenmetzomergerst.In1979werdtevensde
mariadistel (uithetzaadwordenstoffentegengal-enleverziektengeëxtraheerd)getoetstopzijnpH-reactie.
Uitderesultatenvandeeerstetweeproefjarenblijktdat Digitalis een
enigszinslagereoptimalepHvraagtdanzomergerst.DeoptimalepHlijktte
liggentussen4en5,terwijlpH'shogerdan5,5duidelijkeopbrengstdalingen
gevendieoplopenvancirca 15%bijpH6tot40%bijpH7.
Bijdemariadistel,gezaaidvoorjaar 1979,wasdebeginontwikkelinghet
bestebijpH4.Tijdenshetbeginvandebloeiwasdeontwikkelinggoedtot
pH5.Dezaadbollenvandemariadistelzijnnietalletegelijkrijp.Daarom
zijnopvierdataderijpezaadbollengeoogst (tabel 163-11).

TABEL 163-11.Opbrengstaankorrel (gramd.s.perpot)vanmariadistel.

pH-trap

22aug

27aug

31aug

3sept

totaal

Berekendeeffectieveopbrengst

0
1
2
3
4

11,4
9,7
10,1
10,5
7,4

1,8
6,2
6,4
2,2
7,4

3,0
4,4
1,8
4,7
1,7

0,8
2,5
6,7
4,9
5,3

16,9
22,8
25,0
22,3
21,8

14,4
17,2
17,5
15,7
15,1

DetabellaatziendataanvankelijkdelaagstepH-trappenenlaterdehogere
pH-trappendehoogstekorrelopbrengstgaven.Indepraktijkishetmeestgewensteoogsttijdstipwanneerdeeerstezaadbollenbeginnenopentespringen
enreedswatzaadverliezen.Ditstadiumwasop22augustusbereikt.Indien
opdattijdstipalle zaadbollenwarengeoogst,zoueendeelvandekorrels
verkregenbijdeoogsttijdstippen27/8,31/8en3/9ookaandeopbrengst
hebbenbijgedragen.Voordeberekeningvaneeneffectievepraktijkopbrengst
zijnaandeoogstdatagewichtentoegekend,resp.1-0,75-0,50-0,25.Dealdus
berekendeopbrengst (rechterkolomtabel 163-11)geeftaandatpH-trap 1à2
=pH h\ à5£dehoogstekorrelopbrengstgeeft.
DeNekamiteMaastrichtbrengtmetontheffingeenEngelsekalkopdemarkt.
OpverzoekvandeNekamiisinhetvoorjaarvan 1978eenveldproefaangelegd
metdriekalksoorteninvijfhoeveelheden:hardedolomiet (dolokal supra),
zachtedolomiet (magkal)enzachtecarbonaat (mergel).Daarnaastwordtineen
potproefdekalkwerkingvanzesfractiesvandezekalkmeststoffengetoetst
aandehandvanperiodiekgrondonderzoek.Debelangrijksteresultatenvande
potproef zijnsamengevat indetabellen 163-IIIen163-IV.
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TABEL 163-III.FijnheidsklassewaarbijeenpH-werkingvan80%kanworden
berekend.

Bemonsteringsdatum

18 juli
1 aug
1 sept
31 okt
27 febr
21 mei

1978
1978
1978
1978
1979
1979

kalksoort
hardedol.

zachte dol.

zachtecarb.

0,08mm
0,08
0,10
0,12
0,14
0,14

0,13mm
0,12
0,18
0,22
0,29
0,30

0,22mm
0,21
0,25
0,26
0,30
0,30

Tabel 163-IIIlaatziendatvooreenzelfdepH-verhogingdebeidezachtekalksoortengrovermogenzijndandehardedolomiet.Hetzachtecarbonaatmag
weerietsgroverzijndanhetzachtedolomiet.

TABEL 163-IV.Mg-werkingvandefractiegroottevancirca0,10mm.

datum
18
1
1
31
27
21

juli
aug
sept
okt
febr
mei

1978
1978
1978
1978
1979
1979

hardedol.

zachtedol.

14%
22
32
39
46
53

17%
26
36
47
54
59

Demagnesiumwerkingvandefijnstefractiesneemtindeloopvandetijdduidelijktoe (tabel 163-IV)maardievandegrofstefractiesnauwelijks.Kalkdeeltjesgroterdan0,7mmvanharde dolomieten 1,0mmvanzachtedolomiet
gavenindegeheleproefperiodegeenmagnesiumwerkingvanenigebetekenis.

B. Verschenen

publikaties

B.vanLuitenP.H.Hotsma,1979.Kopervoorzieningvankleigrondenverdient
meeraandacht.Boerderij (vaksupplementAkkerbouw)29okt-4nov 1979,nr.2.
B.vanLuitenP.H.Hotsma,1979.Ookopkleisomskopertekort.DeLandbode
(GroningerLandbouwblad)2nov 1979,nr.42pp1022-1023.
J.Prummel,1978.Dekalibehoeftevanaardappelenopzand-endalgrond inafhankelijkheidvandebouwvoordikte.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.18-78,
13blz.
J.Prummel,1979.Deverdelingvandekalibemesting overdegewasseninde
vruchtopvolging opzeeklei (IB-internverslag).

Vervolgbladnr."4 van4e^Q^xlSÖ$eßßÖgSßÖEOÖSEag?'projectverslag 1979
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :546
Projectnummer
:163

C. Werkplan 1980
(JP)Verslaggevingoverhetonderzoeknaardewaarderingvanmetbietenblad
toegediendekali.
(Loman)VoortzettingpH-proefmetmariadistel,verslaggevingpotproefmet
kalkfracties,voortzettingveldproefmetkalksoortenvariërend inhardheid.
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Bepalingvandeoptimalebemestingvan
deminderverbreidegroentenonderglas

Contactpersoon
Projectleider

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

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1971
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

ongewijzigdevoortzetting

'Voortzetting

ïffibatftfcgta&iSa^^
AmsrcmraTflBtfKBifógTO
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B. Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Paprika. Vorigjaarwerdeenproefuitgevoerdmetpaprikaopwatercultuur
(rondpompprincipe)waarbijdestikstofindevoedingsoplossingvoor0,7^,15
en30%werdgegevenindevormvanNH4+ (0%NH4=100%N0 3 ). Hetbetrofeen
herfstteeltmetdecv.Tisana.Ditjaarwerdeenongeveergelijkeproefgenomenmetvroegepaprikacv.BruinsmaWonder,geplanteinddecember.

NH,

stuks
perplant

0% 27,9
10%
33,1
20%
33,3
40%
32,8

gewicht
perplant
ing
3712
4139
3946
3796

gem.vrucht- vruchten aantal
vruchten
gewichting met stip stippen
met
%
pervrucht neusrot%
133
125
118
116

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

17
12
17
9

5.

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

3,4
5,6
6,4
11,2
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Wiskundigeverwerking:aantalvruchten0- (10+20+40)P=0,05;gem.vruchtgewicht0- (10+20+40)P=0,06;percentagevruchtmetstiplineaireffectP<
0,01 en (0+10+20)-40P <0,0l;aantalvruchtenmetneusrotlineaireffectP
<0,01.
Integenstelling totdeproefdievorigeherfstwerdgenomenbleekindeze
voorjaarsteelthetstipprobleemnietgroot.Neusrotdaarentegenwasditjaar
ernstig,terwijlhetverschijnselvorigjaarnietoptrad.NH4bleekongunstig
indiezindatmeerNH4duidelijkmeerneusrottevruchtenopleverde.Denegatieveinvloedophetgemiddeldvruchtgewichtkwamookditjaartotuitdrukking
ennogietssterkerdanvorigjaar.
Radijs. OphetmeerjarigeN-enK-bemestingsproefveld onderglaswerdop14
septemberradijscv.Robinogezaaid.Op 19oktoberwerdperveldjeeenproefoogstverzameldvan 1m^.Berekendwerdhetgemiddeld gewichtvanhetloofvan
éénplantenvanéênknol.

N

gewicht
knoling

gewicht
loofing

Nmmol/l
eindeoogst

0
1
2
4

5,87
6,82
6,73
6,27

4,19
4,59
4,57
4,16

1,5
2,1
3,8
7,5

wiskundigeverwerking:knolkwadr.effectP=0,15;loofkwadr.effectP=0,08

K

gewicht
knoling

gewicht
loofing

Kmmol/l
eindeoogst

0
1
2
4

3,64
5,22
6,43
5,65

5,22
4,17
3,91
3,81

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

wiskundigeverwerking:knollin.enkwadr.effectP<0,01;looflin.enkwadr
effectP <0,01.
Vergelekenmetanderegewassendieopditproefveldwerdengeteeldreageerde
radijsbijzonder sterkopkali.Alsoptimaalkanwordengenoemdvoorstikstof
eentrajectvan2-4mmolN (NO3+NH,)per11:2volume-extractenvoorkali
eengehaltevan2mmolKper1extract.
Eenstikstofbemestingsproefwerduitgevoerd ineenwarenhuisopduinzandgrond
te's-Gravenhage.Vergelekenwerdenvierstikstoftrappenindrievoudnaast
toedieningvannitrificatieremmers (deresultatenhiervanzullenelderswordenbesproken).Gezaaidwerd8okt.cv.Radar,geoogstwerd 22november.Uitgangstoestandvandegrondwas 1,3mmolNper11:2volume-extract.
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zwavelzure
ammoniakg/m2

loof
g/stuk

knol
g/stuk

0
40
80
160

2,71
3,41
3,21
3,28

6,80
7,58
6,93
5,96

eindeoogst
mmol/1extract
NH,

NO,

0,1
0,1
0,0
0,7

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

wiskundigeverwerking:knol:lineaireffectP=0,02.kwadr.effectP=0,04;
loof:lineairenkwadr.effectP=0,03.
Ookuitdezeproefblijktdatvoorradijsmeteenmatigestikstofgiftkan
wordenvolstaan.
Meloen. OphetmeerjarigeN-enK-proefveld onderglaswerdenmeloenengeteeld.Decv.Polydorwerd 10en 11meiuitgeplant.Genoemdevariëteitwerd
uitgekozenopgrondvanveelbelovenderesultatenineenrassenproefhetjaar
tevoren.Ditjaarbleekdekwaliteit (smaak)vandevruchten tewensenover
telaten.Ookvielenenigeplantenuitdoorknolaantasting.Deopbrengstresultatenwarenalsvolgt:

N

aantal
perplant

0
1
2
4

Totaleproduktie (t/m3/9)

Vroegeoogst (t/m31/7)

2,68
3,02
3,03
2,80

gewicht
perplant

5,85kg
6,18
6,67
5,99

wiskundigeverwerking:

gem.
vruchtgewicht

aantal
perplant

gewicht
perplant

gemiddeld
vruchtgewicht

2190
2060
2227
2149

3,44
4,63
4,24
4,27

7,15kg
8,59
8,64
8,31

2085 g
1873
2070
1946

vroegeopbrengst:aantaln.s.;gewichtn.s.;vruchtgew.n.s.
totaleproduktie:aantaln.s.;gewichtlineaireffect
P =0,09;vruchtgwe.kubischeffectP=0,02.

K

0
1
2
4

2,42
3,07
3,39
3,03

6,44
6,55
6,88
6,35

2663
2145
2052
2097

3,82
4,48
4,58
4,58

8,77
8,72
8,63
8,82

2302
1946
1891
1924

wiskundigeverwerking:vroegeopbrengst:aantalkwadr.effectP=0,03;gewichtn.s.vruchtgew.lineairenkwadr.effectP<0,01;
totaleproduktie:aantaln.s.;gewichtn.s.;vruchtgew
lineairenkwadr.effectP<0,01.
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He:tgewasmeloenblijktslechtszwakopgroteverschillen inbemestingte
reageren.Mediojuliliephetstikstofgehaltevandegronduiteenvan2,0tot
6,4mmolNper11:2volume-extract,hetkaligehaltevan0,3 tot5,8mmolK.
Mogelijkisdedrogeteeltwijzemededebetaandezegeringereactie.Bijstikstofwarenhetweglatenen eentezwarebemestingongunstig.Eenstikstofgehaltetussen3en4mmollijkthetgoedetrajecttevormen.Tenaanzienvan
kaliiseenoptimaaltrajectnietaantegeven.Zelfsbijeensituatietegen
kaligebrekaangeeftdeplantweliswaarmindervruchten,maardezelijkenwat
sterkeruittegroeien,waardoordeproduktieingewichtshoeveelheidnietof
nauwelijkswordtbeïnvloed.

B. Verschenen

publikaties

J.P.N.L.RoordavanEysinga,1979.Uitbreidingenverbeteringvanhetgrondonderzoek.Tuinderij 19(7):30-31.
Indeserie 'Bijpratenoverbemesting':
J.P.N.L.RoordavanEysinga,1979.
GeenHokus-Pokus.Tuinderij 19 (10):35.
Waarombemesting?Tuinderij 19(11): 37.
Het 1op2volume-extract.Tuinderij 19(12): 29.
Wegaanverderinophet 1op2volume-extract.Tuinderij 19(13): 33.
Stikstofbemesting.Tuinderij 19(14):26-27.
Fosfaat.Tuinderij 19(15): 33.
Fosfaat.Tuinderij 19(16): 35.
Bemestingmetkali.Tuinderij 19(17): 43.
Dekalktoestandvandegrond.Tuinderij 19 (18):.30-31.
Doorspoelen.Tuinderij 19(19):46-47.
Deorganischebemesting.Tuinderij 19(20): 45.
Spoorelementen.Tuinderij 19(22):30-31.

C. Werkplan 1980
Teeltvanijsbergsla,enmogelijknoganderegroentegewassenophetmeerjarigeN-enK-proefveld onderglas.
Verzorgingvaneenofenkeleproefvelden indepraktijk;hierbijzaltevens
deinvloedvannitrificatieremmerswordenbeproefd (proj. 318).
Teeltvanchinesekool,ijsbergslaenmogelijknoganderegroentegewassenop
wortelbakken.
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Hoeveelheid enhoedanigheidvandeorganischestofinverschillendekorrelgroottefractiesvandegrond

Contactpersoon

ir.S.deHaan

Projectleider

ir.S.deHaan

Overigemedewerkers

ing.J.Lubbers

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1968
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 1979
Aanditprojectisnietgewerkt.
B.-

C. Werkplan 1980
Zomogelijkafsluitingvanhetprojectmeteeneindverslag.

x

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Incidenteelchemischonderzoek alsbegeleidingvantoegepastonderzoek

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.H.A.Sissingh

Overigemedewerkers

D.Blaauw (analist)

Tijdstipvanafsluiting

onbepaald

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

onbepaald

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting
iSSMiXps^^

M^ksks^m^^ka^m^ëBeknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Niet aangewerkt.
B.-

C. Werkplan 1980
Incidenteel chemischonderzoekafhankelijkvanverzoekenvanandereonderzoekers•

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

s.
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Verloopvandekalitoestand opbouwland

Contactpersoon

ir.J.Prummel

Projectleider

ir.J.Prummel

Overigemedewerkers

ing. P.A.vonBarnauSijthoff

Tijdstipvanafsluiting

1980
1968

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

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 1979

Opzandgrondwerdbijsuikerbieten in 1978eenstatistisch zeerbetrouwbaar
vaststaandepositievesamenhang (r=+0,88)gevondentussendeopbrengsten
hetKrgetalvandegrond.DehoogsteopbrengstzonderkalibemestingwerdbereiktbijK-getal 20(proefIB 1925).Erzijnbehalvebijaardappelenookbij
suikerbietenaanwijzingendatdeopbrengstdervingbijeenlagekalitoestand
vandegrond (K-getal< 15)opkleiintegenstelling totzandgrondnietgeheelvoorkomenkanwordendooreenruimekalibemesting (proefIB 1927).Een
vrijruimebemestingstoestandvoordegrondlijktderhalvenoodzakelijkte
zijn.Ditisookhetgevalbijfosfaat,zowelopzandgrondalsopkleigrond
(zieproject268).
Bijeenintensiefbouwplan metaardappelen,bietenenuienisoplichte
zavelindeWieringermeerjaarlijkseenzeerruimekalibemesting (ca.250à
300kgK 2 0perha)nodigomdekalitoestandvandegrondopeenruimvoldoendepeil tebrengenentehandhaven,integenstelling totzwarezavel,waar
bijeenminder intensiefbouwplanmetjaarlijksongeveer 100kgK£0perha
kanwordenvolstaan.Inheteerstegevalisdeonttrekkingdoordegewassen
x)Doorhalenwatnietvantoepassingis,

Vervolgbladnr. 1 van

projectverslag 1979

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :562
Projectnummer
:183
groterendenaleveringdoordegrondgeringer (proevenWM326,380enNNH
2095).
DeresultatenvandezeproevenzulleninoverlegmethetConsulentschap
voorBodemaangelegenheden t.z.t.opgenomenwordeninhetbemestingsadvies.
B.-

C. Werkplan 1980
Voortzettingvandeproevenopzand-enkleigrondoverdebetekenisvande
kalitoestandvandegrondbijwelengeenkalibemestingvoordeopbrengstvan
degewassen.Hetgaathierbijomdevraagofdeopbrengstdervingbijeen
lagekalitoestand geheeltevoorkomenisdoorkalibemsting.

PROJECTVERSLAG 1 9 7 9
Instelling

IB

Registratienummer

567
189

Projectnummer

Projecttitel

Diagnose envastlegging v a nverschijnselen v a ngebrek enovermaat in land-en
tuinbouwgewassen

Overige medewerkers

dr.ir. K.W.Smilde, dr.ir. J.P.N.L. Roordav a nEysinga
dr.ir. K.W. Smilde
dr.ir. R.Arnold Bik,M e j . E. Jongman

Tijdstip van afsluiting

1980

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1970

Contactpersoon
Projectleider

cat.III

cat.II

cat.I

Nog benodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

rondg

mndg

mndg

x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

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

A. Verslag over 1979
Een manuscript voor eenboekje over voedingsziekten bijchrysant, zoweleen
Nederlandse alseenEngelse editie, werd gereed gemaakt. Bijpassende dia's
werden geselecteerd. Hetboekje zalbegin 1980 worden uitgegeven doorhet
Pudoc.
Symptomen v a nvoedingsziekten v a nchinese kool en ijsbergsla werden geïnduceerd. Gedeeltelijk werden debeelden fotografisch endoor beschrijving v a s t gelegd. Chinese kool blijkt eengewas dat sterk kanreageren. Hetgewas is
speciaal opwatercultuur nogal heterogeen.
Door hetcontinu bijdruppelen v a neennitrietoplossing lukte hetbij anjer
beelden op tewekken v a nnitrietschade. Deze beelden kwamen overeen metdie
waargenomen opeenpraktijkbedrijfmetanjers geplant kort na stomen v a nde
grond.
Grondonderzoek
op borium.
Uitzeskassen met tomaten werden grond- en bladmonsters verzameld. De grondmonsters werden onderzocht op borium oplosbaar in
heet water enop borium inhet 1:2volume-extract. Toevallig werd bijeenv a n

x)Doorhalen watniet vantoepassingis,

Vervolgblad nr.1 vandSSsaX}0CmX2ÓSeetaS^^

1979

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :567
Projectnummer
: 189
degewassenboriumgebrek geconstateerd.Erwerd geenverband gevonden tussen
beideboriumbepalingeningrond onderling,nochmethetboriumgehalte inblad.
Het gehalteinbladvantomateplantenmetboriumgebrekwas1,85ymolBperg
drogestof (=20mgper kg).
B. Verschenen publ-ùkat-ùes
J.P.N.L. RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs,1979.Verslagvaneenoriënterendeproef omtrenthetoptredenvanammoniumvergiftigingbij enkelegewast
sen.Proefstn.Tuinb.onder Glas,Naaldwijk, InternRapp.3,3pp.
C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetonderzoek bij chinesekoolenijsbergsla.Opnieuwopwekkenvannitrietschade bijanjer.
Erbestaat bijPudoc belangstelling voorhetheruitgevenvandeprentenvan
voedingsziekten bij sla,tomaatenkomkommer plus augurk.Dezeeneuitgavezou
alle genoemde gewassenmoetenomvatten.Bijeventuelerealisatiemoeteen
nieuwe tekstwordenontworpen.
Verzamelenvangrond-enbladmonstersvantomaatvoor onderzoekopborium.

PROJECTVERSLAG 1979

Instelling

IB

Registratienummer

570

Projectnummer

192

Projecttitel

Invloedvandebodemstructuuropde
groeivangewassen

Contactpersoon

ing.J.S.Zwiers

Projectleider

ir.P.Boekei

Overigemedewerkers

H.Buma

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1970

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag ovev 1979
Ditprojectbeoogtnadereinformatieteverkrijgenoverdevooreengoedege~
wasgroeibenodigdestructuurtoestandvandegrond enoverdeparametersvan
deactuelestructuurdiedaarbijeenrolspelen.
Opdeenkelejarengeledenvoorditonderzoekaangelegdevakproefmet5
grondsoorten,5structuurtrappenen2vochtniveauswerdenditjaarsuikerbieteningezaaid.Hetgewasontwikkeldezichgoed,waarbijgeenduidelijke
verschillentussendeobjectenkondenwordenwaargenomen.Deopbrengsten
liepenechterwelwatuiteen,waarbijmerkwaardigerwijzedehoogsteopbrengstenbehaaldwerdenopdevakjes met dedichtstestructuur.Kennelijkvraagt
desuikerbieteennogalvasteengeslotenstructuur.
DeapparatuurvoorhetbepalenvandeÛ2-diffusieaanringmonsters,dietot
voorkortnogenkeleonvolkomenhedenvertoonde,functioneertnugoed.Erwerdentwee6-puntsschrijvers aangeschaftendeaansluitingvanderingmonsters
metde^-kamertjeswerdverbeterd.
Hetoverlegmetir.Boone (LH)enir.Bakker (ICW)overdewijzevanbewerkingenverderebeoordelingvandetotnutoeverkregenwaardenover02-diffux

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.1
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Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :570
Projectnummer
:192
sieenoverdesamenhangmethetluchtgehaltewerdvoortgezetenleiddetot
deafspraakomalleresultatenopstandaardformulierenovertebrengenenonderlinguittewisselen.VanalleserieswaarnemingenwordtderelatieDs=
aEg°uitgerekend enzalwordengeprobeerd enigewetmatigheid t.a.v.deinvloedvanallemogelijkeingrepenalsgrondbewerking,berijden,biologische
activiteitteontdekken.
Inverbandmetslechteregroeiengeringereopbrengstenvanfabrieksaardappelenopveledalgrondenin1978werdaandehandvangegevensoververanderingeninbouwplanenteelttechniek,resultatenvanvroegeronderzoekenmet
onzehuidigebodemfysischekenniseenoverzichtopgesteld,waarinmogelijke
oorzakenvandemindergunstigegroeiwerdenaangegeven.Eenbelangrijkdeel
vandezenotametbijdragenvananderenwerdovergenomenineendoorVanLoon
(PAGV)opgesteldenota,waarinookandereaspectenvandefabrieksaardappelteeltwordenbehandeld.Dezenotazalt.z.t.terdiscussiewordengestelden
eventueeltoteenonderzoekprogrammamoetenleiden.
Eenoverzichtwaarinmogelijkeeffectenopkorteenlangetermijnvankunstmatigeberegeningzijnaangegeven,isafgerond,enwerdeveneensineengrotergeheel,metverschillendeanderebijdragen,opgenomen.Daarbijwerdook
aangegevenopwelkgebiednaderonderzoekgewenstis.

B. Verschenen

pubZikaties

P.Boekei,1979.Beregeningenbodemstructuur.In:Beregeningsonderzoekin
deAkkerbouw.DirectieLandbouwkd.Onderzoek,Wageningen.
P.Boekei,1979.Bodemfysischeaspectenbijdefabrieksaardappelteeltopzandenveenkolonialegronden.Inst.Bodemvruchtbaarheid,internverslag.

C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetonderzoekopdevakproefmetverschilleningrondsoort,
vochttoestand enstructuur.
UitbreidingvanhetonderzoeknaardesamenhangtussenluchtgehalteenO2diffusievoorverschillende toestandenwatbetreftgrondsoort,vochtgehalte
engrondbewerking.
Invloedvankunstmatigeberegeningopdeaeratiezalwordennagegaan.
Bijdefabrieksaardappelteeltzalaandachtwordenbesteedaandeaeratie
vandegrondinenonderderug.
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Instelling

IB

Registratienummer

574

Projectnummer

196

Projecttitel

Kweekmogelijkhedenvantuinbouwgewassen
inpotteninverbandmetbemestingsproeven

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.J.vanderBoon

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1970
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

nmdg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgei

ongewijzigdevoortzetting

as:

A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
In 1979konzeerweinig tijdaandit
vanheteindverslag.

projectbesteedwordenvoorhetmaken

B.-

C. Werkplan 1980
Verwerkingvanhetmateriaalenvers"

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

Laggeving.

s.
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Instelling

IB

Registratienummer

575
197

Projectnummer

Projecttitel

Despoorelementenvoorzieningvanplanten
opveensubstraten

Contactpersoon

dr.ir.K.W.Smilde

Projectleider

dr.ir.K.W.Smilde

Overigemedewerkers

ing.B.vanLuit

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1972
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Deproefmet Berberis candidula werdnogeenjaaraangehouden.Hetgewas
bleekongunstigopverhogingvandepH-KClboven4,4 tereageren,metname
wanneergeenijzerenboriumaanhetsubstraatwarentoegediend.NiettoedienenvankoperleiddeinhetgehelepH-trajecttoteenvrijwelvolledigafstervenvandeplant.
Deresultatenvandeproevenmet Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'en
Chaenomeles Lindl. 'Nicoline',waarindewerkingvanverschillendeijzerchelatenwerdonderzocht,werdengepubliceerd.UithetonderzoekkanwordengeconcludeerddatchelatenvolgensdedoorBoxmaontwikkeldemethodemoeten
wordengeanalyseerd,alvorenszeindehandeltebrengen.Alleenzokanwordenvoorkomendatchelatenvan inferieurekwaliteit indehandelwordengebracht.
Ophetlaboratorium (Boxma)isgeblekendatdeoplosbaarheidvanFe,als
DTPAofHEEDTAaanmeststoffenvanhettypePG-Mix (NPKmeststofmetspoorelementen)toegevoegd,sterkvermindert.Ditwasinveelminder sterkematehet
gevalmetFeindechelatenEDTAenEDDHA.Dezeresultatenwerdenineenpotx

-'Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.1

van

projectverslag 1979

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :575
197
Projectnummer
proefmet Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'opveensubstraatbevestigd:FeDTPA,geïncorporeerd inPG-Mix,bleekmindereffectieftezijninhetvoorkómenvanFe-gebrekdanFe-DTPAofFe-EDDHAafzonderlijktoegediend.MetFeEDDHAwerdendebesteresultatenverkregen,zowelbijpH-KCl4,7 als5,7.Als
eenmogelijkeoorzaakvandegeringerewerkingvanFe-DTPA,aanwezig inPGMix,wordtgedachtaanverdringingvanFeuithetchelaatdooreenelement
alsCu.
Tenslottewerdenenkeleheidesoorten (Erica en Calluna cultivars)opveensubstraatinhetpH-KCl traject3,9-5,7getoetstophungevoeligheidvoorFeenCu-gebrek.De Calluna cultivars 'LongWhite'en'Carmen'reageerdensterk
optoedieningvanCuenFe,waarbijdereactietoenammetstijgingvandepH.
Ditgeldtzowelvoordeopbrengstenaandrogestofalsdekleur (stand)
cijfers.De Erica plantenzijntijdensdeproefgrotendeelsafgestorven(te
hogezoutconcentratievanhetsubstraat?).

B. Verschenen

publikaties

B.vanLuitenR.Boxma, 1979.ToetsingvanFe-chelatenbijsierheestersop
bolsterveen (metEngelsesamenvatting:Efficiencyofironchelatesinornamentalplantsonsphagnumpeat). Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.5-79,
21pp.

C. Werkplan 1980
Afrondingvanhetonderzoekt.a.v.dewerkingvanFe-chelaten (welofniet
geïncorporeerdinspoorelementhoudendemengmeststoffen)bij Chamaecyparis en

Calluna/Erica cultivars.
Publikatievanderesultatenoverdespoorelementbehoeftevansierheesters
opveensubstraten.
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Instelling

IB

Registratienummer

577

Projectnummer

199 .

Projecttitel

Deinvloedvandunnemestopdekalihuishoudingenopdebotanischesamenstellingvangrasland

Contactpersoon

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Projectleider

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Overigemedewerkers

L.vanderVeen

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1973
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

definitievebeëindiging
Beknopteweergavevanachtereenvolge

ns:

A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Geen
B.-

C. Werkplan 1980
Verslaggeving.

•x^Doorhalenwatnietvantoepassingi

s.
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Instelling

IB

Registratienummer

580

Projectnummer

202

Projecttitel

Bemestingvankasrozen

Contactpersoon
dr.ir.R.ArnoldBik

Projectleider
Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1982

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1972

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

ongewijzigdevoortzetting

Voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Proefvelden

op

rozebedrijven

Devraagkanwordengesteldofgrondanalyseeensterkerverbandmeteenopbrengstverhogingdooreenbemestingsgiftdanbladanalyseoplevert,ofomgekeerd.
Ineenpogingdezevraagtebeantwoordenwerd in1977,1978en1979opeen
aantalrozebedrijvenmetdecultivar 'Motrea',elkjaaropnieuw,eenproefveld,
bestaandeuitvierbemestingsvakkennL:NIPIKl,NOPIKl,NIPOKlenNIPIKO,
aangelegd.Demeststofgiftenwerdeneindjuliverstrekt;debloemtellingen
werdenzeswekenlatergestartengedurendevierwekenvoortgezet.Indeze
periodewerdeneveneensgrond-enbladmonstersuitdeproefvakkenverzameld.
Indienallegegevensvandeproefveldenin1979binnenzijn,zullendeproef
resultatenoverdedriejaarwordengebundeld enverwerkt.
Uitdegegevensvan 1977resp.1978kanechterreedsdeindrukwordenverkregen,datdemeststofgifteneenpositieveinvloedhebbenuitgeoefend ophet
grondanalysecijfer,maardebloemopbrengstpraktischniethebbenbeïnvloed.

x,,

Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :580
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Projectnummer

•iU,t

B. Verschenen

publikat-ies

R.ArnoldBik,G.Th.J.M.v.d.BergenS.Oosterloo,1979.IJzer-enmangaantrappenproefbijderoos 'Belinda'.BloemisterijonderzoekinNederlandover
1978,p. 255.
C. Werkplan 1980
Factoriëleproefmetvierstikstof-endrievochttrappenbijrozeninkasgrond (insamenwerkingmetdr.ir.P.A.C.Raats).
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Instelling

IB

Registratienummer

582

Projectnummer

204

Projecttitel

Bepalingvanhet tijdstipendehoeveelheidvanoverbemestingmetstikstofbij
spruitkool

Contactpersoon

ir. J.H.Pieters

Projectleider

ir. J.H.Pieters

Overigemedewerkers

dr.ir.J.vanderBoon,ing.P.,Nicolai

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1969
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

randg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting
Î^XS^^^^XSXXW^XSX16XXiTa^XSÎ!DteXKPTPSXTlX

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

A. Verslag over 1979
Deeindpublikatieoverhetonderzoek,verrichtindejaren 1970en 1971naar
deinvloedvanstikstofoverbemesting,plantverbandenoogsttijdstipopde
produktievantweeineenmaal teoogstenspruitkoolrassen,kwaminconcept
gereed.Uitdezeproeveningeblekendatbijdevroegeteeltvaneenmaligte
plukkenspruitkoolhetwijdgeplanterasStiekema met250kgstikstofals
basisbemestingdebesteopbrengstgaf,zowelabsoluutalsinleverbaarprodukt,
meteenhoogpercentagespruitenindeA-enB-klasse.
B. -

C. Werkplan 1980
Publikatieeindrapport.

^Doorhalenwatnietvantoepassingi.
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Instelling
Registratienummer
Projectnummer

IB
941
207

Projecttitel

Onderzoeknaardebodemstructuuropkleienzavelgronden inZuidwest-Nederland
enopkleigronden inLimburg

Contactpersoon

ing.A.Pelgrum

Projectleider

ir.P.Boekei

Overigemedewerkers

H.Buma

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1972
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

randg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

]â£^XXXX£X3EXJeiKXl^XSXKS
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag 1979
Ditprojectbeoogtinzichttegeveninaardenomvangvandeproblemeninzakedebodemstructuurindebetreffendegebieden.
ErwerdbehoorlijkevoortganggeboektbijdeverwerkingvanenderapporteringoverhetdestijdsverrichteonderzoekopdeproefplekkeninhetZuidwestelijk zeekleigebied.Allegegevenswerdenzodaniggerangschiktdatberekeningvaneengrootaantalcorrelatieskonplaatsvinden.Daaruitkomteen
aantalaanwijzingennaarvorenoverdevoordestructuuraspectenbelangrijke
factoren.Devoorjaarsbewerkbaarheid isbeternaarmatedegrondlichter,de
grondwaterstand dieperendebouwvoordikkeris.Deverslemping isvooralhet
geringstopdezwaarderegrondenmeteenweinigduidelijkeinvloedvanpH
engrondwaterstand.Deactuelestructuurwordtgunstigerbijminderlutum,
hogerepH,dieperebouwvoorenbetereontwatering.
Deontwateringsgegevens vertoondenonderlingveelsamenhang zoalsblijkt
uitdehiernavolgendecorrelatiecoëfficiënten:

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr. 1 vandSHÎXXXKJKXKKXkXSKkXÎSXXHX/projectverslag 1979
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :941
Projectnummer
:207
Grondw.st. Slootw.st. Drainafst. Draindiepte
Grondw.st.
Slootw.st.
Drainafst.
Draindiepte
Ouderdomdr.

-

+0,34+
-

-0,21+
-0,11
-

+0,33+
+0,19+
-0,11
-

Ouderdomdr.
-0,35+
+0,01
+0,23+
-0,21+

+betrouwbarecorrelatie
Degrondwaterstandvertoonteensamenhangmetalleanderefactoren,dieonderlingookweerenkelecorrelatiesvertonen:dedraindieptehangtsamenmet
deslootwaterstand-dieperdrainerenbijdieperslootpeil-endraindiepteen
drainafstandhangenduidelijksamenmetdeouderdom.Deouderedrainsliggen
meestalondieperenopgrotereafstand.
Ookkwamenbijditonderzoeksamenhangen tussenhet aantalbietencystenaaltjesenerzijdsenbodemkundigeenteelttechnischefactorenanderzijdsnaar
voren.
Nietalleenmetdeverwerking,ookmethetschrijvenvanhetrapportis
goedevoortganggeboekt.
B.-

C. Werkplan 1980
Debewerkingvanenrapporteringoverderesultatenvanhetproefplekkenonderzoekinhet zuidwestelijkkleigebied zullenwordenbeëindigd.
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A. Verslag over 1979
Proef met drie concentraties
wol

van de voedingsoplossing

bij Cymbidium op steen-

Op31-5-1978werdeenproefmetdrieconcentratiesvandevoedingsoplossing
bijdriejaaroudeplantenvanmini-Cymbidium cv.'LancelotEveningStar'
ingezet.Dedrieconcentraties zijn:1.0,833gNutriflora-ten 1gkalksalpeterperliter (normaleconcentratie);2.tweederdevandenormaleconcentratie;3.éénderdevandenormaleconcentratie.
Hetaantalgevormdebladscheutenperplantwasindeperiodevan1-1-1979
tot1-11-1979resp.7,5,7,3en5,1.Hetaantalbloemknoppenperplantin
dezelfdeperiodewas 10,1,10,9en7,5.Tussendeeersteendetweedeconcentratiewasdusweinigverschil;hetresultaatbijdelaagsteconcentratie
echterwasduidelijkhetminst.Daarentegenwasdehoudbaarheidvande
bloemenduidelijkhetbestbijdelaagsteconcentratie.Deproefwordtvoortgezetineenietsgewijzigdevorm;debestaandebehandelingenzullennamelijkwordengecombineerdmeteenwel/geenmeststoflozeperiodegedurendede
maandenapril,meienjuni.
x
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4 Nx3 K-proef bij cymbidium
Mediojuni 1979werdeenfactoriëleproefmetvierN-trappen (24,56,88en
120mgN/emmerperweek)endrieK-trappen (24,72en 120mgK20/emmerper
week)bijdriejaaroudegescheurdeplantenvanmini-cymbidium cv.'Showgirl
Malibu'ingezet.
Indeperiodetot26-11-1979bedroeghetaantalgevormdebladscheutenper
plantbijdevierN-trappengemiddeldresp.4,0,5,8,6,3 en7,2enhetaantal
gevormdebloemknoppen gemiddeldresp.3,8,4,5,4,8en4,2.Erwasduseen
duidelijkN-effect;voordebladscheutenwasN4hetbest (corresponderend
N-cijfer inhet 1:1^-volume-extract6,8meq/1)envoordebloemknoppenwas
N3hetbest (corresponderendN-cijfer4,4meq/1).
Indezelfde periodebedroeghetaantalgevormdebladscheutenperplantbij
dedrieK-trappengemiddeldresp.5,7,6,5 en5,4enhetaantalgevormde
bloemknoppenperplantgemiddeldresp.4,1,4,8en4,0.Erwasduseveneens
eenK-effect;voorbeideplantkenmerkenwasK2optimaal;hetcorresponderend
K-cijferinhet 1:15-volume-extractwas 1,0meq/1.
Op 13-11-1979werdenbladmonsters genomen.Uitdeanalyseresultatenblijkt,
dathetN-resp.hetK-gehalte inhetbladbijhogereN-resp.K-giftduidelijksteeg.BijhetopbasisvandebladscheutenproduktiebesteobjectN4K2
washetN-resp.K-gehalte inhetblad2,07en 1,78%,bijhetopbasisvande
bloemknoppenproduktiebesteobjectN3K2washetN-resp.K-gehalteinhet
blad 2,01 en 1,89%.
4 Nx Z K-proef bij Alstroemeria in emmers
Infebruari 1979werdeenfactoriëleproefmetvierN-trappen (60,140,220
en300mgN/emmerperweek)endrieK-trappen (60,180en300mg^O/emmer
perweek)bijdetwee Alstroemeria
cultivars 'Orchid'en 'Carmen',ingezet.
Deproefwerduitgevoerd inemmersgevuldmetgrofFins sphagnumveen.De
proefwerdbeginnovember 1979beëindigd.
BijdevierN-trappenwasdegemiddeldeopbrengstaanbloemtakkenperplant
bij 'Orchid'resp.25,4,33,5,35,1en24,7enbij 'Carmen'resp.23,4,31,6,
38,0en32,6.EenduidelijkgunstigN-effectwasdusaanwezig;bijbeide
cultivarswasN3optimaal.
BijdedrieK-trappenwasdegemiddeldeopbrengstaanbloemtakkenperplant
bij 'Orchid'resp.25,9,29,7en33,5enbij 'Carmen'resp.29,4,33,3en
31,5.Kalioefendeduseveneenseengunstigeinvloeduit;bij 'Orchid'wasK3,
bij 'Carmen'K2hetbest.
Inseptemberwerdenbladmonsters genomen.Uitdeanalyseresultatenkwameen
duidelijkpositieveinvloedvandeN-enK-giftenopdeN-resp.K-gehaltenin
hetbladnaarvoren.
Bij 'Orchid'washetobjectmethethoogsteaantalbloemtakkenN3K3;hetbijbehorendeN-enK-gehalte inhetbladwas4,1 resp.3,9%.
Bij 'Carmen'washetbesteobjectN3K2;hetbijbehorendeN-gehalteinhet
bladwas4,39%.DevermeldingvanhetbijbehorendeK-gehaltemoetachterwege
blijvenwegenseenkennelijkefoutindebepalingofbemonstering.

B. Verschenen

publikaties

R.ArnoldBikenN.A.Straver,1979.Fluorproefbijbladplanten.Bloemisterijonderzoek inNederland over 1978,pp.90-91.
R.ArnoldBik,G.Th.J.M.v.d.BergenJ.Westerhof,1979.Boriumtrappenproef
bijbegonia.Bloemisterijonderzoek inNederlandover 1978,p.84.
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R. Arnold Bik en G.Th.J.M. v . d . Berg, 1979. S t i k s t o f - k a l i t r a p p e n p r o e f b i j
V r i e s e a s p l e n d e n s . B l o e m i s t e r i j o n d e r z o e k in Nederland over 1978, pp.
276-277.
C. Werkplan 1980
V o o r t z e t t i n g proef Cyrribidium op s teenwol.
V o o r t z e t t i n g 4 N x 3 K-proef b i j Cyrribidium.
4 P x 3 Mg-proef b i j Alstroemeria
i n emmers.
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A. Verslag over 1979
DoordeIB-werkgroep"TijdstipbemonsteringvanN-mineraal"werdenstikstofmodelberekeningenuitgevoerd.Erisgewerktmetdegegevensvanvijfproefveldenoverdewinterperioden 1976/1977en1977/1978vanaf 1novembertot
1maart.Deveranderingen inhetnitraatgehalte inmaartt.o.v.detoestandin
novemberzijngemiddeld overtweeproefveldenvandewinterperiode 1976/1977
voordebemonstering+8%enbijdeberekening+12%.Overdewinterperiode
1977/1978zijndezeveranderingen ingehalte gemiddeldoverdrieproefvelden
respectievelijk-22%en-28%.Uitdevergelijking tussendezewerkelijkeen
berekendegegevenskanmenconcluderendathetvoorhetvoorjaarberekende
nitraatgehalte,uitgaandevaneennajaarsbemonstering,minderdan8%verschilt
vandebemonsterdewaarden.
Defiguren212-1A,BenCgevenelkdriegrafiekenvandrieproefvelden,
diedegesimuleerdenitraatgehalten inprocentenvandenajaarsbemonsteringop
1novemberalsfunctievandecumulatieveregenvalvan 1novembertot1maart
voorstellen,voorrespectievelijkdelaagdikten0-100cm,0-60cmen0-20cm.
x
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Fig. 212-1.Relatievenitraatgehaltenvan
drieproefvelden tijdensdewinterperiode
1977/1978,voordrielaagdikten.
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A. Verslag over 1979
Appel. Inde fruitteelt wordt al ca. 10jaarweinig met kalium gemest.Gemiddeld worden de giften op 50kg K2Oper haper jaar geschat,maar inveelgevallenwordt al jaren lang geenkaliummeer gegeven.Dit door devoorlichting
gesteunde beleid berust op de ervaring inproeven,datmet een toenamevande
kalivoedingstoestand van het gewas ook een toenamevan stip en zacht is teverwachten.De ervaringmet bladanalyse o.a. inproefplek-onderzoekingen,heeft
uitgewezen dat hier endaar reedsvan een (te?)lagevoedingstoestand van het
gewaskanworden gesproken.Devraag isnu enerzijds inhoeverre het beteugelenvande genoemde fysiologische bewaarziekten gebaat ismet een zeer lage
K-toestand enanderzijds,welke risico's voor deproduktie enkwaliteit daarbij optreden. Gedacht wordt aanvegetatieve-envruchtgroei,vruchtbaarheid,
smaak. Doelvan het onderzoek isnu enerzijds allerlei aspecten'vanderelatie
tussen gewas envoedingstoestand nader teanalyseren enanderzijds factoren
aan tegevenwelke dekaliopname mede beheersen, zoals neerslagverdeling,
vochthuishouding, bodembehandeling,bodemstructuur,rasverschillen etc.Integratievan deverkregen kennis kan leiden tot eenbetere interpretatie van
^Doorhalenwatniet van toepassingis.
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K-gehalteningrondengewas (o.a.doorrekening tehoudenmetdenatuurlijke
omstandighedenvanvochtvoorziening)endustotverbeteringvanhetbemestingsadvies.
Opperceel22,eendroogtegevoeligeplaatgrond beplantmetSchonevanBoskoop,isalvelejarengeenkalibemestinguitgevoerd.Indezein1972aangevangenproef (zieookdeIB-projecten75en111)wordenvijfstikstoftrappen
toegepastbijvierplantsystemennl.enkele-rijenopafstanden395x205,
355x136en300x 102cm (metgrasenbredeofsmalleboomstroken)enbedden.OnderinvloedvandezebehandelingenzijngrotevariatiesinK-gehalten
inhetbladopgetreden.Devolgendesamenhangenwerdengevonden:
1.IndeloopvandejarenzijndeK-gehalteninhetbladvanbomeninde
beddensteedsverderachtergeblevenbijdieindeenkele-rijsystemen.Dit
wordttoegeschrevenaanhetontbrekenvangras-mulchbijdebeddenteelt.
Hetmulchenvangrasopdeboomstrokenheeftbijdeenkele-rijsystemenmet
grasopderijbaanduseenbelangrijkefunctiebijhethandhavenvande
kalitoestandvanhetgewas.
2.BijweglatenvandestikstofbemestingwordenhogereK-gehalteninhetblad
aangetroffen,noghetmeestinnauwebeplantingenmetsmalleboomstroken
(=vochtconcurrentiedoorbredegrasstroken).Stikstofgebrekkantot0,40
à0,50%hogerekaligehaltenveroorzaken.
3.InhetproefrasSchonevanBoskoop,metvannaturelageK-gehalten inhet
blad,werdendelaagstegehalten (±0,57%K)aangetroffenindebeddenmet
hogestikstofgiften,dehoogstegehalten (1,10tot 1,30%K)inonbemeste
nauwgeplanteenkele-rijsystemenmet smalleboomstroken.
4.Inzwaardragendebomenwerdenlichtesymptomenvankaligebrekwaargenomen.
Inverbandmetheteigen,zuinigekalibemestingsbeleid vanhetproefstationin
deafgelopentwintigjaren,zijnineenvijftigtalpercelenofdelendaarvan
bladmonstersverzameldvanappelenpeerenweluitsluitend indiverseproeven
metgrasstrokenwaarmetdecirkelmaaierwordtgemaaid.Alsgevolgvanvele
factoreno.a.ras,leeftijd,toepassingbijhetplantenvanstalmestrondde
stamendroogte,varieerdehetK-gehalte inbladerenvanappelin1979van
0,90tot2,15%K.EchtlagegehaltenwerdenvooralbijhetrasSchonevanBoskoopgevondenenverderbestond deindrukdatdegehaltenhetlaagstwarenin
demeestzuidelijked.w.z.meestdroogtegevoeligepercelen.Desituatiet.a.v.
dekalivoorzieningisdoordezeanalysenogwattegunstigvoorgesteldomdat
1979vooralinhetvoorjaarnietdroogwasenbovendienpercelenwaarnietgemulchtwordt (dichtebeplantingenzoalsbedden,3-5rijen-systemen)buitenbeschouwingzijngelaten.
Indeproefoverdruppelbevloeiingopperceel7 (project327)heeftdesedert
1976jaarlijkstoegepastekalibemestingmet300kgK£0perha (totaaltotnu
toe 1200kgK2Operha)in1979eenduidelijkemeer-opbrengstopgeleverdvergelekenmetdesteedsonbemesteveldjes.Hetbemestingseffectwerdenigszins
versterktdoordedruppelbevloeiing.Zonderenmetdruppelbevloeiing indrie
periodentussen 1meien15septemberbedroegderelatievemeer-opbrengstin
kgbijCox'sOrangePippinrespectievelijk8en11%.BijSchonevanBoskoop,
meteenveelhogerproduktieniveau,wasdit9en18%.Eeninteractietussen
hetbemestingseffectendedruppelbevloeiing leekookuitdeK-gehalten inhet
bladvanCox'sOrangePippinnaarvorentekomen.In1978,beginaugustus,warendezegehaltenzonderdruppelbevloeiing,onbemestenbemestrespectievelijk
1,21%en1,41%K.Metbevloeiing 1,33%en1,63%.Voortsbleekuitdeanalyses
vanbeideproefrassen (Cox'sO.P.enSchonevanBoskoop)datchemischeonkruidbestrijding zondergrondbewerkingmetietshogerekaligehaltensamengingdan
frezenopdeboomstrook.MetCox'swerdenin1978periodiekebladbemonsteringer

Vervolgbladnr. 2 van^BBäXÄÖfHXäEBffiSaBBKCtöJB^projectvers^ 1979
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer : 2592
Projectnummer
: 216
uitgevoerd,nl.9keertussenbeginjunienbeginoktober.Uitdeseizoenfluctuaties inK-gehalten (inditjaarmaximaal+0,30%Kindemaandenjuliseptember)werdeensamenhangmethetneerslagpatroonafgeleid.Duidelijke
regenperiodennadroogteworden2à3wekenlater inhogerekaligehalten
weerspiegeld.Metvruchtenvanbeiderassenafkomstigvanindividuelebomen
metuiteenlopendeK-gehalten inhetbladzijnuitgebreidesmaakproevenopgezetomdeinvloedvankaliopdesmaaktelerenkennen.
Ineenproefvandeafdeling teeltonderzoek grootfruit,overplantgatbehandelingmethetrasJonagoldgeplantin 1977,zijnin 1978en 1979bladmonstersverzameld.Debehandelingenbestondenuitcombinatiesvandefactoren:
potgrond inhetplantgat,druppelbevloeiing enchampignonmestnahetplanten
ronddestamaangebracht..Erbleekeenduidelijke invloedopdekaligehalten
indebladerentebestaan.In 1978gafpotgrondgemiddeld0,04%lagere,stalmest0,15%hogereendruppelen0,03%hogereK-gehalten inhetblad.Deanalyseuitkomstenvoor 1979zijnnognietbekend.

B. Verschenen
J.Oele, 1979.Dekalihuishoudingbijhetgrasstrokensysteem.DeFruitteelt
69:430-431.

C. Werkplan 1980
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Froef met twee substraten

en vier zoutniveaus

in het g-ietwater bij cyclamen

Deinvloedvanvierzoutniveaus inhetgietwateropdehoudbaarheidvancyclamengeteeldoppotgrondensteenwol,werdnagegaanineenproefdiezich
uitstrekteovereenperiodevandertienwekennahet tijdstipvanaflevering.
Voorhetverkrijgenvanvariërende zoutniveaus inhetgietwaterwerdendezouten,dienormaalinhetoppervlaktewatervoorkomen,inoplopendehoeveelheden
aandemiwatertoegevoegd.Natoevoegingvandenutriëntenbedroeghetspecifiekgeleidingsvermogenvandeviergietwaters2,0,2,8,3,6en4,3mS/cmbij
25°Cenhetchloridegehalte 0, 160,320en480mgperliter.
Inhetafleverbarestadiumvertoondedeplantkwaliteit eenlichtedalingbij
zoutniveaus inhetgietwaterhogerdan2,8mS/cm.Dezelfdereactie,alleenin
hevigermate,gavendeopbrengstvanhetversgewichtendievanhetdrooggewicht:vandebovengrondseplantedelen tezien.
Hetwekelijksebloemenbestandnochdebloemproduktieoverdegeheleproefperiodebleekenignadeligeffectvanhetzoutinhetgietwater teondervinden.
Daarentegenreageerdendebladkleurendevormingvannieuwebloemknoppen
'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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gaandewegsterkernegatiefophetzoutinhetgietwater.Deverzoutingvan
hetgietwaterweerspiegelde zichduidelijkindeanalysecijfersvanzowelhet
wortelmediumalsdebovengrondsedelen.Gewasanalysegegevens suggererendat,
behalveeenosmotischeffect,ookeentehogepHeneenovermaatvannatrium
enchloridehebbenbijgedragenaandeindeproefopgetredenzoutschade.
Tenslottevestigtdeproefdeaandachtophetsterktoegenomengevaarop
eensnelleverzoutingvanhetwortelmedium indeperiodenahettijdstipvan
aflevering.

B. Verschenen

jpublikaties

R.ArnoldBik.Effectofirrigationwatersalinityonpostharvestperformance
ofcyclamengrownonrockwoolandpottingcompost.ActaHortic.(terperse).
R.ArnoldBik,1979.Gietwaterproefbijcyclamen-cultivar 'Wit'.BloemisterijonderzoekinNederlandover 1978,pp.126-127.
R.ArnoldBik,1979.Stikstof-kalitrappenproef bijcyclamen-cultivar 'Wit'.
BloemisterijonderzoekinNederlandover 1978,pp.127-128.

C. Werkplan 1980
Proefmetverschillendeklei-veenverhoudingen inhetsubstraat.
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Spoorelementproblemenindebosbouw

Contactpersoon

dr.ir.K.W. Smilde

Projectleider

dr.ir.K.W. Smilde

Overige medewerkers

ing.B.vanLuit

Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1980
1972
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
Eenpublikatieoverhetoptredenvankopertekorten innaaldhoutsoortenop
naaldenbosgronden kwaminconcept gereed.
Het onderzoek inzakedecadmiumgehaltenvangewassenindeomgevingvan
zinksmelterijenwordtvoortaanbeschreven onderproject244(deel-project
796).
B. Verschenen publi-kat-Ces
B.vanLuit, 1979.OnderzoeknaarhetoptredenvankopergebrekopDrentse
bosgronden. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.9-79.
C. Werkplan 1980
Afsluitingvanhetproject.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Onderzoeknaardeperiodiciteitvande
stikstofopnamevanbloembollen

Contactpersoon
Projectleider

dr.ir.J.vanderBoon

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1982

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1972

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Vooreengoedebemestingvanlelieishetnodig teweten,ofdestengelwortels
danweldebolwortelsbepalend zijnvooreengrootdeelvandevoedselopname.
Ineenproefmetradio-actief ijzer,datofaandestengel-ofaandebolwortelswerd toegediend,werdgeenduidelijkbeeldverkregenwelkewortelshet
meestefficiëntwerken.Dithangtwaarschijnlijksamenmetdeonregelmatige
wortelontwikkeling;nueenswarendestengel-wortelsbeterontwikkeld,ineen
anderegroeifasedebolwortels.Ineenvakkenproefwerdfosfaatindiverse
lagenaangebracht,bovendeboleneronder.Deproefleverdeechtergeeninzichtopwelkevandetweesoortenwortelshetmeestefficientwasinopname
vanfosfaat.
Ineenveldproefmetverschilleninbasis-enbijbemestingmetstikstofwerdeneindjunialduidelijkeverschilleninbladkleurwaargenomen.Eindaugustuswarendeverschilleninbladgroentussendebasisgiftenveelkleinerdan
dietussendetweegiftenindeoverbemesting.Dedonkerstebladkleurwerd
aangetroffenalsdeoverbemesting laatinjunienjuliwasuitgevoerd (tabel
221-1).Hetafstervenvanhetloofinseptemberviellaternaarmatelaterwas
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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TABEL221-1.Schattingscijfersvoorbladgroenop30augustus 1979bijlelie.
(1=geel, 10=donkergroen)

Basisgift
kgN/ha

Bladkleur

Overbemesting
kgN/ha

Bladkleur

Tijdstipoverbebemesting

Bladkleur

0
50
100
150

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

0
75
150

4,0
7,4
7,6

nietuitgevoerd
17mei,21juni
21juni,26juli
17mei,21junien
26juli

4,0
7,1
8,3

overbemest.Alsuitsluitend bijhetplantenwasbemest,washetafstervenmindervoortgeschredenbijhogeregiften;deinvloedvandebasisbemestingwas
afwezigopdeveldjeswaareenoverbemestingwastoegediend.
B. -

C. Werkplan 1980
Verderonderzoeknaardeopnamecapaciteitvanstengel-enbolwortels.Vaststellingvanhetjuistetijdstipvanstikstofbemesting.
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Oplossingvanhetvraagstukvandeverwerkingvanmestoverschotten

Contactpersoon

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Projectleider

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Overigemedewerkers

L.vanderVeen

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip
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cat.Ill

cat.II

cat.I
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mndg

mndg

mndg
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mndg

mndg
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ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Voor"Stikstof"werdeenartikelgeschrevenm.b.t.deuitkomstenvanhetbodemscheikundigonderzoekvandeveeljarigeproefmetopklimmendehoeveelheden
rundveedrijfmestondermaïsopeenzandgrond teMaarheeze.HieroverwerdtevenseenvoordrachtgehoudengedurendedeMegista-dagenop6en7maart1979.
Hetjaarlijksgebruikvangrotehoeveelhedenrundveedrijfmestvoordebemestingvansnijmaïsheeftdebodeminvierjaartotverschillendedieptenmet
mineralestikstof,fosfaatenkaliverrijkt.Bijdegoedoplosbaremineralen
NenKvonddezeverrijking tottenminste80à100cmbenedenhetmaaiveld
plaats.Defosfaatinspoelingwastot40cmdieptetevolgen.
Vandebeschikbarehoeveelheid opneembare stikstofuitbodemenmesttezamen
raakteindrieachtereenvolgendewintersgemiddeld overallemesthoeveelheden
32tot58%zoek,deelsdoorvervluchtigingvanammoniakuitdeverspreidemest
endeelsdoornitraatuitspoelinguitdebodem.DetekortenopdeNmin-balans
liepengemiddeld overdeperiode 1975/1978evenredigopvan 120kgN/habij
50tondrijfmesttot660kgN/habij300tonmest/ha.Hetnitraatgehaltevan

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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hetgrondwater op 1,5-2mdiepteliepindewinter 1977/1978parallelmet
degegevenmesthoeveelhedenenwelvan50 (bijdekleinstegift)tot 180mg
NO3-N/I (bijdehoogstegift),hetgeenverbovendevoordrinkwatertoelaatbarenormis.
Indedrogezomer 1976werduitdebodemhumusplusdeorganischestofvan
deverstoegediendemestendievanderestantenmestuitdevoorgaandebemestingen96kgN/ha (bij50tonmest/ha)tot414kgK/ha (bij300tonmest/ha)
gemineraliseerd.Hetverloopwasnietevenredigaandegebruiktehoeveelheid
mest.
Met50tonrundveedrijfmestperhawerd indezeproefreedsmeerfosfaat
aangevoerd danbenodigd isvoorhethandhavenvandetoestand"voldoende".
Met400kgK20/ha (in+80tondrijfmest/ha)kondekalitoestand"voldoende"
wordengehandhaafd.Ergingdaarbijjaarlijksongeveer 180kgKoO/hadoor
uitspoelinguitdegrondverloren.
HetontsmettenvaneenzandgrondmetDDnatoedieningvandierlijkemestin
deherfstleverteenforsewinstaanN-minopinhetvolgendvoorjaar (mei),
doordatdezevooruitspoelingwordtgevrijwaard.OpdeonbehandeldegrondbestaatdeN-min-stikstofgrotendeelsuitnitraatstikstof,opdeontsmette
grond grotendeelsuitammoniumstikstof.Dezeammoniumstikstoflijktveelmindereffectief tewerkendannitraatstikstof.DeverkegenwinstaanN-minwordt
gedurendedezomerweergrotendeels tenietgedaandoorgrotereN-verliezen.De
nawerking inhettweedejaarisgering.
Sinds 1972zijngrondwateranalysesverrichtindenabijheidvanvloeibedden
waarinperiodiekbeluchtevarkensmestwerd geloosd.Geziendekwaliteitvan
ditgrondwaterwordtdit systeemvanmestverwerkingmindergeschiktgeachtom
tewordengepropageerd.Vanafhetzelfdejaarzijnmetingeninhetgrondwater
verrichtbijeenonbekledemestputoprivierklei.Afgezienvanenkelepieken
gedurendetweewinterperioden,dievermoedelijkaanverontreinigingenvan
bovenafmoetenwordengeweten,blijkthetwater ietstezijnverrijkt,maar
deconcentratiesaanmineralenblijkennogbenedendenormenvoordrinkwater
teliggen.
Uithetgrondonderzoekopdeproefmetvarkensdrijfmestopjongeveenkolonialegrond,aangelegd in 1973,bleekdatindeperiode25oktober 1976-3maart
1977eenbelangrijkdeelvandereststikstof indebodemenvandeN-minuit
demestverdwenenwas,endatindeperiode3maart-18november 1977nogveel
stikstofbeschikbaarmoet zijngekomendoormineralisatievandeorganische
stikstofindegrond.Hetfosfaatbleekinenkelejarentoteenvrijgrote
diepteinhetprofiel tezijnverplaatst.Bijeenaanbodvanmeerdan500
kgPo0^/haperjaarwasdittoteendieptevan80cmtevolgen.Opdezeveenkolonialegrondheefthetkunstmestfosfaatzichsnellerdoorhetprofielverplaatstdanhetfosfaatuitdevarkensdrijfmest.

B. Verschenen

publikaties

L.C.N,delaLandeCremer,G.LebbinkenH.0.Groenwold, 1979.Invloedvan
grondontsmettingmetDDopdestikstofhuishoudingvaneenmetrundveedrijfmestofkippedrijfmestbemestezandgrond tottweejaarnadebehandeling.
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.7-79,36blz.
L.C.N,delaLandeCremer,1979.Deveranderingen indestikstof-,fosfaatenkaligehaltenvaneenzandgrondbijjaarlijksebemestingenmetgrotehoeveelhedenrundveedrijfmestopsnijmais.Stikstof 92:258-263.

:

)OnderzoekJ.H.A.M.Steenvoorden (ICW).
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L.vanderVeen,1979.Veeljarigeproefmetvarkensdrijfmestopjongeveenkolonialegrond. (AGM155/B0072).Jaarverslag 1977ProefboerderijenteBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde,146-170.

C. Werkplan 1980
Voortzettingvanonderzoekenrapportage.
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Invloed van stikstof op de grasgroei in
hetvroege voorjaar

Contactpersoon

ir.W.H. Prins

Projectleider

J. Postmus

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1974

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
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mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

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

A. Verslag over 1979
Het onderzoek naar het juiste tijdstip van stikstofbemesting op grasland in
hetvroegevoorjaarmet betrekking tot de temperatuursom (T-som)isdit jaar
voortgezet.Eennieuwpunt inhet onderzoek wasdebestudering van eenmogelijkverband tussendehoeveelheid minerale stikstof inde grond ende stikstofreactievan het gras.
Deproeven dienden tevens alspraktijkbegeleiding, waarbij in samenwerking
met devoorlichtingsdienst verschillende excursies werdengeorganiseerd. Landelijkwerden negen proeven aangelegd op diverse grondsoorten enmetverschillende vochttoestanden.
Inde proevenwaren devolgende objecten opgenomen:
1)Bemestingstijdstippen,afhankelijk van deT-som.Het T-somtraject waarbij
werd bemest lag tussen 80 °C (op 12/3)en 450°C (op 11/5).
2)Stikstofniveaus,o, 70en 140kg Nper ha enbij T-som 200°Cbovendien nog
105en 210kg N perha.
3)Maaien bijverschillende groeistadia,nl. vroegweidegras,kuilsnede en
hooisnede.
^Doorhalenwat niet van toepassingis.
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Degrasmathaddoordestrengewinter injanuari/februarizogeledendat
viervandenegenproefveldenbuitenbeschouwingmoestenblijven.
Hetvoorjaarvan 1979wasergkoudendaardoor laat.DeT-somvan200°C
werdpasbeginaprilbereikt,wat sinds 1970nietmeerwasvoorgekomen.
Stikstofbemesting inhetT-somtrajectvan 140-260°C,eindmaart/halfapril,
gafinalleproevendehoogstedrogestofopbrengsten.Naarmateereerderof
laterwerdbemestwarendeopbrengstenlager.Bijmaaieninhethooistadium
waserinéénproefmaarweinigverschilmetdelateretijdstippen.Indeandereproevenwarendeverschillenover'hetalgemeenkleinmaarwelduidelijk
aanwezig.
Ondanksdeafwijkendeweersomstandighedenendegroteverschillentussende
proefveldeningrondsoort,grondwaterstand engeografischeligging,sluiten
deresultatenaanbijdievanvoorgaandejaren.Ditondersteuntopnieuwhet
adviesdatvoorhetverkrijgenvanvroegweidegrasdeeerstestikstofbemesting
moetwordengegevenwanneereentemperatuursomvanrond200°Cisbereikt,
indienhetlandalthansberijdbaaris.
Debepalingvandehoeveelheidmineralestikstofindegrondgeeftvooralsnogonvoldoendehouvastvoordeteverwachtenstikstofreactievanhetgras.
Mogelijkzijnhierfactorenaanwezigwaarvandeinvloednietbekendis.
Deresultatenvandezeproevenzijnbewerktvoorpublikatieinhetblad
Stikstof.

B. Verschenen

publ-ikaties

W.H.PrinsenJ.Postmus,1979.Destikstofbemestingvangrasland. 17.Deinvloedvandehoogte vandestikstofgiftopopbrengstenkwaliteitvan
voorjaarsgras in1978.Stikstof8 (91): 220-225.
W.H.Prins,1979.Tijdigstikstofopgrasland.PP-Magazine9(2),p.33.

C. Werkplan 1980
Hetonderzoekwordtlandelijkvoortgezetmetelfproeven.
Doelstelling:
1)Bestuderingvanhetverband tussendeeerstestikstofbemestingendetemperatuursomopdiversegrondsoortenenmetverschillendevochttoestanden.
2)Begeleidingvandepraktijkdoormiddelvandemonstratiesinsamenwerking
Metdelandbouwvoorlichtingsdienst.
3)Nagaanoferverbandbestaattussendehoeveelheidminerale stikstofinde
grondendeN-reactie vanhetgras.
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A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
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A. Verslag over 1979
Opverzoekvandemeststoffenindustrie iseenaantalfosfaatmeststoffenin
onderzoekgenomen.
BijhetonderzoeknaardeP-werkingvanmeststoffenineenpotproefmethaverisgeblekendateenonderlingevergelijkingvandewerkingvanfosfaatmeststoffenuitstekendkangeschiedendoorheteffectvandiemeststofopde stijgingvanhetPw-getalvaneenbepaaldegrondnategaan.MendientdantewetenhoelangmeneenP-meststof endegrondopelkaarmoetlateninwerken.Daartoeisineenpotproefeenaantalfosfaatmeststoffen,vermengdmetverschillendegronden (125mgP2O5per500mldrogegrond),gedurendetoenemendeperioden
geïncubeerd (0tot24weken),duszonderplanten.Uitdeverkregencurves
blijktdatoverhetalgemeeneenincubatietijdvan 12wekeneenrepresentatief
cijfervoordeP-werking vaneenmeststofgeeft.DatwilzeggendathetdanbepaaldePw-getaldaarnaindemeestegevallenweinigofnietmeerverandert.
Eenuitzonderingwordtechtergevormddoorhetgedragvanprimairefosfaten
(zoalssuperfosfaat)opkalkhoudendegronden.Dezegevennamelijkna 12weken
nogeendalendPw-getal tezien.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Bij een incubatietijdvanminderdanzeswekengavendeanalysecijfersop
Pwzo'ngrotespreidingtussendeherhalingentezien,datvooreenenigszins
betrouwbaarcijfermeerdereanalysespermonstermoestenwordenuitgevoerd.
Verderwerdvrijlaatinhetseizoen (eindaugustus)eenpotproefmetverschillendeP-meststoffenaangezetwaarbijookvariatieindetoedieningswijze
vandemeststofwerdaangebracht,a)gemengddoordehelepotmetuitzondering
vande5-cmbovenlaag,enb)toegediendop5cmdiepte-dusineenhorizontaalvlak-vóórhetopbrengenvande5cmbovenlaag.Delaatstgenoemdewijze
vantoedieninggafvoorallegrondeneenaanmerkelijkhogereP-opnemingdoor
het5-weken-oudehavergewastezien,metuitzonderingvangrondafkomstigvan
hetIB.Verderbleekbijtoedieningop5cmdieptefijngemalensuperfosfaat
beterdangekorrelde superfosfaat.Nietonvermeldmagblijvendatbijdeze
potproefhetwatergevengeschieddedoorschotelcultuur,waarbijéénmaalper
weekwaterop
depotwerdgegeven.
B. Versohenen publikaties
G.H.Arnold, 1979.Fosfaatrijenbemestingbijmais.
K.Dilz,1979.Magnesamoninnieuwesamenstelling.
C. Werkplan 1980
Detoetsingvanmeststoffenwordtvoortgezet.

PP-Magazine9(3):37-38.
PP-Magazine9(2):p. 61.
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B. Verschenen publikaties
C. Werkplan komende jaar

A. Verslag over 1979
In deperiode 1969-1974 werd eenmagnesiumbemestingsproef genomenmettulpen
in potten.Eengedeelte vandeplanten ontving jarenlang geen bemesting, teneinde magnesiumgebrek optewekken eneengrens voorhetmagnesiumgehaltein
het blad vast testellen waar beneden magnesiumgebrek optreedt.
De gegevens vandeze proeven werden verwerkt. Ondanks desoms jarenlange
uitputting werd geen magnesiumgebrek inhettulpeblad waargenomen bij teelt
op duinzandgrond metmagnesiumgehalten dieindevijf proefjaren uiteenliepen
van 16tot40dpmMgO-NaCl.H e tmagnesiumgehalte inhetblad steeg duidelijk
onder invloedv a ndebemesting, eenbewijs dathetmagnesiumw e lwerd opgenomen. Hetuitblijvenvaneenreactie opdemagnesiumbemesting enhetnietoptredenvanbladkleurverschijnselen zouden kunnen worden toegeschreven aan de
kunstmatige teelt oppotten enhetniet maximaal uitgroeienv a nhetblad.Wat
echter ookopdeuitvoeringvandepottenproef isaantemerken, magnesiumgebrek laat zich indetulpeplant niet gemakkelijk opwekken eneenvrij laag
magnesiumgehaltevandegrond isvoldoende.
Het project isafgesloten meteenrapport eneenpublikatie.
x

'Doorhalenw a tnietv a ntoepassingi s .
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B. Verschenen -publ-ikaties
J.vanderBoon.Magnesiumgebrekbijtulpopzandgrond.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.6-79,67pp.
J.vanderBoon,1979.Ismagnesiumgebrekintulpopzandgrondvanbetekenis?
Bedrijfsontwikkeling 10:1180-1184.
C.-
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A. Verslag over 1979
1. Onderzoek naar de zware-metaalgehalten

van Nederlandse

landbouwgronden

Hetanalysewerkaandeca.1000grondmonsters isditjaarvoltooid.DeverwerkingvanderesultatenwordtopgezetinsamenwerkingmetdievanhetinventarisatieprojectBodem-engewas (proj.331).

2. Bodemmeetnet xenobiotische

stoffen

HetinstituutheeftvandeCoördinatie-CommissievoordemetingenvanRadioactiviteitenXenobiotischestoffen (C.C.R.X.)eenopdrachtontvangenhet
ontwerpbodemmeetnet,datenkelejarengeledenwerdopgesteld,naderuitte
werken.Deopzetisgedurendeeenlangereeksjarenopeenaantalgeselecteerdeplaatsendoorperiodiekebemonsteringhetniveauvaneenaantalxenobiotischestoffentevervolgen.Debodemverontreiniging isondermeerafhankelijk
vandeaardvanhetbodemgebruik,vanhetbodemtypeenvandeimmissieintensiteitterplaatse.Bijdekeuzevandemeetplekkenwordendaaromviergebruiksvormen (grasland,akkerbouw,fruitteeltenalsreferentienatuurterrein)
optiengrondsoortenenmettweeimmissieniveausuitgezocht.Hetanalysewerk
x
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z a l voornamelijk worden u i t g e v o e r d door h e t RIKILT.
Er wordt zoveel mogelijk a a n s l u i t i n g gezocht b i j de l a n d e l i j k e m e e t n e t t e n
voor grond- en r e g e n w a t e r , d i e beide door h e t R i j k s i n s t i t u u t voor Drinkwaterv o o r z i e n i n g worden v e r z o r g d . De Stiboka en h e t RIN z i j n inmiddels nauw b e trokken b i j de s e l e c t i e van de monsterplekken.
3.
Biesboschpolder
IndeBrabantseBiesboschliggenenkelerecent ingedijktegedeeltenvanpolders,waarvandebouwvoorgeheelofgedeeltelijkisopgebouwduitgecontamineerderiviersedimenten.In1977-1979iseenuitgebreidebemonsteringuitgevoerdvandeopdezegrondverbouwdeconsumabelegewassenenvandebijbehorendegrond.Uitdegrond-engewasgehaltenblijktdat,inovereenstemmingmet
dewaarnemingenbetreffendedeophavenslibgeteeldegewassen,decadmiumgehal
tenvangranenenvansuikerbietenblad +kopsterkverhoogd zijntenopzichte
vanopnietgecontamineerderivierkleiverbouwdegewassen.Dearseen-,kwik-,
enloodgehaltenliggenonderdevoorlopige (Duitse)grenswaardenvoordeze
gewassen.
4. Cadmiumemissie
Aangezienverwachtmagwordendatdeemissievanzinkuitdeschoorstenenvan
zinksmelterijengepaard isgegaanmeteenuitworpvancadmium (enhiervoor
zijnophetproefveld teNeerpeltaanwijzingenverkregen)wordtthanseenonderzoekingesteldnaardecadmiumgehaltenvangewassendievoordeconsumptie
vanmensofdierzijnbestemd,uitdeomgevingvandezinksmelterijenteNeerpeltenBudel.Erzijnditjaarca.100monstersvanaardappelen,snijmaisen
gerstmetdebijbehorendegrondmonstersgenomentot 10à 12kmtenN.W.,N.
ofN.0.vandezefabrieken.Deresultatenvandeanalyseszijnnognietbekend
5. Cadmiumopname door het gewas
Eenuitgebreid onderzoekwerdbegonnenoverdecadmiumopnamedoorhetgewas
uitzand-enkleigronden (60intotaal),variërend inkarakteristiekeeigenschappenalspH,gehaltenaanorganischestof,slib,CaC0~.Eenspreidingin
deCd-gehaltenvandenietgecontamineerde grondenwordtopkunstmatigewijze
verkregendoortoedieningvanCdindevormvanacetaat.Voortswordenenkele
lichtgecontamineerderivierslibgronden indeproevenopgenomen.Alduswerd
eentrajectinCd-gehaltenindeverschillendegrondenverkregenvan0,05-5,0
mg/kg.Hetonderzoekverlooptverdergeheelvolgensdelijnenvandevroegere
toetsingvangrondonderzoek,aandehandvandeopnamedoorhetgewas.De
eerstetoetsgewassenzijnspinazie,gevolgddoorsla.
6. Samenwerking in FAO-verband
Inapril 1979werdenopd.etweedevergaderingvanhetFAO-ScientifieNetwork
onTraceElements'teGentdevooreenbelangrijkdeelanalytischeactiviteitenbesproken.Eenaantaluitwisselmonstersgrondenzuiveringsslib ishiervoorgeanalyseerd;deresultatenstemdenuitstekend overeenmetdievandeanderedeelnemers.Naastdestandaardisatievanextractie-enanalysemethoden
voorgrondenzuiveringsslibwordtgezamenlijkonderzoekverrichtovergrondgewasrelatiesenoverdebijdragevandeluchtverontreiniging bijdecontaminatievangewassen.
7. Overige analytische
activiteiten
InoverlegmetdeinterneWerkgroepGewasvoorbehandeling isveelaandachtbesteedaandecontaminatieproblematiekbijdebehandelingvangewasmonsters.
Mededoorditondersteunende werkkondenditjaarbindendevoorschriftenvoor
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debehandelingvangewasmonsters voor zware-metalenonderzoekworden opgesteld.
Enigedeelaspecten zijnnoginstudie.Zorgen barendeveleverzinkte delen
vandeconstructies indekassenenkooienwaardeplanteproevenwordenuitgevoerd.
Indenormalisatiecommissie 'AtomaireAbsorptie' (NNI311001)koneenbijdrage geleverd wordenindeformuleringvannormvoorschriftenvoordebepaling
van zwaremetaleninwaterenslibmetatomaire absorptie.
B.C. Werkplan 1980
VerwerkingvanderesultatenvanhetinventarisatieonderzoekvanNederlandse
landbouwgronden.
OperationeelmakenvanhetBodemmeetnetxenobiotische stoffen.
Voortzetting onderzoekgecontamineerde poldersindeBrabantse Biesbosch.
Voortzettingvanhetinventarisatieonderzoek overdecadmiumgehaltenvangewassen geteeld indeomgevingvanzinksmelterijen.
Voortzettingvandepotproef over deCd-opname door hetgewasuitzand-en
kleigronden.
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A. Verslag over 1979
Bomenvandeproefmet Corylus oolurna (hazelaar)incontainersenindevollegrond zijnin1978bemestmetOsmocote 18-6-12 (8-9maandenwerkzaam)en
tijdenshetgroeiseizoenmetoverbemestingenmetKristalon.Doelvandeproef
isvasttestellenofdelangzaamwerkendemeststofOsmocotedeoverbemesting
overbodigmaakt.Debomenwerdenindewinter 1978/1979buitenoverwinterdof
ineenplastictunnel.Op 10aprilzijndebomenopgeplant.Deconditievan
hetwortelstelselnadeoverwinteringbleekzowelbijdebomendiebuiten
overwinterdenalsbijoverwintering indeplastictunnelverrevanideaalte
zijn.Vande 108bomenwelkebuitenoverwinterdhadden,wasinmiddenseptembermeerdandehelftdood (Tabel245-1).Demeestedodebomenwerdenwaargenomenbijdeobjectenmetdehoogsteosmocotegift.Ooklangdurigdoorzettenvan
debijbemestingenmetKristalongedurendehetvoorafgaandegroeiseizoenverhoogdedekansopdoodgaanvandebomennauitplanten.Vandeinlevengeblevenbomenuitdezegroepwarenlaterinhetseizoendebladmassaendekleur
vanhetbladmatigtotslecht.Vandegroepbomen,welkeindeplastictunnel
overwinterd hadden,isslechtséénboomdoodgegaanenwasdestandvanalle
resterendebomenvoldoendetotgoed.
x

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad n r . 1

van aSKfc^XKXSSSKKKêSKKKX^datg/projectverslag 1979

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :2792
245
Projectnummer
TABEL245-1.Invloedvanbemestingopoverlevingvanhazelaarinpottijdens
dewinter.

Overbemestingmet

Osmocote-trappen

Kristaloninperiode

8,3
g/emmer

geen
|mei-£oktober
|mei-|augustus
5augustus-\oktober
totaal

16,7

33,4

totaal

1
6
6
6

5
8
3
5

7
5
8
6

13
19
17
17

19

21

26

66

Deproef,waarbijgroeiincontainerswordtvergelekenmetgroeiindevollegrond,werd in1979voortgezetmet Platanus acerifolia
en Prunus avium. Omdatdelaanbomenmeerderejarenindezelfdepotgrondmoetenstaan,wordenhogeeisenaandestructuurvandepotgrond gesteld,medeinverbandmeteen
groterekansopoverleving tijdensdewinter.In1979isuitgegaanvandepotgrond St-Mix-Extra-vezelalsbasispotgrond.Daarnaast isvooreentweedepotgrondmengselaandezepotgrond 20procent (v/v)Minipol (polyurethaan)toegevoegd.DewatercapaciteitnadrogenwasvanhetSt-Mix-Extra-vezel 470g/l00g
drogestof envanhetmengselmetMinipol610g/100gdrogestof.Detoevoeging
vandepolyurethaanveroorzaakteweleenwatsnellereuitspoelingvanvoedingsstoffen tijdenshetgroeiseizoen.Ongeveer zeswekennadebemesting inhet
voorjaarwerdbijdehoogsteosmocotegiftvan 16,7gvooreenemmervan5liter
een N-watercijfer (l:l£volume-extract)van4,2meqbijdepotgrond zonder
polyurethaangevondeneneenN-watercijfervan3,0indepotgrondmettoevoeging.DecijfersvoorP-waterwarenbijdezeosmocotegiftresp.12,0en10,0
mgPenvoorkaliresp.1,1 en0,7meqK.Bijdebeoordelingvandebladkleur
vandeplataneninbeginaugustusbleekdezevandebomenindestandaardpotgrondgroenertezijndandievandebomenindepotgrondmettoevoegingvan
polyurethaan.Degroeivandedriejarige Prunus avium zaailingenwasinde
10-literemmersen 10-literplastic zakkenduidelijkbeterdandetervergelijkinggeteeldebomenindevollegrond.Detoenamevandestamdikteisbijde
bomenindevollegrondmindergrootdanbijdebomeninemmerofinplastic
zak (Tabel245-11).Deindrukwordtgewektdatdepotgrondmetpolyurethaantoevoegingeenwatsterkeretoenamevandegroeivandestamomtrekgeeftdande
potgrond zonderbijmenging.
Ineenpotproefmet Quercus robur metosmocotetrappenwordtdeoverbemesting
toegediendviadewatervoorziening.Hierbijzijndeconcentratiesenhettijdstipvantoedieningopdedaggevarieerd.Deinstallatiegafveeltechnische
problemen,welkein1979werdenoverwonnen.Filtersendruppelpuntenbleven
echteraandachtenverzorgingvrageninverbandmetalgengroei.Bijbeoordelingvandebladkleur inbeginseptember 1979werd zoalsteverwachteneen
beterebladkleurwaargenomenbijdehogereosmocotegiften:zonderosmocote
eenbladkleurcijfervan4,7 enbijeengiftvan25gosmocoteineen5-liter
emmereenstandcijfervan7,2.Erwasookeenbeterebladkleuralsaanhet
waterNutriflora-t+kalksalpeterwastoegevoegd:zonderbemestinggemiddeld
overdeandereobjecteneenstandcijfervan6,0,bijeenoplossingvan0,25
promilleeencijfervan6,4 enbijeenoplossingvan0,50promilleeenvan
6,8.
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TABEL245-11.Invloedvanbemestingenpotgrondmengselofteeltingrondop
stamdiktevandriejarige Prunus avium. Toenameincmvanomtrek
van22junitot3oktober.

Osmocote
ing/pot

8,3
16,7
33,4

Standaardp Dtgrond

Standaardpotgrond
+polyurethaan

Vollegrond

Overbemestingsperiode

Overbemes tingsperiode

Overbemest ingsperiode

\ mei\ okt.

5aug.\ okt.

5mei\ okt.

iaug.\ okt.

\ mei\ okt.

\ aug.\ okt.

1,28
1,23
1,43

1,14
1,10
1,32

1,42
1,34
1,57

1,27
1,25
1,30

0,68
0,62
0,58

0,58
0,63
0,72

Vanachtinvorigejarenaangelegdebemestingsproeven,diezijnopgezetom
deN-,P-enK-behoeftevanboomteeltgewassen inpottenvasttestellen,de
mogelijkheidnategaanomdestikstofinlangzaamwerkendevormtegevenen
demeestgewenstezuurgraadvandepotgrond tebepalen,zijndeverslagen
verwerkt toteensamenvattend geheel.Deconclusiesvoordeteeltvanéénjarigbeworteldstekvan Chamaeoyparis lawsoniana 'SilverQueen'envanbeworteldstekvan Cotoneaster dammeri 'Skogholm',gepotin 1,6 literveenhoudende
potgrond,komenophetvolgendeneer.
Bijdeteeltvan Chamaeoyparis kan,uitgaandevanéénjarigbeworteldstek,
alslaagstegift,waarmeeeengoedresultaatwordtverkregen,0,5 gNper
plantwordenaangehoudenalsgemiddeldeover2proevenwaarbijongeveer0,2g
Nalsbijbemestingwerd toegediend.WerddeNin4NH,N0ß-giftenverstrekt,
danwas 1,1 gNperplantnodig.Ookmetlangzaamwerkendemeststoffenkoneen
goedegroeiwordenbereikt.DenoodzakelijkegiftwasbijMagAmp6+30+6+15
0,25,bijOsmocote 14+14+14enmet zwavelomhuldeureum 1,3gNperplant.
VoorFloranid 28+0+0washetbeeldnieteensluidend:ongeveer0,9 gNper
plantintweeproeven,2,25 gNperplantineenderde.
AanP2O5moest0,5 gperplantwordengegevenindienalleeneenbasisbemestingwerd toegediend.Debenodigde totaleP205~giftnamaftot0,25 gper
plantalsinwekelijksegiftentotaal0,07 gP 2 0 5werdbijgemest.
DehoeveelheidK2Odiemoestwordenverstrektwas0,2 gperplantinde
vormvanbasisbemestingofbijbemesting.
Deoptimalezuurgraadwasvoor Chamaeoyparis nietgoedvasttestellen,maar
duidelijkwerddateenlagepHgewenst is(pH-KCl4,5oflager).
Voor Cotoneaster dammeri 'Skogholm'was,uitgaandevanbeworteld stek,totaalongeveer0,7 gNnodigperplantindienhiervan0,4 galsbijbemesting
werdgegeven.BijNH4NO3in4giftenmoestmeerdan 1,3gNperplantworden
verstrekt.OokdoorhettoedienenvandeNalslangzaamwerkendemeststof,kon
eengoedresultaatwordenverkregen.Devereistegiftwas,indienalleen
langzaamwerkendemeststof indebasisbemestingwordtgegeven,voormetzwavel
omhuldeureum0,9,bijMagAmp6+30+6+15 1,0envoorOsmocote 14+14+14en
Floranid 28+0+0 1,1 gNperpot.
AanP2O5w a s 0,3gperplantnodig,alleentoegediendalsbasisbemestingof
voordehelftalsbasisbemesting envoordehelftalsbijbemesting.
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Metalleeneenbasisgiftwashetresultaatveelalietsbeter.
EenK^O-giftvan0,2perplantalsbasisbemestingvoldeedhetbeste,bij
0,4gtoegediendmetdebijbemestingwasdeinvloedvandeK-basisgiftgering
Voor Cotoneaster waseenpH-KClvan4,0bijhetbeginvanhetgroeiseizoen
hetgunstigst.Bijadvisering zalrekeningmoetenwordengehoudenmetpH-veranderingen tijdensdeteelt.
Uitpotgrondonderzoekbijbeidecultivarsbleekdatdegewenstehoogtevan
deanalysecijfersaanhetbeginvanhetgroeiseizoenafhangtvanhetgebruiktebemestingssysteem.Bijdebehandelingenmetgoedegroeiwarentoenin
enkelegevallenhetN-gehalteenhetP-enK-gehaltesteedslagerdanhettrajectdatdoorhetProefstation teNaaldwijkals"normaal"wordtbeschoud.Vanafhalfjuliwasveelal"weinig"vanalledrieelementenaanwezig.
DepH-proeven gevensteunaanhethuidigeRHP-bemestingsadviesvoorpotgrondwatbetreftdehoogtevandeaanvangs-pH (pH-^O 4,8 tot5,2).Een
extraCa-gift,indevormvangips,naastdehoeveelheidkalkvooreenoptimalepH,isnietnodig.
Deresultatenvandeproevenwerdenvergelekenmetgegevensuitdeliteratuur.Hierbijwerdnaarvorengebrachtdatdepotvormen-grootteinsterke
matebepalenhoeveelmeststofer,bijeendoseringopgegevening/nropgesteldpottenareaal/week ofgperlitersubstraat,bijdeplantterechtkomt.
Eenzelfdeplantzoumeteenlageradvies toekunnenindienzezouwordengeteeldineenpotmeteengrotereoppervlakterespectievelijkmeervolume.
Verderkwamnaarvorendathetmicro-klimaatgroteinvloedheeftopdevoedingsbehoeftevandegewassen.
ZowelophetProefstation teBoskoopalsophetproefterreinvanhetIBte
Harenwerd ineenpottenproefmet Chamaecyparis en Pyracantha nagegaanwat
bijeennormalebemestingvanpottenaanuitspoelingvanmeststoffen iste
verwachten.Debedoelingvandeproefisomrichtlijnentevindenvooraanpassingvandebemestingaandeneerslagomdebestegroeitekrijgenbij
eenzolaagmogelijkeverontreinigingvanhetmilieu.Hetuitspoelingswater
werdopgevangenendehoeveelheid daarvandagelijks gemeten.OphetProefstationteBoskoopwerdhetgeleidingsvermogenvanhetopgevangenwatergemeten.
Daarbleekdattotinlaatnovembernogduidelijkmeststoffenaanwezigwaren.
Eeneersteverwerkingvandeanalysecijfersvandepotgrond lieteendaling
zienindeloopvanhetseizoen;eendaarinvoorkomende schommeling injuli
enaugustushieldverbandmetdehoeveelheidneerslag,gevallenindeveertiendagenvoorafgaandeaandebemonstering.

B. Verschenen

publikaties

H.Niers,1978.Bemestingsproevenbijchamaecyparisencotoneasterinpot.
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp. 15-78,148pp.

C. Werkplan 1980
Bemestingmetlangzaamwerkendemeststofenoverbemestingbij Platanus
aoerifoli-a
inpot.Overwinteringbuitenofinplastictunnel.
Bemestingmetlangzaamwerkendemeststofenoverbemestingviadewatervoorzieningbij Quereus robur.
BemestingmetN,PenKenbepalingvanoptimalepHbij teeltvanheidein
pot.
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A. Verslag over 1979
Nietaangewerkt.
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C. Werkplan 1980
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A. Verslag over 1979
Het onderzoek opde16graslandlysimeterswerd volgens planvoortgezet.Dit
voorjaar ontstondenwatproblemenmetmierhopen opdelysimeters.Daaromis
eenbestrijding toegepastmeteenlindaanhoudend middel.Aandeverwerking
vanderesultaten endesamenvatting daarvan inrapportvormisminder tijden
aandachtbesteed dandebedoelingwas,omdat andereprojecten devoorrang kregen.Deresultatenvan1978en1979wijken overigens nietwezenlijk afvande
invoorgaande jarenverkegen resultaten.
De 8bouwlandlysimeters zijnditvoorjaar voor devierde achtereenvoldende
keer ingezaaidmetsuikerbieten.OphetO-veldjewas'de opkomst ergslecht,
daaromwerdennaderhand plantenuitderand indeze lysimeters gezet.Deeerste gewasanalyses van1979endevolledige gewasanalysevan1978laten zien
dathetsuikergehalte indeze twee jaren aanmerkelijk lager lagdaninde
beide voorgaande jaren.Gemiddeldwashetsuikergehalte in197617,0%,in1977
17,7%, in197812,7%enin197914,1%.Ookdestikstofopname doordebietwas
aanmerkelijk lager danin1976en1977.Ditwerd in1978echter grotendeels

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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gecompenseerd dooreenveelhogerestikstofopnamedoorhetblad.Debladanalysevoor 1979isnognietbekend.Tenaanzienvandedrainwateranalyseis
heteerstedatopvaltdesterkeN-uitspoelingophetobjectdatinhetnajaar
met 100tonrunderdrijfmestperhawordtbemest.In 1978beliepopditobject
deuitspoelingruim200kgNperha,terwijlhetobjectdatinhetvoorjaar
met 100tonrunderdrijfmestwordtbemestdeN-uitspoeling ca.30kgperha
bedroeg.
BinnenhetkadervanditprojectverscheenIB-rapport3-79 getiteld:"De
stikstofbalansvanbouw-engraslandendeconsumptiesector inNederlandin
1970".Daaruitblijktdaterin 1970ca.650minkgNverlorengingdoordenitrificatie (29%),afvalwatervanbevolkingenindustrie (21%),NHo-vervluchtiging (18%),uitspoeling07%)enexportvanvoedingsmiddelen (10%).
Hetblijktdatwijweldeknow-howbezittendezeverliezenbelangrijkterug
tekunnendringen,maardathetnognietduidelijk isinhoeverredit
energetischooktotwinst leidt.Immersdeproduktieendetoepassingvan
preventievemiddelenvraagtookenergieenextratrekkrachtbijdetoediening,
groterestallen,enz. Bovendienzullenerinhetfinancieel-economischevlak
ookernstigeconsequenties zijn.Overigens dientmenhierbijniettevergeten
dathethuidigekunstmestverbruikmaar 1%vanhettotaleNederlandseenergieverbruikinneemt,zodatdemogelijkheden totbeperkingvanenergieverbruik
nietgrootzijn.
UitNieuwZeelandwerddooreenofficiëlestaatscommissieadviesenbijstand
gevraagdvoorhunproblemenmetdestijgendenitraatgehalten inhetondiepe
grondwater,datopgroteschaalalsdrinkwaterwordtgebruikt.Aandebestuderingvandetoegezondenstukkenwerdvrijveelaandachtbesteed.Degrootste
handicapwasonzeonbekendheidmetdeomstandighedendaar.Geconstateerdkon
echterworden,datdebeweidingstechnieknetalsinNederland aanleiding
geefttotgroteuitspoelingsverliezen,doordatdediereneengrootdeelvan
demethetvoeropgenomenstikstofopeenrelatiefkleineoppervlaktedeponerenindevormvanurineenfaeces.
Hierisvannaturesprakevaneenernstigevormvan"dumping".Ookiserde
aandachtopgevestigd datonzeNederlandse gegevenseropwijzendatinhetondiepegrondwaternogdenitrificatiekanoptreden,wateenbelangrijkereductie
vanhetnitraatgehaltekanveroorzaken.
B. Verschenen

publi-katies

G.J.Kolenbrander, 1979.Destikstofbalansvanbouw-engraslandendeconsump:tiesector inNederland in 1970.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.3-79,43pp,
G.J.Kolenbrander, 1979.DestikstofbalansvandeNederlandse landbouw.Tijdschr.NRLO-TNO 1/79:3-8.
C. Werkplan 1980
Voortzettingvandelysimeterproeven.
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A. Verslag over 1979
Decommissievoorwerkverbeteringbijdeuitvoeringvanpotproevenheefthaar
werkafgeslotenmeteenrapportwaarinalleproefnemingenzijnbeschreven.
Alswerkvoorschriftheeftdecommissieeenuitvoeringsvoorschriftvoorschotelcultuurdoenverschijnen,waarmeededienstzalgeenwerken.
Devastekasisvoorzienvaneennieuwdek.
EenklimaatregelaarvanhetfabrikaatIndalisbesteld.Bijdezeregelingis
demogelijkheid ingebouwddagelijkseenoverzichttekrijgenvanallekassen
vandegemiddeldegemetentemperatuurovertelkens2uren.Ookhetvocht-deficitendestralingzullenintabelvormwordenvastgelegd.
Doormiddelvaneenverdampingsmeter (blok-evaporimeter)volgenshetprincipevanWilcoxwordtdagelijksdeverdampinggedurendehetgroeiseizoengemeten.

^Doorhalenwatnietvantoepassingi
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C. Werkplan 1980
Voorhetzevenvangrotepartijengrond iseenzeefmachine,uitgevoerdvolgensonzespecificaties,bijeenconstructiebedrijfbesteld.
Eencontaminatie-vrijewasmachinevoorhetreinigenvangewasmonstersvoor
onderzoekopzwaremetalenisinontwikkeling.
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A. Verslag over 1979
(1)DeproevenopgraslandwaarindeinvloedwordtnagegaanvanhetpH-niveau
opheteffectvandeN-bemesting endepH/N-interactiegedurendehetseizoen,zijnbeideinhetvoorjaarvan 1979opnieuwingezaaid.Indeene
proefwasnamelijkdezode 1978zodanigbeschadigddatgeenbetrouwbare
uitkomstenmochtenwordenverwacht.Deandereproefmoestnoodgedwongen
wordenopgehevenomdatdenieuweeigenaarnietwenstemeetewerken.Een
identiekeproefwerd toenaangelegd opeengraslandperceelteWestervelde
datopnieuwwerdingezaaid.
(2)InhetveenweidegebiedvanFrieslandkomenvrijgroteoppervlaktengraslandvoormeteenuitgesprokenlagepH.Veelal isechterdekwaliteitvan
dezodegoed.Bijgrondonderzoekwordt,geziendelagepH,eenforsekalkgiftgeadviseerd.Hoeveelhedenvan5à6tonkalkzijngeenuitzonderingen
Devragendiezichaandienenzijn:
a)kaneengoedezodedergelijkeforsekalkgiftenverdragen?Depraktijk
durftnietverdertegaandan 1à \\ tonkalkperjaar.

x

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.2 van S^i^yS^3^±S^k§!^mk^ŒS&Jpro]ectverslag

1979

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :3002
Projectnummer
:253
b)iseendergelijke forse bekalkingwelnodig geziendegoede grasmat?
c)hoeisdeopbrengst enminerale samenstellingvanhetgras onderinvloedvandiverse bekalkingsregimes?
Er isteOldelamer opeenperceel grasland (pH-KCl3,7,org.stof 67%, afslibbaar 20%)eenkalkproefveld aangelegdmetnegenkalkobjecten entwee
N-niveaus.Eenoverzichtvandeopbrengsten inheteerste proefjaaris
gegeven intabel 253-1.

TABEL 253-1. Opbrengsten,kgdrogestof perare,opIB2480in1979.

totaal 4 sned en
«JU

object""*

N

00
21
41
61
22
32
42
62

110,0
117,2
115,0
118,5
115,4
116,1
108,3
109,9

I

N

II

122,6
126,7
127,9
127,2
127,3
123,9
124,5
128,4

8 juni

12juli

21aug.

16okt.

jaartotaal^

32,8
34,5
32,1
36,0
33,7
33,4
31,9
32,6

26,0
26,4
27,3
26,0
25,8
26,1
25,6
25,7

36,1
36,7
38,7
35,8
37,7
36,4
35,6
36,8

21,5
24,4
23,5
25,1
24,1
24,1
23,3
24,0

116,4
122,0
121,6
122,9
121,3
120,0
116,4
119,1

21=totaal 2tonkalk,ineenkeer toegediend innajaar1978.
42=totaal4tonkalk,intwee keer toegediend,helft najaar 1978+
helft voorjaar1979.

Bijdejaaropbrengsten zienwedat:
a)dejaaropbrengstvangemiddeld 11,4tondrogestofbijhetlageN-niveau
(250kgN/jaar)isverhoogd tot12,6tondrogestofbijhethogeN-niveau
(400kgN/jaar). DeverhogingvandeN-giftheeftgeenduidelijkinvloed
opheteffectvandebekalking,
b)hetonbekalkte object endeobjecten4en6tonkalk intweekeergestrooid lagere opbrengsten geven.

TABEL 253-11. Relatieve opbrengstenvanIB2480in1979.

8 juni 12juli 21aug. 16okt. jaartotaal
onbekalkt
2 tonkalk, eenmalig
najaar 1978
4 of6ton-kalk, eenmalig
najaar1978
2of3tonkalk, gedeeld
overnj1978envj 1979
102,7
4 of6tonkalk,gedeeld
overnj1978envj1979

100%

100%

100%

100%

100%

105,3

101,6

101,6

113,7

104,8

103,8

102,4

103,2

112,9

105,0

102,7

99,8

103,2

112,1

104,3

98,5

98,7

100,2

110,1

103,2
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Uitdezetabelblijkt dat 2,4of 6tonkalkeenmalig toegediend inhet
najaarvan 1978eenopbrengstverhogingvan5%heeft gegeven.Hetdelen
vandegift,dehelft inhetnajaarvan 1978endehelft inhetvoorjaar
van 1979,isbij eentotaalvan 2of 3tonkalknauwelijksnadeliggeweest.Maardelingvan4of 6tonkalk,dus inhetvoorjaarvan 19792of
3 ton,heeftbijdeeerste snedeneenopbrengstverlaging gegeven.
(3)Omeenindrukteverkrijgenoverdekalkverliezenopkleibouwland zijn
willekeurigvijf zwareenzeslichtekleigrondenuithetenormemateriaalaankalkproefveldengekozen.DeformulevoorhetverloopvandepH
inde tijd endievandeanderegrondsoortenzijn:
zandgrond
lössgrond
zwareklei
lichteklei

7625waarnemingenpH =0,94573*pR^ +0,20354 pHeV=3,75
1142
"
0,94284
0,26826
4,69
540
"
0,93557
0,30877
4,79
276
"
0,90680
0,47268
5,07

(pH vr -p H v o o r ; pH e v = pH e v e n w i c ht)
Dewaardenvanderegressiecoëfficiëntvoor zand, lossenzwarekleizijn
vrijwelaanelkaar gelijk.Alleen op lichteklei isdecoëfficiëntwat
lager endeevenwichts-pHwathoger.Het ismogelijkdathetgeringere
aantal waarnemingenhierbij eenrol speelt.Verder blijktdatdeformulesvoor lossenzwarekleinagenoeg identiek zijn.Hieruitvolgtdat
voorde schattingvanhetkalkverliesopkleibouwlandvoorlopig de lössformulekanwordengebruikt.
B. C. Werkplan 1980
Voortzettingvandeproeven IB2388, 2480, 2520.
Verdereoriëntatie overkalkverliezenkleibouwland.
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A. Verslag over 1979
Algemeen. Erwerdenbijdragengeschrevenvoorhet"HandboekvoorMilieubeheer",
"DeKlaarmeester"enBedrijfsontwikkeling"metalstitelresp."Huisvuilcompostenzuiveringsslibalsmeststofofgrondverbeteringsmiddel","Delandbouwkundigewaardevanzuiveringsslib"en"Defosfaatwerkingvanzuiveringssliben
stadsvuilcompost".
Voorhet"EuropeanSymposiumonCharacterizationandUseofSewageSludge"
teCadarache (Frankrijk)werdeenvoordrachtgehoudenmetalstitel:"Chemical
compositionofdrainagewaterfromsewagesludges,usedasplantsubstrates".
Detekstvandezevoordrachtwordtgepubliceerd inde"Proceedings"vandit
symposium.
Voorwerkgroep4vandeGezamenlijkeEEG-Actie:BehandelingenGebruikvan
Zuiveringsslib"zijninDijontweevoordrachtengehoudenmetalstitel:"Effect
ofnitrogeninsewagesludgeonnitrogenincropsanddrainagewater"en2
"Reportofresearchprojectsconcerning sewagesludge".Detekstvandezevoordrachtenwordtopgenomenin"Reportofthesecondmeetingofworking-group4;
Dijon26-28September 1979"vandeEEG.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Innovember isinGenteenvergaderingbijgewoondvanwerkgroep5vande
GezamenlijkeEEG-ActieZuiveringgslib.DaarishetIBverzochtfaciliteiten
tewillenverlenenvooreengezamenlijkebijeenkomst indeweekvan9-13juni
1980inHarenvandewerkgroepen4en5vandeGezamenlijkeEEG-ActieZuiveringsslibmeteengroepvandeGezamenlijkeEEG-Actie:EffluentenenAfvalstoffenuitdeLandbouw.Debetekenisvanhetfosfaat inzuiveringssliben
dierlijkemestzalopdezebijeenkomstcentraalstaan.
VoordeDuits-Nederlandsewerkgroep "Siedlungsabfallkomposte"waarvoorverslaggeverhetsecretariaatwaarneemt,ende"ArbeitskreisSiedlungsabfälle"
vande"FachgruppeBodenuntersuchung"vanhet"VerbandDeutscherLandwirtschaftlicherUntersuchungs-undForschungsanstalten"werdeenvoordrachtgehoudenmetalstitel:"DiechemischeZusammensetzungvonDränwasserausmit
MüllkompostundKlärschlammbehandeltenBöden".Detekstvandezevoordracht
isklaargemaaktvoorpublikatiein"LandwirtschaftlicheForschung".
MetandereledenvandeSubcommissievandeNederlandseVerenigingvoor
Afvalwaterzuiveringwerdeenstudiebezoekgebrachtaanverschillende"bioreactors"inZuid-Duitsland,diemechanischontwaterd slib,vermengdmetzaagmeelofeenanderkoolstofbron,totcompostverwerken.Eenverslagvandit
bezoekwordtgepubliceerd in"H2O".
Verderwerdenvoordrachtengehoudenoverhetlandbouwkundiggebruikvan
huisvuilcompost en/ofzuiveringsslibvoordeGemeentelijkePlantsoendiensten,
hetConsulentschapvoorTuinaanlegen-onderhoud,hetZuiveringsschapDrenthe
metvertegenwoordigersvandeverschillendelandbouworganisaties indieprovincie,deStichtingNederlandsLandbouwKalkbureauendeWerkgroepOrganischeStofSportvelden.
Testen van slibsoorten
voor derden. Devolgendeonderzoekenwerdeninhetverslagjaaruitgevoerd enmetverslagenafgesloten.
a.Onderzoeknaardegeschiktheidvoorgebruikalsmeststofofgrondverbeteringsmiddelvanbiologischsurplusslibvande afvalwaterzuiveringsinstallatie
vanICIHollandBVteRozenburg.
b.Onderzoeknaardeconsequentiesvanbesmettingvanzuiveringsslibmetcreosootolie voordegeschiktheidvoorgebruikalsmeststofofgrondverbeteringsmiddelvanditslib (opverzoekvanhetHoogheemraadschapvandeUitwaterende
SluizeninKennemerlandenWestfriesland).
c.Idemaanvullendonderzoek.
d.Onderzoeknaardefosfaatwerkingvanslib,verkregenbijdebiologische
zuiveringvankalverdrijfmestmetfosfaatverwijderingdoormiddelvansimultaneprecipitatiemetkalk (opverzoekvandeRijksAgrarischeAfvalwaterdienst)

Vooronderzoek naar de opname van fosfaat
slibsoorten zonder en met defosfatering.

en zware metalen uit
verschillende
Ditonderzoekwordt,vooruitlopend

opeenin1980inopdrachtvanhetInstituutvoorMilieuhygiëneenGezondheidstechniekTNOteDelftvoorhet"CentreEuropeend'EtudesdesPolyphosphates"uittevoerenonderzoek,uitgevoerddoor deheerHenkens,stagiair
vandeLandbouwhogeschool teWageningen.

Uitgerigpt slib als grondverbeteringsmiddel
voor een lichte zandgrond en een
zware rivierkleigrond
in vaten met een inhoud van 140 liter met opvangmogelijkheid
voor drainwater. Vanvoorlopigeresultatenvandezesinds1972lopendeproefisindiversepublikatiesenvoordrachtenmededelinggedaan.Eris
ditjaargewerktaanverzamelingenrapportagevanderesultatenperafzonderlijkelement.
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Vloeibaar zuiveringsslib
als meststof voor bouwlandgewassen en grasland op
een zandgrond in vaten met een inhoud van 140 liter met opvangmogelijkheid
voor drainwater. Voordezeproefgeldthetzelfdealsvoordevorenstaande.
De chemische samenstelling van drainwater uit voorontwaterde
slibsoorten
tijdens 'net verloop van het rijpingsproces.
Deresultatenvanditeveneens
sinds1972invatenmeteeninhoudvan140literuitgevoerd onderzoekwachten
nogopbewerking.
Zuiveringsslib
als meststof of grondverbeteringsmiddel
op zes akkerbouwgronden
in verschillende
regio's van ons land. DitonderzoekwordtuitgevoerdinsamenwerkingmethetProefstationvoordeAkkerbouwendeGroenteteeltinde
Vollegrond (PAGV)enmetsubsidievandeStichtingToegepastOnderzoek
ReinigingAfvalwater (STORA). Ing.J.Lubbersbrachtopeenvergaderingmet
vertegenwoordigersvanhetPAGVendeSTORAverslaguitvanderesultatenvan
het chemischonderzoekvandetoegepasteslibsoortenendeproefgewassen.
Beoordeling van zuiveringsslib
en stadsvuilcompost
op grond van de chemische
samenstelling.
Analyseresultatenvanindeperiode 1976/78doorhetBedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGewasonderzoekteOosterbeekonderzochtemonsters
werdenontvangen envoorbewerkingtoegankelijkgemaakt.
Langdurig gebruik van VAM-compostals meststof op zes verschillende
grondsoorten. Ditonderzoekbegonin1948oppraktijkproefveldenenwordtsinds
1967alsvakkenproefophetterreinvanhetIBteHarenvoortgezet.Ing.J.
Lubberswerkteaannota'soverchemische samenstellingvanopdezegrondsoorten,dietot1971omdetweejaarendaarnajaarlijksmetverschillende
hoeveelhedenVAM-compostbemest zijn,verbouwdegroentegewassen.
VAM-compost als grondverbeteringsmiddel
voor een lichte zandgrond en een
zware rivierkleigrond
in vaten met een inhoud van 140 liter met opvangmogelijkheid
voor drainwater. Metuitzonderingvanhetdrainwaterzijnoverde
resultatenvanditonderzoekwegenstijdgebreknoggeenmededelingengedaan.
Onderzoek naar mogelijke effecten van verontreiniging
van grond met ruwe aardolie uit Schoonebeek op de kwaliteit van het grondwater. Vanditvoorrekening
vandeNederlandseAardolieMaatschappijteAssenuitgevoerdeonderzoekwerd
eentussentijds schriftelijkverslaguitgebracht (periode1978-juni 1979).
Onderzoek naar het effect van verontreiniging
van de grond met ruwe aardolie
uit Schoonebeek op de groei van landbouwgewassen op een praktijkperceel.
Ing.
J.Lubbersbrachtvandein1978metditonderzoekverkregenresultaten
schriftelijkverslaguit.
B. Verschenen

Publikaties

S.deHaan,1979.Delandbouwkundigewaardevanzuiveringsslib.DeKlaarmeester. TijdschriftvoorderegionalesektiesvandeNederlandseVereniging
voorAfvalwaterbehandelingenWaterkwaliteitsbeheer (NVA),14ejaargang,
nr.4.
J.Lubbers.Opbrengstenchemische samenstellingvanwortelenopjarenlangmet
VAM-compostbemestegronden.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota69,52blz.
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J.Lubbers,1979.Opbrengstenchemischesamenstellingvansperciebonenop
jarenlangmetVAM-compostbemestegronden.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota
76,51blz.

C. Werkplan 1980
Hetlopendeonderzoekwordtvoortgezetenverkregenresultatenzullenzoveel
mogelijkwordengepubliceerd.
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A. Verslag over 1979
HetaquatischonderzoekoverzwaremetalenwordtinsamenwerkingmethetWaterloopkundigLaboratoriumentendeleookmethetCentraalLaboratoriumTNO
uitgevoerd.Inhetafgelopenjaarwerd inhetbijzonderonderzoekverricht
overdemilieuconsequentiesvanhetstortenvanhavenslib ophetland (Broekpolder)enindiepeplassen (OostvoornseMeer).Daarnaastwerd aandachtbesteedaandezware-metalenproblematiekvanhetEems-Dollard-estuariumenaan
destandaardisatievandezware-metalenanalyseinaquatischeafzettingen.In
analytisch-chemisch opzichtwerdvooralgewerktaandeontwikkelingvande
voltammetrievoordebepalingvanzwaremetaleninwater.

(a) Onderzoek poriënwater

loswallen

Broekpolder

EenaantalloswallenindeBroekpoldernabijVlaardingenistussen 1959en
1976opgespotenmetbaggerslibuitdehavensvanRotterdam.Ditslibisgecontamineerdmetzwaremetalenenpesticiden.Hetporiënwaterinhetopgebrachteslibbevatmeervandezeschadelijkebestanddelendanporiënwaterin
grondbuitendeBroekpolder.Naïeveringvandezestoffenvanuithetslibaan
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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hetporiënwaterzalervoor zorgendatditnoglangzoblijft.Hetgecontamineerdeporiënwaterkandoorverdringing door neerslagwater indeslotenafstromen en/ofinhetgrondwater terechtkomen.
Uit geohydrologischemetingenenberekeningenisafgeleiddattijdensenna
de opspuitingeenconsolidatieproces opgangisgebrachtengehouden doorde
drukvanhetopgebrachte slibopdeoorsprokelijke grond.Hierbij treedt
klinkvandeondergrond opmetalsgevolgeenopwaartsewaterbeweging.Hierdoorisertotongeveerhetjaar 2020eenbarrièretegenneerwaartselek.
Hetisgeblekendatdoorde genoemde zijwaartse afstromingnaardesloten
indeBroekpolderhetwaterindeze slotenzware-metaalgehaltenheeftinde
grootte-ordevandievandeRijnendatdegehaltenaanpesticiden zelfsbelangrijkhoger zijn.Nahetjaar 2020zaleenlekoptredenvanporiënwater
naarhetgrondwater,waardoorditwater inderichtingvandegrondwaterstroomwordtmeegevoerdenkanopkwelleninpolderstennoordoostenvande
Broekpolder.Berekendwerddattussendejaren 2200en2500 (afhankelijkvan
deadsorptieconstantevanhetrelevantemetaalaangrond)poriënwatermet
hogemetaalgehalten indezepolderskanopkwellen.Depesticiden zullenniet
ofpasnaduizenden jaren elders opkwellen,alsgevolgvaneensterkereadsorptievandezeverbindingenaandegronddeeltjes.
(b) Storting van havenslib in het Oostvoornse Meer
Het OostvoornseMeer (voormalige Brielse Gat)heefteengemiddelde diepte
van ca.30m.Inverbandmetderecreatieve bestemmingvanditmeerisverondieping gewenst.In1978en1979isonderzoek gedaannaardemogelijkheid
dezeverondieping tebereiken doorhetstortenvanbaggerslib uitdeMaasmond
deBotlek-endeWaalhaven.
Nahetstortenzalhetslibinverdunde vormopdebodem liggendoor bijmengingvantransportwaterenwateruithetmeer.Daarna gaathetslib consoliderenenwordtwateruithetslib geperst,datzichvermengtmetwateruit
hetmeer.
Proefstortingenvandedrieslibsoortenwerdenuitgevoerd indiepeputten
inde8 ePetroleumhaven (Europoortgebied).Hierbijbleekdatinhetbeginna
het stortenveelwaterwordt uitgeperstmetlage gehaltenaannutriëntenen
zwaremetalen,naverloopvantijd echterweinigwatermethoge gehaltenaan
dezebestanddelen.Delage gehalten zijn echter altijdnoghogerdandie in
het huidigewatervanhetOostvoornseMeer.Dehoge gehaltenbetreffenvooralfosfaat,ammoniumenorganische stoffen.Naarverwachting zullendezware
metalenenpesticidennaopvullingvanhetmeerbenedendevoorlopigevastgesteldenormenvoor oppervlaktewater blijven.In1980zalnogmetbehulpvan
modelberekeningen wordennagegaaninhoeverre zuurstofgebrekenovermaataan
ammoniumkunnen optreden.
(c) Zware metalen in het Eems-Dollard estuarium
Eerst thanswordenhierderesultatenvermeldvaneenaanheteindvan 1975
aangevangen onderzoeknaar zwaremetalen,inhetbijzonderHg,inhetEemsDollard estuarium.Naar aanleidingvandoorhetRijksinstituut voor Zuivering
vanAfvalwaterwaargenomen sterkverhoogdekwikgehalten inhetwaterenhet
zichdaarinbevindende zwevende slibinhetEems-Dollard estuarium,werdeen
onderzoek ingesteld naarhetvoorkomenvankwikindeafgezette sedimentenin
dit estuarium.Verhoogde gehalteninhetwaterwarenvooral geconstateerd
nabijdeuitmondingenvandepersleidingenvanGroningen,AppingedamenDelfzijlvlaktennoordenvanDelfzijl.Devraagstelling voorhetonderzoekvan
deafgezette sedimenten luidde:inhoeverreheeftdelozingvan(ongezuiverd)
industrieelenhuishoudelijk afvalwaterviadepersleidingeneenverhoogd
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kwikniveau van de sedimenten inde omgeving van deze pijpuitmondingen totgevolg gehad. Indienhierop een bevestigend antwoord moet worden gegeven,dient
men zich af tevragen inhoeverre dekwikgehalten inhet gehele Eems-Dollard
estuarium zich onder invloed van de lozingen op eenverhoogd niveau bevinden.
Bij de opzet van het onderzoekwerd van de gedachte uitgegaan dat inprincipe drie hoofdbronnen hun stempel kunnen drukken op dekwikbelasting van de
sedimenten inhet estuarium: de reeds genoemde lozingspunten bij Delfzijl,
het vanuit deWaddenzee endeNoordzee inhet estuarium binnendringende slib
enhetmet derivier de Eemsmeegevoerde slib.
De kwikniveaus van de op deverschillende lokaties verzamelde bovenlagen van
het slibvertonen duidelijke verschillen (vgl.Fig. 255-1).
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Fig. 255-1. Kwikgehalten (yg/g
uit het Eems-Dollard estuarium

-1 ) bij 50%.<16 ymvan de bovenste sliblagen

Nadat het kwikniveau inhet slibuit de Eemshavennogvolledig vergelijkbaar
wasmet dat van het slib langs de Groninger Waddenkust,begint zich reeds in
de EGD-haven een geringe verhoging af te tekenen.Ter hoogtevan Hoogwatum
beginnen de gehalten duidelijk verder op te lopen,resulterend ineen gehalte
op het meest zuidelijke monsterpunt inde BochtvanWaturndat ruimviermaal zo
hoog isals langs de Groninger Waddenkust.Vlakvoor depersleidingen worden
kwikgehalten aangetroffen die gemiddeld het dubbele bedragenvan uit de Rijn
afkomstig slib in 1975.Vervolgen we de kustlijnverder in zuidoostelijke
richting, dan zienwe reeds bij Delfzijl weer een afnamevan de gehalten.
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AlhoewellangsdekustinderichtingvandePuntenReidedekwikbelastingvan
desedimentenverderafneemt,isbijTermunterzijldeverhogendeinvloedvan
depersleidingennoggoedmerkbaar.Dezeinvloed strektzichuittotinde
Dollard,waarbijinhetnoordwestelijkegedeeltevandekomdehoogstegehaltenvoorkomen.InderichtingvanhetDuitsegedeeltevanhetgebiednemende
kwikgehaltenaftoteenniveaudatovereenkomtmetdatvanslibuitdemonding
vandeEemsbijPetkum.Samenvattendkonwordengestelddatdebovenlagenvan
hetafgezetteslibbijdepersleidingenabnormaalhogekwikgehaltenbevatten.
Dezehogegehaltennemenweliswaaropenigeafstandvandepersleidingenvrij
snelafmaardeinvloedvandepersleidingenblijfttotindeDollardmerkbaar.
NaastHgwerdeenaantalanderemetaleninhetEems-Dollardestuariumonderzocht.Deindeonmiddelijkenabijheidvandepersleidingenverzameldesedimentenvertonenbijenkelemetaleneenbeelddatafwijktvandesituatieinde
restvanhetestuarium.DeZn-enCu-gehaltenzijnbijdepersleidingenduidelijkverhoogd,hetgeenzichookenigszinsmanifesteert indegehaltenvande
sedimentenuitdeBochtvanWatum.OokdePb-gehaltenzijnbijdepersleidinger
ietsverhoogd.DeelementenCd,CrenNigevendaarentegennauwelijksverhogingentezien.

(d)Analytisch-chemisch,

onderzoek

Devoltammetrischeapparatuurwerdoperationeelgemaaktvoordeanalysevan
zwaremetalen (Cd,Cu,PbenZn)innatuurlijkewatermonsters.
Daarnaastwerdaangevangenmetonderzoeknaardespeciationvanzwaremetaler
inwater.Hierbijwordtgebruikgemaaktvaneenschemawaarbijdetoenamevan
meetbaarmetaal (d.w.z.deion-vorm)doorpH-verlagingtotpH=6(metCO2),
resp.totpH=2(metHNO3)wordtbepaald,alsmededemetaalbepalingennaUVbestraling (vrijmakingvanaandeorganischestofgebondenmetalen)ennatotaaldestructiewordenuitgevoerd.MetdeBiologischeAfdelingvanhetCentraal
LaboratoriumTNOwordenplannenopgesteldvoorhetuitvoerenvanmetaal-speciationexperimentenincombinatiemetonderzoeknaardeopnamevanzwaremetalen
doororganismen.
InsamenwerkingmethetProefstationvoorTuinbouwonderGlasinNaaldwijk
werdonderzoekuitgevoerdnaardemogelijkeaccumulatievanCduitberegeningswater indegrondvanWestlandsekassen.Ditwater isgrotendeelsafkomstig
vandeRijn.
GeanalyseerdwerdenwatermonstersuitdeaanvoerwaterentussendeRijnende
Westlandsepoldersenuiteenaantalrepresentatief geachtepolders.Hetbleek
dathetzwevendrivierslibmethogeCd-gehaltenniettothetWestlandseoppervlaktewaterdoordringt.OokhetinwateropgelosteCdneemtsterkafinde
richtingvanhetWestland.Berekendwerddateenberegeningmet 1000mmwater
perjaarinhetongunstigstegevalintenminste300jaareenCd-verhogingin
degrondvan 1mg/kgkanveroorzaken.

(e)Standaardisatie

van de analyses van zware metalen in

sedimenten

DoordeJointMonitoringGroupvandeConventiesvanOsloenParijs,inNederlandvertegenwoordigddoordeRijkswaterstaat,isaanBelgië,FrankrijkenNederlandverzochtplannenuittewerkenvoordemeestadequateanalysemethoden
voorzwaremetaleninmarienesedimenten.Aanleidinghiertoewaso.a.dethans
moeilijkevergelijkbaarheid vandeuitkomstenvandeindeverschillendelandengebruiktetechnieken.
DeRijkswaterstaatdelegeerdedezeproblematiekvoorNederlandnaardecombinatieIB-WL.Naastdeproblemenvanmonsternameenmonstervoorbereidingwerdin
hetafgelopenjaarinhetbijzonderaandachtbesteedaandeanalysealszodanig
enaandewijzevanuitdrukkingvandeanalyseresultaten.
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Naastdebepalingvantotaalgehaltenaanmetalenwerddooronseenvereenvoudigdetechniekvoor"elementalpartition"voorgesteld,waarbijwordtonderscheidennaareenzwakkereductievandemetalenbijlagepHennaaraande
organischestofgebondenmetalen.Overdebepalingvan"biologischbeschikbare"
fractieskunnennaaronzemeningthansnoggeengoedesuggestieswordengedaan
Verderwerdvanonzezijdevoorgesteld omdegehaltenaanzwaremetalenin
sedimententestandaardiserenbij25%vandefractie.<2ym.Indiegevallen
waarininderelevanteafzettingendezegehaltennietkunnenwordenbereikt
(grovermateriaal)zoukunnenwordenovergegaanopdefractie <63ym.Vande
zijdevanICES (InternationalCouncilfortheExplorationoftheSea)wordt
inmiddelsaanbevolenomvoorallesedimentenovertegaanopdefractie <63
ymenweldoordeanalysesindeafgezonderdefractiesuittevoeren.
EristhansoverleggaandetussenBelgië,FrankrijkenNederlandoverde
adviseringaandeJointMonitoringGroupvandemeestgewensteanalysegang.

B. Verschenen

publikaties

H.N.Kerdijk,metmedewerkingvanK.H.Zschuppe,1979.Kwaliteitsonderzoekvan
baggerspecie inhetRotterdamsehavengebied in1977.RapportIB-WL,M1500.
Geochemisch-biologisch onderzoeknaarhetvoorkomenengedragvanzwaremetalenindeNederlandse zoetwatergebieden.Interimrapport IB-WLoverde
werkzaamheden 1977-1978,M1468,deelIII,augustus1979.
Zware metaleninaquatischesystemen,'Correlatievanbiologischeengeochemischewaarnemingenuiteeninventarisatieonderzoek in1977.RapportIB-WLTNO,M1468,deelIV,april1979.

Voorlopig

rapport

A.J.deGrootenK.H.Zschuppe.Contributiontothestandardizationofthe
analysesofheavymetalsinsediments,37biz.Tenbehoevevan:Symposium/
WorkshoponSedimentPollutionInterchange inShallowSeasandthe
InterpretationofDatafromsuchStudies.24-26Sept.1979,Texel.

C. Werkplan 1980
1.Aanvangvanhetvoltammetrischonderzoekover"speciation"vaninoppervlak
tewateropgelostezwaremetalen.Inaansluitinghieroponderzoeknaarde
correlatietussenspeciationenbiologischeopnamevanmetalenendetoxiciteitervan.
2.Modelleringvaneenaantalprocessen,welkeoptredeninhetIJsselmeeren
dieverbandhoudenmethetgedragvanzwaremetaleninditgebied.
3.OnderzoeknaarzwaremetaleninenkeleboorkernenvandeNoordzee.
4.OnderzoekoverhetgedragvanzwaremetaleninhetScheldeestuarium.
5.Herhaald onderzoeknaardekwikbelastingvanhetEems-Dollardestuarium.
6.Onderzoeknaardebetekenisvanfosfaatsubstituentenuitwasmiddelenvoor
dezware-metaalhuishoudinginhetoppervlaktewater.

PROJECTVERSLAG 1979
Instelling

IB

Registratienummer

3005

Projectnummer

256

Projecttitel

Structuurveranderingonderinvloedvan
bouwplan,vruchtopvolgingengrondontsmetting

Contactpersoon

ing.J.S.Zwiers

Projectleider

ir.P.Boekei

Overigemedewerkers

H.Buma

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1974
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Doelvanditonderzoekisnategaanofeenvereenvoudigingvaneenbouwplan
eneendaarbijmeestalnoodzakelijkegrondontsmettinggevolgenkanhebben
voordestructuurvandegrondenhoeeventuelemoeilijkhedenopditterrein
kunnenwordenvoorkomen..
Hetonderzoekopdevruchtwisselingsproefvelden op"deSchreef"enbijhet
PAGVteLelystadwerdvoortgezet,waarbijinhetvoorjaaraandachtwerdbesteedaandebewerkbaarheid,terwijlindevoorzomerdeactuelestructuurwerd
bepaaldenbeoordeeld.Deditjaarverkregenresultatenkwameningrote
lijnenovereenmetdievanvoorgaandejaren.Dooring.J.S.Zwiersiseenrapportsamengesteld (inconceptgereed)waarinderesultatenvandelaatste6
jarenzijnsamengevat.
Ophetregionaalvruchtwisselingsproefveld inPieterburenwerdvooralaandachtbesteedaandevoorjaarsbewerkbaarheid,waarbijweleenduidelijkverloopinhetveld,maargeeninvloedvanvruchtopvolging enrotatiewerdgevonden.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Hetonderzoeknaareenmogelijkeffectvangrondontsmetting opdestructuur
vandegrondwerdvoortgezetopproefveldenophettuinbouwproefbedrijfte
Wieringerwerf (lichtekleigrond)enopeenbedrijfbijCallantsoog (zandgrond).
Bijheteerstekongeenenkeleinvloedvanjaarlijkseontsmettingopvochtgehalte,bewerkbaarheid enactuelestructuurwordengevonden.Ophettweede
werdweleenduidelijkeffectvanstalmestopvochtgehalteenporiënvolumegeconstateerd,maarnietvanhetinjecteren.Datbetekentdattotnutoegeen
enkelongunstigeffectvangrondontsmetting op deverschillendestructuuraspectennaarvorenisgekomen.
B.-

C. Werkplan 1980
Hetonderzoekopdevruchtopvolgingsproeven op"deSchreef"enbijhetPAGVte
Lelystad,zalwordenvoortgezet.Inditverband zalookenigeaandachtworden
geschonkenaanderegionalevruchtwisselingsproefvelden opdeproefboerderijen
teWestmaasenPieterburen.
Ookhetonderzoeknaarmogelijkeeffectenvangrondontsmetting zalopde
reedsaanwezigeenmoglijkopnieuweobjectenwordenvoortgezet.
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A. Verslag over 1979
5 N x 3 substratenproef

bij Codiaeum 'Norma '

Indepraktijkbestaateengrotebehoefteaanmeerinzichtindebeïnvloeding
vanbladplantendoormeststoffen.Voortsmaaktdetoenemendeschaarsteaan
veenprodukten,vooraldievandegroveresoorten,hetonderzoeknaaralternatievesubstraatcomponentenurgent.
Op 12-6-1979werdeenfactoriëleproefbij Codiaeum 'Norma'ingezetmetvijf
stikstoftrappenendriesubstraten.Destikstoftrappenwerdenverwezenlijkt
doordestikstofconcentratievandevoedingsoplossing,dievoorhetwekelijks
overbemestenwerdgebruikt,tevariëren.Zewaren60,165,270,375en480mg
Nperliter.Dedriesubstratenwaren: 1.40%vezelturf+30%tuinturf+30%
turfstrooisel;2.20%vezelturf+20%Minipol (polyurethaanvlokken)+30%tuinturf+30%turfstrooisel en3.40%Minipol+30%tuinturf+30%turfstrooisel.
Alsvoorraadbemestingwerd0,75kgPG-Mix,25gFe 138en6kgDolokalper
nrgegeven.Op 15-11-1979werddeproefbeëindigd.ErwaseenduidelijkNeffect;hetgemiddeldestandcijferbijdevijfN-trappenwasvanlaagnaar
hoog5,9,7,7,7,9,8,0en8,l.DeoptimalestikstoftrapwasdusongeveerN3
(P=0,001 voorN-quadr.).
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr. 1 vanSSKXXXXïCXSiKK^KS^KidKkSK/projectverslag 1979
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :3009
Projectnummer
:260
Hetgemiddelde standcijferbij SI,S2enS3was7,4,7,6 en7,6.HetverschiltussenSIenerzijdsenS2enS3anderzijdswaskleinmaarbetrouwbaar
(P=0,05).Ditresultaatwijsteropdatvezelturf zeergoeddoorMinipolkan
wordenvervangen.
Substratenproef
bij
cyclamen
Hetdoelvandezeproefisnategaanofturfstrooisel (ts)inpotgronddoor
steenwolkorrels (sw)ofboomschors (bs)kanwordenvervangen.
Devolgendesubstratenwerdenvergeleken.:
1.40%ts+60%tuinturf (tt);2.20%bs+20%ts+60%tt;3.40%bs+60%tt;
4.20%sw(waterafstotend)+20%ts+60%tt;5.20%sw(waterafstotend)+
20%sw (wateraantrekkend)+60%tt.
Hoeweldeproefnogniet isafgesloten,kanreedswordengezegddatdebeide
substratenmet steenwolkorrelsnietminderzijndanSI.DesubstratenmetboomschorslijkenietsminderdanSI.
Stikstoftrappenproef
bij Dieffenbachia
IneenproefmetvijfN-concentraties indeoverbemestingsoplossing (60,200,
300,340en480mgNperliter)bij Dieffenbachia
'Exoticacompacta'kwameen
duidelijkgunstigN-effectnaarvoren.Aandehandvandeproefresultatenkan
wordengeadviseerd indeoverbemestingsoplossing,diewekelijkswordtgegeven,
eenstikstofconcentratievan300-400mgNper1tegebruiken;alsstreefcijfervoorhetstikstofgehalteinhet 1:1\ - volume-extractkan5-7meqNper1
wordenaanbevolen.
K-trappenproef
bij Dieffenbachia
Op29-6-1979werdeenproefmetvierkaliumconcentratiesindevoedingsoplossing,waarmeewekelijkswerdoverbemest,bij Dieffenbachia
'Exoticacompacta'
ingezet.Devierkaliumconcentratieswaren60,220,380en540mgK2O perliter.Deproefwerd innovember 1979beëindigd.Hetstandcijferaanheteind
vandeproefwasbijdevierkalitrappenvanlaagnaarhoog7,2,7,6,8,0en
8,1.ErwasduseenduidelijkgunstigK-effect;optimaalwaseenkaliumconcentratievan380mgK2Operliter.HetgunstigeK-effectkwameveneenstot
uitdrukking ineengrotereplanthoogteeneenbeterebladkleur.
B. Verschenen

publikaties

R.Arnold BikenN.A.Straver,1979.Nitraat-enammonium-stikstofverhouding
bijpoinsettia 'AnnetteHegg'.BloemisterijonderzoekinNederland over1978,
pp.226-227.
R.ArnoldBikenG.Th.J.M.v.d.Berg,1979.Bemestingbijbegonia-cultivars
'Tango'en 'Schwabenland'.BloemisterijonderzoekinNederland over1978,
pp.81-83.
C. Werkplan 1980
Substraatbemestingsproef bij Cymbidium.
Substraatbemestingsproevenbijbladplanten.
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A. Verslag o-oer1979
Opeenaantalgrassportvelden inHarenenGroningenwerddeconusweerstand
vandetoplaaggemetenenwerddestevigheidvandezodebeoordeeldvolgens
de"hakmethode".Dewaarnemingenwerdenuitgevoerd ondernatteomstandigheden,
tercompleteringvandereeksverschillendevochttoestandenwaarbijdeuitkomstenvanbeidebepalingsmethodendienentewordenvergeleken.
HetdoorhetIBontwikkeldeapparaatvoorhetmetenvandeafschuifspanning
vandezodevangrassportveldenwerddoordefirmaEijkelkampBVinhetleveringsprogrammaopgenomenonderdebenaming "afschuifweerstandsmeter,typeIB".
B.-

C. Werkplan 1980
Uitvoerenvanmetingenmet sportveldpenetrometer ensportveldafschuifapparaat
opgrassportveldendiemetverschillende intensiteitwordengeprikrold.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Vergelijkingvanmetverschillendemeetmethodenverkregenresultatenm.b.t.
destevigheidvandezodeenafleidingvankritischewaardenvoordebespeelbaarheid.Publikatievanderesultaten,tezamenmetdereedsinvoorgaande
jaren verkregengegevens.
Ontwikkelenvaneeneenvoudigapparaatvoorhetmetenvandegladheidvan
hetoppervlakvangrassportvelden (zg.gladheidsmeter).
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A. Verslag over 1979
Ditvoorjaarheefthet,praktischgesproken,nietgestovenopdevoorstuiven
gevoeligegronden.Degrond isnadewinter langetijdergnatgeweest,zodatzelfshierendaardezaaidatavoordiversegewassenwataandelatekant
kwamen.Ooknahetzaaienofpotenzijndeweersomstandigheden inhetalgemeen
nietgunstiggeweestomverstuivingenindehand tewerken.
Bijdechampignoncultuurblijven,nadelaatsteoogst,opdebeddengrote
hoeveelhedenafgewerktesubstratenachter;hetmateriaalheeftgrotendeelseen
organischesamenstelling.Devraagisgesteldofhetafgewerktemateriaal,de
zogenaamde champignonmest,geschiktisomgebruikttewordenalsbodembedekking
tegenwinderosie,inhetbijzonderopdebloembollenveldenaanonzewestkust
metdegemiddeldehoogstewindsnelhedenvanonsland.
Deaardvanhetmateriaallijktnietideaalvoorhetgesteldedoel:alshet
afvalproduktvrijkomtishetzogoedalsdroog,praktischzonderbinding
tussendebestanddelen,bros,"kort"vansamenstellingenlichtingewicht.
Nahetoogstenwordthetsubstraatgestoomd (70à75°C,gedurendeminstens
24uren)omaanwezigeschadelijkeorganismentedoden.Hierdoorwordenverx

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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teringsprocessen (lijmenslijmstoffen)afgeremdofgestopt.Bijheitgebruik
alsbodembedekker zalhetenigetijddurenvoordat,nahetuitstrooien,in
hetmateriaalweerenigebindingisontstaan;praktisch gesprokenmoeteen
bedekking,voorhetgesteldedoel,meteennahetuitstrooieneffectiefzijn.
Extrakosten,temakenvóór,tijdensofnahetuitstrooienvanhetmateriaal
-bedoeldomdebedekkingsnel(1er)effectief temaken-zullenomeconomische
redenenbeperktmoetenblijven.Deresultatenvanditoriënterendonderzoek
zijnschriftelijk gerapporteerd aandevraagsteller.
Bijdeplanningvanproevenmetzuiveringsslib,bedoeldalsbodembedekking
tegenwinderosie,brachteenproefveldeigenaarnaarvorendathetslibvan
éénbepaaldezuiveringsinstallatie indeloopvanmeerderejarenmeestaleen
hogerewaarderingkreegalsbodembedekkingdandeproduktenvan.deoverige
drieinstallaties.Deaanteleggenproevenzijnuitgesteldi.v.m.deweersgesteldheden:voorpraktijkomstandighedenwarengeenbodembedekkingennodig.
Welwerdeenvluchtigelaboratorium-oriëntatiegedaanaaneenviertalslibmonsters (praktijkverdunning);erblekengroteverschilleningehaltenaan
drogestof tezijn.Erwerdeen"chemische"oriëntatieuitgevoerd aaneen
"water"-monster,afkomstigvaneenfabriekdieopéénvandevierzuiveringsinstallaties loost.Zoweldeverschillen indrogestofgehaltealshetresultaatvandeoriëntatieaanhetwatermonster gavengeenuitsluitseloverde
waarderingvandeslibmonsters.Deresultatenzijnmondelingoverlegdmet
belanghebbenden.Hetligtindebedoelingominhetkomendvoorjaaropde
praktijkveldenwaarhetslib,afkomstigvandevierbedoeldeinstallaties,
zalwordentoegepast- indiendeweersomstandigheden ditnoodzakelijkmakendetoedieningen tebegeleiden insamenwerkingmethetPAGVteLelystad.
Er isbegonnenaaneeneersteoriëntatievaneenonderzoekomnategaanin
welkematehetvochtgehaltevanhetbovenstegrondlaagjevaninvloedisop
hetbeginvanhetstuivenvaneenbraak liggendstuifgevoeliggrondoppervlak.
Omdatophetgewenstetijdstip (vroegevoorjaar)deervoorbenodigdeapparatuurnietvoorhandenwaswerdendeeerstemetingenenwaarnemingengedaan
halverwegehetjaaropeenpraktijkperceel.Meerderefactorenkunnenvan
invloed zijnophettotstandkomenvaneenbepaaldvochtgehalteinhetgrondoppervlak,waarbijopzekermomenteenbepaaldewindsnelheid ditoppervlak
gaateroderen:o.a.windsnelheid,vochtigheidvandegrond (verdeeld inverschillende laagjes),vochtigheidvandelucht,temperatuurvandegrondende
lucht,zonneschijn.Hetlijktgewenstdeoriëntatievoorttezettenalsmodelproefindewindtunnel,waarbijindeeersteplaatsdewind(snelheid)inde
handkanwordengehouden,medeinverbandmetdeeerstedetectievanstuivend
zand; verderkunnenanderegroothedenbeterwordengemetenofwaargenomendan
inhetvrijeveld.Voordezeproefzaldewindtunnelplaatselijkmoetenworden
aangepast.
Eentweetalindustrievestigingen inonslandkwamzichoriënterenomtrent
problemendieverbandhoudenmethetbestrijdenvanzandverstuivingenin
Saoedie-Arabië;mondelingisoverdegesteldeproblemenoverlegd.
Vooreengroot-industrieinonslandwerdeenadviesuitgebrachtmetbetrekkingtotdestofbestrijdingopuitgebreideterreinenvoorindustriëlewerkzaamheden.
Voordecursistenvande9 InternationalCourseonVegetableGrowingwerd
tweemaaleenkortevoordrachtgehoudenmeteenwindtunneldemonstratie.
Invoorbereiding iseenpublikatieoverhetbestrijdenvanwinderosie,in
hetbijzonderdemethodenvaarbijgebruikwordtgemaaktvannatuurlijkeen
kunstmatigekorstvormendemiddelen;verdermulchen,zoweldevaneldersaangevoerdematerialenalsdeterplaatsegegroeidegewassendieopeenbepaald
tijdstipwordendoodgespotenmetaangepastemiddelen.
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Enkele malenwerddevergaderingbezochtvandewerkgroep"Wind"vande
GeomorfologischeKring.
Ontvangenwerdeentweetalnieuwekunstpreparaten,bedoeldalskorstvormende
spuitmiddelen tegenwinderosie.
B.-

C. Werkplan 1980
VoortzettingvanonderzoekomtrentdestuifgevoeligheidvandeNederlandse
lichtegrondeninafhankelijkheidvandebindingindegrondd.m.v.colloïdaal
organischmateriaalenlutum.
Afrondenvandepublikatieoverhetbestrijdenvanwinderosie.
Planningvanonderzoek,enzomogelijkrealiseringvandevoorditonderzoek
nodigeaandewindtunnelaantebrengenveranderingen,doordetechnischeafdelingvanhetinstituut.Inditonderzoekzalwordennagegaanwelkedeinvloed isvanhetvochtgehaltevanhettoplaagjevandegrondophetstuiven.
Hetdoenvanoriëntatiesaanmiddelendieaangewend zoudenkunnenwordenbij
hetbestrijdenvanwinderosie.
Onderzoeknaareenbetereberekeningsmethodevanwindsnelhedenopstandaardhoogtevan 10muitgemetenwaardenindetunnel;ditinverbandmetwisselenderuwheidsparametersendaardoorveranderendewindsnelheidsgradiëntenwaaruit
dewindsnelheidvoorgroterehoogtewordtberekend.
GedurendeeenvijftalmaandenzaleenstagiairvaneenHLSwerkzaamzijnin
dezeafdeling.Ingezamenlijkoverlegzaleengeschiktetaakwordengekozen
dieindegeplandetijdkanwordenafgerond.
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A. Verslag over 1979
Hetdoelvanditonderzoek isvasttestellenhoegrootdebetekenisvan
verschillendevormenvanorganischebemestingvoordeverschillendeaspecten
vandebodemstructuuropklei-enzavelgrondenis.
Voorditonderzoekwerdookditjaargebruikgemaaktvanverschillende
meerjarigeproefveldenmetorganischebemesting.Hetbetreftproefveldenop
deproefboerderijenteMarknesse,WieringerwerfenWijnandsrade.Aandacht
werdvooralbesteedaandebewerkbaarheid inhetvoorjaar enaandeactuele
structuur.Hoewelmeestalwordtgeconstateerd datdebewerkbaarheid inhet
voorjaarongunstigwordtbeïnvloeddoororganischebemesting,wasdatdit
jaarnietsteedshetgeval.OpPrLov6teMarknessewasdatwelhetgeval
voordewisselweideobjecten,maarnietvoorhetKlaverland:hierwasdebewerkbaarheidduidelijkbeterdanopdeandereobjecten.Ophetproefveldin
deWieringermeerwashetverschiltussendeobjectenditjaargering (tabel
264-1).

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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TABEL264-1.Plasticiteitswaardenindeverschillendejarenophetorganischestofproefveld indeWieringermeer.

Humusgehalte

geenórg.bemesting
stalmest
groenbemesting
compost
stro
wisselweide

2,01
2,36
2,28
2,68
2,15
2,21

Plasticiteit
1975

1976

1977

1978

1979

gemiddeld

48
43
44
53
47
37

117
84
114
102
110
80

52
47
48
55
59
35

80
58
55
70
53
42

59
62
61
65
65
62

75
59
64
69
67
51

Hoelagerdewaarden,desteplastischerdegrondendesteslechterbewerkbaar.Allevormenvanorganische stofverlagendeplasticiteitswaarde,kunstweideenstalmesthetmeest,compostenstrohetminst.Groenbemestingkomt
hiernietalsgunstignaarvoren.
B.-

C. Werkplan 1980
Hetonderzoeknaarbewerkbaarheid enactuele structuuropde verschillende
meerjarigeproefveldenmetorganischebemesting zalwordenvoortgezet.Erzal
wordennagegaanhoehetmetdehumusgehaltenindepraktijkgesteld is.Een
stagiairvandeHLS-Leeuwardenzalzichdaarmeebezighouden.
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A. Verslag over 1979
Erwerdveeltijdbesteedaandeanalysevandestikstofreactievandegewassent.b.v.hethoofdstuk"Cropresponse"vandepublikatieoverderesultaten
vanhetproefveldWs38indeperiode 1972-1975indeserie"Agricultural
ResearchReports".Hierbijisgeblekendatderesultatenvandecumulatieve
endejaarlijksestikstoftrappenonderéénnoemergebrachtkunnenwordendoor
deopbrengstenperstikstoftrapuittedrukkeninprocentenvandeoveralle
stikstoftrappengemiddeldeopbrengstperobject.Uitdezoverkregenrelatieveopbrengstenkomengeencumulatieveeffectennaarvoren.Ditkanworden
verklaarduithetfeitdatdehiertoegepastecumulatievestikstofgiftenzich
inhetvlakkemiddendeelvandevolledigestikstofcurve (jaarlijksetrappen,
inclusief 0kgN.ha-')bevindenenslechtsweinigvanelkaarverschillen
(P-20%,Pt'N3,P+20%).
Tevenswerddenodigeaandachtgeschonkenaanhetpersklaarmakenvande
hoofdstukkenintroduction,layoutoftheexperiment,effectofprimaryand
secondarytillage,discussion,enconclusions.Naarverwachting zalhetgeheel
indeloopvan1980gepubliceerdkunnenworden.
x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Hetjaarverslag 1976overhetonderzoekophetproefveldIB0011 teMarknesse,waar sinds 1968heteffectvanminimaleenrationelegrondbewerkingopde
structuurvandegrondendegroeivanzesgewassenwordtvergeleken,kwamgereed.Wederomwerddeindrukverkregendathetvochttransportopbewerkte
en
onbewerktegrond sterkverschillend is.Zoblijftop
devastegronddoor
de
ongestoordecapillaireopstijgingvanwateruitdieperelagenin'netvoorjaar
hetoppervlakveellangernatdanbijopwintervoorgeploegdegrond.Ditmaakt
dezaaibedbereidingvoorvroegtezaaiengewassenproblematisch,maarkanlaterinhetgroeiseizoentijdensdrogeperiodendegroeivanhetgewaspositiefbeïnvloeden.
Omnadergeïnformeerdtewordenoverdevochthuishoudingvanbewerkte
en
nietbewerktegrondwerdenopditproefveldop10,20,30,40,50,60
en80
cm-mvvandeakkersmetvlas4à5tensiometersgeplaatst.Uitalle7lagen
werdenringmonstersgenomenvoorhetbepalenvandepF-curve,terwijlregelmatigvochtmonsterswerdengenomenomhetdirecteverband tussenvochtgehalte
envochtspanning tekunnenvaststellen.Tevens werd degrondwaterstandregelmatigopgenomen.Tervergelijkingwerdenookop
deIB-boerderijteHaren
in
hetgewasstamslabonenenindegrondtrogopnietbezaaidegrondopdiverse
diepteneenaantaltensiometersgeplaatst.Uitderesultatenvandezeseries
waarnemingenzalo.m.debetrouwbaarheidvandehiertoegepaste,uitDuitsland
afkomstige"Standrohr"tensiometersmoetenblijken.Tevenswordtgehoopteen
uitspraaktekunnendoenoverdeinvloedvandestandplaats (grondsoort,gewas,
microklimaat).Erwerdeenbegingemaaktmethetgeschiktmakenvandeverzameldegegevensvoorcomputerverwerking.
OphetproefveldIB0007isditjaargeblekendatgroteverschillenindiepteenintensiteitvandehoofdgrondbewerkingtochslechtsgeringeverschillen
indestructuurvandebouwvooralsgeheeltengevolgehebben.Deverdichting
onderdeaardappelruggen,ontstaandoorpootbedbereiding ondervochtigeomstandigheden (zieproject 125),bleefechterhetgehelegroeiseizoeninstand.
OphetproefveldIB0011wasditjaarbijsuikerbietenenvlasin
de onderstehelftvandebouwvoor (13-18cm-mv)geenverschilintotaalporiënvolume
tussennietbewerkteengeploegdegrond.Bijwintertarwewerdopondiepgecultivaterdegrond (objectminimalegrondbewerking)indeonderstehelftvan
de
bouwvooreenverdichtinggeconstateerd,waarschijnlijkontstaanbijhetrooien
vandevoorvruchtaardappelen.Hettotaalporiënvolumewashierca.2vol.%
lagerdanopmatigdiepgecultivaterdegrond (objectrationelegrondbewerking)
waarhettotaalporiënvolumenietveelafweekvandatbijsuikerbietenenvlas
(ca.49vol.%).
Integenstelling totderesultatenvandebetrekkelijkjongegrondvanhet
proefveldIB0011werdop
deveelouderegrondvanhetproefveldWs
38te
Westmaasbijnietbewerken (objectvastegrondsteelt)indegehelebouwvooreen
duidelijklagertotaalporiënvolumegevondendanopgeploegdeofgecultivaterdegrond (objectenlossegrondsteeltenrationelegrondbewerking).
B. Versohenen publikaties
C.vanOuwerkerk,M.PotenD.Daniels,1979.Rationeleenminimalegrondbewerkingineenruimbouwplan.Jaarverslag 1976vanhetonderzoekophet
permanentegrondbewerkingsproefveldIB0011op deDr.H.J.Lovinkhoevete
Marknesse.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Rapp.2-79,71pp.
J.K.KouwenhovenandC.vanOuwerkerk, 1978.Optimumrowspacingforpotatoes.
PotatoRes.21:195-215.
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C. Werkplan 1980
Voortzettingvanenrapportering overderesultatenvanhetonderzoekbetreffendedeinvloedvanverschillende grondbewerkingssystemenopdestructuurvan
degrond enopdeontwikkelingvanhetgewasenvanhetonkruidopdeveeljarigeproefveldenIB0007enIB0011 teMarknesse.
Onderzoeknaardenawerkingvanveeljarigeverschilleningrondbewerkingssysteemopdestructuurvandegrondenopdeontwikkelingvanhetgewasen
vanhetonkruid ophetinmiddelsopgehevenveeljarigeproefveldWs38te
Westmaas.
Samenvattenenpublicerenvanderesultatenvanhetonderzoekbetreffende
minimaleenrationelegrondbewerking ophetveeljarigeproefveld IB0011te
Marknesse.
Voorbereidingvaneensamenmetandereonderzoekers teschrijvenpublikatie
overderesultatenvanhetonderzoekoverdriegrondbewerkingssystemen inde
jaren 1976t/m 1979ophetveeljarigeproefveldWs38teWestmaas.
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A. Verslag over 1979
Hetrapportoverdeactiviteitenm.b.t.hetonderzoek indegrondtrogtot
herfst 1978kwaminconceptgereed.
Voorjaar 1979werddoorlichteggenvandetijdensdestrengewintermooi
verkruimeldewintervoor eenfijnzaaibedverkregen.Deinvloedvanopdiverse
tijdstippennadezaaibedbereiding toegepasteberegeningopderuwheidende
hoogteliggingvanhet zaaibedwerdbepaaldd.m.v.reliëf
metingen.Eenrapport
overderesultatenvandezemetingenenvansoortgelijkemetingennadehoofdgrondbewerking indevoorafgaandeherfstkwaminconceptgereed.
Inafwachtingvaneenafdoendegeluidsisolatiewerdhetproefplanvoordit
jaarzodanigaangepastdathetgebruikvandemotoraandrijving toteenminimum
konwordenbeperkt.Hetzwaartepuntkwamteliggenbijhetonderzoeknaarde
relaties tussengrondwaterstand,vochtgehalte envochtspanningbijeenhomogenestructuurvandebouwvoor,alsnormaal inhetveldnaeenondergunstige
omstandighedenuitgevoerde graanoogstwordtaangetroffen.Dezesituatiewerd
gerealiseerd dooreggenenrollen.Devochtspanningwerdbepaaldm.b.v.een
dwarsopdebewerkingsrichting geplaatsteseriebuistensiometersdievaneind

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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julitothalfnovember dagelijkswerden afgelezen.Erwerdeenbegin gemaakt
nethetgeschiktmakenvanhetverzamelde cijfermateriaalvoor computerverwerking.
Tijdens eenstudiereisnaarEngelandvan21-26meiwerdenbezoeken gebracht
aanhetNational InstituteenhetNational CollegeofAgricultural Engineering
beideteSilsoe,Bedfordshire,enaanhetRothamstedExperimental Station,
Harpenden,Hertfordshire.Erwerdenwaardevolle inlichtingenverkregen over
bouweninrichtingvangrondbewerkingstroggen,overhetdaarinuitgevoerdeonderzoeknaardeinvloedvangrondbewerkingswerktuigen enwieluitrustingopde
structuurvandegrond,enoverdedaarbij toegepastemeettechnieken.
Omruimtetemakenvoordeteplaatsen geluidisolerendekast,werdeninde
herfstdeschakelkastenhetbesturingspaneelvandemotorverplaatstenwerd
debedrading opnieuw gelegd. Tevenswerdhetframevandemotorendeaandrijf-asverstevigd. Begin decemberkondemotorweeringebruikworden genomenen
kondegrondinbeide compartimentenvandetrogworden gecultivaterdendaarnaopwintervoorworden geploegd.
B. Verschenen publ-ukat-i.es
C.vanOuwerkerk, 1979.Verslagvanbezoekenaanonderzoeksinstellingenin
EngelandenSchotland,van21-26mei1979.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota
72,28pp.
C. Werkplan 1980
Rapportering overin1978en1979verkregen resultatenvanonderzoek inde
grondtrogm.b.t.heteffectvandehoofdgrondbewerkingopdestructuurvande
bouwvoorenheteffectvandiverse regenpatronenopbewerkte grond.
Uitvoerenvannieuweproevenm.b.t.heteffectvanverschillen infrequentie
diepteenintensiteitvandehoofdgrondbewerkingopdestructuurvandebouwvoorendeverschillendiedaarin doorhetregenpatroon kunnenwordenveroorzaakt.
Ontwikkelingvaneentestwiel,geschiktvoorhetuitvoerenvanberijdbaarheidsonderzoek,entevensombijhetreconditionerenvandegrondteworden
gebruiktalssmalle,zwaarbelaste,gladderol.
Uitbreidingvandebesturingselectronica,o.m.metafstandsbediening voor
hetbereikvandekruipsnelheidvandemeet-sleepwagen,automatiseringvande
heenenweergaandebewegingvandemeet-sleepwagen binnenhetbereikvande
kruipsnelheid,enaanpassingvanderemwegvandemeet-sleepwagen aandeondervonden trekweerstand.
Samenstellenvaneenjaarverslagwaarin alleindegrondtrog uitgevoerde
technischehandelingenenderesultatenvandemetingenenbepalingenm.b.t.
de invloedvandegrondbewerkingenvanuiteenlopende regenpatronenopde
structuur vandegrond zijnvermeld.
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A. Verslag over 1979
(JP)Intweeproevenmetaardappelen in 1978(zandgrondenkleigrond,resp.
IB 1924enIB0012)wordtdeopbrengstdervingbijeenlagefosfaattoestand
vandegrond (Pw-getal< 15)nietvoorkomendooreenruimefosfaatbemesting.
Evenalsbijkali (zieproject 183)isbijfosfaateenvrijruimebemestingstoestandvandegrondderhalvenoodzakelijk.Deresultatenvandezeproeven
zulleninoverlegmethetConsulentschapvoorBodemaangelegenhedent.z.t.opgenomenwordeninhetbemestingsadvies.
(dW)Deberekeningen insamenwerkingmetdr.ir.P.A.C.Raatsendr.R.
Gerritseomtrentuitspoelingvananorganischfosfaatbijhogegiftenvarkensdrijfmestnaderenhunvoltooiing.In hetmodelwordtverondersteld datanorganisch fosfaat indebodemwordtvastgelegd dooreensnel (adsorptie)en
eentraag (immobilisatie)proces.Het laatsteprocesverloopt inprincipe
volgens eeneerster-ordereactie,dereactieconstanteechterhangtafvande
matewaarindebeschikbarehoeveelheidbindend materiaalbezetismetfosfaat.Dezereactieisdustekarakteriseren dooreen-potentiële-halfwaar-

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad nr. ]

van dsMXSXSX^^XEXSiSJXSffi/P r o J e c t v e r s l a g

19

79

Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer : 3312
Projectnummer
: 268
d e t i j d . Figuur 268-1 geeft een aantal r e s u l t a t e n . Weergegeven is het verloop
van het vastgelegde fosfaat met de diepte voor verschillende halfwaardetijden
na een 20-jarige toediening van een j a a r l i j k s e hoeveelheid fosfaat van 140
kg P/ha. Duidelijk is dat hoe hoger de halfwaardetijd, des te onscherper het
concentratiefront en des te dieper de doordringing.
Pimmobiel.-mg.Cm-3

1.0

1.5

1halfwaarde-tijd 0.02jaar
2
0.2
3
2
L

••

20

100diepteincm

Fig. 268-1. Gehalte aan immobiel fosfaatna 20 jaar jaarlijkse toediening
van 140kg P/ha, bij verschillende halfwaarde-tijden.

Naast bovenvermelde berekeningen waarin continue toediening van fosfaat is
verondersteld, zijn ook situaties doorgerekend waarin fosfaattoevoer aan de
oppervlaktewordt stopgezet zodra op 50 cmde concentratie vanP in debodemoplossing een zekere grensconcentratie overschrijdt.Bovendien zijn
berekeningen gemaakt waarbij rekening is gehouden met deverdeling van regenval enverdamping overhet jaar,enwaarbij de invloed van toedieningstijd
werd onderzocht.

C. Werkplan 19SO
(JP)Voortzetting van deproeven op zand- enkleigrond over debetekenis van
de fosfaattoestand van de grond bijwel en geen fosfaatbemestingvoor de
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opbrengstvandegewassen.Het gaathierbijomdevraagofdeopbrengstdervingbijeenlagefosfaattoestandgeheeltevoorkomen isdoorfosfaatbemesting.
(Sg)Verwerkingenpublikatievanuitkomstenvanonderzoekoververdelingvan
fosfaatoverbodemprofielen.
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A. Verslag over 1979
ErwerdeendemonstratieopeenboerderijteRendsburg (BRD)bijgewoondvan
eeneenvoudigapparaatvoorhetreukvrijindikkenvanmestmetbehulpvanongeblustekalk.Demethodeisnietnieuwenlijktgeennieuwegezichtspunten
tezullenopleveren.
B.-

C. Werkplan 1980
Afsluitingdoorrapporteringvandeparametersvooreengoedecompostering.

x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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cat.I
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A. Verslag over 1979
Doelvanhetonderzoekisgegevenstekrijgenoverdebehoefteaanzuurstof
vanhetwortelstelsel indebodem,endanliefstperlaagvanenkelecentimeters.Samenmetheteigenverbruikvandebodemzaleengoedebodemstructuur
aandezebehoeftemoetenkunnenvoldoen.Dehoop is,dathetmogelijkmoet
zijndevereistebodemstructuurafteleidenuitdeopbasisvanhetverbruik
berekendeparameters,diehetdiffusieprocesbeïnvloeden.
Dereedsinhetvorigejaarbegonnenmetingenaaneengewasluzerneopwatercultuurwerden indeloopvanhetjaarbeëindigd.Deademhalingpergram
drogewortelsiseerstongeveer 1600ug.ha-1,maardaaltalspoedig.Inlateregroeifasen-nabloeiensnoei-varieertderespiratietussen600en400
yg.Dit iseenlagewaarde,dieechterwelzalsamenhangenmethetfeitdat
eendeelvanhetwortelstelseluitdikkereensterkverhoutewortelsbestaat.
Degeringelichtsterkteindewintermaandenkanooknogeenrolgespeeldhebben.Indezelaterefasewasookdeopnamesnelheidvannitraatenkalilaag.
Erisdusduidelijkeenkoppeling tussendeverschillendeactiviteiten.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis,
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Gedurendeeenaantalmaandenindezomerwerdenwaarnemingengedaanaaneen
grasmatophetterrein.Mettussenpozenwerdenrespiratiemetingenverrichtaan
ongeveer 11groteringmonsters,waarmeedegrond inongestoordeliggingen
vochtgehalte inhetmeetvatwerdgebracht.Demonstershaddenbetrekkingop
delaagvan-5tot-20cmen-20tot-35cm,dusdezodewerdnietgemeten.
Tussenhalfaprileneindaugustusishetgemiddelde02~verbruikvandelaag
-5tot-35cmongeveer2,35 102.dag~'.m~2,metvariatievan30%naarbenedenennaarboven.Indebovenstelaagvan-5tot-20cmisereenduidelijkecorrelatiemetdeindezelaaggevondenhoeveelheidwortels,dieinde
loopvanhetseizoentoeneemt.Dezebovenstelaagneemtoverdegeheleperiode
geziendanook57%vanhetverbruikvoorzijnrekening,deonderstelaagmaar
43%,hetgeenookindegeringewortelmassaweerspiegelt.
Datdezodelaagveelmeerzalverbruikenwerdbevestigd ineenincidentele
metingaan 11monstersuitnatuurlijkgrasland,waarbijhetlagegewasen
grasenkruidennietverwijderdwas.Detotalerespiratiekomtdanopongeveer
13,51O-.m .dag-1,waarvantochzekerwel 101Û£aangrond+wortelsen
stolonenmagwordentoegerekend.
Indeloopvanhetseizoenwerdenopdeproefplekeveneensgeregeldwaarnemingenverricht overhet02~gehaltevandebovenluchtop20en40cmdiepte
enookdeODR (OxygenDiffusionRate)op 10,20,30,40en50cmdieptegemeten.Gemiddeldwashet02~gehaltevandebodemluchtop20cmongeveer 18%en
op40cmdiepte 155%.Erzijnsomsgeringedalingeninhet02~gehaltenaregenval.Dezuurstofdiffusiewaarden (ODR)hebbenookdeneiging ietslagertezijn
naregeneneveneensindeODR-waardeop 10en20cmdiepteietshogerdanop
30,40en50cm.
B.C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetonderzoek.Hierbijzalgetrachtwordenvooralgegevenste
verzamelenvaneenaardappelveld.Rapporteringvandeverkregengegevensen
afsluitingvanhetonderzoek.
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A. Verslag over 1979
(a) Onderzoek naar de factoren die het optreden van "inwendig bruin" in knolselder ij beïnvloeden
Deproef in1978tertoetsingvandevoordepraktijkaanbevolenmaatregelen
tervoorkomingvaneentelaagboriumgehalteinknolselderijenhettengevolgedaarvanoptredenvanhetverschijnsel "inwendigbruin",heeftinzoverre
nietaandeverwachtingvoldaan,datdoorhetachterwegeblijvenvandroge,
warmeperiodentijdensdeteeltgeenrelatiefboriumtekortindegrondoptrad.
Delageboriumtoestandwaarvanwerduitgegaan (0,26dpm)zorgdeervoordatop
hetnul-object (geenboriumbemestingen/ofbespuiting)zeerveelknollenmet
"bruin"voorkwamen.Deknollenvandeveldjesdiemetboriumwerdenbemest
en/ofbespotenwarenallegezond.Zowelbemestingalsbespuitingmetborax
voldeden,iedervoorzichomgezondeknollentekrijgen.Hetboriumgehaltevar
deaangetasteknollen (22ppm)bedroegdehelftvandatvandegezondeknollenopdeveldjeswaarBwastoegediend.
Destikstof-enCaO-gehaltenvandeaangetasteknollenvertoondendetendens
ietshogeruit tevallendandievandegezonde,waardoordeCa/BendeN/B
x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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verhoudingenvande ziekeknollenmeer dan tweemaal zohoogwarenals die
van de gave knollen. Een enander stemde ingrote lijnenovereenmet de cijfersdieKloke en Smidt in 1961 inDuitsland vonden.
Zonder B-bemesting bleek één tot tweemaal bespuitenvan het gewasmetborax (2kg per ha,in 10001water)voldoende tezijnom inwendige bruinkleuring tevoorkomen. Op hetmet Bbemeste deelvandeproef was het boriumgehaltevande bouwvoor nadeoogst opgelopenvan 0,26 tot 0,74 dpm. Op het niet
met Bbemeste gedeelte bedroeg dit 0,30,ongeacht of er boraxwas gespotenof
niet. Bespuitingmet boraxvoorkwam inalle gevallenhetoptredenvan inwendig bruin, tengevolgevan eenabsoluut of relatief gebrek aan borium inde
grond. Inhoeverre de spuitfrequentievanbelang is,kon in 1978niet worden
getoetst.Deproef werd in 1979opdezelfdevoet herhaald.
Hoewel deweersomstandigheden tijdensde groeinietnooptentotuitvoeringvan
maatregelen tervoorkoming van een te laag gehalte aanborium indeplant,
werdendevoorgenomen bespuitingsbehandelingen met boriumvolgensplanuitgevoerd. Bij de oogstkonden geenobjectgebondenopbrengstverschillen worden
geconstateerd,nochwas er sprakevan het optredenvan "inwendig bruin" inde
knol. Zo goed als alleknollenwaren gezond, terwijl er ook geen aanmerkingen
waren op het loof,behoudens bij enkele door selderijmozaïekvirus aangetaste
planten. Hetveldonderzoek ter toetsing vanmaatregelen tegenhet optreden
van "inwendig bruin"tengevolgevan boriumgebrek ismet deproef 1979afgesloten. Erkomennog analyseresultaten over de gehalten indeknol aan N,B
enCa.

(b) Invloed van drijfmest, stikstof
waspeen op diluviale
zandgrond

en borium op produktie

en kwaliteit

van

Het object wel of geenboriumbemesting isdit jaar uit deproefopzet weggelatenomdat inde afgelopen jaren nooit isgebleken dat bij eenniet extreem
laag teachten boriumtoestand van de grond waspeen een extra boriumgiftverlangt. De stikstoftrappen, 0-60-120-180kg Nper ha endevarkensdrijfmestgiften, 0-40-80-120 tonper ha bleven gehandhaafd. Alle objecten ontvingen
2,5 kg borium per ha alsManeltraborium. Tabel 277-1geeft de ongecorrigeerde,
afgeronde opbrengstcijfers vande ongesorteerde peen in t/ha.

TABEL 277-1. Opbrengsten vanwaspeen, t/ha.

N, kg/ha
vdm'
0
40
80
120
gem.

60

120

180

gem.

46
56
58
66
57

52
63
61
59
59

50
57
58
60
56

48
58
60
62
57

t/ha

42
57
62
62
56

*varkensdrijfmest

Afgezienvan de statistische betrouwbaarheid derverschillen,komt uit deze
gegevens naarvorendat dewaspeenniet afkerig wasvan een zwaredrijfmestgift (120 t/ha), maar dankonvolstaanmet een lichte giftminerale stikstof
(60kg N/ha). Uit eenhalverwege de teeltuitgevoerde proefoogst opdeobjec-
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tenzonderN-bemesting endiemetdehoogsteN-trapbleekeenverminderdeopkomstnaarmatezwaardermetvarkensdrijfmestenstikstofwasbemest,welkeafnemingvandeplantdichtheidtendele werdgecompenseerd doorzwaarderepeen.
DeresultatenvaneenophetSprenger Instituutuitgevoerd kwaliteitsonderzoek
zijnnognietbekend,evenminalsdesorteringsverhoudingen.

(c) Bepaling van de economisch optimale gift aan fosfaat
tegewassen op landbouwgronden

en kali voor groen-

Deze,in1972gestarteenopverschillendeplaatsenuitgevoerde proevenmet
diversegroentegewassenwerdenditjaarvoorhet laatstindehuidigevorm
(fosfaat-enkalitrappen,metalsreferentiegewasaardappel)uitgevoerdopde
proeftuinWieringerwerfendeproefboerderijenVanBemmelenhoeve,Westmaasen
Vredepeel.Erzijnnoggeenresultatenbinnen.

(d) Onderzoek naar de gewenste E-gift, vat te stellen mede aan de hand van de
E-mineraalgehalten van de grond op verschillende
diepten
Uitdetrekresultatenvandein1978metverschillendeN-giftengeteeldewitlofwortelskwamnaarvorendatbijhogestikstofbemesting overhetalgemeen
minderwitlofvankwaliteitAI (debeste)wordtgeoogst.Ditjaarzijn16
proefvelden,verdeeld overdeteeltgebiedenaangelegd.Aandehandvandein
maartbepaaldehoeveelheidminerale stikstof indebovenste60cmvande
grondwerdeenaanvullendebemestinggegeven,zodatdetotaleN-voorraad in
debodemop 100,resp. 150kgN/hakwamteliggen.Deoogstgebeurdewegens
gebrekaanmankrachtmachinaal.HettellenensorterenderpennenwerduitgevoerdmethulpvanhetBGD.Dewitlofpennenwordengedurendeperiodenvanverschillendelengtebewaard endaarnaopgezetvoorhettrekkenvandekroppen,
teneindetekunnennagaanofdeN-rijkdomvandegrond invloedheeftopde
trekresultaten.
Uithetbewaaronderzoekvandemonstersvandestikstofproevenmetzaai-ui
in1978kwamnaarvorendatdehoogtevandestikstofbemestingoverhetalgemeengeeninvloedhadophetpercentage leverbareuienenhetoptredenvanrot
tijdensdebewaring.Welwerdhetpercentagekaleuiengroterbijmeerstikstof.Ditkomtovereenmetderesultatenvanvroegeronderzoek.Hetonderzoek
werdditjaarvoortgezetmeteenzelfdeaantalproefvelden (6).Eénervan,gelegenopdeproeftuinWieringerwerf,moestwordenafgeschrevenalsgevolgvan
eenhevigeaantastingdoor stengelaaltjes (Ditylenchus
dipsaci).
Opdeoverige
proefveldenverliepdegewasontwikkeling redelijktotgoedmetoverhetalgemeendonkerderenforsermaarslapperloofbijmeer stikstof.Ookstondener
ietsminderplantenenwasdeneigingtotstrijken vanhetloofgroter,naar'
matedestikstofgiftgroterwas.Tabel277-11toontdegemetenstikstoftoestan'
denenderelatieveopbrengstenopde5geslaagdeproefveldenvan 1979,waarbijhetobject0-Nop 100isgesteld.OngeachtdeuitgangstoestandvanN-min.,
gemeteninmaart,uiteenlopendvan45-139kgN/haindelaag0-90cm,werdde
besteopbrengstbereiktbijeengiftvan 100kgN/ha,eengegevendatovereenkomtmetvroegeronderzoek.Inhoeverrestikstofvoorraad en-bemestingdebewaarkwaliteitbeïnvloeden,moetnogwordenafgewacht.Voorshandsisuitderesultatenvandetotnutoeuitgevoerdeproeven,waarbijookdeN-voorraadvan
degrondwerdbetrokken,geenzinnigeuitspraak tedestillerenaangaandehet
gewichtvandeN-rijkdomvandegrondbijhetbepalenvandestikstofgiftvoor
zaai-uien.
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TABEL 277-11. Relatieve opbrengsten (0N= 100)zaai-uien en stikstoftoestanden
inde grondlaag 0-90 cmopdeproefboerderijenvan Bemmelenhoeve (Bern),Kandelaar (KI), Rusthoeve (Rh),deWaag (Wg)enWijnandsrade(Wr).

N,kg/ha

Bern

KI

Rh

Wg

Wr

Gem.

0
50
100
150
200

100
127
134
129
128

100
106
111
114
107

100
108
120
118
112

100
118
123
116
115

100
101
102
98
103

100
112
118
115
113

Uitgangstoestand
maart,kg N/ha
Toestand juni,
ON
kg N/ha
200N

60
107
278

139
168
322

45
94
249

78
71
254

80
159
323

B. C. Werkplan 1980
(a) Afsluitingvan het onderzoekmet rapportagevande bevindingen.
(b) Verwerking der resultaten 1976-1979enpublikatie. Zomogelijk onderzoek
over de toepassingvandrijfmest bij andere groentegewassen waar inde
praktijk alveelvuldig drijfmest wordt toegediend.
(c) Inventarisatie vanvoorhanden gegevens,gevolgd door eengezamenlijkeverwerking,waarna kanworden besloten ofverder onderzoek indeze richting
zinvol is.
Voortzetting
van dewitlofproeven,maar gedetailleerder van opzet.Meer
(d)
herhalingen,meer N-trappen.
Bijde uienproeven wordt gestreefd naar uitbreiding van de serie buiten
deproefboerderijen, teneindemeer spreiding indeN-cijfers teverkrijger
(e) Inhetkadervanhetnitraatonderzoek groentegewassen komt er een aantal
proefveldenmet N-trappen, op spinazie inW.-Brabant.Van dehiervoor in
aanmerking komende proeven (witlof,ui) zullennitraatbepalingen inhet
oogstprodukt wordenverricht.
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A. Verslag over 1979
Proef met vier nitraatstikstof-ammoniumstikstofverhoudingen
steenwol

bij gerbera o-p

Bijgebruikvanpuurnitraatalsstikstofbronbijdesteenwolteeltvertoont
depHvanhetvochtindematdeneigingomtottehogewaardentestijgen.
IshetmogelijkdepHbeterindehand tehoudendoordenitraat-Ngedeeltelijkdoorammonium-Ntevervangen?Omhetantwoord opdezevraagtevinden
werd indetweedehelftvan 1978eenproefbijgerberaopsteenwolingezet
metdevolgendeviernitraat-N/ammonium-N-verhoudingen indevoedingsoplossing: 100/0,90/10,80/20en70/30.Deproefgebeurtbijtweeklonen,nl.
'Romeo'en 'Petra'.DewaardenwaartussendepHvanhetsubstraatvochtgedurendeheteerstehalfjaarvan 1979varieerdewarenvoordegenoemdeverhoudingenresp.alsvolgt:6,5-7,1,5,5-6,9,4,0-6,7en3,6-6,2.Naarmateer
relatiefmeerammonium-Naanwezigwas,wasdepHduslager.
Deverhouding tussenbeidestikstofvormenhadookinvloedopdebloemopbrengst;dezewerdbijbeideklonenverhoogd doorrelatiefmeerammonium-N.

x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad n r . 1

van ä££&X^P$$S2ÜbJBe^^

]

9 79

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienunnner : 3555
Projectnummer
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Bij 'Romeo' was 80/20 o p t i m a a l , b i j ' P e t r a ' 7 0 / 3 0 .
De i n de aanhef g e s t e l d e v r a a g l i j k t dus b e v e s t i g e n d beantwoord t e kunnen
worden.
Proef met vier meststofconcentraties
van de vo&dingsoplossing
bij gerbera
steenwol
Hetdoelvandezeproefisdeinvloedvandetotalezoutconcentratievande
voedingsoplossingopdebloemopbrengstvangerberaopsteenwolnategaan.
Deproef,dieindetweedehelftvan 1978 werdgestart,omvattedevolgendevier trappen: 1.dehelftvande"normale"concentratiesvanN,P,KenMg;
2.de"normale"concentratievanN,P,KenMg;3.anderhalfkeerde"normale'
concentratievanN,P,KenMg;4.tweekeerde"normale"concentratievanN
P,KenMg.Onderde"normale"concentratiewordtverstaandieconcentratie
vanN,P,KenMg,welketotdusverrealsnormaalwerdbeschouwd.
Deproefwordtgedaanbijdeklonen 'Romeo'en 'Petra'.DeECvanhetsubstraatvochtvarieerdeinheteerstehalfjaarvan 1979bijdeviertrappentussendevolgendewaarden (mS/cmbij25°C): 0,4-2,0, 1,5-3,0,1,9-5,9en
3,0-6,4.
Hetaantalgeoogstebloemenpervakbedroegbij 'Romeo'resp.:33,38,50
en50,bij 'Petra'resp.:35,36,43en43.Uitdezecijferskandevoorlopigeconclusiewordengetrokkendatdederdetrap,d.i.deanderhalfkeerde
"normale"concentratie,optimaalis.

op

Proef met twee grondsoorten
en vier ontsmettingsbehandelingen
bij gerbera
emmers
Gedurendedelaatstejarentradenschadelijkebladchlorose-annexnecroseverschijnselenopverschillendegerberabedrijveninnogalhevigemateop,vooral
indeomgevingvanAalsmeer.Hetdoelvandezeproef isdeoorzaakvandeze
groeistoornissenoptesporen.
Deproefomvattedecombinatiesvandevolgendebehandelingen:tweegrondsoorten:Gl kleigrondProefstation (z.g.slechtegerberagrond)
G2 lichtehumeuzezavelgronduithetWestland (z.g.goedegerberagrond).
vierontsmettingswijzen:Dlonbehandeld (=controle)
D2stomen
D3methylbromide (overeenkomendmet 100gperm2)
D4methylbromide (overeenkomendmet 200gperm2)
Beworteldstekvandecultivar 'Romeo'werdop6-4-1979indeemmersingeplant;deproefeindigde innovember 1979.
Indeloopvandeproeftrad tamelijkveeluitvalopalsgevolgvanhetoptredenvanbodemziekten.
Debloemopbrengstpervak (=4planten)bijDl,D2,D3enD4wasalsvolgt:
bijGl:41,0,56,0,38,8en42,5
bijG2:23,5,67,9,53,3en40,8
Bijbeidegrondengafstomen (D2)dehoogsteopbrengst.BijGllagdeopbrengstbijbeidemethylbromide-objectenongeveerophetzelfdeniveaualsdie
vandecontrole.BijG2moetaandewaardevanhetresultaatbijdecontrole
sterkwordengetwijfeld;degevondenopbrengstishierbijnl. onwaarschijnlijk
laagenmoetvermoedelijkaanaantastingdoorbodemziektenwordentoegeschreven.
AndersdanbijGlkwambijG2weleenverschiltussendebeidemethylbromide
objectennaarvoren;deopbrengstbijD3wasaanzienlijkhogerdanbijD4.In
hoeverreditresultaatmededoordebodemziektewerdbewerktstelligd,ismoeilijkteschatten.

in
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Gemiddeld gafG2eenhogereopbrengstdanGl.
Op28-8-1979werdenbladmonstersverzameld.HetMn-gehaltevanhetbladin
mg/kgdrogestofwasbijDl,D2,D3enD4alsvolgt:
BijGl:18,32,13en15
bijG2:22,133,44en44
HetstomengafbijbeidegrondeneenduidelijkeverhogingvanhetMn-gehalteinhetblad.Degunstigeinvloedvanhetstomenopdebloemopbrengstkan
uitditfeitwordenverklaard.OverigensmoethetMn-gehaltevanhetbladbij
G1D2nogsteedsalsdeficiëntwordenaangemerkt.
BijGlwarendeMn-gehaltenvanhetbladbijdemethylbromide-objectenongeveergelijkaandievandecontrole.
BijG2kanoverheteffectvanmethylbromide ophetMn-gehaltevanhetblad
moeilijk ietswordengezegd,omdathetgevondenMn-gehaltevanhetbladbij
decontrolevergelekenmetderesultatenvaneeneerdergenomenproef,onwaarschijnlijk laagisendusnietalsvergelijkingsbasis gebruiktkanworden
DatdeopbrengstbijG2gemiddeldhogerwasdanbijGlkanweerophet
hogereMn-gehaltevanhetbladbijdelaatstewordenteruggebracht.
Daarhetverloopvandeproefdoorhetoptredenvandebodemziektenniet
geheeloptimaalisgeweest,zalzevolgendjaar ineenietsgewijzigdevorm
wordenovergedaan.

Tuinturf

- kalktrappenproef

bij gerbera in emmers

Hetdoelvandezeproef isdeinvloedvaneentuinturfgiftinsamenhangmet
deinvloedvaneenkalkgift opdegroeivangerberanategaan.
Detuinturfwerd gemengddoorkleigrondvanhetProefstation (z.g.slechte
gerberagrond).Detuinturftrappenwaren0,30en60volumeprocent.
Dezebehandelingenwerdengecombineerdmetdriekalktrappen,t.w.:0,3 en
6 gEmkalperliter.
Deproefwerd ingezet inapril 1979enbeëindigd innovember 1979;degebruiktecultivarwas'Romeo'.
Debloemopbrengstpervak (=4planten)bij0,30en60vol.%tuinturfwas:
bijde Iekalkgift:47,8,51,8en72,5
bijde2ekalkgift:41,5,50,3en59,3
bijde3ekalkgift:47,0,48,0en52,0
Tuinturfoefendeeenduidelijkgunstigeinvloeduitopdebloemopbrengst,
hetsterkstbijde Iekalkgiftenhet zwakstbijde3ekalkgift.
Hetnegatieveeffectvandekalkgift,datzondertuinturfpraktischafwezigwas,namsterktoebijeenhogeretuinturftrap.
Eindaugustus 1979werdenbladmonstersgenomen.HetMn-gehaltevanhetblad
inmg/kgdrogestofbij0,30en60vol.%tuinturfwas:
bijde Iekalkgift: 14,19en31
bijde2ekalkgift: 14,16en24
bijde3ekalkgift:14,15en17
DereactievanhetMn-gehaltevanhetblad opdeproefbehandelingenvertoondepraktischhetzelfdepatroonalsdereactievandebloemopbrengst.De
beïnvloedingvandegroeivangerberadoortuinturf zowelalsdoorkalkkan
dusvooreengrootdeelaandemangaanvoorzieningvandeplantwordentoegeschreven.
EetMn-gehaltevanhetbladbij60vol.%tuinturf ennulkalkdientoverigen^
nogsteedsalsdeficiënt tewordenaangemerkt.Eendergelijkhogetuinturfgiftisklaarblijkelijknietinstaatomdemangaanvoorziening,indebewustekleigrond,voorgerberateoptimaliseren.
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Mn-chelaattrappenproef
bij gerbera in emmers
De vaak voorkomende mangaanchloróse b i j g e r b e r a kan a l l e e n worden b e s t r e d e n
door b l a d b e s p u i t i n g met m a n g a a n s u l f a a t . Wil deze b e s t r i j d i n g e f f e c t i e f z i j n ,
dan d i e n t de b e h a n d e l i n g r e g e l m a t i g om de zes weken t e worden h e r h a a l d . Het
i s dus n i e t zo v e r w o n d e r l i j k d a t er i n de p r a k t i j k een g r o t e b e h o e f t e b e s t a a t
aan een remedie d i e minder t i j d en a r b e i d v e r e i s t .
I n deze proef werd Mn-DTPA (6% Mn) op z i j n werkzaamheid a l s een v i a de
grond t e doseren Mn-meststof g e t e s t .
Er waren twee b e g i n t i j d s t i p p e n van d o s e r i n g : T l . Twee weken na u i t p l a n t e n
( d i t was 9 - 5 - 1 9 7 9 ) ; T2. Pas toen de c h l o r o s e zich d u i d e l i j k m a n i f e s t e e r d e
( d i t was 3 1 - 7 - 1 9 7 9 ) .
Beide p r o e f v a r i a t i e s werden gecombineerd met v i e r m e s t s t o f t r a p p e n , t . w . 0,
200, A00 en 800 ml van een 0,5 %Mn-DTPA-oplossing.
Deze g i f t e n werden b i j de T I - s e r i e op 29 m e i , 29 j u n i , 31 j u l i en 28
augustus gegeven, b i j de T 2 - s e r i e op 31 j u l i en 28 a u g u s t u s . Op de l a a t s t e
datum werd de c o n c e n t r a t i e van de m e s t s t o f o p l o s s i n g v e r d u b b e l d .
De emmers waren gevuld met zogenaamde s l e c h t e gerberagrond (10% o r g a n i sche s t o f ; 2,8% CaCO^; pH-KCl 7 , 0 ; 28% s l i b ) , afkomstig van h e t P r o e f s t a tion.
Opgeplant werd b e w o r t e l d s t e k van de c u l t i v a r 'Romeo'.
De bloemproduktie werd n i e t d u i d e l i j k door de proefbehandelingen b e ï n vloed.
Het b l a d k l e u r c i j f e r ( s c h a a l 1 = zeer l i c h t , 2 = l i c h t , 3 = normaal, 4 =
donker, 5 = zeer donker) gegeven op 20-9-1979 was b i j de v i e r g i f t e n van
l a a g n a a r hoog a l s v o l g t :
b i j T l : 1,9, 2 , 4 , 2,6 en 2,6
b i j T2: 1,9, 2 , 5 , 2,8 en 2,6
Toediening van Mn-DTPA gaf dus een d u i d e l i j k e , z i j h e t n i e t afdoende, v e r b e t e r i n g van de b l a d k l e u r ; t u s s e n Tl en T2 was geen v e r s c h i l .
Op laatstgenoemde datum werden eveneens b l a d m o n s t e r s genomen; h e t Mn-gehalt e van h e t b l a d in mg/kg d r o g e s t o f was b i j de v i e r g i f t e n van laag n a a r hoog
als volgt:
b i j T l : 13, 15, 22 en 28
b i j T2: 12, 20, 29 en 30
Toediening van Mn-DTPA gaf dus een d u i d e l i j k e s t i j g i n g van h e t Mn-gehalte
van h e t b l a d ; de h o o g s t e g i f t was e c h t e r nog n i e t i n s t a a t om h e t Mn-niveau
i n h e t b l a d boven de c h l o r o s e g r e n s (ongeveer 40 mg Mn/kg) op t e v o e r e n . Een
v e r s c h i l t u s s e n Tl en T2 was n i e t aanwezig.
U i t deze r e s u l t a t e n kan worden geconcludeerd d a t Mn-DTPA a l s mangaanmests t o f b i j g e r b e r a zekere p e r s p e c t i e v e n b i e d t .
De proeven met Mn-DTPA b i j g e r b e r a z u l l e n worden v o o r t g e z e t .
B. Verschenen

publikaties

R. Arnold Bik, G.Th.M. v . d . Berg en S. O o s t e r l o o , 1979. Invloed van gronds o o r t en o n t s m e t t i n g s b e h a n d e l i n g e n b i j g e r b e r a . B l o e m i s t e r i j o n d e r z o e k i n
Nederland over 1978, p p . 151-153.
R. Arnold Bik, G.Th.J.M. v . d . Berg en S. O o s t e r l o o , 1979. I J z e r - en mangaantrappenproef b i j g e r b e r a op s t e e n w o l . B l o e m i s t e r i j onderzoek i n Nederland
over 1978, p p . 154-155.
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C. Werkplan 1980
Voortzettingonderzoeknaardeoorzakenvanbladafstervingbijgerbera.
Proefmetmangaanmeststoffenbijgerbera.
Proefmetzink-enboriumtrappenbijgerberaopsteenwol.
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Projecttitel

Gedeeldestikstofbemesting bijaardappelen

Contactpersoon

dr.ir.K.Dilz

Projectleider

ing.J.H.Schepers

Overigemedewerkers

ing.G.J.G.Rauw

Tijdstipvanafsluiting

1982
1977

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

mfîstâsâssmœëâoft&iâsfe
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Ditvoorjaarisopdeproefboerderij 'DeWaag'teCreileenproefaangelegd
waarbijnaastheteffectvanstikstofhoeveelhedenenoverbemestingmetstikstofopopbrengstvanconsumptieaardappelen (rasBintje)ookheteffectvan
beregeningwordtonderzocht.Bovendienwordtheteffectvandeberegeningop
destikstofhuishoudingvandegrondnagegaan.
Alsbasisstikstoftrappenvóórhetpotenzijndegiften0,75,150,225en
300kgNperhagegeven.Alsoverbemesting zijndeobjecten0+75,75+75,
150+75en225+75kgNperhaopgenomen.Bovendienzijnerdrievochttrappenin
deproef,nl.0,15en30mmwaterperkeer.
DoordeafdelingBodemfysicawordtextraaandachtaandevochthuishouding
besteed (tensiometer,vochtmonsters, e t c ) .
Indemaandenmeienjuniisdeneerslagextreemhooggeweestenishet
proefveld ergonregelmatiggeworden.Totjuliiserzelfsvoordeschurftbestrijdinggeenberegeningnodiggeweest.
Debrutoverseknolopbrengstbedroegmet300kgNperhaongeveer63ton,
waarmeedemaximumopbrengstnognietwasbereikt.Voordemaat35-55mmbex

^ö"orhalenwatnietvantoepassingis.
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droegdemaximumopbrengst35tonbij225kgN.Doordelingvandestikstofgiftnamdehoeveelheid goedgevormdeknollenaf.Doordezwareslagregensin
beginjunizijnergroteverliezenaankunstmeststikstof opgetreden,waarschijnlijkdoordenitrificatie.
B.-

C. Werkplan 1980
Deproefzalin1980wordenherhaald.Hierbijzalextraaandachtwordenbesteedaandebladanalyseopnitraat-stikstof inrelatietotdereactieop
kunstmeststikstof.
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Projecttitel

Onderrichtinmethodenvanonderzoeken
vanbewerkingderverkregen resultaten

Overigemedewerkers

ing.J. Ris
ing.J. Ris
ing.B.vanLuit

Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

onbepaald
1978

Contactpersoon
Projectleider

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

rondg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopenjaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
Medewerkingwerdverleendaande9 internationale cursus "Vegetable Growing".
Aan22cursistenvan17verschillendenationaliteitenwerd onderricht gegeven
inhetopstellenvaneenbemestingsadviesopbasisvangrondonderzoek (intotaal 12 uur).
AandeHeterosis-cursuswerd eveneenseenbijdrage geleverd,waarvooreen
syllabus werd geschrevenmetalstitel:Grondonderzoekalsbasisvoorhet
opstellenvaneenbemestingsadviesschema.
B.C. Werkplan 1980
Voorbereidingen cursussenin 1980:
1."Vegetable Growing".
2.MSc-cursus.
x

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Projecttitel

Invloedvandeveebezettingopdestikstofbehoefteenhergroeisnelheidvan
gras

Contactpersoon

ir.W.H.Prins

Projectleider

ir.W.H.Prins

Overige medewerkers

A. Brak(CSV)

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1977
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)'Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
Hetproefveld (IB2048)isditvoorjaar opgehevenvanwegehetstorende effect
van urinebrandplekken.
B.C. Werkplan 1980
In1980zalhetafsluitend verslag wordengemaakt.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Dehergroeisnelheidvangrasland inafhankelijkheidvandezwaartevandevoorafgaandesnedeenvandehoogtevande
voorafgaande stikstofgift

Projecttitel

Contactpersoon

ir.W.H.Prins

Projectleider

ing.G.J.G.Rauw

Overigemedewerkers

J.Postmus

Tijdstipvanafsluiting

1982

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1977

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Voorhetonderzoeknaardeinvloedvanberegeningopdestikstofreactievan
graslandgedurendehetseizoenwerdditvoorjaaropdeproefboerderij 'De
Waag'teCreil (NOP)eenproef (IB2502)aangelegd opeentweejarigekunstweidevanEngelsraaigras.
AlsproefopzetwerdgekozenvoorvierN-trappen (0,220,440en660kgN/ha
totaalperjaar)bijtweevochtregimes:welennietberegenen,uitgevoerdin
viervoud.
Deproefwerd innauwesamenwerkingmetdeafdelingBodemfysicauitgevoerd.
Doorhetextreemnattevoorjaarwerdendeeerstetweesnedengeoogstzonder
daterberegeningkonworden toegepast.Bijdevolgendedriesnedenwerdin
overlegmetdeafdelingBodemfysicawelberegening toegepast,waarbijbestuderingvanhetinspoelingseffecteigenlijk eengrotererolspeeldebijdebeslissingeenberegening toetepassendandevochtbehoefte.Bovendienwerdbijhet
toepassenvanberegeningdemogelijkheid geschapendevochtbeweging inde
grondnategaanm.b.v.deopverschillende dieptengeplaatstetensiometers.
Voordederdesnedewerd 10mmop3/7en 12mmop 14/7gegeven,voorde
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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vierdesnede 15mmop27/7envoordevijfdesnede 10mmop24/8.Totaaldus
47mmverdeeldoverdelaatstedriesneden.
Detotaledrogestofproduktiestaatvermeid intabel284-1.

TABEL284-1.Totaledrogestofproduktie (5sneden)
alleenbijlaatstedriesneden.
N,kg/ha -1
,totaal'

d.s.ton/ha.Beregening

beregening
verschil

0
200
400
600

4,6
10,0
11,2
11,5

4,4
10,4
12,3
12,3

-0,2
+0,4
+1,1
+0,8

~*DevoorgenomenhoeveelheidNwe-r<inie.tbereiktdoorhetuitvallenvan.een.snede
Daarhetheleseizoeneigenlijknauwelijks eenvochttekort isopgetredenmoet
ditpositievevochteffectopdeopbrengstwaarschijnlijk toegeschrevenworden
aaninspoelingvandestikstof.Degegevenoverhetstikstofgehaltevangrond
engewaszijnnognietbeschikbaar.
B.-

C. Werkplan 1980
Deproefzalherhaaldwordenopdeproefboerderij teCreil.Hetaantalstikstoftrappenzalwordenuitgebreid.
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Invloedvanstikstofhoeveelheidop
ontwikkeling,opbrengstenkwaliteit
vanmais

Contactpersoon

dr.ir.K.Dilz

Projectleider

ing.G.H.Arnold

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1977

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting
KÄ^^«^^1r^x^X«ÄyKKXÄKK^ff^flfffa?rKXpTJf«^5fflar

MiSKÏJ&MKXÏBÖ&K&ïg&ïïg
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Voorditprojectzijnditjaargeenproevengenomen.
B.-

C. Werkplan 1980
Voorditprojectwordenin1980geenproevengenomen.

^Doorhalenwatnietvantoepassingi
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Projecttitel
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ing.J.H.Schepers

Projectleider
Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1982

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1978
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

ongewijzigde voortzetting

'Voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomende jaar

A. Verslag over 1979
Indeloopvanhetvoorjaarisbeslotenomdevoorgenomenproefniettelaten
doorgaan,omdatdestandvandetarweophetproefperceelteslechtwas.
B. Versahenen

publikaties

J.H. Schepers, 1979.Detoepassingvanstikstofoplossingen.4.Vergelijking
van"de stikstofwerkingvanureanmetdievankalkammonsalpeterbijfabrieksenkonsumptieaardappelenoverdejaren 1973,1974en1975.Stikstof8(91):
226-231.
J.H. Schepers, 1979.Detoepassingvanstikstofoplossingen.5.Vergelijking
vandestikstofwerkingvanureanmetdievankalkammonsalpeterbijsuikerbietenopveenkoloniale grond. Stikstof9(93):297-298.

x

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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C. Werkplan 1980
Er^zaleenproefwordengenomenmetmeststofoplossingenbijverschillende
wijzevantoedieningopeenaantalverschillendetijdstippen.
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ing. J.H. Schepers

Overige medewerkers
Tijdstip van afsluiting
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x)Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

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

A. Verslag over 1979
In 1979 zijn tweeproeven opwintertarwe aangelegd: een op zware Dollardklei
teOudeschans en één opklei indeHaarlemmermeer teRijsenhout.Naar aanleidingvan de resultaten in devoorafgaande jaren ishet onderzoek nu gericht
op dewijzevan verdelen van de stikstofbemesting over de groeiperiode.De
stikstofgiften variëren van 0 tot 240kg N.
De toepassing van chloormequat en ziektebestrijding zijnniet meer alsvariant in deproef opgenomen,maar vondnu over de gehele proef plaats.
Na de strengewinter enhetkoudenattevoorjaar is de gewasontwikkeling
sterk vertraagd, zodathet in de aarkomen tweeweken laterviel dannormaal.
Nadat het gewas totna debloei gezondwas gebleven, trad er inde tweede
helft van juli een zware aantastingvan Fusarium in de aar op.Gezien demate
van aantasting moet hierdoor een opbrengstdepressie van 20à 30%zijnopgetreden. In 1978werd door deling vanbemesting eenhogere opbrengst verkegen dan
met een eenmalige vroege stikstofgift.
In 1979washet juist andersom,watwaarschijnlijk verband houdt met de
sterkvertraagde gewasontwikkeling inhet afgelopen jaar.

x)Doorhalenwatniet van toepassingis.

Vervolgblad n r . 1

van <fe§aQ&XBSKÏS®^^SteSSas®î^projectverslag 1979

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 4358
Projectnummer
: 287
B. Verschenen

püblikaties

K.Dilz, 1979.Voordetarweteeltgeldt:maakeenverstandiggebruikvande
mogelijkheden.PP-Magazine9 (2),p.65.
K.Dilz, 1979.Lateoverbemestingmetstikstof optarwe.PP-Magazine9(4),
p.73.
K.Dilz, 1979.Geïntegreerde teeltvanwintertarwe.PP-Magazine9(11), p.
45/47.
C. Werkplan 1980
Erzalweereenaantalproevenwordengenomen,waarbijdeaandachtvooralgerichtisopheteffectvaneendriedeligeenvierdeligestikstofgiftopaantalaren,aantalkorrelsperaaren 1000-korrelgewicht.Tweeproevenzullen
wordenaangelegd inOudeschansenRijsenhout,enverder zullendrievereenvoudigdeproeventerbegeleidingvandepraktijkwordenaangelegdopderegionaleproefboerderijenteBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde.
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Voortzetting

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
Voorditproject zijnditjaar geenproeven genomen.
B. Verschenen

publi-haties

G.H.Arnold, 1979.Meer Nederlandse tarweinNederlands brood. Boerderij63
(27): 96-97.
C. Werkplan 1980
Voorditprojectwordenin1980geenproeven genomen.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Dewerkingvankalkammonsalpeter (magnesiumhoudend)inverbandmetdeminerale
samenstellingvangrasonderomstandighedenvanhogeK-aanvoer

Contactpersoon

dr.ir.K.Dilz

Projectleider

ing.G.H.Arnold

Overigemedewerkers

"

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1977

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting
ttäS&ä2J&g»Xg3£3XX&^^

^Èko^k^mm^mk^m^s.
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Eenpublikatieisinbewerking.
B.-

C. Werkplan 1980
Publikatieenafsluiting.

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

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

A. Verslag over 1979
Intweeveeljarigemaaiproeven,opzand-enkleigrasland inFinsterwolde,
wordtdeinvloedvanverschillendehoeveelhedenkunstmeststikstofopdejaaropbrengstendezodekwaliteitbestudeerd.
Destikstofgiftenper snedevariërenvan0tot 160kgNperha.Erwordt
steedsgemaaidalsereenopbrengstvan2a2,5tondrogestofperhaisbereikt.Ditbetekentvakermaaienenbemestenbijtoenemendestikstofbemesting.Intotaalwordterbijdehoogste'Nhbemestingsobjectentotmeerdan
1000kgNperhaperjaargestrooid.
Indezeproevenwordtnagegaanoferaccumulatievanstikstof indegrond
optreedtenofernawerking isvanineenvorig seizoentoegediendestikstofbemesting.Tevenswordtaandachtgeschonkenaanveranderingen inhetaantal
spruiteneninhetwortelstelsel,enwordtdeinvloedvanindewintertoegediendestikstofbestudeerd.
Dejaaropbrengstenaandrogestof staanvermeld intabel290-1.
Deproevenvertoondeneenduidelijke stikstofreactie.Dehoogsteopbrengst
werdbehaaldbijeengiftvanongeveer500kgNperha.DehoogsteN-trappen,
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Registratienummer :4361
Projectnummer
:290
TABEL290-1.Jaaropbrengstenbijverschillendestikstofbemestingsniveaus.

N,
kg/ha.snede

0+
0
40
60
80
80
100
120
160

N,
kg/ha
totaal

0
0
240
360
480
560
700
840
1120

aantal
sneden

d.s.t/h a

6
4
6
6
6
7
7
7
7

Finsterwolde

Finsterwolde

IB2146, zand,
in1971 ingezaaid

IB2244, klei,
in1974 ingezaaid

11,7
3,8
11,6
14,4

9,2
2,8
9,5
12,6
13,7

15,0
13,6
13,5
13,2

14,3
14,1

gras/klaverobject;deoverigeobjectenzonderklaver.

alvoorhetvijfdejaartoegediend opdezelfdeveldjesophetzandgraslanden
alvoorhetvierdejaarophetkleigrasland,gaveneenopbrengstdaling tezien.
Deverminderingvandeproduktiviteitvandezodewerdookditjaarweernagegaanindevergelijking tusseneenzodemeteenlaag-Nvoorbehandeling in1978
eneenzodemeteenhoog-Nvoorbehandeling.
Bijeenzelfdehogestikstofbemestingin 1979wasdeproduktiviteitvande
hoog-Nzodegemiddeldbijna 1tondrogestof lager (obj.bendintabel290~
II).
TABEL290-11.Opbrengstaandrogestof (t/ha)bijlaag-Nvoorbehandelingmeten
zonderextrawinterbemesting,enbijhoog-Nvoorbehandelingmetenzonder
extrawinterbemesting.
Obj.

a
b
c
d

1978

1979

voorbehandeling

winterbemesting,
kgN/ha

bemesting in
groeiseizoen,
kgN/ha

IB 2146

IB 2244

gem.

laag-N
laag-N
hoog-N
hoog-N

150
0
150
0

840
840
840
840

15
15
13
14

14 ,8
14 4
13 2
13 5

15,1
14,7
13,5
13,9

4
0
8
3

Ditjaarisookindewinteropsommigeveldjeseenextrabemestingvan 150kg
Nperhatoegediend.Doordeperiodemetvorstensneeuwkondezebemesting
pasbeginmaartwordentoegediend.Dezehadopdelaag-Nzodeeenopbrengstverhogendewerking (vergelijkaenb)enopdehoog-Nzodeeenopbrengstverlagendewerking (vergelijkc end ) .

Vervolgbladnr.2

vanSHgagZX^^^KteagtoidagfflCg/projectverslag 1979

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :4361
Projectnummer
:290

Dezeveeljarigeproevenhebbentotnutoeduidelijkgemaaktdatergrenzen
zijnaandestikstofbemesting.Dezegrenzenzijnaangegevendooreenachteruitgangvandeproduktiviteit,eenophopingvanminerale stikstof indegrond
eneenverhogingvanhetnitraatgehalte inhetgras.
B. -

C. Werkplan 1980
Dein1974begonnenproefophetzandgrasland inFinsterwoldeiseind 1979
stopgezet;vanenkeleobjectenzalin1980nogéénsnedewordengemaaid.
Deproefophetkleigraslandwordtopdezelfdemaniervoortgezet.
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Deinvloedvanhetgebruikvanzeergrote
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ir.W.H.Prins
A.Brak (CSV)
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1979

Projecttitel

Contactpersoon
Projectleider

cat.Ill
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cat.I
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mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg
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Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
In 1973isophetzandgraslandvanhetCentraalStikstofproefveldteGortel
eenveeljarigeproefmet stalmestaangelegd terbestuderingvandebemestingswaardevanendeverontreiniging doormest.
Devolgendefactorenwordenbekeken:N-werkingvandemestopdelangeduur,
kwaliteitvanzodeengras,endeverticaleverplaatsingvanmineraleninhet
bodemprofiel.
Erzijnvier stalmestniveaus (0,20,40en60tonperhaperjaar)enper
stalmestblokvijfkunstmeststikstoftrappen (0,20,40,80en120kgNperha
per snede);erwordtzeskeergemaaid enbemest.
AfgerasterdestrokenmetdaarindeveldjesmetdeverschillendeN-trappen
zijnditjaarweeropeenandereplaatsuitgezet;ditomvoortdurendmaaien
opdezelfdeplaatstevoorkomen.Daarbuitenwordthetproefveld geregeldbeweid ensomsgemaaid.Ditbeweidenvondvoorheenplaatsmetpinken.Sinds1978
grazenschapenophetproefveld,waardoordezodeminderbeschadigdwordtdoor
mest-enurineplekken. Buitendeafgerasterde strokenwordtjaarlijksmeer
dan400kgNperhatoegediend.Dejaaropbrengstenaandrogestof zijnvermeld
intabel291-1.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad nr.1 van:ffiSÈïm3SC»8XX3ÜB00^^
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: 291
TABEL 291-1.Drogestofopbrengsten (t/ha),totaalvan6snedenin 1979.
kunstmest-N

stalmest, ton/ha

kg/ha.snede

kg/ha.jaar

0

20

40

60+

0
20
40
80
120

0
120
240
480
720

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

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

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

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

60tstalmest=40tinvoorjaar+20tinzomer
Ookinhetzevendejaarvandeproefwasereenduidelijkekunstmest-Nreactie
bijalle stalmesttrappen (sinds1973isreeds0,140,280en420tstalmest
perhaaanderespectievelijkeobjecten toegediend).Hetopbrengstniveauwas
ditjaarveel lagerdanin1978.Ditheeftwellichttemakenmetdekoude
natteperiodeaanhetbeginvanhetseizoen.Denatteweersomstandighedenhebbenmogelijkookdestikstofwerkingvandestalmestbeïnvloed.Dezewasdit
jaarongeveer25%enhetvorigejaarongeveer37%t.o.v.kunstmeststikstof.

B. Verschenen

publikaties

J.H. Schepers,1979.Eendoseermachinevoorhetuitbrengenvanmengmestop
proefvelden.Landbouwmechanisatie30(10):1117-1119.
C. Werkplan 1980
Deproefwordtvolgens schemavoortgezet.
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
Het onderzoekvoorditprojectopblijvend grasland,gestartin1973,bestaat
uit tweedelen:
a)deinteractievanpHenstikstof,
b)hetverschil inwerking tussenkas-23,kas-26enammoniumnitraat.
a) pHx N interactie
OppraktijkbedrijveninMidlaren, ZevenhuizenenMarumzijnopblijvend graslandin1976/77proevenaangelegd (IB2334, 2335en2371). Hierwordteen
pH-trajectopgebouwd door regelmatig tebemestenmetkalksalpeter,kalkammonsalpeter (26%N)enammoniumnitraat.DepH'svandegrond latenalinteressanteverschillen zien.
DitproefjaarwerddepHx'ftinteractie niet onderzocht.
b) Vergelijking kas-2Z3 kas-26 en ammoniumnitraat (IB 2046)
Het onderzoek naardeinvloedvankas-23,kas-26enammoniumnitraatopdeopbrengstendeminerale samenstellingvanhetgewasenopdepH-KClvande
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.1

vandSËlXJixmSÉeSÊkE^^

1979

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :4363
Projectnummer
:292

grondisditproefjaarvoorgezet.
DeinvloedvandemeststofsoortenopdepH-KClin1978isweergegevenin
tabel292-1.(Deanalysesvan 1979zijnnognietbekend).

TABEL292-1.InvloedvandemeststofsoortenopdepH-KClin1978.
diepte,

N,

cm

kg/ha- •jaar-'

pH-KCl (najaar 1978)
kas-23

kas-26

ammoniumnitraat
(kas- 23) +

(kas-26)++

0-5
5-10
10-15
15-20
20-30
30-40

225
225
225
225
225
225

4,92
4,83
4,92
5,00
4,78
4,48

4,72
4,75
4,88
4,98
4,80
4,51

4,50
4,72
4,88
4,96
4,76
4,48

4,45
4,68
4,88
4,97
4,76
4,48

0-5
5-10
10-15
15-20
20-30
30-40

450
450
450
450
450
450

4,79
4,88
5,01
5,07
4,83
4,53

4,46
4,64
4,90
5,05
4,82
4,54

4,04
4,50
4,84
4,96
4,73
4,47

3,99
4,46
4,84
4,97
4,73
4,48

+
++

in1973en 1974:kas-23,in1975t/m 1978ammoniumnitraat
in1973en 1974:kas-26,in1975t/m 1978ammoniumnitraat

Bemestingmetkas-26gaft.o.v.kas-23toteendieptevanca 15cmeenlagere
pH,vooralbijhethogeN-niveau.Bijdeammoniumnitraat-objectendaaldede
pHt.o.v.1977nogverder.Hetverschil tussendetweeN-niveaus isaanzienlijkgeworden,namelijkongeveer0,5pH-eenheid indelaagvan0-5cm.
Deinvloedvandemeststofsoortopdegrasopbrengst isbijhetlageN-niveau
gering.BijhethogeN-niveau isdeopbrengstvandemetammoniumnitraatbemesteveldjeswatlagerdanbijdievandemetkas-23enkas-26bemesteveldjes.Tussenbeidelaatstgenoemdemeststoffenisgeenverschilvanbetekenis.
DeinvloedvandemeststofsoortophetgehalteaanKenCainhetgewaskomt
ingrotelijnenovereenmetdievanvoorgaandejaren (tabel292-11).
HetCa-gehaltevandeammoniumnitraat-objectenisduidelijklagerdandat
vandekas-26objecten,terwijldekas-23objectenhethoogsteCa-gehaltehebben.
Dedetailsvanderesultatenvan 1978staaninverslagB342 (Landbouwkundig
Bureau)vermeld.

Vervolgbladnr.2

projectverslag 1979

van]$eBlX&aEDffi£C:

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :4363
292
Projectnummer
TABEL292-11.InvloedvandemeststofsoortophetK-enCa-gehaltevanhet
gras (gew.%d.s.,najaar 1978).

N-soort

N-niveau (kgN/ha)
225

450

225

450

%Ca

%K

kas-23
kas-26
an+
an++

3,30
3,22
3,12
3,27

3,07
3,16
3,14
3,10

0,40
0,35
0,31
0,29

0,43
0,38
0,32
0,29

gemiddeld

3,23

3,12

0,34

0,36

in 1973en1974:kas-23,in1975t/m 1978ammóniumnitraat
in1973en 1974:kas-26,in1975t/m 1978ammóniumnitraat

B.C. Werkplan 1980
ada) pHx N -interactie
OpdedrieproevenopdepraktijkbedrijvenwordthetpH-trajectverderopgebouwd (IB2334,2335en2371).
adb) Vergelijking
kas-23, kas-26 en ammóniumnitraat
Hetonderzoeknaardeinvloedvandemeststofsoorten (IB2046)wordtvoortgezet,vermoedelijkvoorhetlaatstejaarophetveeljarigeproefveld inNoordlaren.
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A. Verslag over 1979
Opeenlichtedoorlatendezandgrond (Gortel)liggendriestrokenmeteendriejarigevruchtopvolgingvantweemaalmaisenéênjaarItaliaansraaigras.Bij
verbouwvanmaiszijndestrokenonderverdeeld indriestalmestblokkennaar0,
100en300tonstalmestperhaperjaar.Bij0stalmestwordt250kgNals
kunstmestenbij 100tonstalmest 100kgNalskunstmest inde vormvankalkammonsalpetergegeven.Bij300tonstalmestperjaarwordtgeenkunstmeststikstofgegeven.
Nagegaanwordtwatdewerking isvandezwarestalmestgiftenopdeproduktie
ensamenstellingvandemais.VerderwordtdenawerkingvandezwarestalmestgiftopproduktieensamenstellingvanItaliaansraaigrasnagegaan.
Natweemaisjarenkomtdemaisstrookdusingrasteliggen.Indatjaarwordendestalmestblokkenonderverdeeld inzessubblokkennaar0, 150,300,450,
600en750kgN (alskunstmest-N)perha,verdeeld over eenaantal sneden.De
maisopbrengstenover 1978zijngegevenintabel293-1.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad n r . 1

van HKKIX2XïiïSXKK^KXKkXXiXHïK/projectverslag 1979

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :4364
Projectnummer
:293
TABEL 293-1.Maisopbrengsten,d.s.100kg/ha,1979.

bemesting

voorvrucht

stalmest,ton/ha

kunstmest-N,kg/ha

0
100
300

gras

250
100
0

mais

100
101
110

104
107
102

Degrasopbrengstenover 1979zijnweergegeveninrabel293-11.

TABEL293-11.JaaropbrengstenItaliaansraaigras (d.s.100kg/ha)over1979.

nawerking stalmest
ton/ha

N, kg/ha

0
100
300

0

150

300

450

600

750

14
33
68

81
95
115

107
128
138

112
120
125

119
126
128

122
135
134

Opdezelfdegrond ligtookeenproefveldmetpermanentemaisverbouwmetkunstmesttrappenvan0,50,100,150,200en250kgNperhaopstalmestblokkenvan
0,50,100,150en200tonperhaperjaar.Demaisopbrengsten zijngegevenin
tabel293-III.

TABEL293-III.Maisopbrengsten,d.s.100kg/ha,1979.

kunstmest--N
kg/ha

0
50
100
150
200
250

Opvallend is dat
kunstmeststikstof.

stalmest, ton/ha
0

50

100

150

200

27
50
65
75
72
77

57
84
94
96
95
94

74
81
94
102
99
102

68
86
104
98
119
107

80
85
104
103
112
103

bija lie stalmesthoeveelheden het gewasger eageerd heeft

Vervolgblad nr.2

vanAKÏÎX&ŒXlà3aa*HœiDdHXXEg/projectverslag 1979

Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer :4364
Projectnummer
!293
In 1976isaandelaatsteproef een seriekleine lysimeters toegevoegd,waar'
opookelkjaarmaiswordtverbouwd.Degrond indelysimeterswordt elkjaar
bemest overeenkomstig deobjecten:
a)geen stalmest,geenkunstmest;
b)geen stalmest,250kgNalskunstmest;
c)200ton stalmestperjaar,en
d)200ton stalmestperjaaren250kgNalskunstmest.
Het lekwaterwordt geanalyseerd doordeafdeling BiologievandeGrond (dr.
Gerritse).Totdusver isgeblekendateropdezwaarbemesteobjectenaanzienlijkehoeveelheden stikstofuitspoelen,maar datdeuitspoelingvan fosfaat
verwaarloosbaar is.
B.C. Werkplan 1980
Met ingangvan 1980wordt opdeveldproevengeen stalmestmeer toegediend.
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Instelling

IB

Registratienummer

5586

Projectnummer

295

Projecttitel

Indringingvandevorstindegrondonderopverschillende manieren gezaaide
winterrogge (i.v.m. aardappelopslag)

Contactpersoon
Projectleider

ing.D.J.C.Knottnerus

Overige medewerkers
1980

Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1976
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

'Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
g§33äa$i®ä^pföQ&^^

de^todx^ffisoöes&Kid^^;
Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
Gedurendehetafgelopen jaar is,praktisch gesproken,nietaanditproject
gewerkt.
B.C. Werkplan 1980
Afrondenenrapporteringvanhetonderzoek.

x

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

s.

PROJECTVERSLAG 1979
Instelling

IB

Registratienummer

5587

Projectnummer

296

Projecttitel

Bruikbaarheidvanriool'slibalssubstraat
voorloofhoutsoorten

Contactpersoon

dr.ir.K.W.Smilde

Projectleider

dr.ir.K.W.Smilde

Overigemedewerkers

ing.B.vanLuit

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1978
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 1979
Deproefmetdeloofhoutsoortenesdoorn,zwarteels,beukenzomereikopzuiveringsslibvanAssen,Drachten,HeerenveenenLeidenwerdvoortgezet.Deontwikkelingvaneiklaatopalleslibsoortennogsteedstewensenover,ende
beukzaailingenmoestenwordenvervangen.Ophetnikkelrijkezuiveringsslibvan
Leidenblijvenelsenesdoornsteedsverder inontwikkelingachter,endit
geldtinwatminderemateookvoordeeik.
DepotproefmetzuiveringsslibvanhuishoudelijkeherkomstwaaraandemetalenCd,Cr,Cu,Pb,NienZnalsacetaat,afzonderlijkofgezamenlijkzijn
toegevoegd,werd eindvorigjaarafgesloten.Beoogdwerddeschadelijkeeffectenvandeafzonderlijkecomponentenvanzuiveringsslibtekunnenonderscheiden.Demetalenwerden (éénmaal)ofafzonderlijk toegediend inhoeveelheden
van0,10,0,20 of0,30gvoorCd;0,25,0,50of0,75gvoorNi;0,50,1,00of
1,50gvoorCu;1,0,2,0of3,0g/kgdroogslibvoorCr,PbenZn,ofgezamenlijkinhoeveelhedenovereenkomendmet 1/6,2/6,3/6,4/6of5/6vandehoogstegiftvoordeafzonderlijkemetalen.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.1 vanMMXÏX^XKJKKÏ^XÖÖCèXXXHX/projectverslag1979
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :5587
Projectnummer
:296
Inhetvorigeverslagisreedsgerapporteerd overenkeleresultatenenthans
wordtgewerktaaneenpublikatie.Hierwordtvolstaanmetenkelealgemeneconclusies.Detolerantievangewassenvoorzwaremetalenvarieertmetplantspeciesenmetaal.Maisheeftdehoogstespecifieke (Cu,Ni,Zn)en"overall"
(metalengezamenlijk toegediend)tolerantie,terwijl spinazieenpopuliereen
uitgesprokenlagetolerantiebezitten;gras,slaenstamslabonennemeneen
tussenpositie in.Vermeldenswaard zijnverderdelage (specifieke)tolerantievanstamslabonenvoorNi,vanspinazievoorCdenCu,envanpopulier
voorZn,endehogetolerantievanhavervoorCdenZn.Bijbestuderingvan
dewerkingvandemetalengezamenlijktoegediend blijktdatermeestal
synergistische,enslechtsineenenkelgeval (spinazie)antagonistischeeffec
tent.a.v.deopbrengstenaandrogestofoptreden.
B.-

C. Werkplan 1980
Voortzettingvandeproefmetloofhoutsoortenopzuiveringsslib.Publikatie
vanderesultatenvandepotproefmet slibvanhuishoudelijkeherkomstmet
toegevoegdemetalen (verschillendegewassen).

PROJECTVERSLAG 1979
Instelling

IB

Registratienummer

5588

Projectnummer

297

Projecttitel

Metingvandoorvoersnelhedenvanmineralen (ionflux)enwateraanhetworteloppervlak

Contactpersoon

dr.L.K.Wiersum

Projectleider

dr.L.K.Wiersum

Overigemedewerkers

K.Harmanny

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1978

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 1979
Goedegroeivaneenplantisalleenmogelijkalsdetoevoervanwaterenmineralenevengrootkanzijnalsdebehoefte.Hetonderzoekheeft tendoel
dezebehoefte temeteninwaarden,dievoorhet inzicht indevereistetransportprocessenbruikbaar is.Gekozenisvoormetingvandeintredesnelheidper
eenheidvan-liefsthetactieve-worteloppervlak.
Indeproevenmetessenwashetookmogelijkom,naastdevariaties indoorlatenheidvoorwatervandewortels,ookdevariatieinintredesnelheidvan
water teberekenen.Dewaterinfluxisnormaal indeordevan 1200x 10~->ml.
cm wortelopp.h - 1 .Nadroogtekandezewaarde totop l/20steteruglopen.
Opbasisvan 10-15vandezejongeboompjesperm^zoudaneentotaleverdamping
vanongeveer2,5 1perdagmogelijk zijn.Ditbetekent,datdezebij4atm.
overdrukgemeteninfluxvanwatereenvrijreëeleinformatiegeeft.
Degegevensvandeindeloopvanhetjaarbeëindigdeproefmet luzernewerdenverderbewerkt.Vooralhetuitmetenvanhetoppervlakvaneenaantalwortelstelselsnamveel tijdinbeslag.
Overdeperiodevan 1-7maandoudisdewaterfluxbij5atm.persenongeveer

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr. 1 van<^$acÖQ5asÓS^eèBSSÖ5adSffiÖê/projectverslag1979
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :5588
Projectnummer
:297
2400x 10~°ml.cm-2wortelopp.h-'.Indeleeftijdvan8-9maanden-bijtragegroeinasnoeien-daaltdezewaardetot±400x 10~6ml.cm~2.h~'.Bijpersenbij 1atm.overdrukwordtresp.450en70*10~°mldoorgelaten,hetgeen
inredelijkemateovereenstemtmethetdrukverschil.
Inovereenstemmingmethetvoorafgaandegedragt.o.v.waterzijndegemeten
opnamesnelhedenvoornitraat.Indeleeftijdvan3-4maandenisdeinflux
0,2488ygN.cm-2wortel.h~lenlaterindeperiodevan6-10maandenongeveer
0,051 ygN.cm"2wortel.h~'.Ookhierduseendalingtotongeveer 1/5vande
eerstewaarde.
DewaardenvoordeinfluxvanKdaarentegenverlopengeheelanders.Inde
ouderdomvan3-4maandenindeinfluxongeveer0,11ygK.cm-2wortel.dag .
Ineenlaterefasetreedtechternuendan-speciaalnasnoeivandeplanteffluxop.Defluxwaardenzelfblijvenongeveerevengroot.Pasineennog
laterstadiumalsdeplantenweer goedgroeienmetenweeeninfluxvanongeveer0,053ygK.cm~2.h-1.
Devoorwaterennitraatverkregengegevenskunnenwijzenopeenaanzienlijkereductievanhetactiefworteloppervlak alsdeplantenonderworden.
Alsditjuistiszijndeflux-waarden,diebijdejongereplantengemeten
worden,maatgevendvoordebehoefte.Globaleberekeningen tonenaandatdan
vrijreëeletotaleabsorptiesperhaperdagverwezenlijktkunnenworden.In
ditgevalzouerper 1m 2veldindebodemweleensongeveer 8m 2actief
worteloppervlak aanwezigkunnenzijn,alsweafgaanopcijfersverkregenaan
dezeopwatercultuurgekweekteplanten.
B. -

C. Werkplan 1980

Bewerking van de verkregen gegevens. Zo mogelijk rapportering van de r e s u l t a ten en a f s l u i t i n g onderzoek.

PROJECTVERSLAG 1979
Instelling

IB

Registratienummer

5590
299

Projectnummer

Contactpersoon

Betekenisvanhethumusgehaltevoorde
kwaliteitvandetoplaagenvandegrasmatvansportvelden.Kwantitatievebenaderingvandebeheersingvanhethumusge'
halte
—
m g . F.RiemVis

Projectleider

ing. F.RiemVis

Overigemedewerkers

mevr .A.Lahr-Renkema

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1978

Projecttitel

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 1979
Hetverzamelenvangegevensbetreffendehetverloop indetijdvanhetorganische-stofgehaltevandebovengrondendefactorendiedaaropinvloeduitoefenen,werdvoortgezet.Het toedienenvanzandoverdezodegafeenduidelijkeverlagingvanhetorganische-stofgehalte,terwijldaarnaastdedichtheid
vandezodeendestevigheidvandetoplaaggunstigwerdenbeïnvloed.Deverlagingvanhetorganische-stofgehaltehingrechtlijnig samenmetdeuitgestrooidehoeveelheid zandenbedroegna2jaar.zowelindelaag0-2 cmalsin
delaag0-5 cm,0,39%voorelke30m 3 zand.ha" .jaar".
Aandehandvaneenliteratuuronderzoekwerd insamenwerkingmet ir.P.Boekeienmevr.A.Lahr-Renkemaeendiscussienotaopgesteldoverdeaanzandvoor
gebruikbijsportvelden testelleneisen.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis,

Vervolgbladnr.i

van$sgtoä5Bg3a9B&^^

1979

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :5590
Projectnummer
:299
B. -

C. Werkplan 1980
Rangschikken en bewerken van de b e s c h i k b a r e gegevens t e r p u b l i k a t i e .

PROJECTVERSLAG 1979

Instelling

IB

Registratienummer

5591

Projectnummer

300

Projecttitel

Stikstofbemestingvangrassportvelden;
hoeveelheid,verdelingoverhetseizoen
enmeststofvorm

Contactpersoon

ing. F.RiemVis

Projectleider

ing. F.RiemVis

Overigemedewerkers

mevr.A.Lahr-Renkema

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1978
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting
bKfffrtTff^fcW^SiT^iWfflraWtflrfrffJpfflfS*«-tfVpTtfflTjraSK

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

A. Verslag over 1979
Hetonderzoekwasvoornamelijk gerichtopspecifiekevragenronddestikstofbemestingvangrasvelden,zoals:1)heteffectvanstikstofbemesting inherfst
enwinter,2)verschillendemeststofvormen,waaronder langzaamwerkendemeststoffen,en3)deinvloedvanstikstofbemesting ophetoptredenvanschimmelziekten,inhetbijzonder Fusarium
nivale.
Innovemberendecember 1978(voordelangdurigewinterperiodemetveel
sneeuw)toegediendestikstofhadeenpositieveinvloedopdegrasopbrengstbij
deeersteentweedesnedein 1979vaneenzodemetvoornamelijkEngelsraaigras (tabel300-1).
Deverzurendewerkingvanstikstofmeststoffenhadeenbelangrijke invloedop
enkeleeigenschappenvandegrasmat.BijdalingvandepHbenedenpH-KCl5
werdEngelsraaigras teruggedrongendoorstruisgrasineengazon- endoor
roodzwenkgras ineensportveldmengsel.Zuurwerkendemeststoffenhaddenbovendieneensterkereaantastingvanhetgrasdoor Fusarium nivale totgevolg.

x

^Doorhalenwatnietvantoepassingi

s.

Vervolgblad n r . 1

van ^aao^XpaSÖ^Ö^^KaXKigïKHfê/projectverslag 1979

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 5591
Projectnummer
: 300
TABEL 3 0 0 - 1 . D r o g e s t o f o p b r e n g s t in k g . a
Tijd van
bemesten

kg N.ha
0

2 nov.
15 d e c .
5 mrt.

onder i n v l o e d van s t i k s t o f b e m e s t i n g .

10,5
9,8
9,3

40

10,9
11,5
12,0

B. -

C. Werkplan 1980
Specialeaandachtvoordeinvloedvanzuurwerkendestikstofmeststoffenopde
grasmatoplangeretermijn.Onderzoeknaareenmogelijkeinteractietussen
zodebezanding endestikstofbehoeftevangrassportvelden.
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Instelling

IB

Registratienummer

5592

Projectnummer

301

Projecttitel

OnderzoeknaardeoptimalepHendeoptimale fosfaat-enkalivoorziening bijaanlegenonderhoudvangrassportvelden

Contactpersoon

ing.F.RiemVis

Projectleider

ing.F.RiemVis

Overige medewerkers

mevr.A.Lahr-Renkema

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1978
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)'Voortzetting

ongewijzigde voortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
Deaandachtwasspeciaal gerichtop debetekenisvandepHvandebovengrond
voordegrasmat.
BijeenproefmetpH-trappendaaldedepHsnellernaarmatedeuitgangstoestand hogerwas(fig. 301-1).DepH-dalingwasvoornamelijkhetgevolgvan
uitspoelingvankalknaardeondergrond.
VandeNederlandse SportFederatiewerdeenvoorsteltotwijzigingvanhet
bemestingsadvies voor grassportvelden ontvangen,waarovernogoverlegzal
plaatsvinden.
B.C. Werkplan 1980
Zomogelijk afsluitingvanhetproject.

x

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad nr. 1 vanSSSIXZ:X|£MX£EXM£EKX^:KiSg/projectverslag1979
Onderzoekinstelling: IB
Registratienummer : 5592
Projectnummer
: 301

DH-KC!

1973 '75 77tijd

Fig.301-1.VerloopvandepHindelaag0-5 cmbijverschillendeuitgangstoestanden.
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Instelling

IB

Registratienummer

5593

Projectnummer

302

Projecttitel

Verplaatsing enmineralisatievanorganischefosforverbindingenuitstalmest
engierindegrond

Contactpersoon

dr.R.G.Gerritse

Projectleider

dr.R.G.Gerritse

Overigemedewerkers

H.P.deRoos,R.Vriesema

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1977

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. Yerslag over 1979
Doelvanhetproject isomnategaanwelkaandeelhetorganischfosfaat,in
casuorganischefosfaatesters,inmestengierinhettotaal-transportvan
fosfaat indebodemheeftofkanhebben.
*
Eenviertalmetvarkensdrijfmestbehandeldegrondkolommenzijn,na2jaarberegenenmet 1cm/dag,laagsgewijsonderzocht.Deresultatenbevestigendebij
vorigekolomproevengevondenresultatendatslechtseenkleinefractievanhet
organischefosfaatonderbepaaldeomstandigheden (hogepHdoorhogeNH^-gehaltenenveelneerslag)mobielkanzijnendat hetmerendeel (>90%)praktisch
immobielis.Hetanorganischfosfaatbleekduidelijkdieper inhetprofielte
zijndoorgedrongendanhetorganischfosfaat.
InsamenwerkingmetRaatsenDeWilligeniseencomputer-simulatiemodelvoor
hettransportvananorganischfosfaatopgesteld.Ditmodel isgetoetstaande
profielgegevensvandediversemetvarkensdrijfmestbehandeldegrondkolommen.
Eengoedeovereenstemmingwordtgevonden.Deresultatenzullenineengezamenlijkartikelaaneeninternationaaltijdschriftwordenaangeboden.

x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgblad nr.1

van<fëS&j2Q®2£XÏÊffi5ke§dBX^^

1979

Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :5593
Projectnummer
:302
Eenvoorlopig eindverslagvanhetorganisch fosfaattransport isopgenomen
inhetverslagvandeMegista contactdagenvan1979 (deel II,p.225-228).
B. Versehenen

publikaties

R.G. Gerritse, 1979.Mobiliteitenmineralisatievanorganische fosfatenuit
varkensdrijfmestindegrond.VerslagMegistacontactdagen 1979,deelII,p.
225-228.
C. Werkplan 1980
VaneenlysimeterproefteGortelvanhetCSV(K.DilzenA. Brak)wordende
effluenten en,naafloop,deprofielenoporganischenanorganisch fosfaatonderzocht.Vanaf 1977isjaarlijkstot200ton/harunderdrijfmestgegeven.Op
de lysimeterwordtmaisverbouwd.Eveneens zullenvaneenaantal proefvelden
teGortel,waar overeengrootaantal jareneveneenstot200ton/ha/jaarrunderdrijfmest isgegeven,monstersvanhetprofielopfosfaatworden onderzocht
Deresultatenvandecomputersimulatievanfosfaattransportindebodem zullenworden gepubliceerd.
Voor onderzoeknaardesamenstellingvanhetorganischfosfaatbijdrijfmest
enmest afkomstigvananderedierendanvarkenszalin1980evenalsin 1979
weinig tijd beschikbaar zijn.
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Instelling

IB

Registratienummer

5594

Projectnummer

303

Projecttitel

Laboratoriumonderzoek gerichtopeenoptimalewinningvanmicrobiëlebiomassa
uitmest

Contactpersoon

drs.H.G.vanFaassen

Projectleider

drs.H.G.vanFaassen

Overigemedewerkers

G.vanderBoom

Tijdstipvanafsluiting

1979

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1977

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 1979
OpdeMegistacontactdagenvooronderzoekers (6en7maart 1979,Wageningen)
isverslaguitgebrachtoverdeafrondendeproevenenoverdeperspectieven
vanonzewerkwijze.EenvoorstelvandeWerkgroep "Biologischeverwerkingvan
mestengier"omeenrecyclingsproef tenemenmetvoederingvanbeluchte
drijfmestaanvarkenswerdhelaasafgewezen.Ditvanwegedemogelijkheidvan
hygienischebezwaren (juisteenbestanddeelvandevoorgesteldeproef),benadelingvandeNederlandseexportpositieenvanwegehetfeitdatvoorhetafmestenvoermetminderPenzonderCuzoumoetenwordengeïntroduceerd.Daarmeeisdedooronsgevolgdewerkwijzevoorlopiggeheelvandebaan.Overhet
onderzoeknaardecomposteringvanvarkensdrijfmestsamenmet stroiseen
voordrachtgehoudenophet"SymposiumonStrawDecay" (10en 11april 1979in
Hatfield Polytechnic,Engeland).Eenpublikatiénaaraanleidingvandeze
voordracht isklaargemaaktvoorhetsymposiumverslag,datalsboekwordtuitgegeven.
HeteindrapportvanditprojectisverschenenalsIBrapport8-79.
x

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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B. Verschenen publikaties
Deverwerkingvanvarkensdrijfmestmetalsoogmerkrecycling.PublikatieIMAG,
oktober 1977,63blz.
H.G.vanFaassen,1978.OriënterendeVersuchezurKompostierungvonSchweinegulleundStroh.BelüftungvonSchweinegülleinFermenternzurBiomassegewin
ning.Grundl.Landtechnik28(2):83-85.
E.G. vanFaassenenP.J.W,tenHave,1979.Perspectievenvandehervoedering
vanvarkensdrijfmestnabiologischeverwerking.Inst.Bodemvruchtbaarheid,
Rapp.8-79,45 blz.
H.G.vanFaassen,1979.Prospectsforrefeedingaerobicallytreatedliquid
pigmanure.In: J.C.Hawkins (Ed.),EEGSeminar"Engineeringproblemswith
effluentsfromlivestock",Cambridge.
H.G.vanFaassenenH.vanDijk,1979.Nitrogenconversionsduringthe
compostingofmanure/strawmixtures.In:E. Grossbard (Ed.),StrawDecayand
itseffectonutilizationanddisposal.Wiley,London.
C.-
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A. Verslag over 1979
Potproef Europoorts lib
Terbevestigingvanderesultatenvanvroegeronderzoekwerd ineenpotproef
opnieuwdeopnamevanmetalendoorsla,waspeenenzomertarweuitweinigmet
zwaremetalengecontamineerdEuropoortslib (Callandkanaal,vakken4en5)en
eenniet-gecontamineerderivierklei (Noordbovenpolder)alsreferentieonderzocht.DevoorgaandeproefvondwathetEuropoortslibbetreftondernietoptimaleproefomstandigheden (slechtebodemstructuur,veroorzaaktdooruitspoelenvanovermaatzout)plaats,zoalsbeschrevendoorSmildeenVanDriel
(1978).Ditjaarwerdnagegaanofderesultatenmetverdergerijptslibmogelijkanderszijn.

Potproef oadmtumopnamedoor het gewas
SubstratenmetCd-gehaltenvariërendvan0,5-5,0mg/kgdrogegrondwerdenverkregendooreenkalkrijkerivierklei (Noordbovenpolder)voorresp.0,3,6,
10, 13,17,20,24,27en31volumeprocent tevervangendoorgecontamineerd
havenslib (OostAbtspolder).Dehiermee in1977genomenproef,metdetoetsgex

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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wassenaardappelen,waspeen,sla,grasenzomertarwe,werd in1978herhaald
metdegewassenaardappelen,radijs,andijvie,grasenzomergerst.
Dezware-metaalgehaltenvandevoorveevoeder inaanmerkingkomendeProdukten (aardappelen,gras,tarwe (gerst)korrelenstro)werdengetoetsttegende
bestaandeEG-normenvoorCu (20mg/kgopdrogestof)enPb (10mg/kg)inkracht'
voeders,envoorlopige (Westduitse)normenvoorCd (0,6mg/kg)inruwvoeders.
DetolerantiegrenzenvoorCuenPbwerdeninhetalgemeennietoverschreden.
De tolerantiegrenzen voorCdwerdenalleenindeeersteproefoverschredenen
welindelaatstesnedengrasopsubstratenmet3%ofmeergecontamineerdrivierslib (Cd-gehaltesubstraat 1,03mg/kg)enintarwestroopsubstratenmet
meerdan 17%gecontamineerd rivierslib (Cd-gehaltesubstraat 2,9mg/kg).
Deloodgehaltenvandevoedingsmiddelen (aardappelen,waspeen,radijs,sla,
andijvie,tarwe (gerst-)korrel)blevenverbenedendevoorlopige (Duitse)normen,teweten0,5,0,5, 1,0en2,0mg/kgPbopproduktbasis (versestof)van
resp.granen,wortelgroenten,aardappelenenbladgroenten.Devoorlopige
(Duitse)normenvoorCd (0,08mg/kgopproduktbasisvanaardappelenen0,1mg/
kgopproduktbasisvangranenengroenten)werdenbijslaentarwealbereikt
opdereferentiegrond (Cd-gehaltegrond0,50mg/kg),bijandijvieophetsubstraatmet6%gecontamineerd rivierslib (Cd-gehaltesubstraat 1,46mg/kg),bij
gerst (korrel)ophetsubstraatmet 10%gecontamineerd rivierslib (Cd-gehalte
substraat 1,98mg/kg),bijwaspeenopsubstratenmetmeerdan 10%gecontamineerdrivierslibenbijaardappelophetsubstraatmet24resp.31%gecontamineerdrivierslib (Cd-gehaltensubstraatresp.3,76 en5,09mg/kg),afhankelijk
vanhetproefjaar.
IneenanderepotproefwerdditjaardeCd-opnamedoordegewassensla,waspeenenzomertarweuiteenreferentiegrondmetgecontamineerd rivierlsib(10,
20en31volumeprocent slib)enuiteenreferentiegrondwaaraancorresponderendehoeveelhedenCdindevormvanacetaatzijntoegevoegd,bestudeerd.Datde
vormwaarincadmiumwordtaangebodenvaninvloed isopdeopnamedoordeplant
bleekbijwaspeen,waarbijzowelindewortelalsinhetloofbijtoevoeging
vanhetcadmiumalsacetaatruimtweemaal zoveelcadmiumwerdopgenomenals
indevergelijkingsobjectenmetdezelfdecadmiumconcentrâtie.Deoverigegewassenzijnnognietgeanalyseerd.

Vakkenproef cadmiumopname
Bijdebestuderingvangrond-gewasrelatiesishetnoodzakelijkderesultaten
vanpotproevenaantevullenmetwaarnemingenondermeernormalegroeiomstandigheden.Hiertoeiseenvakkenproef aangelegdmetlichtgecontamineerderiviersedimenten (Cd-traject0,5-5,2mg/kg),afkomstiguitdeBrabantseBiesboschen
vanloswallenmetEuropoortslib.Ditjaarwerdendegewassenaardappel,waspeen>spinazieenzomertarweverbouwd.

B. Verschenen

publikaties

K.W.SmildeenW.vanDriel, 1978.ToetsingvanEuropoortslibalssubstraat
voorlandbouwgewassen,eenvervolgstudie.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota58
10pp,6bijlagen.
K.W.SmildeenW.vanDriel,1979.Eenonderzoeknaarhetcadmium-,zink-,koper- enloodgehaltevanhetgewasinafhankelijkheidvandegehalteninde
grond.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota67,23pp.10bijlagen.
W.vanDriel,1979.Zwaremetaleninzuiveringsslibeninrivierslib.Polytechn
tijdschrift/procestechniek34:368-373.(ookverschenenin:Landbouwkundig
Tijdschrift 91 (6)(1979): 177-182).
R.C.C.Wegman,P.A. Grève,A.W.M.HofsteeenH.A.Herbold,1979.Gechloreerde
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koolwaterstoffenenPCB'sinopgespotenRotterdamshavenslibendaaropverbouwdegewassen 1977.RijksInstituutvoordeVolksgezondheid,Rapp.21/79
RA.
R.C.C.WegmanenA.W.M.Hofstee,1979.GechloreerdekoolwaterstoffenenPCB's
inopgespotenRotterdamshavenslibafkomstiguitdeBroekpolder.RijksInstituutvoordeVolksgezondheid,Rapp.102/79RA.

C. Werkplan 1980
VoortzettingvandepotproefmetverschillendeCd-vormen (gecontamineerdrivierslibenCd-zouten).
Voortzettingvandevakkenproefmetgecontamineerderiviersedimenten.
AanlegvaneenpotproefoverdeinteractietussenCdenZn.
Aanlegvaneenvakkenproefwaarinwordtnagegaanwelkedikteeenuitcultuurgrondbestaandeafdeklaagopgestorthavenslibmoetbezittenomgewassenmet
aanvaardbaregehaltenaanzwaremetalenteleveren.
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A. Verslag over 1979
Onderditprojectvalteenbreed terreinvanonderzoek.Vooreentoelichting
ziemenhetverslagvan1978.
Hetproefplekkenonderzoek,doorA.Pouwerin1973en1974inzuidwestNederlanduitgevoerdmetderassenCox'sOrangePippinenGoldenDelicious,kwamin
verslagvormgereed.Hetbetrofeenstudieoverdebladsamenstelling oppraktijkbedrijvenenderelatiedaarvanmeteenaantalgewas-,bodem-enweersfactoren.Erwordtnuverdergewerktaaneenaansluitend enuitgebreideronderzoekin1975en 1976uitgevoerdmetderassenCox'sOrangePippinenSchone
vanBoskoop.Hierbijwerdenookbewaarproevenuitgevoerd.Doelvanbeideonderzoekingenwas,ervaringoptedoenmetblad-envruchtanalyseendesamenhangdaarvanmetdereedsgenoemdefactorenenbewaarresultaten.Waarhetuiteindelijkomgaatishetbeteronderbouwenvandeinterpretatievanblad-en
vruchtanalysesalsbasisvanhetbemesting-enbewaaradvies.
In1979werdveeltijdbesteed aanbestuderingvandeinvloedvanweersfactorenophetuitgroeienvanvruchten.Eengoedeinterpretatievandezeinvloed-tezamenmetdievandevruchtdrachtendebladstand -,uitmondend in
x

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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eengevolgtrekkingoverhetrelatiefalofnietsterkuitgroeienvanvruchten,
kanbelangrijke informatiegevenoverdeookoplandelijkniveauteverwachten
stipkansenenoverdebijdragevandevruchtgroeiaandeproduktie.Ditalles
uiteraardper (appel-)ras.InhetverslagjaarwerdenmetkortetussenpozenmetingenvandevruchtdiametervangemerktevruchtenmetCox'sOrangePippin
verricht.DitgebeurdeopenkeleproeftuineneninWilhelminadorp indiverse
proeveno.a.inniet-enwelbedruppeldeveldjesenopeendrogeplekachter
eenwindschermenverder ineenproefovercalciumchloridebespuitingen.Uit
dezeca.19000metingenwordtookveelandereinformatieverkregennaastdie
overdeinvloedvanhetweer.Devruchtdiameterswordenomgerekend inschijnvolumesendaaruitwordtweerdevolumetoenameperdagberekend.Evenalsin
1978werdeenduidelijkverbandgevondenmetdegemiddeldemaximumtemperatuur
overkorteperioden.Alsgevolgvandeafwisselingvankoelemetmatig-warme
periodentradenronddegemiddeldevolume-toenamefluctuatiesopvan5a15%.
Dein1977opgezettepotproefmet216bomenKarmijndeSonnaville,metde
behandelingensnoei,schaduw (doornetten)enverschilleninvochtvoorziening,
moestwordenbeëindigd.Doordestrengewinterzijnca.80%vandebomendoodgegaan.Deproefhadtotdoeldeinvloedvandezefactorenopdecalciumvoorzieningvandevruchtenenopdeontwikkelingvanstipenzachtnategaan.
Vaneenbespuitingsproef tegenstip,in1978uitgevoerdmetbufferbomen
Cox'sOrangePippinopperceel7 (druppelbevleoiing,project 327),kwamen
vruchtanalysesenbewaarresultatengereed.Dezezijnineenwerkverslagvastgelegd.Indezeproef zijnvaakherhaalde,vroegeenlatebespuitingenmetenkeleconcentratiesvancalciumnitraat (flakesenprills),calciumchlorideen
Wuxalsuspensie2enFerrocaluitgevoerd.Deconclusiesuitdezeproefkunnen
eenbijdrageleverentoteenjuistetoepassing vanterbeschikking staande
spuitmiddelen.
Ookin1979werdeenbespuitingsproefmetbufferbomenCox'sOrangePippinin
hetzelfdeperceeluitgevoerd.Omdatdepraktijkopgroteschaaloverschakelt
vaneencalciumnitraatopcalciumchloride,betrofdezeproefeenvergelijking
vanzesvroegeoflatebespuitingenmet0,7-1,0of 1,3%calciumchlorideoplossingen.Debeidelaatstgenoemdeconcentratieszijnveelhogerdandepraktijk
toepast.Zeveroorzaakten,vooralbijvroegetoepassing,duidelijketoternstigebladverbranding,watookdebedoelingwas.Deproefwasnl.opgezetomna
tegaanofdefytocidewerkingvancalciumchlorideeenremmingvandevruchtgroeiveroorzaakt,watnaastdeindringingvancalciumindevruchteenextra
bijdragetotonderdrukkingvanstipzoukunnenleveren.Daartoewerdengedurendehetgroeiseizoentotaalca.8000metingenvandevruchtdoorsnedeuitgevoerd.Debalngrijkstevoorlopigeconclusiesuitdezeproefwaren:1.datvroegebespuitingenvoormediojuliduidelijkversterkingvandenatuurlijke
vruchtruiveroorzaken,watondanksbladverbrandingresulteert inversterking
vandevruchtgroei.2.datlatebespuitingmet"te"hogeconcentraties,welke
duidelijkbladverbranding,zijhetindelaatstewekenvoordeplukveroorzaken,geenwaarneembareinvloedhebbenopdevruchtgroei.Eriseenbewaarproef
opgezetenerzullenvruchtanalyseswordenuitgevoerd.
Metdeoogst 1978vanCox'sOrangePippinuitdeproefoverdruppelbevloeiing
(project327)werd eenbewaarproefuitgevoerdwelkeop 11decemberwerdgeruime.
Decontrolevandevruchtenleverdeslechtsenkeleprocentenuitwendig stip+
zacht (gemiddeld 2%)enietsmeer inwendig stipop (gemiddeld5%,vastgesteld
aaneenbeperktaantalvruchten).Uitdegegevenskoneenvrijduidelijkgroterestipgevoeligheidwordenafgeleid vandemetherbicidenbehandeldeveldjesvergelekenmetbewerkteenvoordemetkaliumbemesteenbedruppeldeveldjesvergelekenmetonbemestennietbedruppeld.Ookmetdevruchtenvande
oogst 1979iseenbewaarproef opgezet.Dezeisnognietgeruimd.
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Tenbehoevevaneenca.20aanplantingen Cox'sOrangePippinomvattendonderzoekindeIJsselmeerpolderszijnuitgebreideblad-envruchtanalyses uitgevoerd.Departijenwordenookbewaard zodatdegegevens t.z.t. inzichten
kunnenverschaffenoverderelatie tussendebewaar-engewasanalyseresultaten.
Tenbehoevevaneenstudentenonderzoekvandevakgroep Tuinbouwplantenteelt
vandelandbouwhogeschool teWageningen zijnvruchtmonsters geanalyseerd.Het
betrofeenonderzoek overdeinvloedvanontbladeringenvruchtdunningopde
calciumtoestandvandevruchten.
B. Versohenen

publ-ikaties

A. Pouwer, 1979.Relatie tussen chemische samenstellingvanhetblad, stand
vanhetgewasenbodemfactoren bij Cox'sOrangePippinenGoldenDelicious
opM.9inhetfruitteeltgebiedvanzuid-westNederland.Rapport ConsulentschapvoordeFruitteelt,Wilhelminadorp 1978,54pp.
P.DelverenJ.Oele, 1979.Verslagvaneenbespuitingsproef tegen stipin
Cox'sOrangePippinappelsteWilhelminadorp in1978,metdemiddelenkalksalpeter (flakesenprills), calciumchloride,Wuxal suspensie2enFerrocal
(calciumvetzuuraat). Inst. Bodemvruchtbaarheid, Nota 77,12pp.
C. Werkplan 1980
Ongewijzigdevoortzetting.
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A. Yerslag over 1979
Kennisvandedistributievantoxischeelementenenvoedingselementen isbelangrijki.v.m.debeoordelingvandegiftigheidvanelementenvoorplanten
dier,omdatdaaruitblijktwaar indeplantdezeelementenzichophopen.Deze
kennisisookvanbelangvanuithetoogpuntvanplantevoeding,hetkanaangevenwaar indeplantheteerstgebrekaanspore-elementenzalontstaan.
Indeplantzijntweebelangrijke transportstromen:deaanvoervanuitde
wortelviahetxyleemnaardebladerenenhettransportvanuitdebladerenvia
hetfloëemnaardegroeiendedelenvaneenplant (redistributie).Eenslecht
transportvaneenelementviahetfloëemzorgtervoordathetelementinde
bladerenwordtopgehoopteninlageconcentratiesvoorkomt infloëemgevoede
organenalsvruchten,zodateeninhomogeneverdelingindeplantontstaat.
Doorhetbepalenvandegehalteninfloëem-enxyleemexudatenisgetrachteen
verklaring tevindenvoordegevondendistributiepatronen.
Derelatief lagegehalteninfloëemsapkunnenveroorzaaktwordendoordebeperkteoplosbaarheidvaneenelementinhetfloëemsap.Onderzoeknaardechemischevormvanspoorelementeninhetfloëemexudaatkanhiermisschienmeer
duidelijkheid inbrengen.
x
'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Demobiliteitvanverschillendeelementenindeplant isvolgensdriemethodenbenaderd:
(1)Hetbepalenvanhetverdelingspatroon indeplant.
(2)Hetverklarenvanhetdistributiepatroon.
a.Hetbepalenvandeconcentratievaneenelementinxyleem-enfloëemexudaat.
b.Hetbepalenvandefloëemmobiliteitviaindirectemethoden.
(3)Achtergrondsonderzoek om (im)mobiliteit inhetfloëemteverklaren.
a.Hetbepalenvandechemischevormtijdenshettransport.
b.Deinvloedvandevoedingmetanionenopdeoplosbaarheid (mobiliteit)
infloëemsap.

(1) Het bepalen van het verdelingspatroon

in de plant

Hetonderzoeknaardemobiliteitvanboriumintomate-enaardappelplantenis
afgeslotenmeteennota.Deresultatenvandeproefwijzennaareenredelijke
boriummobiliteit,maardoorgebrekaanmonstermateriaalvanenkelebelangrijke
delenendeafwezigheidvanvergelijkingsmogelijkhedenmetanderevoedingsstof
feniseenduidelijkeuitspraaknietmogelijk.Hetmobiliteitsonderzoekvan
boriumzalwordenvoortgezetmetRicinusplanten,zodatbehalveplantedelen
ookfloëemexudaateneventueelxyleemexudaat geanalyseerdkunnenworden.
Deproef omdeverdelingvanZnenCuintomateplantentebeschrijven,bij
verschillende zink-enkopertrappen ismislukt.Detomateplantenwerdensterk
geremdindelengtegroeitoenzeca.70cmgrootwarenenpasnaenigeweken
werddelengtegroeiweernormaal.Omdatdezesymptomenalvakeropgetreden
zijnzaldepotproevendienstin1980eenuitgebreideproef startenmetverschillenderassen,temperaturenenverschillend aantalmalenverversenper
week.

(2) Het verklaren van het

distributiepatroon

a. Het bepalen van de concentratie

van een element in xyleem- en floëemexudaat

Hetvolgenvandemetaalgehaltenopdewegwaarlangshetmetaalindeplant
vervoerdwordt,viahetxyleemnaardebladerenenvandaaruitviahetfloëem,
kaninformatiegevenoverdeverdelingoverdeverschillendeplantedelen.Uit
deanalysesvanxyleemexudaat,floëemexudaatenbladerenvanRicinusplanten,
gevoedmetverschillende concentratiesMn,Ni,CuofCdindevoedingsoplossing,kunnendevolgendeconclusieswordengetrokken.
HetMn-gehalteinhetxyleemexudaatenblad stijgtmetdeconcentratie inde
voedingsoplossing,terwijlinhetfloëemexudaateenplafondwordtbereiktbij
5.10~3mMol/l (1tot20.lO'^mMolMn/lvoedingsoplossing).DemobiliteitvanMn
inhetfloëemneemtbijhogereMn-concentraties indevoedingsoplossingrelatiefaf,deverhoudingvanhetgehalteinhetfloëemexudaattothetgehaltein
hetxyleemexudaatdaaltvan 1,37tot0,56.DemobiliteitvanMnisinditconcentratiegebied iniedergevalredelijk.
HetNi-gehalte inhetxyleem-enfloëemexudaatneemttoebijoplopendeNi
concentratie indevoedingsoplossing (van0,1 tot2,0.10"-'mMolNi/l.Bijeen
nikkelconcentratie indevoedingsoplossingvangroterdan0,5.10-3niMolNi/l
ligtdeverhoudingvanhetnikkelgehalte inhetfloëemexudaattotdieinhet
xyleemexudaatbovende 1,0.Hoewelhetgehalteinhetbladnietmooioploopt
metdeconcentratieindevoedingsoplossing,magtochwordenaangenomendat
Nieengoedmobielelementisinxyleemenfloëeminditconcentratiegebied.
HetCd-gehalteinhetxyleemexudaat,floëemexudaatenbladstijgtmetde
concentratieindevoedingsoplossing (van0,5 tot 10.10~^mMolCd/l).Deverhoudingvanhetcadmiumgehalteinhetfloëemexudaattothetgehalteinhet
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xyleemexudaat stijgtvan0,80tot1,04.CadmiumisinRicinuseengoedmobiel
element inditconcentratiegebied.
Het Cu-gehalteinhetbladenhetfloeemexudaatblijft constantbijstijgende concentratieindevoedingsoplossing (van0,1tot2,0.10~3mMolCu/lvoedingsoplossing).HethogeniveauvandeCu-gehaltenbijdelaagstetrapwordt
mogelijkveroorzaakt doordevoorraadinhetzaad.Hetkopergehalteinhet
xyleemexudaatkondoor gebrekaanvoldoendemonstermateriaalnietbepaaldworden,maar omdathetCu-gehalteinhetbladniet stijgtmetdeconcentratiein
devoedingsoplossing,ishetonwaarschijnlijkdathetgehalteinhetxyleemexudaatwelsnelzoustijgenmetdeconcentratieindevoedingsoplossing.Kopei
wordtinditconcentratiegebied slechtvervoerdengeredistribueerd,vooralbidegebruiktehogere concentratiesindevoedingsoplossing.
Ditonderzoekzalin1980wordenafgeslotenmeteenpublikatie.
b. Het bepalen van de floëemmobiliteit
via indirecte
methoden
Depublikatie"Redistributionofpotassium,boron,iron,magnesiumandcalcium
inapple treesdeterminedbyanindirectmethod"isdoorhettijdschrift
PhysiologiaPlantarumgeaccepteerdenzalbinnenkortverschijnen.
(3)Achtergrondsonderzoek

om (im)mobiliteit

in het floè'em te

verklaren

a. Het bepalen van de chemische vorm tijdens het transport
Vandeex-gastmedewerkerM.Pritchardwordtnogeenrapportverwacht overde
chemische identiteitvandecomplexerende stoffeninhetfloeemexudaatvan
Ricinus.
b. De invloed van de voeding met anionen op de oplosbaarheid (mobiliteit)
floëemsap
AlsdeoplosbaarheidvanCainhetfloëemsapeenbeperkende factorisvoorhet
transportvanCaviahetfloëem,danzoudematevandefosfaatvoedingwel
eenseenbelangrijkerolbijdebeperkingindittransportkunnen spelen.Fosfaatkomtingrote hoeveelheden inhetfloëemsapvoorendepHisvrijhoog
(pHca.8).OmditteonderzoekenhebbenweRicinusplanten gekweektbij3
fosfaatniveausenhiervanfloeemexudaatgetapt.Ditfloeemexudaatmoetnog
geanalyseerdwordenopCa.
B. Verschenen

publikaties

D.WiersmaenB.J.vanGoor, 1979.Chemicalformsofnickelandcobaltin
phloemof Ricinus communis L.Physiol.Plant.45: 440-442.
D.Wiersma, 1979.Deverdelingvanboriumintomate-enaardappelplantbijeen
verschillend voedingsniveau.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota68.
B.J.vanGoorenP.vanLune.Redistributionofpotassium,boron,iron
magnesiumandcalciuminapple treesdeterminedbyanindirectmethod.
Physiol.Plant.,inpress.
C. Werkplan 1980
(1)DeboriummobiliteitinRicinusbestuderenaandehandvananalysesvan
monstersvanblad,xyleem-enfloeemexudaatdieverkregen zijnvanplanten
gevoedmetverschillende concentraties borium.
(2)Publicerenvanderesultatenvandeproef overdenikkel,koper,mangaan
encadmiumniveausinxyleemexudaat,floeemexudaatenbladvanRicinusbij een
gevarieerdevoedingmetdezemetalen.

in
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(3)Analyserenvandemonstersvandewatercultuurproef overdeinvloedvan
fosfaatopdecalciummobiliteitinhetfloëemvanRicinusenuitwerkenvan
deresultaten.
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A. Verslag over 1979
Dedoelstellingvanditproject iscontrolevandebelastingvandemensmet
toxischemetalenviadevoeding.Delaatstetijdzijninditverbandwettelijke
maximalegehaltenvoorcadmium,kwik,loodenarseeninvoedingsmiddelenbij
hetMinisterievanVolksgezondheid invoorbereiding.Vooralhetonderzoekover
cadmium isbelangrijkomdatdedoordeFAOgesteldeCdgrenswaardevoordemenselijkebelasting inenkelelandenreedsoverschredenofbenaderdwordt.Aan
delandbouwkundige institutenwordtdevraaggesteldhoeinditverbanddegewasnormenvertaaldmoetenwordeningrenswaardenvoordediversegrondsoorten.
Ditwordtonderzochtd.m.v.potproevenmet toevoegingenvaneenmetaalindiversevormen (alszoutofzuiveringsslib)enconcentratiesenmetbehulpvan
grondenmeteenverschillend "natuurlijk"gehalte.Eenbelangrijkprobleemis
nogdevraag inhoeverrederesultatenvandepotproevenoverdraagbaarzijn
naardepraktijk.Alstussenoplossingkanmetvakkenproevengewerktworden.In
proevenbeschrevenindeliteratuurwordtmerkwaardigerwijsvoornamelijkmet
zodanighogeconcentratiesaanzwaremetalengewerktdatdegroeivandeplant
geremdwordt,terwijlalveeleerderhetacceptabeleniveauvoordemenselijke
x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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voedingoverschredenwordt.Omdatookvoorcadmiumweinigproevenuitgevoerd
zijnmetvoordemenselijkevoedingbelangrijkeconcentratiesvan0-1 en1-5
mgCd/kgdrogegrondishetonderzoekinditprojectvoornamelijkopdezeCdtrajectengericht.
Moeilijkhedenzijnernogmethetbepalenvanhetcadmiumgehalteinhetgewas,indiendezewaardenlagerzijndan0,1mg/kgdrogestof.Hogeregehalten
kunnenbijv.metactiveringsanalysebetrouwbaarbepaaldworden.Opdezewijze
heeftTNOveelmonstersvandepotproevenonderzocht.Hetisdebedoelingom
speciaalaandebepalingvandezeerlagegehalteninanalytisch-chemischopzichtnogaandachttebesteden.
Hetonderzoekinditprojectisalsvolgtonderverdeeld:
a)Literatuuronderzoek overgehaltenaanzwaremetaleninlandbouwprodukten
(ookvoorhetverwanteproject331).
b)Correlatiefwerkoverderelatievanhetgehalteindegrondeninhette
consumerenplantedeel,speciaaltenaanzienvancadmium.
c)Analytisch-chemischonderzoek,speciaalbepalingvanzeerlagegehalten
aancadmiumingewas.
d)Chemischevormvanzwaremetalenindegrondendebeschikbaarheidhiervan
voordeplant.
Indeverslagperiodeisookvangedachtengewisseldovermogelijkhedenvan
voortzettingvanditsoortonderzoekoverandereverontreinigingen inbodem
engewasinverbandmetdegezondheidvandemens.Tenaanzienvaneencontaminantzoalsloodbestaatnoggeenzekerheid overhetbelangvanonderzoekop
dezelfdewijzealsvoorcadmium.Eenprobleembijloodisdathetnietalleen
viaopnameuitdegronddeplantbinnenkomtmaarookviahetblad,waarlood
zichafzeto.a.alsgevolgvancontaminatiedoorhetverkeer.Delaatstetijd
vindtmenindeliteratuurveelpublikatiesovermogelijkkankerverwekkende
stoffen,diealdannietvannatureindevoedingsproduktenvoorkomen(zie
BruceN.Ames.Identifyingenvironmentalchemicalscausingmutationsandcancel
Science204 (1979):587-593).Gezienhetgroteaantalchemische (meestorganische)stoffendatinomloopiszalhetmisschienbelangrijk zijnombijeen
aantalanderebodemcontaminantencorrelatiefonderzoek,opdezelfdewijzeals
nuvoorcadmiumgebeurt,tedoen.
Devorderingenover 1979kunnenalsvolgtwordensamengevat.

a)Literatuuronderzoek

over de gehalten aan zware metalen in

landbouwprodukten

Dedoordr.VanGoorverzamelde literatuur isdooring.Lomansamengevatvoor
cadmium,lood,kwikenarseeninIB-nota70 (zieproject331).

b) De relatie tussen het cadmiumgehalte in de grond en het cadmiumgehalte in
het voedingsgewas
Dezeproevenzijneerderuitgevoerdmet6grondsoorten (zwarekleienlichte
kleiincombinatiemetlageenhogepH,enzandgrondmet laagenhooghumusgehalte).Deproefgewassenzijnaardappel,tarwe,spinazieenwaspeen.Cadmiumis
inhoeveelhedenvan0,5 tot 10mg/kgdrogegrondalszouttoegevoegd aande
grond indepotten.Verderishuishoudelijkzuiveringsslib incombinatiemet
cadmium-zoutgiftenenindustrieelzuiveringsslibmeteenhoogcadmiumgehalte
toegevoegd.Degiftenzuiveringsslibkomenovereenmet4en12tondrogestof/
ha.Deresultatenvan8vande24potproevenzijnnubekend enzijnweergegeven
infiguur307-1.Indefiguurisdegemiddeldelijnvooralleobjectenberekend
Toevoegingvanhuishoudelijk slibheeftweiniginvloedop deopnamevanhieraantoegevoegd cadmiumdoordegewassen.Inzuiveringsslibaanwezigcadmium
wordtmindergoeddoordeplantenopgenomendancadmiumincadmiumzout.Uit
figuur307-1wordendevolgendeconclusiesgetrokken:
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Fig.307-1.Verband tussenhetcadmiumgehalte inenkeleconsumptiegewassenen
ingrond ineenseriepotproevenmet 6grondsoorten.Inderechterfiguurzijn
alleendegegevensoverlageCd-belastingenweergegeven.Ingetekend zijnverder
eenaantalresultatenvanhavenslibonderzoekvanVanDrielenSmilde(nota
42-1977). 1=licht,zw=zwaar,r=rivierklei.
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1.Bij omrekening van de concept-grenswaarden van hetMinisterie vanVolksgezondheid, teweten 0,05 voor spinazie (groenten), 0,1 voor tarwe (granen)en
0,08 mg cadmium/kg versgewicht voor aardappel,tot grenswaarden inde grond
(zieFig.307-1)wordtvoor spinazie 0,05 en 0,4 mg cadmium/kg droge grond voor
respectievelijk zandgrond en zwarekleiverkregen,voor tarwe 0,3 en 1,0 mg
cadmium/kg droge grond voor respectievelijk lichte en zwareklei envoor aardappel 0,9 mg cadmium/kg droge grond voor lichtekleimet hogepH. Indienmen
alle gewassenwil kunnenblijvenverbouwen komtmen totde zeer lage waarden
van enkele tiendenmg cadmium/kg droge grond."
2.De gehalten aan cadmiumvan een aantal gewassen ophavenslibgrondenmet
cadmiumgehaltengroter dan 5mg/kg droge grond (onderzoekVanDriel en Smilde)
zijnveel lager danop grondenmet overeenkomstige cadmiumgehalten indepotproeven.Eenhogere grenswaarde van 1-2mg/kg zouvoor deze grondenkunnen gelden. Deverschillen inopname zijnwellicht tewijten aande chemische samenstelling van het havenslib,waarin cadmium ineenanderevorm aanwezig isdan
inde grondenvande potproef.
3. Inhet algemeen ishet cadmiumgehalte in spinazie hoger dan in tarwe en
hierinweer hoger dan inaardappel.Dat de aardvan de grond een groterol
speelt blijkt inproject 331,waar het gehalte intarwe hoger isdan inspinazie.
Het isdevraag of opdezemanier van onderzoekmet potproevenmet een klein
aantal grondtypen een goede grenswaarde voor gehalten aan toxische elementen
inde grond vastgesteld kanworden.
In eenvakkenproef met eenkleieneenzandgrond,zoalsdezeookinpotproevenge~
bruikt zijn,zalnagegaanworden of deresultatenvan de potproeven overdraagbaar zijnnaar depraktijk. In 1979 isdevakkenproef nog niet gestart omdat
dejuiste gronden niet beschikbaar waren.

c) Anatyti-sch-ohem-isch

onderzoek

De standaardmethode vanhet IBom cadmiumvia natte destructie, zuivering met
pentaandion en chloroform, complexeringmet DDC,uitschuddenmet iso-butylmethylketon enmeting met de atoomabsorptiespectrofotometer (AAS)te bepalen
isop enkele punten gewijzigd, nl.:
1)De inhoud van tweedestructiebuizen,waarin hetzelfdemonster afgewogenis,
wordt na destructiemet geconcentreerd salpeterzuur ineen scheitrechter samengevoegd om bij demeting met deAAS hogere enbetrouwbaardere extincties te
krijgen.
2)De destructiebuizen +destruaten worden gewogen ennadat de destruatengedecanteerd zijn in scheitrechters worden de legebuizen gewogen,zodatberekenc
kanwordenwelk deelvan demonsters indescheitrechtersgekomen is.Ineen
standaardmonster tarwe isvolgens deze gewijzigdemethode 0,060mgCd/kgdrogestof gevondenmet eenrelatieve fout van 5%.Vóór dedestructie toegevoegd
cadmium isvoor 100% teruggevondenmet eenrelatieve foutvan 3%,hetgeen op
een goede bepalingsmethode wijst.Volgens de gewijzigdemethode zalnu cadmium
bepaald worden in tarwe afkomstig van twee grondsoorten vandepotproeven over
derelatie grond-plantvoor cadmium.

d) Chemie zware metalen in de grond
Aan dit onderwerp isdoor gebrek aan tijd niet gewerkt.
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C. Werkplan 1980
1)Rapporteringofpublikatievandeproevenmettarweenspinazieoverde
relatietussenhetgehalteaancadmiumindegrondeninhetteconsumeren
deel.
2)Analyserenoflatenanalyserenvantarwe,waspeenenaardappelmonstersvan
depotproevenovercadmium.
3)Startvaneenvakkenproefoverderelatiecadmium-grondencadmium-plant
metin1980alsgewastarweenspinazie.
4)Analytisch-chemisqhonderzoekoverdebepalingvanlagegehaltenaancadmiumin
gewassen(atoomabsorptiespectrofotometrischenvoltammetrisch).
5)Literatuuronderzoek overderelatietussenhetloodgehâlteingrondenen
hieropverbouwdegewassen.
6)EenpotproefoverderelatiePbgrond-Pbplantvoortarweenspinazie,
indienhiervoorperspectievenblijkenuitliteratuuronderzoek.
7)Publikatievanhetonderzoekoverdebeschikbaarheidsveranderingen inde
tijdvanzink,cadmium,nikkelenkoperinzuiveringsslib/grondmengselsbij
verhoogdetemperatuur.
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A. Verslag over 1979
I. De zwaarte van de grond en de bezetting
tiën vanR.solani

van de geoogste knollen met

IneenemmerproefmetgrondvanOudeschipmet slibgehalten van 16,18|,25en
32%wordtheteffectnagegaanvandezwaartevandegrondopdematevan
sklerotiënbezettingvandeoogst.Aanhetbeginvandeproef (5jaargeleden)
werdvaniedereseriedehelftvanhetaantalpottengeëntmet inperlietgekweektesklerotiënvaneenuitdegebruiktegrondgeïsoleerdepathogènestam

van R.

solani.

Devormingvansklerotiënopdeknollenishetafgelopenjaarbijalleseriesgedaald,d.w.z.hetpercentageknollenmet sklerotiëndaalde,ofde
sklerotiumdichtheid opdeknollenwasverminderd ofbeidewarengedaald.
Deniet-geënteseriesvandegrondenmet 25en32%slibgavenweereenschoneoogst.Dezwaarstegrondgafbijdegeënteseriesdeschoonsteoogst.Niet
geëntegrondmet25en32%slib,waarinbesmetteknollenwarengepoot,gafgedurendetweejareneen"vuile"oogst,d.w.z.alleknollenwarensterkmet
sklerotiënbezet.Ditjaarwarenalleknollengemiddeldvrijlichtbezet.
-'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Alsgroenbemesterisdelaatstekeerhavergebruikt inplaatsvanrogge.
Misschienheefthaver-zoalssomsbeweerdwordt-eengunstigeinvloedgehad.
Ditzaldanvolgend jaarweermoetenblijken.
Deopbrengstwashetlaatstejaarhetlaagst.

II. Onderzoek naar de aanwezigheid van Rhizoctoniasolani wevende gronden
(percelen) bij de aardappelteelt
in noord-Nederland
Opelkehelftvanmeerdan 120proefplekkenzijnin1978en1979met R. solani
visueelgelijkelijkbesmetteofschonepotersuitgezet.Deschonepoterszijn
bovendiennogmetkwikontsmet.
HetrasBintjeisin1979gebruiktopallegrondsoorten;in1978alleenop
deklei-enzavelgronden,terwijltoenopdezandgrondenhetrasEhudwerdgebruikt.
Gedurendehetgroeiseizoenisopiedereplekdeaantastingvanstengelsen
stolonenmetvastetussenpozenvierkeerbepaald.Opdeveldjesmetschoon
pootgoedkonalleenaantastingvanuitdegrondoptreden.Develdjesmetbesmetpootgoed gavendeinvloedvandebesmettingopdeknolplusdievanuitde
grondopdeaantasting.
Aanheteindvanhetseizoenzijndeknollen,driewekennahetdoodspuiten,
gerooid.Degemiddelde sklerotiënbezettingvaniederepartijisbepaaldenvergelekenmetdievanhetpootgoed.
Hetdoelwaspercelentevindenwaar R. solani werdonderdrukt,dwz.waarde
hoeveelheid sklerotiënopdegeoogsteknollenaanzienlijkkleiner isdanop
hetgebruiktebesmettepootgoed.Opdeoogstvanveldjeswaarschoonpootgoed
wordtgebruiktzoudenindatgevalgeenofslechtsweinig sklerotiënmogen
voorkomen
Uitditonderzoekkwamnaarvoren:
1.Uit besmet pootgoed komtmeestaleenaangetasteplantvoort.Dezelevert
alsregeleenpartijbesmetteknollen.Degemiddelde sklerotiënbezettingvan
deoogstperveldjevarieertoveralleveldjesvanmatigtotbijnaschoon.
2.Uit schoon pootgoed kaneenschoneoogstvoortkomen.Meestalwasin1979de
oogstbezetmet sklerotiënen/ofhyfen,althanstendele.Bovendienwasop
sommigeveldjesdeoogstvanplantenuit schoonpootgoed zwaardermetsklerotiënbezetdandeoogstuitbesmetpootgoed.Ditkwamophetzandmeervoor.
In 1978washetaantalgevallenwaarineenschoneoogstwerdverkregenaanzienlijkgroter.Opklei-enzavelgrondenisdevariatieindesklerotiënbezettingvande'oogstuitschoonpootgoed groterdanopdezandgronden.
3.Opdezandgrond isin1978hetrasEhudgeteeld,waarvanhethesmettepootgoedminder sterkmet sklerotiënbezetwasdanhetBintjepootgoeddatin1978
opdekleienzavelgrondenisgebruikt.Opdezandgrondenlekentoenenkele
flinkonderdrukkendeveldjesvoor tekomen.InhoeverrehetvindenvanonderdrukkendepercelenophetzandmedewastedankenaanhetrasEhudenaanmindersterkbesmetpootgoedkonnietwordenuitgemaakt.In1979werdengeenpercelenmeteenuitgesprokenonderdrukkinggevonden.
4.Dein1979gepotebesmetteBintjeshaddeneenlagerebesmettingdanin1978.
Desklerotiënbezettingvandeoogstlijkt in1979 (opdekleienzavels)navenantlagerteliggendanin1978enooklagerdandievandegebruiktepoters.
Devisuelebeoordelingvandesklerotiënbezettingvanhetpootgoedgafevenwel
tehogewaarden,daarzoalsnaderhand bleekeendeelvandesklerotiëndooden
eenanderdeelinzeerslechteconditiewasennauwelijksgevaarvooraantastinggaf. (Voorpootgoedmeteenmatig sterkeskleritiumbezetting bleekca.
25%vandesklerotiëndoodof slecht).Omgoedeconclusiestekunnentrekken,
moetmeneigenlijkooknogonderscheid tussenpathogèneennietofweinigpathogènestammenindesklerotiënkunnenmaken(ziepunt6).Hieroverhebbenwegeengegevens.
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Tenaanzienvandematevansklerotiënbezettingvandeoogstzijnerin1979
geenverschillentussendeproduktenvandezandgrondenofvandeklei-en
zavelgronden.Devariatielijktopdeklei-enzavelgrondengrotertezijn.
5.Opdemeesteveldjes (metbesmetzowelalsschoonpootgoed)komtreedsvanafeind-juni sklerotiënvorming opdeknollenvoor.Opsommigeveldjesvindt
ooksklerotiumvormingplaatsopstengels,stolonenenwortels;opwortelsmeer
danopstengelsenstolonen.
6.Inenkelegevallenvansklerotiumvorming opstengelsenstolonenisbijna
geenaantastingvandezeorganenwaargenomen,hoewelzeerveelmyceliumop
stolonenaanwezigwas.DezeRhizoctonia-stammenzijnvoordeaardappelweinig
ofnietpathogeen,dochdragenwelbijindevormingvansklerotiënopde
oogst.Pathogèneennietofweinigpathogènestammenvan R. solani zijnCmorfologisch)nietvanelkaarteonderscheiden.
7.Tussenisolatenvannietofweinigpathogènestammenenpathogènestammen
vanRhizoctonia isaversiewaargenomen,d.w.z.destammenverdragenelkaar
niet.Ditkanderedenzijnwaarominbepaaldegevallendesklerotiënvorming
opdeoogstvanbesmetpootgoedkleiner isdanopdievanschoonpootgoed,wat
in1979voorkwamin15van56gevallen.
8.Dekolonisatievandesklerotiënopdeoogstmetepifyteniszeerverschillendenlijktsterkaftehangenvandeplaats (perceel)waarhetgewasende
sklerotiënzijngegroeid.Na 10dagenincubatievansklerotiënopvochtigperlietbij22°Cbleek64%vandesklerotiënuitzandgrond en28%uitklei-en
zavelgrondgekoloniseerd tezijn.Naruimdriewekenincubatieblekendeze
waardenopgelopentot75en64%.Bijdezandgrondbetrofhetvoornamelijkeen
groepvanVerticillium-soortenen Gliocladium roseum. Bijdeklei-enzavelgrondentradenstreptomycetenopdevoorgrond.
Pootknollenmetsklerotiënvan R. solani diezijngekoloniseerd doorantagonistischeepifytenzoudenwellicht zeergeschiktzijnomeenuitbreidingte
krijgenvanhetantagonistencomplex.Voorwaarde isdanwaarschijnlijkweldat
degrondwaarinzegepootwordenovereenkomtmetdiewaarzevandaankomen.

III. Pogingen tot versterking van het antagonisme t.o.v. R.solani d.m.v.
voeging van organisch materiaal aan de grond

toe-

In1978zijnopeenperceelinhetZeijerveld,waar R. solani algemeenvoorkwam,proevengedaanomdezeschimmelbiologischteremmen.Ditgeschieddeop
devolgendemanieren:
1.Hetverhogenvandepopulatievandeantagonist Gliocladium rosewn doorde
pootknollenvoorhetpotentedompelenineensporensuspensievan G. roseum in
methyl-ofcarboxymethylcellulose.
2.Hetmengenvanchitine (5g)indegrondbovenennaastdepootknol.(Chitine
heefteensterkstimulerend effectopstreptomyceten,waaronderveelantagonistenvan R. solani, althansindegrondvanBorgercompagnie).
3.Hetmengenvantarwestromeel (5g)indegrond,alsbijchitine.
Deenigebehandelingdiesuccesvolbleekwashettoedienenvantarwestromeel
Hetgafhethoogstepercentageschoneknollen,hetlaagstezwaarenmatigmet
sklerotiënbezetteknolleneneenietshogereopbrengst.Chitinehad indeze
grondeengeringpositiefeffect.Hetpositieveeffectvanverrijkingvande
grondmet Gliooladiwn roseum wasinjuninogduidelijkaanwezig,dochinaugustuszogoedalsverdwenen.Onderdeheersendeomstandighedenkon G. roseum
zichindezegrondnietophoogniveauhandhaven,ooknietalsbewonervanhet
oppervlakvanstolonen.
Dittypeproevenisin 1979herhaald ineenuitgebreiderversieinHarenen
inhetZeijerveld.Alstoevoegingenwerdengebruikt:tarwestromeel,(5en15
gram),haverstromeel (5en 15gram),gemalenboomschors (Pseudotsuga
douglasii3
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vers gedroogd,8gram), Gliocladium
rosewn sporenineenperliet cultuuren
eensporensuspensievanG. rosewn incarboxymethylcellulosevoordepootknollen.
De spreidingindeuitkomstenvandeonbehandeldeveldjesbleek dermate
groot,datdeuitkomstenvandebehandelingenhierbinnenvielen.DitgeldtzowelvoorHarenalsvoorhetZeijerveld.Deoorzaakkanschuilenineenzeer
heterogeneverdelingvanRhizoctonia
solani indegrond (Rhizoctonia-hàarden).
IV. Het voorkomen vanRhizoctonia op de ondergrondse delen van onkruiden
Indeloopvanhetgroeiseizoen zijnvanennabijdeinIIgenoemdeproefplekkenonkruidenverzameld.Deondergrondse delenhiervan zijnbekekenopdeaanwezigheidvan Rhizoctonia-achtigeschimmels.Deze zijngeïsoleerdenaangehoudenwanneerhetRhizoctonia'sblekentezijn.Vanbijna 1600planten,verdeeld over52soorten,zijnuiteindelijk28isolatenverkregen,hetmerendeelpastegenheteindvanhetgroeiseizoen.
Ziektesymptomen zijnalleenwaargenomenbijkweekgrasalsscherpe oogvlekken.Eénkeeriseensklerotium aangetroffenopdewortelsvandeooievaarsbek.Hetperfecte stadiumis(alsschimmelkraag)aangetroffenopdezwarte
nachtschade.VerderwerdenRhizoctonia's aangetroffenopdevolgendeplanten:
herderstasje,akkerdistel,gewone duivekervel,engels raaigras,echtekamille,
varkensgras,zwaluwtong,perzikkruidenvogelmuur.Dezwartenachtschadehad
hethoogste percentage "Rhizoctonia-dragers",nl.12%.
Deverkregen isolatenwordennoggetoetstophunpathogeniteit t.o.v.de
aardappelplant.
V. Veranderingen in de microflora veroorzaakt door een verandering in de
vochttoestand en de temperatuur van de grond
Uitdeliteratuurenuiteigenervaringisbekend,datdevochttoestandvan
de grondvangrote invloedisopdesamenstellingendegroottevande
microflora.Degrootsteveranderingen zijngevondenbijvochtspanningendie
geenplantegroeimeer toelatenenvooronsdusniet interessant zijn.Ookbinnenhetgebiedvanfysiologischevochtspanningenvandeplant tredenwaarschijn'
lijknogvoldoendeveranderingenopinsamenstellingvandemicrofloraendus
wellichtookinsamenstellingvanhetantagonistenbestandomeenverkennend
onderzoekoplaboratoriumschaal tedoen.
Een zandgronduitZuidveldeeneenzaveluitdebuurtvanUithuizen zijn
gebruikt.Opbeide grondenwaren aardappelenverbouwd.Degronden zijnin
tweeporties gesplitst,dieop70,respectievelijk 40%vandeveldcapacitéit
zijn gebrachtengeïncubeerdwerdenbij 15ofbij7°C.
De samenstellingvandemicroflorainbeide grondeniszeerverschillend.De
zure zandgrond (pH-KCl4,3)bevatveelmeer schimmelsdandezavel (pH-KCl
7,5).Ookdebacteriefloraiszeerverschillend, zoalsuittabel 308.11te
zien(uitgangstoestand).
Naeenmaand incubatieisdoorvoedselgebrek inbeide grondenhetaantal
micro-organismen sterk teruggelopen.Ertreden onder invloedvanverschillende
vochttoestandenwelverschuivingenopindesamenstellingvandepopulatie,
maarheteenisnietlostekoppelenvanhetander.
B. Verschenen

püblikaties

G.Jager, 1979.Opzoeknaar grondendieRhizoctonia solanionderdrukken.InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,Rapp.1-79.
G. Jager,A.tenHoopenenH.Velvis, 1979.HyperparasitesofRhizoctonia
solaniinDutchpotato fields.Neth.J.Plantpathol.85: 253-268.
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TABEL308-11.Samenstellingvandebacteriepopulaties ineenzavel-enzandgrond(uitgangstoestand).

Zavel
Pseudomonas-achtigen
Flavobact./Cytofaga
overigeGram-negatieven
Bacillussp.
Coryneformen
Nocardiasp.
Streptomyceten
overigeGram-positieven

Zand

12%
3
2
0
50
28
6
0

33%
15
11
1
32
0
7
1
f>

aantalbacteriën/gdrogegrond

110x10

ft

100x10

C. Werkplan 1980
I.VoortzettingvandehuidigewijzevanwerkenomRhizoctonia-werendegronden
optesporenlijktweinigzinvol.Deenigeveldjesdieietsopleverdenlagen
opzandgrond enwarenbeplantmetvrijlichtbesmettepoters (rasEhud)die
geteeldwarenopzandgrond.
TenaanzienvanhetRhizoctonia-onderdrukkend vermogenvandeBaflo-grond
valtnoghetvolgendeoptemerken:
1.Degrond isRhizoctonia-onderdrukkend indienbeteeldmetdoordeboergekweekt,nietontsmetpootgoed.
2.Nadeteeltvaneendergelijkaardappelgewasverliestdegrondzijnonderdrukkendeeigenschappenbijgebruikvanhandelspootgoed.VanEmdenconstateerde,datdeonderdrukkendeeigenschappenbinnenachtmaandenwarenverdwenen.
Ookwijvondeninpotproevendatdezegrondnaeengraangewasenbijgebruik
vanhandelspootgoed zichgedroegalseenRhizoctoniadragende grond. (Degrond
wasvoorhetgebruiklichtgeëntmet sklerotiënvaneenpathogènestamuitdeze
grond).Wijschrevendatdestijdstoeaanhetfeitdatdegrond ineenpottenproefonderandereconditiesverkeertdaninhetveldenaaneenwellichtte
zwareenting.
3.Alsdeboerontsmethandelspootgoed gebruikt,treedteenopvallendeaantastingdoor R. solani openwordenopdeoogstduidelijksklerotiëngevormd.
HetonderdrukkendvermogenvandeBaflo-grond lijktveroorzaaktdooreen
combinatievandeantagonistenbagagevanhetpootgoed,aangepastaandeze
grond,eneenmicrofloradiezodanig issamengesteld,datde"knolantagonisten"
zichkunnenhandhavenenuitbreiden,omdatzebehorentotdenormalemicroflora
vandefytosfeervandeaardappel indezegrond.Hetplanisditopca.8proef
velden,geselecteerd opgrondvandegegevensvan 1978en1979,nategaan.
Hettegebruikenpootgoed zalvoordekomendeproevenvanverschillendeoorsprongzijn,nl. 1."vreemd",d.w.z.uitdehandelenwelvoorklei-enzavelgrondafkomstigvanhetzandenomgekeerdvoorhetzandafkomstigvandeklei,
dittervergelijkingmet2."eigen"pootgoed,zomogelijkvanhetbedrijfvan
deboerwaarhetproefveld ligtofvaneensoortgelijkegrond,mitsditen
vooraldesklerotiënhieropflinkzijngekoloniseerd doorantagonisten.(Dit
moetvantevorenwordenonderzocht).HetaardappelrasBintjezalweerals
toetsraswordengebruikt.
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Desklerotiënbezettingvanhetpootgoed lijktvanbelang,daaromwordtgewerktaana.schoonpootgoed (handelspootgoedwordtontsmetendientalsreferentie),b.lichtenc.matigmet sklerotiënbezetpootgoed. (Dematewaarin
desklerotiënopdeknollenmetantagonistenzijnbesmetlijktsamentehangen
methungrootteendehoeveelheid perknol.)
Methetoogopeenmogelijkeheterogeniteitbinnenéénproefveldwordenper
veld8proefplekkengenomen.Erwordtoptweetijdstippengerooid,nl.voor
pootgoed envoorconsumptie.Vaniedereproefplekwordtpootgoedbewaardvoor
hetvolgend seizoen.
II.Hetonderzoeknaardeinvloedvandevochttoestand opdemicrobenpopulatie
(i.v.m.antagonistenbestend)zalwordenherhaaldmetgrondbeplantmetaardappelen,onderbetergeconditioneerdeenbetergedefineerdevochtcondities.Tevenszalgetrachtwordendemediavoorhettellenenisolerenvanbepaalde
groepenvanorganismenosmotischaantepassenaandevochtomstandighedenin
degrond.EenenanderzalgebeureninsamenwerkingmetdeafdelingBodemfysicaenGrondbewerking.
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309

Projecttitel

Onderzoeknaardefosfaatwerkingvan
dierlijkeorganischemestopgrasland

Contactpersoon

ir.W.H.Prins

Projectleider

ing.G.H.Arnold

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1981

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 ovev 1979
Uitdeopbrengstcijfersvanhetdrijfmestproefveldin 1978kongeenconclusie
t.a.v.deP-werkingwordengetrokkent.g.v.hetbedekkingseffect (ziejaarverslag 1978).Uitdeinmiddelsbeschikbaar gekomenanalysesvangewasengrond
blijktdeP-werking vandrijfmestfosfaatt.o.v.superfosfaat 70à80%tebedragenvoordeP-opneming overhetgehele seizoenen50tot60%voorhetPwgetalen60-70%voorhetP-Al-getal.
De grasproduktievandeeerstesnedein 1979 (=nawerkingvan 1978)laten
vooriederedrijfmestgifteengoedverbandmetdeP-toestand vandegrond
zien.Deopbrengsten liggenechterbijeengelijkeP-toestand vandegrond
métdrijfmest (in 1978)hogerdanzónderdrijfmest.GewasanalyseopNenP
gafhiervoorgeenverklaring:deN-gehaltenvanhetgraszijnbijalleobjectengelijk,terwijldeP-gehalten vanalleobjecteneengoedecorrelatiemet
dePw-gehaltesvandegrondvertonen.Er isduseenanderefactordanNofP
verantwoordelijkvoordehogereopbrengstenmetdrijfmestbijgelijkPw-getal,
Mogelijkbetrefthethierdegunstigenawerkingvandetoevoervanorganisch
materiaalviadedrijfmesttoedieninginhetvoorafgaandejaar.
x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Wehaddenhetplan in 1979het effectvandrijfmesttoedieningmet zijnvoordelen (vervroeging vandegrasgroei door drijfmeststikstof)enzijnnadelen
(groeiremmingt.g.v. bedekking)tebestuderen incombinatiemet eenproef over
gedeelde stikstofgiften inhetvoorjaar. Tengevolgevande langewintermet
veel sneeuwkonhieraan geenuitvoering worden gegeven.Vandenood eendeugd
makend hebbenwe eenproefuitgevoerd overhet effectvan tweedrijfmesthoeveelheden (nl. 15en 30tonper ha)overdebevrorengrond bedektmet sneeuw,
vergelekenmet dezelfde hoeveelheden uitgebracht nadedooi.Dedrijfmeststrokenwarenverdeeld inveldjesmet 0,35,70,105,140en 210kgNalskasper
ha. Bij eenT-somvan 200°Cwerd dekunstmest-N gestrooid. Hetwas opvallend
dat toendeover-de-dooiuitgebrachte drijfmestreedseenduidelijkeopgroening (=N-opneming)te ziengaf.De strokenveldjesmet drijfmest over-desneeuwwaren echtervisueelniétverschillend vande stroken zonder drijfmest
Drogestofopbrengsten enN-opneming doorhet graswerden bepaald bij tweemaaitijden.Er isgemaaid bijopbrengstenvanrespectievelijk 2en5 tondrogestofperha.
Toediening vandrijfmest over-de-sneeuw is schadelijk geweestvoorhetproduktievermogenvanhet gras. Bij lagerekunstmest-N giftenhad drijfmest geen
invloed opdeopbrengst,maar bijdehogereN-giftenwasdeopbrengstmét
drijfmest lagerdan zónderdrijfmest.
Toediening van30tondrijfmest na-de-dooi gafvoor detweemaaitijdenbij
allekunstmeststikstofgifteneenopbrengststijging tezien,gemiddeld respectievelijk 350en750kgdrogestof.Dit isevenveel alsmet 30kgN alskunstmest.Met hetN-gehaltevandedrijfmestvan 0,55%betekent dat eenwerkingscoëfficiëntvanbijna 20%.DeN-opnemingscijfersgaven een soortgelijke waarde
tezien.De oorzaakvandeze lagewerkingscoëfficiënt zalgezochtmoetenworden inde grotehoeveelheid neerslag inde eerstevijfwekenna toediening van
dedrijfmest,namelijk ongeveer 120mm tegen 60mmnormaal.Dezelfde neerslag
maakt eenbedekkingseffect onwaarschijnlijk: erwasbijhetbeginvande groei
ookpraktisch geendrijfmestmeer tezien.
B.C. Werkplan 1980
Voor 1980zijnvoordit project geenproeven gepland.
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Contactpersoon

dr.ir.K.Dilz

Projectleider

ing.G.H. Arnold

6250

Overige medewerkers
Tijdstipvanafsluiting
Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1981
1978
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
l23g&$&3g2XBgX]èlaXXK£^^

Beknopte weergavevanachtereenvolgens:
A. Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
Voorditproject zijnin1979geenproeven genomen.
B.C. Werkplan 1980
Voorditprojectwordenin1980geenproeven genomen.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Projecttitel

De teeltvanmaismeteenvoorgewas

Contactpersoon

dr.ir.K.Dilz

Projectleider

ing.J.H.Schepers

Overige medewerkers
Tijdstipvanafsluiting

1979

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1979
cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

Voortzetting

definitieve beëindiging
Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
Ditprojectisper31december 1979afgesloten.
B. Verschenen
J.H. SchepersenM.Pot, 1978.Teeltvanmaisnaeensnede gras, 1975.Landbouwkd.Bur.Ned.StikstofmeststoffenInd.,Rapp.B300.
C. Werkplan 1980
Voor zovernogonderzoekaanditonderwerp nodig is,wordtditdoorhetPAGV,
Lelystad,gedaan.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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A. Verslag over 1979
Hetin1977ophetmeerjarige bemestingsproefveld geplante gewas trosanjer
werd inapril 1979 geruimd.Elkveldje omvattedrie cultivars,teweten
'Tony', 'Sam'sPride'enScarletElegance'.
Deopbrengst over tweejaar onder invloedvanN-enK-trappenisvermeldin
tabellen 313-1enII.
Het gewas trosanjer reageertmaarmatigopuiteenlopende bemestingsniveaus.
Bij stikstof hebbendehoogste tweeniveaushetgrootste aantal bloemengegeven.AlsN-gehalteisnatestreven3|ä5|meqNper11:2volumeextract.Bij
kaligavendetweemiddelste niveausdemeeste bloemen.Alsoptimaal traject
kan 1ä2meqKper1extractwordenaangenomen.
B. Versahenen

publikaties

J.P.N.L. RoordavanEysinga, 1979.Uitbreiding enverbetering,ookingrondonderzoek.Vakbl. Bloemisterij34(36):44-45,47.

x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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TABEL313-1.Invloedvan

Stikstoftrappen

stikstof op de opbrengst vantrosanjer.

N

N

o

ingrond,
meqNper
11:2extract

N

l

0,7

2,2

N

2

4

3,5

5,5

'Tony'
takkenperm
takgewichting
taklengteincm

'Sam's

417
38
71

417
39
71

424
37
70

341
40
69

341
43
67

360
43
68

341
43
67

534
23
66

547
24
66

562
24
66

552
23
64

Pride'

takkenperm
takgewichting
taklengteincm

'Scarlet

381
34
71

Elégance'

takkenperm^
takgewichting
taklengteincm

TABEL313-11.Invl

Kalitrappen
ingrond
meqKper
11:2extract

oedvan

kaliop

K

de opbrengstvan

K

0

K

l

0,2

trosanjer.

0,9

K

2
1,9

4
3,3

'Tony'
takkenperm^
takgewichting
taklengteincm

386
37
71

415
39
72

406
39
71

412
37
71

330
45
67

352
44
68

350
44
68

336
43
68

512
23
64

528
24
66

529
25
66

499
24
66

'Sam's Pride '
takkenperm^
takgewichting
taklengteincm

'Scarlet

Elegance '

takkenperm^
takgewichting
taklengteincm

C Werkplan 1980
Verslaggeving.
Mogelijkdeteelt
meerjarigN-enK-

vaneen nadervast te stellenbloemisterijgewas
bemestingsproefvel<f onderglas.

ophet
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1980
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1977

cat.Ill

cat.II

cat.I
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mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Tertoetsingvandeaanbevelingenvoordestikstofbemestingvanbrouwgerstis
in 1979weereenstikstofhoeveelhedenproefaangelegdoplichtezavelbij
Colijnsplaat.
Deproevendiein 1971totenmet 1979zijngenomen,zijngeëvalueerd.Geblekenisdatderichtlijnenvoordestikstofbemestingopzomergerst: 120kg
Nminusdehoeveelheidmineralestikstof indegrondvoordezeproevenreeks
invergelijkingmetandererichtgetallenhetbestevoldoet.Gaatmenuitvan
eenvastejaarlijksegiftongeachtdehoeveelheid stikstof indegrond,dan
blijkteengemiddeldestikstofgiftvan60kgNperhahetbest tevoldoen.
B.-

C. Werkplan 1980
Hiermedewordendeproevenafgesloten.
In 1980zalhetprojectmeteenpublikatiewordenafgesloten.
x")
''Doorhalenwatnietvantoepassingis.

PROJECTVERSLAG 19 79

Instelling

IB

Registratienummer

6520

Projectnummer

315

Projecttitel

Onderzoeknaardeoorzaakvaneengroeistoornisbijdeopkweekvan Laburnum
watereri cv.'vossii' (gouden regen)

Contactpersoon
Projectleider

ing.A. Das

Overige medewerkers
Tijdstipvanafsluiting
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
Bij Laburnum watereri cv.'vossii'komteengroeiremmingindescheutenvoor,
het zgn."dikkoppen"verschijnsel.Deoorzaakisonbekend. Sommigen schrijven
hettoeaaneengroeireactieopinsectensteken,anderen denkenaaninvloedvan
bodemenbemesting.Ineenproefwerden7pH-trappen gerealiseerd,gecombineerdmetalofniet entenvandebodemmetgrond,waaropeengoed gewaswas
geteeld,enalofnietbespuitenmeteenzinksulfaatoplossinginhetgroeiseizoen.Hetplantmateriaalwasvanoudeproeven afkomstigofgeleverd door
hetProefstation voordeBoomkwekerij teBoskoop.
In 1979wasdestand zeeronregelmatig.Erkwamen dikkoppenvoorinde
scheuten,maarmetdebehandelingenkongeenverbandworden gelegd.
B.C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetproefveld.
x

'Doorhalenwatnietvantoepassingi
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1979

cat.Ill
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Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg
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A. Verslag over 1979
Erisaandachtbesteedaanbestuderingvanhetmodelvandrs.H.vanKeulen
waarmeewortelgroeienaëratiewordtgesimuleerd.Vooraldegedeeltenbetreffendedezuurstofdiffusieenwateropnamezijnkritischbekeken;dezebleken
voorverbeteringvatbaar.Voorbeideprocesseniseenalternatievebeschrijvingopgesteld,dienauitgetest tezijnt.z.t.inhetmodelzalwordenuitgebouwd.
Inopvolgingvandeberekeningenoverfosfaatdiffusie,enmethetoogopeen
opstapelstaandeserieartikelenmetdr.P.A.C.Raatsendrs.M.vanNoordwijk,isenigeaandachtbesteedaansimulatievanradialewaterstromingnaar
eenwortelbijconstanteopname.Uitgaandevaneenvrijnattegrondontstaan
elkaarsnelopvolgende"steady-rate"situaties,waarbijvanwegedehogediffusiviteit slechtszeerflauwegradiëntenoptreden.Degrondronddewortel
droogtdusaanvankelijkuniformuit;paslater,wanneerdediffusiviteitsterk
gedaald is,tredengrotegradiëntenop.
Begonnenismethetontwerpenvaneenmodelwaarmeeberekeningengemaaktkun'
nenwordenoverdeteverwachtenverliezenvan'stikstofdoorammoniakvervluchx,

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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tigingna toedieningvanureum. Inhetmodelwordt rekening gehoudenmetde
omzettingvanureum enammoniumdoormicro-organismen enmetde invloed die
vrijkomenvanammonium ennitraat heeft opdepH.
B.C. Werkplan 1980
Voortgaanmetverbeterenvanhetaëratiemodel.Dit inoverleg hetprof.R.
Brouwer (Rijksuniversiteit Utrecht), ir.F. Boone (Landbouwhogeschool),ir.
J.W.Bakker (ICW)en ir.W.Dekkers (PAGV).
Schrijvenvaneen serieartikelen samenmetdr.P.A.C. Raatsendrs.M.van
Noordwijkover transport enopnamevannutriëntenenwater.
Verder uitwerken entestenvanhetureum-model.Het ligt indebedoeling dit
tedoen in samenwerkingmet deafdeling Biologievandegrond.
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B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Zware metalen in

glasgroenten

Inhetkadervanhetlandelijkonderzoekwerdenoppraktijkbedrijvenmonsters
tomate-enkomkoinmervruchtenverzameld.Erwerdenintotaal40monsterstomaat
en40monsterskomkommerplusbijbehorendegrondmonstersverzameld,daarnaast
nog5monstersvankomkommeropsteenwol.
Deanalyseresultatenvancadmiuminslakwamenbeschikbaar.Decadmiumgehaltenblekeninhetgeheelnietgecorreleerdmetdeouderdomvandekas;dit
wijsteropdatbemesting enwatergevennietvaninvloedzijnophetCd-gehalte
insla.ErwasweleencorrelatiemetdepHvandegrond.BijlagepHwordtCd
meeropgenomendanbijhogepH.

Bitraat

in rassen

ijsbergsla

VaneenophetProefstation teNaaldwijkgelegenrassenproefmetijsbergsla
werdendiversenummersverzameld enopnitraatgeanalyseerd.Degehaltenlieper
uiteenvan 1,15 tot 1,66mmolNOo-Npergdrogestof.Deverschillenzijnrelatiefgroterdaneerderinrassenproevenmetkropslaenandijviewerdgevonden.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Nitraat in diverse

glasgroenten

Uitkassenoppraktijkbedrijvenwerdeninmaartenkeleglasgroentenverzameld
enopnitraatgeanalyseerd.Uithetonderzoekbleekdatsnijboonenbloemkool
(eetbaardeel)mindernitraatbevattendandebladgewassen (sla,andijvie),
maarmeerdandevruchtgroenten (komkommer,tomaat).Snijboonbevattegemiddeld 0,22mmolNOo-Npergdrogestof,bloemkool0,17mmol.
Vantweebemestingsproefveldenmetradijsenrettichwerdeninaprilmonstersverzameld.Doordatdeuitgangstoestandvanhetproefveldtehoogwas,
reageerdendegewassenquaopbrengst inhetalgemeennegatiefopdebemesting
Deverschilleninnitraatgehaltenwarenookgeringofafwezig.Radijsbevatte
gemiddeld 1,67mmolNO3-Npergdrogestof inhetloofen0,99mmolindeknol
Rettichbevatte 1,65mmolNO3-Npergdrogestof inhetloofen1,51mmolinde
wortel.

Sla op

voedingsoplossing

Slawerdgeteeldopvoedingsoplossing (rondpompprincipe).Gewerktwerdmet
tweecultivars,teweten 'Amandaplus'en 'Ravel',enmeteenoplossingvan
Nutriflora-Tpluskalksalpeter,vanbeide 1gper1.Dooreenverschillend
aantalwekenvoordeoogstdekalksalpeteruitdevoedingsoplossingwegte
latenwerdgetrachthetnitraatgehalte inhetgewasteverlagen.Erwerdop
5decembergeoogst.Deresultatenzijnhieronderweergegeven.

weken
zonder
stikstof

0
1
2
3

'Amanda plus t

'Ravel'

kropgewicht
mg

mmol NOo-N per
gdroges tof

kropgewicht
xng

mmolNO3-Nper
gdrogestof

130
133
125
121

1,49
1,40
1,26
0,84

106
106
98
93

1,39
1,46
1,19
0,76

Hetblijktdathetmogelijkishetnitraatgehalteinslaomlaagtebrengen
doordestikstofuitdevoedingsoplossinggedurendeenkelewekenvoordeoogst
wegtelaten;hierbijgaatookdeproduktieachteruit,zijhetinminder
sterkemate.Opdevoedingsoplossing zonderkalksalpeterdedenzichverbrandingsverschijnselenvoor.Hetlijktaannemelijkdateentekortaankalk,ontstaandoorhetweglatenvandekalksalpeter,hiervoorverantwoordelijkmoet
wordengesteld.
Meteenandereopstellingwerddeproef inhetvroegevoorjaarherhaald.De
oogstdatumwas23maartendegebruiktecultivarswaren 'Miranda'en'DeciMinor'.Deresultatenwarenalsvolgt.
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'Miranda'

'Deci-Minor'

kropgewicht
ing.

mmolNO3-Nper
gdrogestof

kropgewicht
ing

mmolNO^-Nper
gdrogestof

309
246
222
196

1,21
0,42
0,17
0,08

335
268
220
205

1,21
0,42
0,17
0,14

Indezeproefluktehethetnitraatgehalteaanzienlijkteverlagen,maar
ditgingtenkostevaneengrootverliesaanopbrengst.Verderlijktheterop
datdeperiodegedurendewelkedestikstofmoetwordenweggelatenindewinter (langzamegroei)langiseninhetvoorjaar (toenameingroeisnelheid)
kortermoetzijn.

B. Verschenen

publikaties

J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs,1979.Eenlateherfstteelt
vanslaopsteenwolmetdiverseNH^-concentratiesindevoedingsoplossing.
Proefstn.Tuinb.onderGlas,Naaldwijk,InternRapp.1,4pp.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs,1979.ProefmetN-serveals
nitrificatieremmerbijdeteeltvanslaonderglas.Proefstn.Tuinb.onder
Glas,Naaldwijk,InternRapp.2,3pp.
J.P.N.L.RoordavanEysingaenM.Q.vanderMeijs,1979.Beïnvloedingvanhet
nitraatgehaltevandeindewintergeteeldsladoordezeopwatercultuur
enigetijdgeenstikstof tegeven.Proefstn.Tuinb.onderGlas,Naaldwijk,
InternRapp.5,5pp.
J.P.N.L.RoordavanEysinga,R.H.M.MaaswinkelenM.Q.vanderMeijs,1979.
Hetnitraatgehaltevanenkelerassenijsbergslageteeldonderglas.Proefstn.Tuinb.onderGlas,Naaldwijk,InternRapp.45,3pp.

C. Werkplan 1980
UitvoeringvanproevenmetvooralN-servealsnitrificatieremmer.
Telenvanslaopvoedingsoplossing,waarinnitraatnaenigetijdwordtweggelaten.
Bestuderingvandeliteratuur.
Verslaggeving.
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A. Verslag over 1979
OmdeoptimalepHbijteeltvan Erica en Calluna opzandgrondvasttestellen
endeinvloedvaneentuinturfgifttebepalen,isin1979eenproefopgezet
waarbijdebehandelingenbestaanuitallecombinatiesvanzesverschillende
pH's (beoogdwerd intestellenpH-KCl3,00-3,75-4,50-5,25-6,00 en6,75),met
aldanniet8m^.are"'aantuinturfdoorgewerkt indelaag0-20cm.Omeenindruktekrijgenomtrentmogelijkverschil inreactietussendiversesoorten
zijndevolgendecultivarsgekozen: Calluna vulgaris 'CarmenJ,Erica
tetralix
'ConUnderwood', Erica carnea 'KingGeorge'en Erica cinerea 'CD.Eason'.
Bijeenstandbeoordelingvan 15oktoberblekenaldegenoemdegewassende
bestegroeitevertonenbijpH-KCl4,5,onafhankelijkoferaldanniettuinturfwastoegediend. E. tetralix
'ConUnderwood'en E. carnea 'KingGeorge'
werdenminder inhungroeigeremddoorhogerepH'sdandebeideandererassen.
Ineentweedeveldproefopdezelfdezandgrondwerdenallecombinatiesvan
tweevochtregimesmet4tuinturfgiftenentweewijzenvantoedienenvande
tuinturfopgenomenomnategaanofhetgroeibevorderendeeffectvandetuinturfookvalttebereikendoorhetgewaszogoedmogelijkvanwatertevoorx

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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zien.Devochtregimeswarenaldanniet 15mmwater toedienen zodradepFwas
opgelopentot2,5endetuinturfgiften0,2,Aen8nr.are-'.Hettoedienen
vandetuinturf gebeurdealslaagopdegrondofingewerkt doordegrondin
de laag0-20 cm.
Bijeenstandbeoordeling op18oktoberbleekbijdetweegeteelde gewassen,
Calluna vulgaris 'Carmen'en Erica cinerea 'CD.Eason',deinvloedvandeberegeningendevormvaninwerkenvrij gering,maarerwaseenduidelijkepositievereactieopdetuinturf:dezewashetsterkstinhettrajectvan0tot
4m^.are-!.Hierbijwordt opgemerktdater,doordenatteweersomstandigheden
inditproefjaar slechtseengering aantalkerenisberegend.
Ineenviertalpotproeven is,doorhetinstellenvantrappen,getrachtde
optimalepH,N-,P-enK-giftbij teeltvanheideinpotvasttestellen.
Geteeldwerdendezelfdevier gewassenalsdiehierboven genoemd zijnvoor de
pH-tuinturf-proef.DeindrukbestaatdatalleendeplantenbijdelaagsteN-,
P-enK-trap slechterwarendanderest,maareendefinitiefbeeldkanpas
wordenverkregen zodrahetbeschikbare cijfermateriaalisverwerkt.
B. Verschenen

publikaties

H.Niers,1979.DeinvloedvanpH,tuinturf-enMg-giftbijdeteeltvan
Callunavulgaris 'Carmen'en'Cuprea'opzandgrond.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota 62,24pp.
C. Werkplan 1980
Herhalingvandeinhetverslag over 1979genoemdedrieproeven.
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B.Verschenen publikaties
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A. Verslag over 1979
Eenpotproefmetsnijmais,waarinbemestingmetborax (15kg/ha)werdvergelekenmetbespuiting (2kg/haManeltra-borium;bij20cm,bij40cmofbeide
malen)op5zandgronden (B-water 0,13-0,29mg/kg)heeft geenduidelijkeresultatenopgeleverd,aangezien geenduidelijke reactieopBoptrad.
Eenpotproefmetdezelfde opzetvoor suikerbieten toondeaandatbespuiting
metManeltra-borium enigewekenvóórhetoptredenvanhartrothetgewasgezond
hield, terwijlbijuitstelvandebespuiting,tot1à2wekennadatdeeerste
symptomen zichmanifesteerden,nietvolledig herstel optrad.Ertradenmaar
lichteverschijnselenvanhartrotopindebiet.
B.C. Werkplan 1980
Herhalingvanbeideproevenineenietsgewijzigde opzet.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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A. Verslag over 1979
Hetdoelvanditprojectisomdemogelijkhedenvanboomteeltopsteenwolna
tegaan.Eendergelijketeeltzouexportvanboomkwekerijgewassennaarlanden
diegeenproduktenmetaanhangendegrondwillenimporterenmogelijkkunnen
maken.
Uitproeveninvoorgaandejarenisgeblekendathetheelgoedmogelijkis
omopsteenwolboomteelttebedrijven.Omnategaanofhetmogelijkisde
meststofgiftbeteropdebehoeftevandeplantaftestemmen,isin1979voor
eenproefopzetgekozenwaarbijalszesbehandelingendecombinatiesvandrie
vormenvanconcentratiefluctuatievandevoedingsoplossingmettweevormen
vanN-bemesting aanwezigwaren.Naasthetdruppelenmeteenvoedingsoplossing
van"standaardconcentratie" (0,833gNutriflora-t+1gkalksalpeterperliter
gedemineraliseerdwater)warenbehandelingenopgenomen,waarinmetverlaagde
concentratie inhetbeginvanhetgroeiseizoenrespectievelijkmetverhoogde
concentratiemiddeninhetgroeiseizoenwerdgedruppeld.DehelftvandeplantenontvingalleNindevormvanNO3 - ,bijdeanderehelftwerdbijna5%van
deNalsNH, enderestalsNO~toegediend.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Alsproefplant isgenomen Acer saachxrinum 'Pyramidale'diewerd geteeldop
6-liter steenwolblokken,waaraandevoedingsoplossingviahetCamerondruppelsysteemwerd toegediend.
Uit tabel321-1blijktdatbijalleNalsNOß"tijdenshetgehelegroeiseizoen"standaardconcentratie"of inhetbeginervaneenverlaagde concentratie
eenslechterresultaatgeeftdaneender4anderebehandelingen,waartussende
verschillenvrijgering zijn.Degrootste stamlengteenhetmeestedrooggewicht
zijnbereiktmet5%vandeNalsNH^ + eneenverhoogdeconcentratieinhetmiddenvanhetgroeiseizoen.Hierbij isde stamdikteechter ietsgeringerdanbij
dezelfdeN-vormen"standaardconcentratie".
TABEL321-1.Deinvloedvandebehandelingenopde stamvan Aoev
'Pyramidale'.
Behandeling
N-vorniD
+
NH.
4

Concentratie-^)
fluctuatie
\

1

H

N03

i

1

U

aachart-num

lengte
2okt.
(cm)

dikte
2okt.
(mm)

drooggewicht
24okt.
(g)

drogestof
24okt.

154,4
159,6
160,8
132,1
134,8
148,3

14,3
14,8
14,5
13,8
14,1
14,4

61,1
67,1
70,2
44,5
49,7
60,5

46,4
46,3
46,6
45,0
45,4
45,5

+
+
NH.
4 = 5%vandeNalsNH. ,derest
4 alsN O "
N0 3 =alleNalsNO

3

2) 1="standaardconcentratie"
\=verlaagdeconcentratie inhetbeginvanhetgroeiseizoen
1\=verhoogdeconcentratie inhetmiddenvanhetgroeiseizoen
B.C. Werkplan 1980
Herhalingvandeproef.Bovendienteeltvanviercultivarsbijverhoogdeconcentratie inhetmiddenvanhetgroeiseizoenendeNalsN0ß~of5%vandeN
alsNH, enderestalsNO3.

(%)
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B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
Deresultatenvanvoorgaand onderzoeknaardegevolgenvanverkleiningvanhet
bewortelbaar volume-endaarmeevantotaalworteloppervlak-voordegroeivan
deplant gevenaandatbij tomaat enkomkommerdefactorwaterhetsnelstlimiterend wordt.Druksommetingen,verrichtmethetdoel informatieteverkrijgen
overweerstanden tegenwatertransportindewortel,gaveneenvariabel beeld.
Het afgelopenjaariseenexperiment uitgevoerdmettomaatenkomkommermet
hetdoelnategaanofdezevariabiliteit veroorzaakt wordtdooreendagritme.
Deresultaten,voorzover bekend,wijzennietdirectopeendergelijkeperiodiciteit.
Aanditexperimentismeegewerkt doorK.Dijkshoorn, stagiairHLS,Dordrecht.
B. Versahenen

publikaties

M.vanNoordwijk, 1979.Fysischeenchemische eigenschappenvansteenwolals
substraatvoorplantenteeltzonder aarde. Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota73.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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C. Werkplan 1980
Verdere afwerking van hetmateriaal,verwerking vande gegevens en zomogelijk
rapportering daarvan.
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Meetmethodenencriteriavoorheteffect
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Projectleider
Overigemedewerkers
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Instelling
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cat.I
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mndg

Aanvankelijkeraminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg
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Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting
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A. Verslag over 1979
Standaardgrond
OphetinstituutsterreinwerdhetproefveldIB2495aangelegd.Deeigenschappenvandeinditproefveld ingebrachtezandgrondvoldoenbeteraandeeisen
vooreenstandaardgrond dandievanIB2437.

Biomassabepalingen
Omeeninzichttekrijgen indeseizoenschommelingen indebiomassaingrond,
werdenperiodiekbiomassabepalingen gedaan.BehalvedemethodevanJenkinson
werdookdemethodevanAndersonenDomschgebruiktvoorbiomassabepaling.
Laatstgenoemdemethodeberustopdebiomassaberekening uithetzuurstofverbruiknatoedieningvanglucoseaande grondenisveelminder tijdrovend.De
variaties inzuurstofverbruikblekendermategrootendaarop afgaandedeschommelingenindegroottevandebiomassazoextreemdataandebetrouwbaarheid
vandebepalingengetwijfeldwordt.Degevolgdewerkwijzedientnadertewordenbestudeerd.

x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Adenosinetrifosfaat (ATP)iseenenergierijkeverbinding,dieeencentrale
rolspeeltindestofwisselingvanlevendeorganismen.OokdoorhetATP-gehaltevangrondtebepalenkunnenweeenmaatinhandenkrijgenvoordegrootte/
activiteitvandelevendemicrobiëlebiomassa indiegrond.Eenhiervoorop
demarktzijnd apparataat isdooronsgetoetst.Deresultaten zijnzodanig
datdezeapparatuur isbesteld.

Grondontsmetting in het laboratorium
InoverlegmetLeistra (IOB)werdbeslotendemethodevangrondontsmetting
metfumigantiainhet laboratoriumtewijzigen.Inplaatsvangrondblootte
stellen,ingeslotenglazenvaten,aanmetfumigantverzadigde luchtwordtde
ontsmettingnuuitgevoerddoorhetmiddel teinjectereningrondinMitscherlich-potten.Defumigantwordtopca.2/3dieptevandepotin 14prikkengelijkelijkoverhetoppervlakverdeeld ingebracht.Alsdoseringwerdgekozen
depraktijkdosis enhettienvoudigehiervan.Nadeontsmettingwordendepottenafgedektmeteenlekbakengedurende5dagenbij20°Cbewaard.Hierna
wordendelekbakkenverwijderdendegrondgoedlosgemaaktomdefumigantte
latenverdwijnen.Geziendeindevolgendeparagrafenbeschreveneffecten
wordtvoortaanalshoogstedoseringhetvijfvoudvandepraktijkdosisgenomen.

Zuurstofverbruik na ontsmetting en toevoeging van substraat
Grondontsmetting inhetlaboratoriummetTeloneIenmetamnatriumleidde,behalvebijde 10-voudigedoseringmetamnatrium inzandgrond,toteenhoger
zuurstofverbruiknatoedieningvanglucose.Ditkanwordenverklaarduithet
aanbodaansubstraat indevormvangedodebiomassa.Hetgeringezuurstofverbruiknaontsmettingvandezandgrondmetde 10-voudigedosismetamnatrium
indiceerteen (te)vergaandesterilisatie.
Andersdanbijglucosewasnatoedieningvanluzernemeelhetzuurstofverbruikvandeontsmettegrond,behalvebijdepraktijkdosisTeloneI,lager
danvandeniet-ontsmettegrond,vooralbijdezandgrond.Gezienhetvoorgaandewijstditopeen,zijhetwellicht tijdelijke,verminderdeafbraakvan
hetluzernemeel.

Stikstofmineralisatie
Eengeringestijgingvanhetmineraalstikstofniveauwerdwaargenomenna
grondontsmettingmetTeloneIinhetlaboratoriumalsgevolgvanmineralisatievangedodebiomassa.Werdluzernemeeltoegevoegd,danbleekna6weken
incubatiedehoeveelheidmineralestikstof indeontsmettegrondlagerte
zijn.Hetoptredenvaneenmineraal-Nflushalsgevolgvaneensnellemineralisatievangedodebiomassakanbijkortdurendeincubatieproeveneenverminderingvanmineralisatievanluzernemeelversluieren.Het isdaaromaantebevelendemineralisatietenminste4wekentevervolgen.

Nitrifiaatie
Denitraatvormingwerdvervolgdnatoedieningvanammoniumsulfaat aanwelen
nietontsmettegrond.BijdepraktijkdosesTeloneIenmetamnatriumbleekin
zandgrond denitrificatienaca.3resp.4wekenweeroppeiltezijn;in
zavelgrond duurdeditca.3resp.2weken.Naontsmettingmetde 10-voudige
dosisvanbeidemiddelenbleekna 10wekeninbeidegrondennoggeennitraatvormingplaats tevinden (Fig.323-1).Opmerkelijk indeze(laboratorium)proefwasdatinzandgrond,onafhankelijkvanhetherstelvandenitrificatie,
demineralisatiegewoondoorging terwijlindezavelgrondherstelvanmineralisatiesamenvielmetherstelvannitrificatie.
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Fig.323-1.Nitrificatieenmineralisatienaontsmettingvaneenzavelgrond
metTeloneI (T)enmethamnatrium (M)onderlaboratoriumomstandigheden.
Devraagreesinhoeverredetijdsduurvannitrificatie-achterstandbruikbaar isalsmaatvoorheteffectvanmiddelenopmicroorganismen.Omdat
chloroformeen"alles"-dodendmiddelisontstondhet ideeomdezetijdsduur
temetenbijmengsels vanchloroform-behandeldegrondenonbehandeldegrond
in verschillendemengverhoudingen.Het lethaaleffectvaneenmiddel zoumen
danineenpercentagevandatvaneen"alles"-doderkunnenuitdrukken. (Inmet
chloroformbehandelde grondwerd geennitraatvormingwaargenomen).Deresultatenm.b.t.denitraatvorming indegrondmengselswarenzeeropmerkelijk.De
achterstandvandenitrificatiebleek ingrondmengselswaarinhetaandeelaan
metchloroformbehandeldegrondopliepvan 10-80%,voorzand-enzavelgrond
van6tot 12resp.van3tot9wekenoptelopen.Nadebehandelingwerdde
grondverscheidenemalengeëvacueerd omdechloroformkwijtteraken.Hetis
nietaannemelijkdateeneventueelachtergebleven spoor chloroformnogeen
dergelijkeremming teweegzoukunnenbrengen.Misschienmoetderemmingworden
toegeschreven aanstoffen,vrijgekomenuitgedodebiomassa(microbiëel
"lijkengif"),diezichdankennelijk gemakkelijkverspreiden doordegrond.
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Ongeachthetgeremdzijnvandenitrificatieinzandgrondbleekdemineralisatiegewoondoortegaan,ditintegenstelling totdezavelgrondwaarinhet
geremdzijnvandenitrificatiesamengingmeteengeremdzijnvandemineralisatie.Onderzoeknaardeoorzaakvandezeremmingennaarhetverschilin
gedragvanbeidegrondsoorten isgewenst.

Vrease-aativiteit
Deureumbepalingmetdeautoanalyzer doorhetCentraalLaboratoriumisnauwkeurigenbetrouwbaar gebleken.Hierdoorkaneengroteraantalbepalingen
wordenuitgevoerddanvoorheenmetdehand.BijzandgrondIB620(pH-water=
5,2)namdehydrolysesnelheidvantoegevoegdureumtoemetdetijd.Doorde
hydrolysestijgtdepHendaarmeedereactiesnelheid.De snelheidsverhoging
doorpH-stijgingisdaarbijdusgroterdandesnelheidsverlagingdoorhetafnamenvandeureumconcentratie.Indepraktijkkanditbetekenendatinzure
grondendeureum-hydrolysesnellerkanverlopendanmenopbasisvandepH
vandiegrondverwacht.
Heteffectvangrondontsmetting inhetlaboratorium (nogvolgensdeoude
methode)opdeurease-activiteitvandezand-enzavelgrond isverdervervolge
metdetijd.Eénjaarnabehandelingvandezavelgrondmetmetamnatriumof
metTeloneIIisdeureaseactiviteitnogsteedslagerdanindeonbehandeldecontrole;bijdelaagstedoseringen ishetverschilnogmaargering.265
dagennabehandelingvandezandgrondmetmetamnatrium isdeurease-activiteit
bijalledoseringenca.20%lagerdanbijdeonbehandeldecontrole.Gebleken
isdatdeactiviteitvanonbehandeldegrondnalangetijdbewareneveneens
sterkkandalen,hetzijdoorpH-daling (bijzand),hetzijdoor (her-)bevochtigenvanzavelenbewareninkleineporties.
Van4herbiciden isheteffectnagegaanopdeurease-activiteit doorzetoe
tevoegenaandeureumoplossingineenconcentratievan50mg/l.Demiddelen
kunnenzodoendeslechtsgedurendedetijdsduurvandeactiviteitsbepaling
(variërendvan 1tot48uur)inwerkenopurease,weliswaarbijeentemperatuurvan30°C.DeherbicidenChloridazon,LinuronenProphamhaddengeen
duidelijkeffectopdeurease-activiteit.HetherbicideDinosebgafwellagere
uitkomsten,inzandsterkerdaninzavel,hetduidelijkstbijdelangste
incubatietijden (16uurvoor zanden48uurvoor zavel).

Vergelijking

van nitrificatie

onder veld- en

laboratoritonomstandigheden

Deperiodewaarineenbepaaldehoeveelheid ammoniumstikstoftotnitraat
werd geoxideerd ingrondonderveldomstandigheden (mei)was3wekenlanger
danindezelfdezandgrondgeplaatstbij20°Cinhetlaboratorium.Ingrond
vaneenPD-proefveldteSpier,waarsinds20jaarjaarlijksmetresp.600en
3001DDperhawordtontsmet,bleekhetnitraatniveauonderveldomstandighedenniethetniveauvandeonbehandeldegrondtehalen.Geplaatstbij20°C
bleek alleendelaagstedoseringna 18wekenhetnitraatniveauvandeonbehandeldetehebbenbereikt,terwijlditbijdehoogstedoseringna31weken
nogniethetgevalwas.Inhetobjectwaarelketweejaarmet6001perha
wordtontsmet,bereiktehetnitraatniveauonderveldomstandighedenniethet
niveauvandeonbehandelde;onderlaboratoriumomstandighedenpasna9weken.
Frequenteontsmettingvandezezandgrond leidtblijkbaar totonvolledigherstelvandenitrificatiegedurendehetgroeiseizoen.

Onderzoek op proefvelden

van de Stichting

Bodemziekten

Periodiekwerddeurease-activiteit ingrondgemetenvanverschillendeobjectenvanhetmeerjarigontsmettingsproefveldKB 160inRolde.Dehoogstewaardevandeurease-activiteitwerdgevondeninhetvoorjaaraanhetbeginvan
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hetgroeiseizoengevolgddooreengeringedaling.Verschilleninactiviteit
gedurendehetseizoenperobjectwarengering.Grondontsmettingmetmetamnatriumresulteerdeineenlagereurease-activiteit.Heteffectwasgroternaarmatevakerenmethogeredosiswasontsmet.IndevergelijkbareDD-objecten
bleekalleeninhetjaarlijksmetdehoogstedosis (5001.ha~')ontsmette
objecteengeringeverminderingvandeurease-activiteitoptetreden,terwijl
indeoverigeobjecteneenverhogingvandeurease-activiteitwerdgevonden.
Stikstofmineralisatie,nitrificatieenurease-activiteitwerdengemetenin
zandgrondvanproefveldAZ2inOdoorn,waarsinds 1972jaarlijksmetverschil
lendehoeveelhedenDDeengrondontsmetting heeftplaatsgevonden.Gewasopbrengstenvanaardappelen incontinuteeltwerdenbepaalddoordeStichtingBodemziekten.
1DD

N-min

A250
B375
C500
D625
E750

23
26
22
18
18

nitrif.
52%
55%
54%
36%
38%

u.a.
3,9
4,3
3,5
3,6
3,6

opbrengst
34.000kg
37.700kg
25.000kg
22.300kg
27.000kg

=mineralisatie inmgNperkggrondgedurende6wekenincubatiebij
30°C;
=
percentage
vandetoegevoegdeammoniumstikstofdatwerdgenitrifinitrif.
ceerd in5weken;
. . .
— l — l
u.a.
=urease-activiteit m ugureum-N .uur .g drogegrond
(Doordecontinuteeltvanaardappelenmoesteenobjectwaargeenontsmetting
heeftplaatsgehad,ontbreken.)
Jaarlijkseontsmetting,vooralbijhogeredosis,leidttotverminderingvan
biologischeactiviteit.Ofdehiermeegepaardgaandeopbrengstvermindering
hetgevolgisvanverminderdebiologischeactiviteit isnogdevraag.Toxisch
effectvanresiduenisnietuitgesloten.
N-min

B.-

C. Werkplan 1980
Onderzoekopgevoeligheidvanmicroorganismen inafhankelijkheidvanjaargetijdevoorgrondontsmetting.
Onderzoekomtrentdeinvloedvandewinteropdebiologischeactiviteitin
grond.
Onderzoeknaardeoorzaakvannitrificatieremmingingrondmengselsvanmet
chloroformbehandeldeenonbehandeldegrond.
Onderzoeknaardegeschiktheidvandenitrificatiealsgraadmetervooreffec
tenvanbestrijdingsmiddelenopmicroorganismen.
Onderzoeknaareffectenvanmiddelenopdenitrogenase-activiteit alsmaat
voorbiologische stikstoffixatiem.b.v.deacetyleenreductiemethode.
Verdereevaluatievandebepalingenvanurease-activiteit enATP-gehaltein
grondalsindicatorenvoorneveneffectenvanbestrijdingsmiddelen.
Nagegaanofdeenzymatischesplitsingvanacetanilide ingrondgeremdwordt
doorgrondontsmetting enofditaanwijzingenkan gevenovereventueleremmingvandeafbraakvansommigeherbiciden.

PROJECTVERSLAG 1979

Instelling

IB

Registratienummer

7218

Projectnummer

324

Projecttitel
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dr.H.vanDijk

Projectleider

dr.H.vanDijk
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ir.G.Lebbink,drs.H.G.vanFaassen
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1981
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cat.I
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A. Verslag over 1979
InhetverbandvandesubgroepM (Milieu}vandeCommissievoorFytofarmacie
werdendiversebestrijdingsmiddelenbeoordeeld aandehandvanhetnieuweaanvraagformuliervoortoelatingvandebestrijdingsmiddelen.Ininternationaal
verbandwerddediscussieovermeetmethodenentolerantiegrenzenvoorneveneffectenvanbestrijdingsmiddelenopdebodembiosfeervoortgezet,o.a.opeen
inEngeland gehoudenworkshop.
Opinstigatieenmetfinanciële steunvanhetMinisterievanVoMilwerdeen
nieuwproject (348)geëntameerdoverde"invloedvanchemischegrondontsmettingopdepersistentievananderebestrijdingsmiddelenindegrond".
Vooreenverslagoverhetonderzoeknaareffectenvanenkelegrondontsmettingsmiddelenopdemetabolischeactiviteitvandegrondwordtverwezennaar
datvanproject323.

x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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C. Werkplan 1980
Ookin 1980zalaanhetwerkindesubgroepMvandeCommissievoorFytofarmaciewordendeelgenomen.
IngrondmonstersvanenkeleveeljarigeproefveldenvandeStichtingBodemziekten,waaro.a.grondontsmettingmet 1,3-dichloorpropeenistoegepast,zullentotaal-chloorbepalingenwordenuitgevoerd omdeaccumulatievan"bound
residues"nategaan.
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Contactenmetdetuinbouwvoorlichtingsdienstm.b.t.bodem-enbemestingsaangelegenheden

Contactpersoon

ing.A. Das

Projectleider

ing.A. Das
-

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

doorlopend

Aanvankelijke afsluitingstijdstip
cat.Ill
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
DevergaderingenophetCADBodemaangelegenhedenindeTuinbouwendebijeenkomstenvandeBodemkundige SpecialistenindeTuinbouwwerdenbijgewoond.
VerzorgingvandestandenleggingvancontactenvanIB-onderzoekersmetde
uitvoerende instantiesvanhetbezoekerscentrumDLOblijvendeaandachtvragen.
Aandachtwerd geschonkenaandeinzendingvanhetIBi.v.m.deopeningvan
hetkassencomplex bijhetLBOinLisse.
B.C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetcontact.

x

'Doorhalenwatnietvantoepassingi

s.
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Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Appel. Hoewelhetonderzoekzichoverwegendrichtopeenanalysevandereactievantweeappelrassenopdruppelbevloeiinginverschillendeperioden,
wordenookwaarnemingenverrichtdiebeogenhetinzichtteverbeterenover
devochthuishouding ineenboomgaard enderelatietussenweersomstandigheden
endeuitdrogingvandegrond.Doelishetadviesvoorberegenenofdruppelen
indefruitteelteenbeterebasisteverschaffen.Metnamehetopstellenvan
eenvochtbalans opbasisvanvochtvoorraad,aanvulling (grondwater,neerslag,
kunstmatigetoevoer)enverbruik iseeningewikkelde zaak.Vochtbehoeftebij
hetaanslaanenvestigenvanjonge,pasgeplantebomen,invloedvanleeftijd
enplantdichtheid,vruchtdrachtenondergroeiopdevochtbehoefte,interceptievanneerslag,efficiëntievanberegenings-enbedruppelingswater eneen
vanhetvrijeveldafwijkendeverdampingzijnvoorboomgaardenkarakteristiekeelementenwaarovernogveelteweinigbekendis.
Detweeevaporimeters,modelICW,werdenditjaarvlaknaastelkaaropgesteld ineenrij5-jarigebomenvanhetdruppelbevloeiingsproefveld opperceel7,enwelterhoogtevandetoppenvandebomen (1,70m)enruimboven
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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hetgewas (3,20m). Doorlekkage,vervuilingenderhalveonbetrouwbareweergavevandeverdamping zijndemetingentotaugustusgrotendeelsonbruikbaargebleken.Voorlatereperiodenwerdvastgesteld datdeverdampingop 1,70meter
hoogtegemiddeld 84%vandieop3,20mbedroegterwijldelaatstegemiddeld
ca.90%vandeinWestmaasinhetvrijeveldgemetenverdampingaanwees.
Voornauwkeurigergegevenszalhetonderzoek moetenwordenvoortgezetoptwee
dichterbijelkaargelegenplaatseninenbuitendeboomgaard.
Opgroteschaalisdeuitdrogingvandegrondweervervolgddoormiddelvan
tensiometerwaarnemingen.Opdiverseplaatsensteedsop25cmdiepteingegraven
tensiometerswerdenminofmeerregelmatig,aanvankelijkvooraldooreenstagiairvandeHTSte's-Hertogenbosch,afgelezen.Bijappelbetrofditruim90
tensiometers.Daarnaastzijndoordeafdelingkleinfruitnogruim50tensiometersgebruiktvoordebesturingvanwatergiften intweeproevenoverdruppelbevloeiingbijframboosenrodebes.Uitdewaarnemingenbijappelwerdhet
volgendegeconcludeerd: 1.Alsgevolgvanhetnattevoorjaarbegonnendetensiometerspasna20junioptelopen.Daarnableefdegrondalthansop25cm
dieptevrijwelconstanttot25augustusdroog.2.Op50cmnoordelijkenvooraloostelijkvandestamlopentensiometersbijuitdroging snelleropendalen
bijregenvallangzamerdantenzuidenentenwestenvandestam.3.Indichte
beplantingen (proefopperceel22metSchonevanBoskoop)droogtdegrondsnelleruitenwordtlangzamerbevochtigd,daninwijde.4.Indruppelplekken,als
gevolgvandichterebeworteling,lopentensiometersbijuitdrogingvanafveldcapaciteit,eninperiodendaternietwordtgedruppeld,snelleropdanelders
Indezeproefoverdruppelbevloeiingopperceel7isdeberekeningvandewatergiftentenopzichtevandebeidevoorgaandejareningrijpend gewijzigddoor
bijhetopstellenvandewaterbalansvoordevruchtbomendeneerslagslechts
voordehelftmeetetellen.Ditgebeurdeopgrondvandeoverwegingdatneerslag,opdegrasstrookgevallen,nietbijdraagt totdevochtvoorzieningvande
boom,behalvebijzwareregen.Daarnaast issprakevanenigeinterceptievan
regendoorboombladeren.Alsgevolgvandezegewijzigdeberekening zijndewatergiftenindezeproefsterkverhoogd.Hetvolgendeoverzichtgeefteenindrukvandegemiddeldedagelijksewatergifteninl/boomoverdedrieproefperiodenI (1mei-15juni),II (15juni- 1aug.)enIII (1aug.- 15september]):
I
1976
1977
1978
1979

0
4,8
4,6
0

II

24
14,5

3,8
9,6

III

24
5,1
4,6
13,1

Deproefwerd in 1975geplant.Dedruppelinstallatiekwamin 1976pasinperiodeIIgereed.PeriodenIIenIIIwaren in 1979vrijkoelennietuitgesproken
droog.Deopbrengstresultaten indezeproef lietenvoor 1979eenzwakpositief
druppeleffect zienwaarbijdeindrukwerdgewektdatersprakeisgeweestvan
eeninteractiemetdekalibemesting (project 216),zoalsdevolgendegegevens
suggereren:
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Behandeling
water
II

+
+

+
+

III

+
+

K

kg/boom 1979
Cox'sO.P.
12,6
13,6
13,6
15,1

Scho vanBoskoop
Schone
23,0
25,1
23,5
27,8

Dekansbestaatdusdathetgunstigeeffectvanwatergevenookindeoverige
vierhiernietweergegevendruppelcombinatiesvooreendeelbestaatuitverbeteringvandeopnamevankunstmest-kali,aangezienbijdezeobjectenoveral
sederthetbeginvandeproefjaarlijksmet300kgK2Operhaisbemest.Het
betrefteenoorspronkelijknogalkaliarmperceel.Ookuitdebladanalyseis
geblekendatdruppelbevloeiing,dieopzichaldekaliopnameverbetert,het
effectvandebemestingmetkaliversterkt.
Uitperiodiekevruchtgroei-metingeninnietenwelbedruppeldeveldjesCox's
OrangePippinkonindezeproefoverigensgeenpositiefeffectvanwatergevenopdevruchtgroottewordenvastgesteld.Ditwasevenminhetgevalbijde
oogstanalyse (gemiddeldvruchtgewicht)zodatdeopbrengstverschillen tendele
opna-effectenviaverbeterdegroeiinvoorgaandejarenzullenberusten.
Tenslottemoetennogtweeonderzoekingeninditproefveldwordenvermeld.
Deinterceptievanregendoordebebladerdekroonvandeboomisnagegaanbij
SchonevanBoskoop,doorvanca.40regendagenof-buienhetneerslagpatroon
ronddestamenopdegrasbaannategaan.Plekkentergroottevanongeveer
0,4m bleken 10-20%minderneerslagteontvangendanelders.Dezelagenten
N-0vandestam.Detotaleinterceptieopdegeheleboomstrook (50%vande
boomgaardoppervlakte) bedroegbijdezevijfjarigenognietgeheelvolgroeide
maarwelgrootbladigebomenca.4%.Tevermeldenvaltookdatvrijveelwater
langsdestamafdruipt.
Het tweedeonderzoekbetrofwortelopnameaanprofielwandentot60cmdiepte
inderijrichtingmiddentussensteeds tweebomen.Onderdruppelplekkenen
terbreedtevanca.60cmwerdenhogerewortelconcentraties aangetroffendan
opovereenkomstigeonbedruppeldeplekken.Deverschillennamentoenaarmate
meerenvooralindelatereperiodenIIenIIIwasgedruppeld.Bijdebehandeling+++washetverschilinwortelconcentratiemiddenonderhetdruppelpunt
hetduidelijkst,nl.60%meerwortelsdunnerdan2mm.
B.-

C. Werkplan 1980
Voortzettingvandediverseprojectonderdelen.

PROJECTVERSLAG 19 79
Instelling

IB

Registratienummer

7231

Projectnummer

328

Projecttitel

Ontsluiting van de grond doorwortelstelselsbijverschillen inverdelingspatroon

Contactpersoon
Projectleider
Overige medewerkers

drs.M. van Noordwijk
ir.A. de Jager,J. Flpris,G. Brouwer,
B.J. Merema

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

x)
'Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
kïaXHÏ&XXIÏXX!ŒXyj[§^

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

A. Verslag o-oer 1979
In een experiment met Engels raaigras zijn zowel deworteldichtheid (2rassen
met verschillende intrinsieke scheut/wortel verhoudingen) alshet P-aanbod gevarieerd omna te gaanhoe dezeparameters deP-opname beïnvloeden enhetbestaandemodel (DeWilligen enVanNoordwijk, IB-Rapp. 19-78) te toetsen.De
resultaten staannogniet volledig terbeschikking.
Naar aanleiding vanhet fosfaatmodel kwam debehoefte naarvoren aanmeer
informatie omtrent inhet veld voorkomendeworteldichtheden. Langs driewegen
wordt momenteel hieraan gewerkt,nl.:
1)bewerkenvan oudere gegevens,verzameld door Schuurman.Daarbijwordt gepoogd gewichtsgegevens omterekenennaarlengte-eenhedenopbasisvanbewaard gebleven detailwortels,waaraan de lengte/gewichtsverhouding kanwordenbepaald. Eenhandicap isdaarbij dat de (niet representatieve) gaafste
wortels als detail zijn achtergebleven.
2)verzamelen van gegevens inhetveld.Vooral aan aardappel is een aantal
gegevens verzameld,waarvan een deelbinnenkort samengevat kanworden.
3)verzamelen van gegevens uit de literatuur.
^Doorhalenwatniet van toepassingis.
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De indruk bestaat dat u i t een l i t e r a t u u r s t u d i e die momenteel in volle gang i s ,
het s n e l s t een breed overzichtkan worden verkregen van bewortelingsdichtheden
van verschillende gewassen op verschillende gronden in de loop van een seizoen
en in afhankelijkheid van een aantal factoren zoals bodemdichtheid (penetrometerweerstand), vochtgehalte (zoals beïnvloed door beregening, i r r i g a t i e ) en
plantdichtheid.
B. -

C. Werkplan 1980
1)Zodra alle gegevens betreffende het onderA vermelde experiment bekend zijn
kunnen deze verwerkt worden en leiden tot eenrapport.
2)In eenbuizenproef zalvoor drie grassoorten, Poa trivalis^
Agrostis
stolonifera
en Lolium perenne, worden nagegaan of demet name in 1974opgetredenwortelbeschadiging (Prins e.a.,verslag B 267Landbouwkundig Bureau
Stikstofmeststoffen Industrie, 1977)bijhoge N-bemesting op grasland kan
worden gereproduceerd en zoja,hoe dezemogelijkerwijswordt veroorzaakt.
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Bemestingvanboomteeltgewassenopzandgrond

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

'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Opdeboomteeltproeftuin teHorstwordtopeenN-,K-enMg-proefvelddemagnesiumbehoeftevanboomteeltgewassennagegaan.
Destrengewintervan 1978/1979heeftveelschadetoegebrachtaanhetproefgewas Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'.Dehierbijoptredendebruinverkleuringenhebbendemogelijkheid omeventueelvoorkomende gebreksverschijnselen
waar tenemenonmogelijk gemaakt.Heteffectvandeverschillendemeststofgiftenopdegroeivanhetgewaswasmaar zeergering.Ookhierzaldevorst
hetbeeldverstoordhebben.
Deproefwerd invoorjaar 1978begonnen.Erwerdvrijgrootplantmateriaal
gebruiktendebemestingenmetstikstof,kaliumenmagnesiumwerdenvrijlaat
uitgevoerd.Tochwerden inheteerstejaarverschillen inbladanalysecijfers
tussenbemestingstrappengevonden.Eenbemestingvan 150en300kgMgO/hagaf
eenverhogingvanhetMgO-gehaltevan0,31%opdeonbemesteveldjesnaarresp.
0,35 en0,39%inhetgewasvan Chamaecyparis laws. BijdezegiftenaanmagnesiumdaaldehetK20-gehaltevan 1,68%naar 1,66en 1,61.Dekaliumbemesting
verhoogdeduidelijkdegehaltenvanditelementinhetgewas.Zonderkaligift
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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washetK20-gehalte 1,46%enbijdehoogstegiftvan525kgK20/ha 1,83%.De
stikstofbemestingverlaagdehetgehalteaankaliumenfosfaatinhetgewas,
terwijlhetmagnesiumgehalteietswerdverhoogd.
B. -

C. Werkplan 1980
Rooiingvandebeschadigdebomenenherinplantvanhetproefveld.
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Contactpersoon

dr.ir.K.W. Smilde

Projectleider
Overige medewerkers

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

Tijdstipvanafsluiting

1980

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1979

K-îjl-hnff

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.Werkplankomende jaar

A. Verslag over 1979
(JP)Debewerkingvanhetproefveldmateriaal overhetvoordeopbrengst optimale fosfaat-enkaligehaltevanaardappelloof (bladofbladenstengels)is
voortgezet.Vroeg gerooide aardappelen (pootaardappelen) onderscheiden zich
van laat gerooide aardappelen door een lager stikstofgehalte inhetloofbij
eenzelfde kaligehalteeneenzelfde opbrengstdepressie.Hetbladheeftbijeenzelfdekaligehalteeenhoger stikstofgehalte danhettotale loof (bladen
stengels).
B. -

C. Werkplan 1980
Verdereverwerkingvandegegevens overhetoptimale fosfaat-enkaligehalte
van aardappelloof enverslaggeving.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis,
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Inventarisatie zwaremetaleninNederlandsegrondenengewassen

Contactpersoon

dr.B.J.vanGoor

Projectleider

dr.B.J.vanGoor

Overigemedewerkers

P.vanLune,D.Wiersma,H.Loman

Tijdstipvanafsluiting

1984

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1979

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

100 mndg 200 mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

100 mndg 100 mndg

mndg

'Voortzetting

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

A. Verslag over 1979
(vG)Begin 1977isbegonnenmeteeninventarisatievandegehaltenvanenkele
zwaremetalen (cadmium,lood,kwikenarseen)ineenaantalgewassenende
bijbehorendegrondeninNederland.Alsgewassenzijngekozen:kassla,kastomaat,kaskomkommer,spinazie,wortelen,appel,consumptieaardappelen,tarwe,
gerst,haver,gras,bietenkoppenensnijmais.Deeersteachtgewassenzijn
voornamelijk genomenvanuithunbelangvoordemenselijkevoeding,delaatste
vijfzijnvoornamelijk ofgeheelveevoedingsgewassen.Inhetalgemeenzijn
100of50monsterspergewasgenomen.
Hetonderzoekwordtgedaaninsamenwerkingmet:
HetRIKILTteWageningen (ir.J.vanLeeuwen,ir.P.C.H.Hollman,dr.W.de
Ruigendrs.N.G.v.d.Veen): analytisch-chemisch onderzoekvangewasen
grondmonsters.
ProefstationNaaldwijk (dr.RoordavanEysinga):Bemonstering enenquetering
vankasgroenten.
ConsulentschappenvoorBodemaangelegenhedeninLandbouwenTuinbouw,SpecialistenBodemenBemestinggedetacheerdbijdeRegionaleConsulentschappenen
x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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anderemedewerkersvandezediensten:Bemonsteringenenqueteringvande
overigegewassen.
Inmiddels zijndemeesteanalyse-resultatenvansla,spinazie,tarwe,gerst
enhaverbekend.Tenbehoevevaneenspoedigenormstelling isookdoorenkele
medewerkersvanhetIBgedurendekortetijdaandegewasanalysegewerkt.Van
degrondmonsterszijnca.350monstersonderzocht.Verderafwerkingvande
analyses zalwaarschijnlijk toteind 1981duren,vooraldeanalysemogelijkhedenvoorgewaszijnbeperkend.
Dereedsbekenderesultatenzijngebruikttenbehoevevanhetadviesdatde
LAC-stuurgroepBodemenGewasoverdeconcept-grenswaarden inlevensmiddelen
vanhetMinisterievanVolksgezondheid aanhetMinisterievanLandbouwzal
gaanuitbrengen.Deverkregenwaarden ingewaszullenechter,omdatdeze
grenswaardennogvolopindiscussiezijninditverslagalleenmetdeDuitse
richtlijnenvergelekenworden.
Inmiddelswordtreedsgedachtovereventueleverderevoortzettingvandit
onderzoek.Omdatdeaanwezigemonstersopzeerzorgvuldigewijzebehandeld
zijntenaanzienvanmetaalverontreiniging,kunnenindemonstersooknogandereelementenbepaaldworden.Metnamewordthierbijgedachtaanelementen
alsseleen,vanadium,nikkelenantimoon.Voorlopig zoueersteenoriëntatie
uitgevoerdkunnenwordenoverdegehaltenvandezeelementen.Verderbestaan
plannenomhetinventarisatieonderzoekuittebreidentotenkeleanderegroentegewassenalskool,andijvie,peulvruchten,bloemkoolensperciebonen.
Gewasgegevens. Dooring.Lomanzijnbuitenlandsetiteratuurgegevens overde
gehaltenvan"zwaremetalen"inIB-nota70vergelekenmetdebeschikbareNederlandsewaardenenmetde"discussienormen",dieinNederlandnaarvoren
gebrachtzijn.
Vanhetonderzoek,datbinnenhetMinisterievanLandbouwplaatsvindt,zijn
degewasgegevens samengevat intabel331-1.AangeziendeNederlandseconceptgrenzenbinnende MinisteriesvanVolksgezondheid enLandbouwnogvolopin
discussiezijn,wordenindetabeldewaardenvergelekenmetdeDuitserichtlijnen.Voor oadmium blijktvandeonderzochtegroenten6 (sla)en 13%(spinazie)bovenderichtwaardeuittekomen,vanaardappelen isdit5%envande
granentarwe,gerst,haver23,64en29%.Hetblijktdatzowelvoorgranenals
spinazie (groenteninhetalgemeen)terugdringenvandecontaminatiegewenst
is.Hetverhogenvandemaximalewaardevoordegranentot0,15mg/kgzalde
uitvallersvoornamelijkbeperkentotgrondenwaarvandecontaminatieheelduidelijkbekend is.Voor lood bestaatvolgensdeDuitserichtlijneneenbeperkt
aantaluitvallers.TenopzichtevanwatdeFAO/WHOalsgemiddeld toelaatbare
waardeaanduidt (0,3mg/kg)ligtdegrenswaardevan 1,2voorgroentenwelerg
hoog.InNederlandwordtvoorgroentendanookeenveellagerewaardevan0,3
mg/kgalsgrensgenoemd.Tenaanzienvan arseen en T<wikzijnvoordelandbouwproduktengeenernstigeproblementeverwachten.
Grondgegevens. Bijdegronden (tabel331-11)blijkenvooraldecadmium-en
loodgehaltenaandehogekanttezijn.Ditblijkto.a.uitvergelijkingmet
literatuurgegevens uitdeScandinavische landen (Modalewaarden van0,2en
10à 15resp.voor cadmiumenlood).
Reeds isgetrachthogegehalten ingewasengrondenigszins teverklarenuit
deenquête-gegevensofeventuelemondelingeaanvullingdaaropdoordemonsternemers.Zobleekditvooreenaantalhogewaardenvoorcadmiumindegranen
mogelijk samentehangenmethetgebruikvanhavenslib enmetindustriëlecontaminatie.Totnogtoekangeengoedeverklaring gegevenwordenvoordehoge
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Genalter, aar. caamiurr, l o o d , arseen en kwik en v e r o e l i n c

var. n e ; rivea_- Gee^va'-

eer. aar.tc; oe*as<.er var ne: m v e n t e - i s a t i e o n o e '

u i t o e a r u K t i n nq/Kc ver« o r o s u K t .

soort

aantai

monster

bereik
min.

- max.

gemio-

9C*

95«

99i

oelöe

onder

onder

onoer

JL.use r i c n t boven

waarde "75 of

0,05

0,08

0,15

0,2

C.25

0,3

0,4

C.5

ca&riwr.
sla

7:

0.01C - 0,165

0,047

0,079

0,103

0,126

25,3

spinazie
aaroappel*

82

0,0! - 0,15
0,01 - 0,15

C.06
0,06

0. 12
0,05

C13
0,10

0.15
0,14

45
4E,6

0,03 - 0,46

0,140

0,200

0,46

82,5

4,7
22,5

C,3i0
0,190

0,370

0,58

0,230

0,23

53.2
25,2

63.6
25,2

gemie-

90i

951

99i

'.

üjitse r i c r i -

oelöe

onaer

onder

onöer

boven

waeroe '7? of

tarve
gerst
haver
soort

129
4C
44

0 , 0 : - C.5E

0,033
0,147

24

0,040 - 0,23

G.0S3

aantal

monster

bereik
min.

- max.

1,3
14,

0,7
10,:
27,3

11,4
0

12.:

2.
0

0

0,1
IOOC

sla

0,032

2,255

0,141

0,153

spinazie

0,02

0,25

0,05

0,16

125

0,01

0,12

0,06

0,10

Cl;

0,13

40

C.05

0,69

0.23

0,4;

0,65

gerst

0,08

0,75

0,25

0,67

0,75

haver

0,05

0.47

0,27

0,42
0,46
C.44

aeniti-

9Cï

95:.

99'..

del o e

onder

onaer

onoe r

0,022

0 011

5,015

. .015.

C02:

0,07

0,02

C05

C ,0t

ce

aardappel*

tarwe

soort

aantai bereik
min.

monster

- max.

92,0

0,316 0,745
0,17 0,27

Q.45

36,0

6,"

IOC'

90,0
93,2

3 ' r75,0

100

95,5

79.2

2C,0

uuitse r i c h t wsaroe '7<- of

boven

arseer.
83

C005 -

127

<c,o; -

tarwe

40

0,005 -

0,300

0,033

0,06;

CliO

0,300

40,0

12,5

7,5

oerst

44

0,005 -

0,400

0,065

C18C

0,240

0,400

70,5

36,4

20,5

haver

24

0,006 -

0,56

0,155

C290

0,520

0,580

Si.'

62,5

58,5

soort

aan ta

oemiD-

9ûi

95*

99-

oelae

onoer

onoer

onoer

spinazie
aaraaoDel

monster

bereit.
min.

max.

1,2
?

conceptgrens
Dover.

KU"'--:

spinazie
.iôrcapcel*

£3

0,015 0,023 C.027

CCCl - 0,025

12?

tarwe

A2

0,001 - 0,030

0,00"

COU

c.Clf

0,030

97,6

oerst

Ai,

C 0 0 : - 0,032

0,00"

CC15

0,016

C.032

85.6

naver

II

0,003 - 0,02

C M '

5,015

0,020

0,021

100

Eerder onoerzoek var. net R1H1L7 samen met de n a n t e n z i e k t e n k u n d i c e O i e n s t .

63,6

43,2

18,2

4,5

S2

75

27,5

4.2
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TABEL331-1!. Gehalten aan cadmium, looc, arseen en k*
soort

aantal

monster

bereik

gemid-

90;

min. - max.

delde

onder onder

55*.

ik in 135 van de gronden uit net

inventarisetieonaerzoek, uitgedrukt ir, mg/ kg droge gronc.

99S
onder

boven
0,1

0,2

0,3

C,4

0,5

0,6 . 0 , ?

0,6

0,9

1

2

5,1

96

88

76

44

27

16

6

5

4

4

1,5

1.2

96

88

75

43

26

H

7

4

2

2

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ïei

84

56

31

2C

14

10

6

3

99.
onder

boven
10

15

20

25

30

36

40

5C

3

4

5

10

cadmiur
alle

135

0.1 -

10,S

0,56

hoogste

133

0,1 -

1,9

soort

aantal

bereu

genifi-

min. - max.

de1de

c,7

c,e

0,7

0,8

1,5

alie-2

monster

0,46

90*.
95;
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gehaltenindemeestegecontamineerde spinaziemonstersendehogecadmiumgehal
tenineenaantalvandegecontamineerdegraanmonsters.Decorrelatietussen
degehaltenindegrondenindeplantblijktzeergeringtezijn,zoalsuit
figuur331-1blijktvoorspinazie.Vooralvoorcadmiumiserweinigverband,
voor loodisditverbandwatbeter.Ditgeldtookalsmenrekeninghoudtmet
degrondsoort.Eenoorzaakkanzijndeverschillen inbeschikbaarheidvande
metalenindegronden,waardoorhetgebruikvanspecifiekeextractiemethoden
noodzakelijk zouworden.Ookkandeherkomstvanhetmetaalzeerverschillend
zijn,nl.vanuitdebodemofviadelucht.
(Loman)InNederlandwordt,omdateentoenemendebelastingongewenstwordtgeacht,gewerktaandevaststellingvantolerantiegrenzenvoorgehaltenaanzwaremetaleninvoedingsgewassen.Hiervoor isinformatieovergehaltendievan
natureindegewassenvoorkomenvanbelang.Indeliteratuurvermeldegehalten
aancadmium,lood,kwikenarseenzijnsamengevat intabellen.Debelangrijksteresultatenzijn:
Cd: devoorgesteldeCRV-normheeftalsconsequentiedatbijeenflinkaantal
monstersvandevoedingsgewassendegesteldenormwordtoverschreden,namelijk:tarwe46%,gerst67%,haver54%,sla46%,spinazie60%.Vooreen
aantalgewassenisdenormvrijhoog,namelijkbijaardappelen 13%overschrijding,wortel-enknolgroenten17%.
Pb: dedoorhetCRVvoorgesteldenormenenhetadviesvandeLAC-stuurgroep
zijnreëelvooraardappelen,groentenenfruit.VoorgranenisdeCRVnorm (0,2yg/g)duidelijk telaag,wantmeerdandehelftvandegraanmonstersheefteenhogergehalte.HetLAC-advies0,5yg/giseenreële
norm.
Hg: degehaltenaankwikzijninallegewassenvaneenzodanigniveaudatde
normreëelis.Echterbijspinazieoverschrijdteenflinkpercentagemonsters,blijkensNederlandseenbuitenlandse literatuurgegevens,devoorgesteldenorm.
As: dearseengehalteninaardappelen,groentenenfruitliggengemiddeldop
eenzodanig laagniveaudatdevoorgesteldenormenvanCRVenLACreëel
zijn.BijdegranenechterisdeCRV-normtelaag (vooralbijhaver)en
ishetLAC-adviesreëler,hoewelookhierhetpercentagehavermonstersmet
eengehaltehogerdan0,3yg/gversproduktvrijhoogis,namelijk17%.

B. Versahenen

pvJblikaties

H.Loman, 1979.Enigeliteratuurwaardenvangehaltenaancadmium,lood,kwik
enarseeninvoedingsmiddelen.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota70,29pp.

C. Werkplan 1980
(vG) 1).Verwerkingvandebeschikbare gegevens (enquêteenanalysecijfers)en
voorlopigerapporteringervan.
2). Bemonsteringvaneenaantalanderegroentegewassenenbijbehorendegronden
voorbepalingvanhetgehalteaancadmium,lood,kwikenarseen.
3). Overlegoveruitbreidingvanhetonderzoekmeteenaantalanderetoxische
metalen.
(Loman)Bewerkingvandeanalyseresultatenvangrond-engewasmonsters tenbehoevevanderelatietussengehalteninhetgewasenindegrondeventueel
metcorrectievanoverigebodemfactoren.
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A. Verslag over 1979
Mechanica van de grond
Destudievandeverbandentussenverdelingvandefasenvandegrondenerzijdsendetensiometerdrukendeexternedrukkenanderzijdswerdvoortgezet
volgensdelijnenaangegeveninhetjaarverslagover 1978.Inhetbijzonder
werdaandachtbesteedaandeplaatsvanallerleiempirischeverbanden.Eenpublikatieoverditonderwerp isinvoorbereiding.
Het isnodignietalleenkrachtenbalansenvoor iedervandefasenvande
grond,maarookvoordegrensvlakkentussendefasenintevoeren,teneinde
eenmacroscopischerepresentatievandemicroscopischeoppervlaktespanningte
verkrijgen.Metdeallereenvoudigste constitutieveaannamesresulterendande
wetvanDarcyvooriedervandevloeibarefaseneneennieuwevormvande
krachtenbalansvoordevastefase.Dezemechanistischebenaderingvertoont
sterkeovereenkomstmetrecenteabstractebenaderingenvandemechanicavan
mengsels.Deinvloedvanhetwatergehalteopdecohesievanzandgrond isde
sleutelbijhetvoorspellenvanwinderosieopeenbepaaldeplaatsentijd.Het
isbekend datopdroge,zonnige,enwinderigedagenhetwatergehaltevlakbij
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

Vervolgbladnr.l vanXMIXXX|ffiM^MKXKKXKtl£XixXRK/projectverslag1979
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :7690
Projectnummer
'•332
hetgrondoppervlak groteschommelingenvertoont (Nakayamaetal.,1973.
Diurnalsoil-water evaporation:chloridemovementandaccumulationnearthe
soilsurface.SoilSei.SocAmer.Proc.37:509-512;Bruceetal.,1977.
Diurnalsoil-waterregimeinthetilledplow-layerofawarmhumidclimate.
SoilSei.Soc.Amer.J.41:455-460).Inhetkadervanproject263heefting.
D.J.C.Knottnerusenigemetingengedaanvan hetverloopvanhetwatergehalte
endetemperatuurvlakbijhetgrondoppervlak.

De penetratie

van grond door

wortels

Hetverzamelenenbestuderenvandeliteratuuroverditonderwerpwerdvoortgezet.InN- beregeningsproevenmetaardappelenengrasopdeproefboerderij
"DeWaag"teCreilbleekdatvrijwelallewortelsdoodlopenindeEspelzandlaagvlakonderdebouwvoor.Hetschijntdatmengwoelenzonderbijmengingvan
organischmateriaalofzwaarderegrond,alleenmaartijdelijkeffectheeft.
B. -

C. Werkplan 1980
Hetonderzoekzalvolgensdezelfdelijnenwordenvoortgezet.Ineenproefvan
devoorlichtingsdienst opdeproefboerderij "DeWaag"teCreilwordtgeprobeerddebewortelingsdiepte tevergrotendoormengenen/ofbrekenvandegrond
Hetisdebedoeling indieproefenigewaarnemingentedoenoverbeworteling
enwaterhuishouding.
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A. Verslag over 1979
Transport van opgeloste

stoffen

Eenartikelovermuitidimensionaaltransportvanwaterenopgelostestoffenin
verzadigdeenonverzadigdegrondenkwamgereed enzalbinnenkortverschijnen
inhetNeth.J.Agr.Sei.Hierinwerdvooralaandachtbesteedaanderolvan
deadsorptiecapaciteitbijhetvergelijkenvansnelhedenvanwater,opgeloste
stoffen,isoconcentratievlakken,enschokgolvenvandeconcentratie.Voor
lineaireadsorptieenafbraakwerddedempingenfaseverschuivingvandefluctuatiesvandeconcentratiegeanalyseerdvoortransportvanhetgrondoppervlak
naardrainsofsloten.Periodiekefluctuaties indeinputleidentotperiodiekefluctuaties indeoutput.Voorkortetijd isookeenexponentieelafnemendetransientvanbelang.Deamplitudevandezetransient iseenfunctievan
deverhoudingvandegemiddeldeverblijftijdvandeopgelostestofinhetsysteemendeperiodevandefluctuaties.
Insamenwerkingmetdr.R.C.RicevanhetU.S.WaterConservationLaboratory
tePhoenix,Arizona,kwameenartikelgereedover"Undergroundmovementand
qualityofrenovatedwastewater".Figuur333-1 toonthetverloopvanderelax)Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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tieveconcentratievannitraat indeinputendeoutputvooreenbepaaldesituatiemetperiodiekebevloeiingvanstrokenland encollectievanhetdrainagewaterm.b.v.reeksenputtenevenwijdig aandezestroken.
Ir.P.deWilligenontwikkelde eencomputer simulatiemodelvoorhettransportendefixatievanfosfaat.Naenigeoriënterendeberekeningenenveelvuldigoverlegkondendeparameters inhetmodel zinvollergekozenworden.Voor
ééngrond zijnintussendoordr.R.Ggerritseookonafhankelijkemetingenuitgevoerdvanbijnaalleparameters inhetmodel.Eentweetalartikelenis'in
voorbereiding (zieverder onderprojecten302en317).
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Transport van water en mineralen naar wortels
Eenartikelmetdr.ir.C.DirksenvandeVakgroepBodemkundeenBemestingsleervandeLHover"Thepolarityofwateruptakeandreleasebyplantroots"
kwamgereed.Deingrediëntenvoorhettheoretischegedeeltevanditartikel
zijn:1)quasi-steadytransportvanwater indegrond;2)eencontactweerstand
voortransportvanwatervangrondnaarwortelwelkeevenredig ismethetrelatievewatergehaltevandegrond,en3)representievandeverbandentussenwatergehalte,tensiometerdruk,endoorlatendheid doormachtsfuncties.Aangetoond
werddattengevolgevandecontactweerstandvooreengegevenabsoluutverschiL
tussendedrukkenvanhetwaterinhetxyleemenindegronddeopnamevan
wateraltijdgroterisdandeafgifte.
Metdrs.M.vanNoordwijkenir.P.deWilligenwerdverdergewerktaanhet
schrijvenvaneenviertalartikelenoveropnamevanwaterenmineralendoor.
wortels.
VooreenAGRIMEDseminar (6-9november 1979,Bologna(It.))overdebeweging
vanwaterenzoutenalsfunctievandeeigenschappenvandegrond schreefik
eenartikeloverderuimtelijkeverdelingvandeopnamevanwater.Alshet
verband tussendedoorlatendheid enhetwatergehaltebekend is,dankanmenin
principedeopnameberekenenopbasisvanmetingenvanhetverloopvanhetwatergehalteendetensiometerdruk.Alsbovendiendevochtkarakteristiekbekend
is,danisslechtseenvandezetweemetingennodig.Dezemethodelevertde
besteresultatenvoorsituatiesmet infrequentetoevoervanregenofirrigatie
Bijfrequentetoevoerzijndefoutenineendergelijkeberekeninggroot.Wanneermethetirrigatiewaterveelzoutaangevoerdwordt,kandeverdelingvan
deopnamevanhetwaterafgeleidwordenuitdeverdelingvanhetdoordeplanteninhetprofielachtergelatenzout.Alsdestrominguniformindetijdis
endeeffectenvandispersieenprecipitatieverwaarloosdkunnenworden,is
opnamevanwaterpereenheidvolumeenpereenheid tijdgelijkaanhetprodukt
vandezoutfluxendenegatievevandehellingvanhetverdunningsprofiel(verdunning=reciprokevandeconcentratie).Deinvloedvandispersieopdergelijkeprofielenisklein,behalvewanneerdeafvoerfractie (=leaching
fraction)kleinerisdanongeveer0,1.

Genese en reproduktie

van lognormale verdelingen

in gronden

Devariabelendiedeverdelingvandevaste,devloeibare,endegasvormige
fasenvangrondenbeschrijvenzijnmeestalnormaalverdeeld.Degroottevan
aggregatenenverschillendevariabelendiebetrekkinghebbenoptransportvan
water,gassen,enopgelostestoffenzijnmeestallognormaalverdeeld.Verklaringenvandergelijkelognormaleverdelingenvariërenenigszinsvangevaltot
geval:
1.Exponentiëleafhankelijkheidvaneenvariabelediezelf lognormaalverdeeld
is.Delognormaleverdelingvandedoorlatendheid bijeenbepaaldetensiometerdrukkanverklaardwordenopbasisvaneencombinatie vaneenexponentieel
verband tussendedoorlatendheid enhetwatergehalteeneennormaleverdeling
vanhetwatergehalte.
2)Generatiedooreenproceswaarindeveranderingvandestochastischevariabelebijiederetijdstapvaneenproceseenstochastischefractieisvande
vorigewaardevandestochastischevariabele.Waarnemingenvanlognormaleverdelingenvandeconcentratievanzoutenindewortelzonekunnenopdezewijze
verklaardworden.
3)Multiplicatieveeigenschapvanlognormaleverdelingen.Dezeeigenschapkan
gebruiktwordenomaantetonendatonderbepaaldeomstandighedendedrainage
fluxlognormaalverdeeldis.
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Bodemfysisch en wovtelondevzoek
op de pvcefboevdevic,
"de waag" te Cveil •
(dr.ir.P.A.C.Raats,ing.A.Pelgrum,ir.A.deJager,J.Floris,L.H.groep
o.l.v.dr.ir.C.Dirksen).
Inaansluiting ophetonderzoekoverinteractietussenN-bemesting enberegening opgrasland (project284)enaardappelen (project280)eninsamenwerkingmethet wortellaboratoriumendevakgroepbodemkunde enbemestingsleer
vandeLHwerd inhetvoorjaarbegonnenmet intensiefbodemfysischenwortelonderzoek.Hetdoelvandeveldmetingen is 1)hetbegeleidenenhetinterpreterenvandeeffectenvandeberegening,2)hetverkrijgenvanverderegegevensoverdichtheid,vochtkarakteristieken,endoorlatendheidvandelichtere
grondeninde NOP,en3)eenbijdrageteleverenbijhetverklarenvandegemetenverdelingenvanNinhetprofiel.Desnelleopeenvolgingvangrotewateroverlast envanbehoefteaanberegeningin1979betekentdatdittypeonderzoekvangrootbelangis.
Inhetvoorjaarwerdenoptweeplaatsenringmonstersgenomentoteendiepte
van 1meter.ZowelopdeLHalsophetIBwerdenvoor allelagenpF-curves
bepaald.OphetIBwerddeheteluchtmethodegebruiktvoordebepalingvande
doorlatendheid alsfunctievanhetwatergehalte.Ookdedoorlatendheidvan
verzadigdemonsterswerdgemeten.Voordesterkgelaagdeondergrondwarende
resultatenmetdeheteluchtmethodenietbevredigend.MaardeLH-groep zalop
hetITALnogmetingendoenaanintactekolommen tot 1meter teneindedegegevensovervochtkarakteristieken endedoorlatendheid aantevullen.
Op5veldjesmet,naarverwachting,optimaleN-bemestingwerdenintotaal
180tensiometersgeplaatst.Hetverloopvanhetwatergehaltewerdbepaald
m.b.v.bemonstering,eenY-sonde,eneencapacitievevochtmeter.Fig.333-2
vertoonthetverloopvandeveranderingenvanhetwatergehaltenaeenberegeningvanongeveer 4cm.
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Ophetproefbedrijfwerdenookdeneerslagendeverdampinggemeten.Doorhet
wortellaboratoriumwerdenopverschillendetijdstippenbemonsteringenmet
naaldenplankenuitgevoerd.Daarbijbleekdatzeerweinigwortelsdieper
gingendan40cm.HetrestantvanhetEspelzand onderdebouwvooriszeerongunstigvoordegroeivanwortels.Mogelijkeoorzakenhiervanzijnhogemechanischeweerstand enperiodiekeanaerobie.Indetweedehelftvanoktober
washetwortelstelselvanhetgrasland ijleropveldjesmetberegeningen/of
methogeN-bemesting.Deondiepebewortelingdraagtbijtotwatergebrekin
drogeperiodenenverhoogdekansopuitspoelingvanstikstofinnatteperioden
Zoûtkartering
(dr.ir.P.A.C.Raatsening.A.Pelgrum).
MetoliepomptdeNAMindebuurtvanSchoonebeekookzoutwater.Nascheidingwordtditzoutewaterweergeïnjecteerd.OpverzoekvandeNAMwerdmet
behulpvaneenEC-sondeeenzoutkarteringuitgevoerd opeenmetdergelijkzout
waterverontreinigdperceel.Nadekarteringwerdhetperceelberegend enwerd
geprobeerdhetzoutedrainagewaterm.b.v.verticalebronneringoptevangen.
Deproefriepveelvragenopm.b.t.verantwoordemethodenvoorhetopruimen
vanlokaleverontreinigingen.
BodemfystrSahe

meetmethoden

1. Watergehalte
1.1.Stralingsmethoden
Naasteenvoudigegravimetrischebepalingenwerd inCreilookgebruikgemaakt
vande,opadsorptievangammastralinggebaseerde,"TroxlerModel2376Two
ProbeDensityGauge"vandeVakgroepBodemkundeenBemestingsleervandeLH.
Hetapparaatwerdaangepastvooraluminiumbuizenvan51mmbinnendiameteren
54mmbuitendiameter.Voorhetverzamelenperlaagvan5cmvangrondenvocht
indebuizenconstrueerdeG.SmildavandeIB-werkplaats,methulpvaning.
A.Pelgrum,eenfreesboormetvergrendeldebajonetsluiting.Ir.A.E.R.Mes
maakteachterafeenwerktekeningvandezefreesboor.Dealuminiumbuizenende
freesboorkunnenookgebruiktwordenvoordedoorhetIBaangeschafte,opverstrooiingvanneutronengebaseerde,Campbell530Hydroprohe.Ing.P.Zandt
schreefcomputerprogrammasvoornumeriekeengrafischeverwerkingvan 1)de
calibratiesvandichtheid enwatergehaltevandegrondopbasisvanmetde
freesboorverzameldemonsters,en2)destralingsmetingen.
1.2.Capacitievemethoden
TFDLleverdeeencapacitievevochtmeter.Inhetbeginwasereenaantalproblemenalsgevolgvanonvoldoendeafschermingenverloopvanhetnulpunt,maar
diewerdendoorK.BoersmaenTFDLopgelost.Moeilijkbleefdeverstoringvan
degrondbijhetinbrengenvandeelektroden.Eenhulpstukvoorhetmakenvan
devereisteholtesindegrondvoldeedmaarmatig.Metir.G.Borelenir.
P.G.F.PloegaertvanTFDLwerdendriealternatievecapacitievevoelersbesproken,1)eentypegeschiktvoormetingenvanuiteen"accesstube"inhetveld,
netalsbijdeneutronen-engamma-sondes,2)vastevoelersopofjuistinde
binnenwandvaneenperspexbuis ofring,voorgebruikinhetlaboratorium,
en3)éénmobielevoeleraandebuitenkantvaneenbuis,voorgebruikinhet
laboratorium.Vantype2heeftTFDLinmiddelseenprototypegeleverd,type3
isnuaandebeurt.
2. Tens-tometevdvuk
DoorG.SmildawerdenopdeIB-werkplaats 180tensiometersgemaakt.Zebestaanuiteenporeuspotjegekoppeld aaneenPVCpijp,eenrubberstop,eneen
plasticslang.Ondergrondswerdentelkens36slangennaaréénmanometerkast
geleid.Dedoorlatendheidvoorlucht'.vandegebruiktesoortslangleverdemoei-
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lijkhedenop,vooralbijlagetensiometerdrukken(vgl.ervaringengerapporteerc
doorir.C.B.H.Schneider,C.A.D.voorBodemaangelegenheden,DeBuffer,25(3)
71-97, 1979).DenylonslangvanSoilMoistureEquipmentiskennelijkminder
doorlatend.Inoverlegmetir.P.Koorevaarendr.ir.C.DirksenvandeVakgroepBodemkundeenBernestingsleervandeLHwordtmomenteeldoorK.Boersma
enG.Smildaeentensiometersysteemgeconstrueerd opbasisvaneengoedkope
drukopnemereneenunitper 12tensiometersvoorontluchting enaansluiting
metdedrukopnemers.

3.

Vochtkarakteristiek

Naastreconstructievanvochtkarakteristiekenuitmetingenvanwatergehaltes
entensiometerdrukkeninhetveld,blijfterbehoefteaandirectebepalingen
vandezekarakteristieken inhet laboratorium.Voornauwkeurigebepalingen
overhetheletrajectvan0tot- 1600kPaenvoorhetijkenvanandereapparatuurzalbegin 1980eennieuweopstellingbestaandeuiteenzandbak,een
kaolienbak,eneenmembraanpersineenconstantetemperatuurkamer geplaatst
worden.

4. Doovlatendheïd
Ing.A.Pelgrumheeftdemogelijkhedenendebeperkingenvandehetelucht-methode
uitvoerigonderzocht.Ing.P.Zandtschreef computerprogramma's voordenumeriekeengrafischeverwerkingvandezemetingen.Erisbehoefteaanmeermethoden.OverwogenwordtdesorptiviteitsmethodevanDirksen (SoilSei.Soc.
Amer.J. 1979,42kSept-Oct-issue)intevoerenvoorgebruikophetlaboratorium.Zogenaamdeprofielmethodeszulleninhetveldgebruiktworden.

5. Vevdamp-ing
Inhetvoorjaarvan 1979werdendrieverdampingsmeters (typeICW)aangeschaft
ZewerdenopgesteldophetterreinvanhetIB,bijeenberegeningsproefvan
ir.H.Niers,enopdeProefboerderij "DeWaag"teCreil.Volgendjaarzalook
opdeLovinkhoeveeenverdampingsmeter geplaatstworden.Dezelfdemeterswordenookgebruiktineenlandelijkmeetnetvandewaterbalans tenbehoevevan
land-entuinbouw (zieA.J.Hellings,1979.Metingvandeopen-waterverdamping
tenbehoevevandeberegeningsvoorlichting,Bedrijfsontwikkelingj_0:625-629).
OokhetKNMIoverweegtom,voordelandbouw interessante,korte-termijngegevens
oververdamping terbeschikking testellen.Gedachtwordtaaneenmeetnetvan
stralingsmetingenendaaropgebaseerdeberekeningenvandeverdampingmeteen
formulezoalsdievanPenman.

6. Elektrische

geleidbacœhe-id

EenGEOHMaardweerstandsmetereneenEykelkampprobemet4elektrodengemonteerdopeenbuiswerdenaangeschaft (vooreenbeschrijvingvanvergelijkbare
apparatuur,zieRhoades,J.D.andJ.vanSchilfgaarde, 1979.Anelectrical
conductivityprobefordetermining soilsalinity.SoilSei.Soc.Amer.J.40:
647-651;deinterpretatievandegeleidbaarheidvangrondenwordtbehandeld
inRhoades,J.D.,P.A.C.Raats,andR.J.Prather,1979.Effectsofliquid
phaseelectricalconductivity,water content,andsurfaceconductivity onbulk
electricalconductivity.SoilSei.Soc.Amer.J.40:651-655).Ineersteinstantiewerddesondegebruiktvoorhetvervolgenvangeïnjecteerdedrijfmest
(zieproject339)envanzoutindebuurtvaneengebarstenNAM-pijpleiding.
B. -

C. Werkplan 1980
Hetisdebedoelingeenaantalartikelenteschrijvenoverdeopnamevanwater
enmineralendoorwortels,deverdelingvanverblijftijdenvanwaterenopgelostestoffeninenbenedendewortelzone,endegeneseenreproduktievan
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lognormaleverdelingen ingronden.Optweeproefboerderijenzullenmetingen
verrichtwordenm.b.t.bewortelingendebalansenvanwaterenstikstof.
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A. Verslag over 1979
In 1978isopdekunstmestakkervandeDOB teNageleeenN-proefveldaangelegdmetsuikerbietenalsproefgewas,waarinstikstofhoeveelhedenentijdstippenvantoedieningwerdengevarieerd.Ditonderzoekhadeentweeledigdoel
Indeeersteplaatswerdaandachtgeschonkenaanhet lotvandekunstmest-N
enaandeafzonderlijkepostendiegezamenlijk eenbalanstekortvanminerale
N-voorafgaandeaandegroeivanhetgewas-kunnenveroorzaken.Indetweede
plaatsgingdebelangstellinguitnaarheteffectvaneenlateoverbemesting
vlakvóórdegroeivandebietenbijindevoorafgaandeperiodengecreëerde
verschillendeN-toestanden indegrond.
HetinNageleuitgevoerdeonderzoekmetsuikerbietenalsproefgewas enpootaardappelenalsvoorvruchtwerdin 1979herhaald opdeLovinkhoeve,nunawintertarweenaangevuldmetwaarnemingen inhetprofielnakunstweidealsvoorvrucht (opproefveldPrLov6).

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Objecten:
1. 0 - 0 : geenN-bemestingop23-11-1978enop9-4-1979,ookbraak
2. 150- 0:N-bemestingnaar 150
kgN/ha,alleenop23-11,ookbraak
3. 0-75:
"
" 75
" " , "
" 9-4
4. 0-150:
"
" 150
" " , "
"
" ,ookbraak
5. 150-75:
"
" 150-75 " " ,resp.op23-11en9-4
6. 150-150:
"
" 150-150 " " , "
" " " ",ookbraaH
Bijelkvandezeobjectenlagenoverbemestingstrappen.Devoorafgecreëerde
N-niveaus indegrondkwamenduidelijk indeN-mineraalcijfersnadewinter
(20maart)envóóropnamedoorhetgewas (5juni)totuitdrukking (tabel
334-1).

TABEL 334-1.IB2484,LovinkhoeveMarknesse,mineralebodem-Nop3data.

N-object

N-mineraal,kgN/ha/0-100cm
20-3

0- 0
150- 0
0-150
150-150

43
137

5-6
63
155
173
264

6-8
10
11
9
30

6-8 (braak)
67
130
188
232

Beginaugustuswarendeniveauverschillen tussendeobjectenopdebeteelde
veldjespraktischverdwenen.Figuur334-1laatziendatN-mineraal,bepaald
vlakvoordatdeN-opnamedoorhetgewasvanbetekeniswordt,eengevoelige
maatisvoordestikstofvoorzieningvanhetgewas.
B. -

C. Werkplan 1980
Verwerkingenrapportagevandeproevenin 1978en 1979.Geennieuweproeven.
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loofontwikkel ing
vis. op 6- 8 - 7 9
10r

Lovinkhoeve 79,
suikerbieten
zonder over_
bemesting

5^

1

100

200
300
mm. bodem-N, kgN/ha
0-100cm
, 5-6-79

- 150N op 2 3 - 1 1 - 7 8
-o ON op 2 3 - 1 1 - 7 8
1 ON op 9- 4-'79
2 75 Nop 9- 4 -79
3 150Nop 9- 4 - 7 9

F i g . 3 3 4 - 1 . Verband t u s s e n m i n e r a l e b o d e m s t i k s t o f en s t a n d van h e t gewas.
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A. Verslag over 1979
Hetuiteindelijkedoelvanditprojectiseenanalysemethodetevindenvoor
mestengrondwaaruitdepotentiëlestikstofmineralisatiekanwordenafgeleid.
Inapril 1978werdeenpotproef (IB6299)opgezetmet zandgrond (Haren)en
eenzwarezavel (Lovinkhoeve)waarbijdriemestsoorten (faeces),vanelkesoort
drieherkomsten,metenzonderdoormengingvanstromeel,werdenvergeleken.De
mineralisatiesnelheidvandeorganischestikstofbleekafhankelijk tezijnvan
faecessoorten-herkomst,maarookvangrondsoort.Zonderstromeelwaserbij
dezandgronddirectofbinnenéénmaand eennetto-mineralisatie,bijdezavel
varieerdeditmomentvan0tot5maanden;metstromeelbijdezandgrondna2â
3maanden;bijzavelduurdehetweerveel langerdoordatdaareenveelsterkere
immobilisatievanmineralestikstofoptrad.
Eet criteriumvooreenvrijwelonmiddelijkbeginvannetto-mineralisatie
lijktbijeenC/N-verhoudingvanongeveer 10teliggenendelag-periodeislan
gernaarmatedeC/N-verhoudinghogeris.Erwasgeenverband tussenmineralisatiesnelheidenpercentagevandeorganischestofindefaecesdatniethydrolyseerbaar ismetzwavelzuur.Naderechemischekarakteriseringvandeorganische
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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stikstof inmest engrondviahydrolysemet zoutzuur (volgens Bremner),waarbijeenaantalN-fractieswordt onderscheiden,was onvoldoendenauwkeurig om
eenverband teleggen tussen samenstelling enmineraliseerbaarheid. Hetvervolgenvandeafbraakvanfaeces enstrodoormiddelvaneenCOD-bepalingmet
chroomzuur (volgensKurmies)was eveneensnietvoldoendenauwkeurig omerconclusies aanteverbinden.
Van eind oktober 1978totmei 1979daaldedetemperatuurvandegrondvan
7 °Cnaar omstreeks 0°Comaanhet eindweer tot 11°Cop telopen.Indeze
periodevertoontdeonbemestegrond geenN-mineralisatie.Deels isditwelhet
gevalbijdegrondmet faeces of stro,waarbij inde-enigszinsverzuurdezandgrond tijdelijkwatammoniumstikstof ophoopt.Opmerkelijk isdat ineenaan
talgevallenna 13maanden (mei 1979)opnieuweenversterkteN-immobilisatie
optreedt indeobjectenmetmest-stromengsels.Inhetalgemeengaatdemineralisatie inhet tweedejaarnog slechts traagverder.Denetto-mineralisatie in
%vandetoegevoegde organische stikstof naca.7maandenennaca.1\ jaaris
weergegeven intabel335-1 (gemiddeldewaardenvanenkeleendubbeledosis
mest).

TABEL335-1.Netto-mineralisatie in%van toegevoegdeorganische stikstofuit
mest.

Mestsoort

Potproef IB6299

Zand I
na ca.

Potproef IB6328
(na 5\ mnd.)
Zavel
na ca.

Zand II
ureum

Zavel
ureum

7mnd. 18mnd. 7mnd. 18mnd. geen wel geen wel
kalverfaeces
meststierenf.
melkveefaeces

A3
22
30

48
34
39

28
8
* 22

34
16
28

39
47
36

37 16
49
8
40 20

biggenfaeces
mestvarkenf.
fokzeugenfaeces

42
32
48

70
44
65

36
20
39

44
29
50

39
47
29

slachtkuikenm.
leghennenmest
deeppitmest

95
70
45

102
82
53

95
67
28

98
72
32

71
98
—

20
22
22

49
45
38
—

40
42
18
68
84
-

Omdat inpotproef IB6299deN-mineralisatieineenaantal gevallenwerdbeperkt doorgebrekaanmineraleNenomdat indepraktijkmeestaldrijfmest
wordt toegepast,iseennieuwepotproef gestart (IB 6328),waarbij aanca.1
maand anaëroobbewaardefaeces extraureum istoegevoegd omtezorgenvooreen
overmaatmineraleNbijdeafbraak ingrond (C/Nca.10).Indezepotproef zijn
ook enkele objectenmet zaagsel inplaatsvanstroopgenomen.Omtevoorkomen
datdoor sterkeverzuring tengevolgevannitrificatiedemineralisatiewordt
geremd,isaandepottenmet zandgrond na 12wekencalciumcarbonaat toegevoegd.
Intabel335-1isdestand na5|maandweergegeven.Decijferswijzennietop
eenbeeld dat sterkverschiltvandatvan IB6299.Nadereuitwerkingvanderesultaten zaluitwijzen inhoeverredezeuitspraakmoetworden genuanceerd.
Alswehetverschil aanmineraleN tussengrond +faeces engrond +feaces+
strobijIB6299 toeschrijven aanimmobilisatietengevolgevan stro-afbraak,
vindenwegemiddelddewaardenvermeld intabel335-11.N.B.:Wegaanerdaarbi;
vanuit dat ergeen echteverliezen aanminéraleNuitdepottenzijnopgetreden,b.v.doordenitrificatie.Degehaltenaantotaal-stikstof,bepaald volgens

20
47
18
—
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TABEL 335-11. 'N-immobilisatie'door stro (mgN/kg grond); potproef 6299.
Gemiddeld niveau inhet eerstejaar resp. inhet daaropvolgend halfjaar.

zand

zavel

periode

le-12e mnd

strodosering:
(g/kg grond)

1,1

13e-•18emnd

le-12e mnd

13e-•18emnd

4,3*

1,1

4,3*

1,1

4,3*

1,1

4,3*

mestsoort
kalverf.
meststierenf.
melkveef.

8
9
9

38
34
37

6
7
14

44
30
30

11
11
13

27
38
51

15
13
14

19
37
44

biggenf.
mestvarkenf.
fokzeugenf.

6
8
7

35
24
35

17
8
12

35
12
27

14
12
13

48
46
47

14
12
17

53
53
52

slachtk.m.
leghennenm.
deeppitmest

14
5
5

25
28
50

23
14
-7

25
23
39

8
15
11

49
46
61

14
14
11

33
43
56

gemiddeld

8

34

10

29

12

46

16

43

(NH 4 ) 2 S0 4

7

28

0

26

11

53

14

52

* dubbele mestdosering

Deys, steunendeze aanname,al isde spreiding tegroot omhierover zekerheid
tegeven. Indeze tabel is te ziendat deN-immobilisatie door stro een langdurige zaak is.De immobilisatie is inhet eerste jaarvrijwel recht evenredig
met de strodosering.De immobilisatie is inhet algemeen groter bij zavel dan
bij zand. Inhet gevalvan rundermest Rji is zelfsna l|jaar nog geen sprake
van eennetto-mineralisatie inde zavelgrond, zowelbij enkele alsbijviervoudige strodosering. Bij depottenmet ammoniumsulfaat en stro isdeN-immobilisatie van dezelfde ordevan grootte als bij dierlijkemest en stro.In
hoeverre ditbeeld van N-immobilisatie door stro ookbij IB 6328naar voren
komtmoet nog naderwordenbekeken.
Depotproef IB 6328 omvat ook 8pottenmet eenklei-veenmengsel afkomstig
van eenproefmet diepe grondbewerking bijklei-op-veenprofielen inGroningen.
Doelwas een eventuele stikstofvastlegging inditmengsel na tegaan.Daartoe
werden 4 stikstoftrappenaangelegd met calciumnitraat en 4met ammoniumsulfaat
+ N-serve.Van degegevennitraat-N bleek hoogstens ca.5% teworden geïmmobiliseerd.Vande gegeven ammonium-Nwerd binnendrieweken 30-40%geïmmobiliseerd. Daarna trad een snelleremineralisatie op enaanhet eind van het seizoen isdeze compleet.Twintig ppm N-serve bleek indit organische-stofrijke
mengsel denitrificatienietvolledig tekunnen stoppenmaar het alleen 2tot
3maanden langaf te remmen.
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publi-katies

H.vanDijk, 1979.Mineralisatiesneleheidvanorganische stofuitmestinde
grond. In:MegistaContactdagenonderzoekers,IAC,Wageningen,pp. 206-214.
C. Werkplan 1980
VerdervervolgenvandemineralisatievanpotproefIB6328.
Uitwerkenvanderesultatenineennotaofrapport.
Inoverlegmetanderennagaanofhetzinvolisditprojectverdervoortte
zetten,b.v.metproevenwaarbijopdebemestepottenookeengewaswordt
geteeld.
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A. Verslag over 1979
Doelvanhetonderzoekismeerinzichttekrijgenindemobiliteitvanzware
metalenenanderespoorelementen indebodem.Vooraldeinvloeddievorming
vanorganischecomplexeninmetrioolslibbemestegrondkanhebbenopdeze
mobiliteitwordtonderzocht.Hetonderzoekwordtvolgenshetin1978opgesteldewerkplanafgewerkt.TotnuzijnlangsradiochemischewegadsorptieisothermengemetenvoorPb,Cd,Zn,V,Cr,As,Co,Sn,Ba,Bi,Be,Cs,Sr,Seineen
zandgrond eneenzavelgrond.Deadsorptie-isothermenzijnbepaald ineenconcentratiebereik inoplossingnaevenwichtvan0-100ppb.Deinvloedvande
ionsterkte,ionensamenstellingenverdereaardvandewaterfaseisnagegaan.
Deverdelingvandeelementenoverdiversemogelijkecomplexen("speciation")
isgelchromatografischonderzocht.Uithetonderzoekisnaarvorengekomendat
demobiliteitvanalleonderzochteelementenindezandgrondveelgroterisdan
indezavelgrond.OrganischecomplexvromingtreedtduidelijkopbijPb,V,As,
Cr,CoenSn.Deinvloedhiervanopdemobiliteit isechtermoeilijktescheidenvandeinvloedenvanionsterkte,ionensamenstelling enpH,diebijdeadsorptiebijalleonderzochteelementenzeergrootblijkentezijn.
x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Begin oktober zijnkolommenongestoorde grond opgesteld.Deze grondkolommen
zijngestokenopdeIB-boerderijinHaren (zandgrond)enopdeLovinkhoeve
(zavel).Hetbetrefthier dezelfde grondalswaarvan adsorptie-isothermenvooi
metalen zijngemeten.Vaniedere grond zijnzes"monolithen"opgesteld intwee
seriesvandrie.Eenserieismetindustrieel rioolslibbehandeldingiften
overeenkomendmet0(blanco),500en1500m^/ha.Deandere serieisopdezelfdemanier behandeld, echtermetslibdatmetradioactief gemerktemetalenis
behandeld.Deblancoisinditgevalmeteenoplossingvandegemerktemetaleningesimuleerd regenwaterbehandeld.Devolgende "labels"zijn toegevoegd
203Hg, 7 4 A s > 158c l!l Cr> 148 v> 113 Sn> 103 cd , 210 P b > 65 Z n > 133 Ba , 207 B i )
125
Sb, 7 5 Se, 7 Be,°5Sr,137cs, 110 mAg. Beregendwordtmet0,5cm/dag.De
zoutsamenstellingvanhetberegeningswater is:1,5.10"^NCaCl2,5. 1 0 " %
NaCl,5.10~ 5NKCl,2.10-5NMgS04.Heteffluentvandeniet-actievekolommenwordt onderzochtoppH,Cl - ,NO3 - ,HN,+,N-organisch, Ca2"1*,Mg2 + , Na + ,
K + ,P-anorganisch, P-organisch, extinctiebij400nM,Fe,Mn,Ni,Mo,Pb,Zn,
Cd,Cu,SbenBi.Heteffluentvande"actieve"kolommenwordtopradioactiviteit onderzocht.
B. Versohenen

-publikaties

R.G.Gerritse.Summary report 15/3/79.CEC-Brussel.
R.G. Gerritse, 1979.Rapid simultaneous determinationofnitrateandnitrite
byhighperformance liquid chromatography using ultraviolet detection.
J.Chromatogr.171: 527-529.
R.G.Gerritse, 1978.Verslagvaneenreisnaar CanadaendeU.S.A.^^uat—1-978
Inst.Bodemvruchtbaarheid, Rapp. 20-78.
C. Werkplan 1980
Adsorptie-isothermen zullenradiochemischnogwordenbepaaldvanAg,Sb,Ni
en 9 9 T C e n v £ a polarografieofAASvoorCuenHg.Deresultatenvanhetadsorptie-onderzoek zullennaafloop zowelvolgens eenLangmuiralsvolgenseen
Freundlich adsorptie-isothermverwerktworden.DeinvloedenvanpH,ionsterkte,ionensamenstelling enorganischematrix zullendansystematischperelement geëvalueerd worden.
Doordelatestartvandegrondkolomproeven zullendezetotminstens eind
1981moetendoorlopenomenigszinsmeetbare effectentekrijgen.Hetbasisonderzoek (adsorptiemetingen, speciation)zalindeloopvan1980wordenafgerond.Deresultaten zullenindevormvanenkele artikelenaaneeninternationaalvaktijdschriftworden aangebodem.
De resultaten tenaanzienvanCu-enZn-transport inmetvarkensdrijfmestbehandelde grondkolommen zullenin1980insamenwerkingmetir.Th.Lexmond
(afd.Landbouwscheikunde,LH)worden uitgewerkt.Door omstandighedenaande
zijdevandeLHishierin1979nietveelvangekomen.

—

PROJECTVERSLAG 19 79

Instelling

IB

Registratienummer

Projectleider

7969
337
De invloedvanrundvee-enkippedrijfmest ondergebrachtbijhetscheurenvan
oud graslandophetnitraatgehaltevan
heringezaaid grasbemestmetverschillendèN-hoeVèèlhêdên
ir.L.C.N,delaLande Cremer
ir.L.C.N,delaLande Cremer

Overige medewerkers

L.vanderVeen

Tijdstipvanafsluiting

1981

Aanvankelijke afsluitingstijdstip

1981

Projectnummer
Projecttitel

Contactpersoon

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigde werktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raming gehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
Voortzetting

ongewijzigde voortzetting
bgëÊQa&gfölgQëSUföïDX^
d«^gs!&^ëî2èX^gë£!fîffîD§£^

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslag afgelopen jaar
B.Verschenen publikaties
C.Werkplankomende jaar
A. Verslag over 1979
Als gevolgvandestrengewinter 1978/1979moesthetgrasvandezeproefin
het voorjaarworden ingezaaid.Deopkomstwas toenzoonregelmatig,datdeze
proefvoor 1979alsmisluktmoetwordenbeschouwd.
B.C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetonderzoek.

^Doorhalenwatnietvantoepassingis
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A. Verslag over 1979
Deinjectieproefmetrundveedrijfmest,toegediendopverschillendeafstanden
vandegewasrijenbijmaïs,aardappelenensuikerbieten,leverdede volgende
resultatenop:
Bijmaiswasereenonduidelijkbeeld overdeinvloedvanhetinsporenvande
gronddoordemesttankophetaantalplantenperha.Eeninjectieafstandvan
12,5-25cmuitdeplantenrijleverdedebestedrogestofopbrengstenop.De
drogestofopbrengstenwarenopdeingespoordegrondslechterdanophetonberedengedeelte.
Ookbijdeaardappelenwarenderesultatenopdeberedengrondminderdan
opdeonberedengrond.Eeninjectieafstandvan25cmuitderijwashetgun-^
stigst.Deonderwatergewichtenwarenopberedengrondhogerenhethoogstbij
eeninjectieafstandvan37,5cmuitderij,vermoedelijk alsgevolgvaneen
verminderde invloedvandemest.Degrootsteknollen (>55mm)werdenverkregenopdeberedengrond.Deinjectieafstandvan 12,5-25cmleverdevoorde
maat>55debesteresultaten,voordemaat35tot55mmwashetbeeldonduidelijk.
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Bijdesuikerbietenkwamendegrootsteplantaantallenvoorbijinjectievan
demestinderij.Erwasgeenverschil tusseningespoorde enonbereden
grond.Debietenopbrengstendaarentegenwarenduidelijkbeteropdeonbereden
grond.Zijwarenookbeterbijinjectieinderijdanbijinjectiedaarnaast.
Desuikergehaltenverschildenniettussenberedenenonberedengrondenwaren
hethoogstbijmestinjectieop 12,5cmuitderij.Desuikeropbrengstwas
beteroponberedengrondenhogerwanneerdemesttot 12,5cmnaastderij
wasgeïnjecteerd.Deloof+kopopbrengstenwarenoponberedengrondduidelijk
lager.Deinjectieafstandoefendehiero'pgeeninvloeduit.
B. -

C. Werkplan 1980

Beëindiging van het p r o j e c t .
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A. Verslag over 1979
Geen.
B.-

C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetonderzoek.
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A. Verslag over 1979
Bijbehandelingendieovereenkomenmetuiteenlopendewijzenvanbemonstering
inhetveld (naaldenplank-enboormethode:wortelbeschadiging),gecombineerd
metverschillendewijzenvanopwerken (bewarenbijkamertemperatuur,bevriezen,
drogen,spoelen,e t c ) , bleekbijtarwewortelsuitwatercultuureenverliesop
tetredenvan 10-40%vanhetdrooggewicht,afhankelijkvandetoegepasteopwerking (VanNoordwijkenFloris, 1979).Opgrondvandergelijkeverliesgegevenskaneencorrectiewordentoegepastophetworteldrooggewicht datbijeen
bepaaldebemonsterings~enopwerkingswijzewordtverkregen.Omnategaanof
dezecorrectiesverschillenbijverschillendeplantesoorten,ishetafgelopen
jaareenvergelijkbareproefgedaanmetEngelsraaigrasdatinhetalgemeen
fijnerewortelsheeftdantarwe.
DeeerstegegevensgevendeindrukdathetdrogestofverliesbijEngelsraaigrasietsgeringeris.
Nageslaagdeproefnemingenmeteenwortelbemonsteringsapparaat,waarmeevan
bovengrondkolommenmetafmetingen 10x40x50cmkunnenwordengenomen(uitgevoerddoorRieswijknaarideeënvanFloris,VanNoordwijkenRieswijk),is
x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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eengroter exemplaar geconstrueerd.Hiermeekunnenkolommentergroottevan
10x50x110cmwordengenomen.Deeersteproefnemingen gevenaandat,na
enige aanpassingvangebruikopzwareklei,hetapparaatwaarschijnlijkop
uiteenlopende grondenkanworden ingezet.Metdezenieuwemethodekandeschadediebijhetgravenvaneenkuil (naaldenplank-methode)wordt aangebracht
wordenvoorkomen, terwijlookenige arbeidskrachtkanwordenbespaard zodra
enige routineisverkregen.
B. Verschenen publ-Ckaties
M.vanNoordwijkandJ.Floris, 1979.Lossofdryweight duringwashingand
storageofroot samples.Plant Soil 53:239-243.
C. Werkplan 1980
(1)VerdereverwerkingvangegevensvanhetexperimentmetEngels raaigrasbetreffende drogestofverliezen. Rapportering.
(2)Insamenwerkingmeteenstagiairzaleenoriënterend onderzoekwordengedaanomvasttestelleninhoeverre tellingvanwortelsaanverticaleen
horizontalevlakkenindegrond (deelsinkuilen)eenbasiskunnen bieden
voor betrouwbare schattingenvandeworteldichtheid terplaatse.Hoewelde
naaldenplank endegrondboorwelaltijd noodzakelijke hulpmiddelen zullen
blijven,biedtbovengenoemdemethodehetvoordeeldatineenaantalgevallenhetzeer tijdrovendeen eentonige opwerkenvanmonsters inhetlabora'
toriumkanworden omzeild.Voorts leverenditsoort tellingenookeen
beeldopvanhetbewortelingspatroon.
(3)Verder onderzoek naardetoepassingvankleurstoffen (metname fluoresceïne),vooralnaardemogelijkheid omhetpatroonvanfluorescerende
wortels fotografischvastteleggen (samenwerkingmetstagiair).Ditonderzoekisuiteindelijk gerichtopregistratievanhetwortelpatxoon.
(4)InproefLOV004zalbij zomertarwe,insamenwerkingmetRaats,eenproef
opgezetwordenwaarinnaast elkaar zullenworden gemeten
(a)waterpotentiaal indegrond (y.-enN-sonde);
(b)bewortelingvanhetgewas (minirhizotron+'bore scope');
(c)deverdelingvanN-meststof overdebodemendeopnamedaarvandoorde
plant (N 1 5 ).
Ineendergelijk experimentkanderelatiewordenvastgelegd tussenbeworteling enerzijdsenonttrekkingvanwaterenstikstof anderzijds.Indien
detoepassingvanN'-> succesvolblijkt,zalvoor 1981eennieuwproject
worden ingediend.
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A. Verslag over 1979
In 1979ishetonderzoek naar de landbouwkundige betekenis vandebepalingvan
de hoeveelheid minerale bodemstikstof voortgezet metaardappelen (poot-enconsumptieaardappelen) en suikerbieten door de aanleg van 18proefvelden (9 aardappel- en9 suikerbietenproefvelden),uitgevoerd in samenwerking methet PAGV
op deregionale proefboerderijen. Evenals inde twee voorafgaande jaren werd
het aantal bietenproefvelden belangrijk uitgebreid door de aanleg van40 proefvelden oppraktijkpercelen insamenwerking methet1RS teBergen op Zoom.
De resultaten vandeproeven in 1978 werden bewerkt en samengevat metder e sultaten vanvoorgaande jaren (aardappelen jaarlijks vanaf 1973,bieten vanaf
1974). Inderelatie tussen N-mineraal nadewinter enoptimale stikstofgift,
een relatie welke bepaalt inhoeverre N-grondonderzoek voor praktische adviesgeving bruikbaar i s ,weken depunten van1978niet afv a ndeoverige jaren.De
uit depunten berekende advieslijn, diem.i.v. 1979 voor bemestingsadviezen
voor suikerbieten wordt gebruikt door het^BL teOosterbeek, werd opnieuw berekend voor deresultaten totenmet 1978.Éénvande factoren diebijeenb e paald N-mineraalgehalte eenspreiding inde optimale N-gift kanveroorzaken, is

x)Doorhalen watniet vantoepassingis.
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deverdeling van deminerale stikstof over het profiel,zoals bepaald bij de
bemonstering.Voor suikerbieten isde correlatie tussen optimale N-gift en
N-mineraal praktisch gelijkvoor N-mineraalbepaald inde laag 0-60 of inde
laag 0-100 cm.Het isgebleken,dat de relatief kleinere of groterehoeveelheden stikstof inde laag 60-100cm niet samenhangtmet eenrelatief hogere
of lagere optimaleN-gift.Omdeze reden envanwegehetpraktischevoordeel,
wordtmet ingangvan 1980voor suikerbieten niet dieper bemonsterd dan 60 cm,
uiteraard met aanpassing van de advieslijnaan de stikstofhoeveelheid inde
laag 0-60 cm.
Na overlegmet de Commissie Bemesting Bouwland isbesloten in 1980ook een
begin temakenmet hetuitbrengenvan stikstofadviezendoorhet BL teOosterbeekvoor aardappelen. Integenstelling tot suikerbieten is erbij aardappelen
eenflinkverschil inN-behoefte gevonden tussen zand- endalgrond enerzijds
enklei- en lössgrond anderzijds.DeN-adviezen zullenworden gebaseerd op de
gevondenregressies:
y=-l,47x + 326voor zeeklei en loss
y=-2,51x + 444voor zand- en dalgrond
y=-0,60x + 133voorpootaardappelen op klei
waarbij y= optimale N-gift inkg N/ha
x= Nmin inkg N/ha 0-60 cm, ca. 1maart.
Hierbijmoet worden opgemerkt dat het aantal proefvelden op zand- en dalgrond nog betrekkelijk gering is (18),endat op deze grondenmeestal eenfabrieksgewas werdverbouwd. Gezien dewisselende ervaringenmet N-grondbemonstering op dalgrond, zullen de stikstofadviezenvoor deze grondennog nietvia de
computervanhet BLwordenuitgebracht.
In samenwerking met het Bedrijfslaboratorium teOosterbeek werd inhetvoorjaarvan 1979vanruim 400 opN-mineraal te onderzoeken praktijkpercelen een
dubbelmonster genomen,teneinde een schatting tekunnenmakenvan de inde
praktijk voorkomende bemonsteringsfout omhet aantalbenodigde stekenpermonsterhierop tekunnen afstemmen.Bij elkebemonstering zijn enquêtegegevens
beschikbaar over o.a.voorvrucht envoorafgaande organische en stikstofbemesting.Met debewerkingvan de gegevens is eenbegingemaakt in samenwerking
met deafdeling Wiskunde.De bemonsteringsfout inditmateriaal bleek hogerdar
in een oriënterend onderzoek op 4percelen in 1978 (zie tabel 341-1).

TABEL 341-1. N-mineraal,gemiddelde enbemonsteringsfout per grondsoort.Praktijkpercelen, 10 stekenpermonster.

Grondsoort

Aantal
percelen

zeeklei
rivierklei
zandgrond
dalgrond
loss

157
42
106
86
38

N min (ppm)
(gem.)

6,6
8,0
9,1
15,9

8,4

s

s%

0,98
1,30
1,68
2,72
1,15

14,8
16,4
18,4
17,1
13,7
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B. Verschenen

publihzties

J.RisenJ.Wolf,1979.DebernonsteringsfoutvandeN-mineraalbepalingopbouwland.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota64.
J.Jorritsma,J.Ris,L.WithagenenG.Wijnen,1978.Hetstikstofbemestingsadviesvoorsuikerbietenopbasisvanindegrondaanwezigehoeveelheidmineralestikstof;mogelijkhedenengrenzen.Inst.RationeleSuikerproduktie,
Internemededelingno.74.
G.Wijnen,1979.DebetekenisvanN-grondonderzoekvooraardappelenensuikerbieten.Proefveldverslag 1978.Stichtingproefboerderijennoordelijkeakkerbouw,pp.61-63.
G.Wijnen,1979.DebetekenisvanN-grondonderzoekvooraardappelenensuikerbieten.Jaarverslag 1977,proefboerderijenteBorgercompagnie,EmmercompascuumenRolde,pp.120-125.
C. Werkplan 1980
Geennieuweproevenmetsuikerbieten.Bewerkingvangegevensvansuikerbietenproefvelden (serie84+serie-1RS),metbijzondereaandachtvoornevenfactoren
dieeenbijdragezoudenkunnenleverenaandeverklaringvanverschillenin
N-kunstmestbehoefte.Uitbreidingvanhetjaarlijkseaantalaardappelproefveldentot30eenjarigeN-hoeveelhedenproeven,waarvan 10gesplitstineenpooteneenconsumptiegedeelte,gelegenopzowelproefboerderijenalsoppraktijkpercelen;ëënproefveldhiervanmetorganischebemestingalsproeffactor.De
proevenwordenzogoedmogelijkverdeeld overhetNederlandsebouwlandareaal.
Insamenwerkingmetir.vanLoon (PAGV)zalextraaandachtwordenbesteed
aandeinvloedvanstikstofopuitwendigekwaliteitskenmerken.Bewerkinggegevensvanaardappelproefveldenenvangegevensvan400percelenm.b.t.debemonsteringsfoutvanN-mineraal.
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A. Verslag over 1979
Apparatuur enchemicaliënvoorhetvoorlopige laboratoriumwerdenverzonden.
Metdebouwvanhetuiteindelijke laboratoriumwerdbegonnen.Ir.Jordens,de
"chefd'equipe",vertrokinmeinaarBoven-Volta,evenalsdehoofdanalist,de
heerBakkervanhetIWO. Eenaantalanalyseskanreedswordenuitgevoerd,
maarmenkamptnogmet storingenindespectrofotometer endeatomaireabsorptiespectrofotometer.Delaborantenwordeninmiddelsterplaatsegetraind.De
"counterpart"vanir.Jordens,deheerOubda,verbleefruim3wekenoponsinstituutendoorloopt thanseenstagevan3maandeninGembloux (België).Na
afloopvandezestagekeerthijweer terugophetIBomzichverdertebekwameninpotproeven-enveldproevenwerk.Begin1980zaltevenshettoekomstig
hoofdvanhetlaboratorium,deheer Dah, hierstagekomenlopen.

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis,

Vervolgblad nr. 1

van d s s b ö f e m d s ö t i S ^ t ó ^

1979

O n d e r z o e k i n s t e l l i n g : IB
Registratienummer : 8617
Projectnummer
: 342
B. -

C. Werkplan 1980
BegeleidingvanhetNederlandseteam:adviezeninzakeanalysemethodieken,programmavanonderzoek,inrichtingvanhetlaboratoriumetc.
BegeleidingvanVoltaansestagiairesinNederland (IB).Eventueelconsultantsbezoek.
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A. Verslag over 1979
Hetonderzoekvantropischegronden,inhetbijzonderopfosfaat,datsinds
1977insamenwerkingmetdeAfdelingAgrarischOnderzoekvanhetKoniklijkInstituutvoordeTropenwordtuitgevoerd,omvatteinverslagjaardevolgende
activiteiten.

1. Chemisch grondonderzoek
Hetchemischonderzoekvangrondmonsters,dieoponsverzoekdoorlandbouwkundigeinstitutenintropischeontwikkelingslandenwerdengezonden,kwamgereed.
Hetbetrofintotaalsinds 1977144monsters.BepaaldwerdenPw-getal,APw%en
totaalgehaltenaanfosfaat,ijzerenaluminium.APw%istoenamevanhetPwgetalbijtoedieningaandegrondvan 100Pw-eenhedenopgelostfosfaat (=100
ygP2O5/111Igrond).Verwachtwordt,opbasisvandeAPw%-waardevaneengrond,
tekunnenaangevenwelkdeelvanhetalsbemestingaandegrond toegediendein
wateroplosbarefosfaat,natehebbengereageerdmetfosfaatfixerendebestanddelenvandegrond,ineenvoorplantenopneembarevormoverblijft.

x
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Aanééngrond,eenfosfaatarmegronduitKenya,werdmettoepassingvan
radioactief fosfor(-*2p)onderzoekgedaanterbepalingvanhetgehalteaan
instabielbodemfosfaat,aangeduidalsdeE-waarde.Naastdegebruikelijkebepalingervaninsuspensiesvangrondmetwater,werdookonderzoekgedaan
overdebepalingvanE-waarden insuspensiesmetoplossingendiealsextractievloeistoffenwordentoegepastinanderegangbaremethoden (Olsen,Bray-2
enCAL).Doorhethogefosfaatfixerendvermogenendefosfaatarmoedevande
grondtradenbijdebepalingenproblemenopdieverdermethodischonderzoek
nodigmaken.

2. Onderzoek -in

poteulturen

Onderzogoedmogelijknagebootstetropischeomstandighedentenaanzienvan
temperatuurenluchtvochtigheidwerdendevolgendepotcultuurproevenuitgevoerd:
a.Een proef met de gewassen maïs en amaranthus met 13tropischegrondenenéënNederlandsegrond.Evenals inhetproefjaar 1978voorzagdeproefopzetinobjectenzonderfosfaat (0P)enmétfosfaatbemesting (+P ) , inoplossinggegevenalsmonocalciumfosfaat (maïsin 101grond4,6 gP2O5enamaranthus in51grond2,3gP2O5)•
Hetdoelwasookhierweernategaan:
1). inhoeverredefosfaatopnamebijde0P-objecten samenhangtmethetPwgetalvandegrond,omhierdooreenindruktekrijgenvandegeschiktheidvan
dePw-methodevoortoepassingondertropischeomstandigheden
2). ofdefosfaatopnamebij+P-objecten samenhangtmethetopbasisvande
APw%-waardeteberekenenverhoogdePw-getalenzoja,ofdezesamenhangidentiekismetdietussendefosfaatopnameenhetPw-getalbijde0P-objecten.
Zouditlaatstehetgevalzijn,danwashiermeeaangetoond,datdeAPw%-waardehetbeschikbaarheidsrendementvandemeststofnareactiemetdegrondop
dejuistewijzeaangeeft.Deuitkomstenvandeovereenkomstigeproefin1978
gavenhieroveraanwijzingen inbevestigende zin.Voortropischegronden,die
invelegevallenfosfaatsterkfixeren,zaleenjuistebepalingvanhette
verwachtenbeschikbaarheidsrendementnodig zijnvoorhetbemestingsadvies.
Proefresultaten,voorzoverafteleidenuitanalyseuitkomsten,zijnnogniet
tevermelden,daarhetonderzoekvandegewasmonstersaanheteindevanverslagjaarnognietwasafgesloten.Welkanwordenvermelddatdeontwikkeling
vandeoogstrijpemaïsplantenbijde0P-objecten eennauwesamenhangvertoon
demethetPw-getaloverhetgehelevariatiegebied (Pw0.4-38)indezeproef.
b.Een proef met het gewas amaranthus metéénfosfaatarme,tevenssterk
fosfaatfixerendegronduitdePhilippijnen,waarinheteffectvanplaatsing
vandefosfaatmeststof (gepoederddubbelsuperfosfaat)opdefosfaatopname
werdonderzocht.Eenvoorallepottengelijke,vrijgeringedosis (0.25g
P2O5/51grond)fosfaatmeststofwerd inplantgaten,ofgemengdmetverschillendehoeveelhedengrond toegediend.
Toedieningineenplantgatbleekaanvankelijkenigevertragingindeontwikkelingvandeplantentegevenvergelekenmetdiebijmengingvandemeststofmet 100en200ggrond.Inhetoogstrijpestadiumwasbijmengingmet
1000enmet5230ggrond (totalepotvulling)aanzienlijkminderfosfaatopgenomendanbijdeoverigeobjecten (mengingmet0, 100,200en300ggrond),
namelijkrespectievelijk 84en56%ervan.Naarmatedemeststofmetmeergrond
wasgemengd,moetdus,inovereenstemmingmetdeverwachting,eengroterdeel
vanhetfosfaatgefixeerdzijn.
c.Een proef met de gewassen maïs, amaranthus en sojametééngrond,
gemengdmetzandindeverhouding 1:2,uitKenya,waarbijradioactieffosfor
werd toegepast.Hetdirectedoelvandezeproefwashetgehaltevandegrond
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aan instabielbodemfosfaat (aangeduid alsdeL-waarde) tebepalen onderpotcultuuromstandighedenvan de grond.Hetverschilmet de overeenkomstige proef
in 1978met eenfosfaatrijkeKenya-grond is,datnu een fosfaatarmegrondwerd
gebruikt.Ditwerd gedaan omna tegaanofbij eenbeperkt fosfaataanbodniet
alleen fosfaatuit instabiele componentenvanhetbodemfosfaatwordt opgenomen
maarmogelijk ookuit stabiele componenten die door chemische activiteiten
vanwortels gemobiliseerdwaren.Menkrijgthiervan eenindruk door L-waarden,
bepaald inproevenmetverschillende soortenproefplanten,onderling tevergelijken endeze ookweermet deE-waarden,bepaald insuspensiesvan grond
metwater (zieeerder "Chemisch grondonderzoek).Overeenstemming tussenL-en
E-waardenhoudt in,dathet doorplantenuitdegrond opgenomen enhet door
waterhieruit geëxtraheerde fosfaatuit dezelfdebronvan instabielbodemfosfaat afkomstigmoeten zijn.DoorE-waarden niet alleen insuspensiesvan grond
metwatermaar ookmet andere extractievloeistoffen,bijvoorbeeld die,toegepast ingangbaremethoden zoals deOlsen-,deBray-2- endeCAL-methode,te
bepalen en deze tevergelijkenmet deL-waarde,kanwordenvastgesteldwelke
extractievloeistoffen (inprincipe)verantwoord zijnvoor debepalingvanopneembaarbodemfosfaat.Het onderzoek hierover isnog gaande.
B.C. Werkplan 1980
Voortzetting vanhet ingang zijnde onderzoek over debepalingvan opneembaar
bodemfosfaat endievanhetbeschikbaarheidsrendementvan fosfaatmeststoffen
nareactiemet de grond tenbehoevevanhet fosfaatbemestingsadvies intropische ontwikkelingslanden.
Hiertoeworden chemisch onderzoek ingrondsuspensiesmetwater en andere
extractievloeistoffen alsmedepotproevenmet tropische grondenen gewassen
uitgevoerd.
Verslaglegging enpublikatievan de sinds 1977inhetkadervan ditonderzoekverkregenproefresultaten.
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A. Probleem,aardendoelderactiviteiten
B. Motiveringenteverwachteneffecten
1.Effectenenperspectieven
2. Resultatenverwachting
•3.Toepassingsverwachting
C.Werkwijze (methodiekenhulpmiddelen)
D. Literatuurenverwanteonderzoekingen
E.Gegevenswelke slechtsnaoverlegaanderden kunnenwordenverstrekt.

A. Probleem, aard en doel der

activiteiten

Devoorjaarsgrondbewerking levertnogal eensproblemen op.Dathangtvooral samen
methetfeitdatdemeeste grondentenatvoorbewerkingdewinter uitkomen.Ze
zijndanteweek,teplastisch,gemakkelijk vervormbaar,maarnietverkruimelbaar.
Ermoet eerst opdroging plaatsvindenvoordatmetdevoorjaarsactiviteitenkanworden
begonnen.Eerste doelstellingvanhetprojectisvasttestellenbijwelkvochtgehalteenvooralbijwelkevochtverdeling indebouwvooreengoed zaai-ofpootbedkan
wordenverkregen zonderdathetdieper liggende deelvandebouwvoor testerkwordt
vervormdenverdicht.
Bijverschillende grondenvormthettraagopdrogeneenprobleem,waardoor(te)
langmoetworden gewachtmetbewerkingeninzaai.Endatheeft ongunstige consequentiesvoor opbrengstenwerkorganisatie.Daaromiseentweededoelstelling dewijzeen
desnelheidvanopdrogenvandetoplaaginafhankelijkheidvanvochtgehalteenvochttransportvasttestellen.
B. Motivering en te verwachten

effecten

Indepraktijk ondervindtmenveelongeriefenschade dooreeninhetvoorjaar laat
geschikt zijnvandegrondvoorbewerking.Dezomergewassenkunnendanpaslaatgezaaidofgepootworden o.a.omschadeaandebodemstructuur tevoorkomenende
werkorganisatie zalmoeilijk zijn.Indiesituatiekunnen aanmerkelijke opbrengstdalingenenkostenverhogingen optreden.Naast diteconomischemotiefisereenwetenschappelijkmotief.Terondersteuningvanhetgrondbewerkingsonderzoek dientmeer
kennis tewordenverkregen overdeinvloedvandrukbijdevoorjaarsgrondbewerking
(vanbijv. trekkersenlandbouwmachines)bijverschillende vochtgehaltenenvochtverdelingenindebouwvooropdestructuurvandegrond.Ookoverhetcapillair
vochttransport bijverschillende grondsoortenmetuiteenlopende vocht-endichtheids'
toestandisnogonvoldoende bekend.
Door ieder jaaropverscheidene grondenonderverschillende omstandighedeninde
praktijkmetingenteverrichtenendoor toepassingvan modelproeveninhetlaboratoriumenbuiten,waarbijmenonafhankelijkisvandeweersgesteldheid,kanworden
verwachtdatdegesteldevragenbinneneentermijnvan5jaarkunnenwordenbeantwoord.
Hetisdeverwachtingdatderesultatenvanhetonderzoek zonder extravoorzieningenophetbedrijfkunnenworden toegepast,zodat daarbijnauwelijks problemen
zullen optreden.
C. Werkwijze
Inhetlaboratoriumzalmetmodelproevenworden gewerkt,waarbijingrondkolommen
met verschillende vochtverdeling enbij toepassingvanverschillende drukkende
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verdichtinginverticaleenhorizontalerichtingindegrondzalwordennagegaan.
Openkelepercelenindepraktijkenopproefveldenzalinhetvoorjaarde
invloedvanbewerkenenberijdenbijverschillendevochtverdelingenopdestructuurvandegrondwordennagegaan.Daarbijzalookhetsporenpatroonworden
opgenomen.
Aansluitend aanditonderzoekzalvandedesbetreffendegrondenhetcapillair
vochttransport insamenhangmetvochtspanningenvolumegewichtwordenbepaald.
DaarbijzaldedoorEhlersgemodificeerdemethodevanArya (gebaseerdoptoepassingvangeforceerdeverdampingdoorgebruikvaneenwarmeluchtstroom)
wordengebruikt.

D. Li-tevatuur
Boekei,P.Debewerkbaarheidvandegrondinhetvoorjaar inverbandmetde
ontwateringendesamenstellingvandegrond.SymposiumWerkbaarheidenBedrijf
IMAGrapport 1-1978.
Boekei,P.Debewerkbaarheidvandegrondinhetvoorjaar.Cultuurtechnisch
Tijdschrift 18.4:211-219,1978/1979.
Schijndel,J.v.Verslagoverpraktijkstage 1978(HogereLandbouwschool,^'s-Hertogenbosch).Gedeelteoversamendrukkenvanverschillende grondenbijuiteenlopendvochtgehalte.
Ehlers,W.Rapiddeterminationofunsaturatedhydraulicconductivity intilled
anduntilledloesssoil.SoilSci.Soc.Am.J.40no.6:837-840,1976.
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A. Verslag over 1979
Ditonderzoekbeoogtindeeersteplaatsvasttestellenbijwelkvochtgehalte
envochtverdeling indebouwvooreengoedzaai-ofpootbedkanwordenverkregenzonderdatdeonderliggendegrondtesterkwordtverdicht,enindetweede
plaatsomnategaanhoehetopdrogingsproces indetoplaagverlooptenwelke
factorendaaropvaninvloedzijn.
Tenaanzienvanheteerstepuntwerdveelaandachtbesteedaandeinvloed
vanopdegronduitgeoefende drukopdedichtheidvandegrond.Erwerdbegonnenmetmodelproeveninhet laboratorium,waarbij zandgrondbijverschillende
vochtgehaltenplaatselijkwerdaangedrukt enwerdnagegaanwaardeverdichtin
genoptraden.Hetrealiserenvaneenvoldoendhomogeneuitgangstoestandvormdeechtereenmoeilijkprobleem.Hetonderzoekwerd laterinhetveldvoortgezet,waarbijeenzandgrondbijverschillendevochtgehaltenenvochtverdelingen
meteentrekkerwerdberedenenwaarbijdeverdichtingenonderennaasthet
wielspoorwerdenbepaald.Opvallenddaarbijwasdatverdichtinginhoofdzaak
werdaangetroffen inhetspoordirectaandeoppervlakteenvrijwelnietnaast
hetspoorenopgroterediepte.Ookwerdduidelijkdatonderwatnattereomx

^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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standighedenbijintensieveberijdingookopzandgrond schadelijkeverdichting
kanoptreden.AanditonderzoekheeftdestagiairH.KostervandeHLSte
Groningengewerkt.Deresultatenzullenbinnenkort inrapportvormverschijnen
Ookophetorganische-stofproefveldPrLov6werd deinvloedvanberijden
tijdensdevoorjaarsgrondbewerkingopdedichtheidnagegaan.Doordeongunstigeweersomstandighedenkondatslechtseenenkelemaalgebeurenenisindit
gevalbeoordelingvandeinvloedvandevochtverdeling ophetresultaatvan
berijdennietmogelijkgeweest.
Ermagwordenaangenomendathetcapillairvochttransporteeneigenschapis
diebelangrijk isvoorhetopdrogingsproces inhetvoorjaarenookvoorhet
vochttransportnaardeplantewortels,zoalsdatindegroeiperiodemoetplaats
vinden.Daaromisveelaandachtbesteedaandebepalingvanhetcapillair
vochttransportd.m.v. toepassingvanversneldeverdampingdooreenwarmelucht
stroom.Daarbijdedenzichechterverscheidenemoeilijkhedenvoor,zoalseen
ongelijkmatigedichtheidvandegrondinhetmonsterenheterogenevochtverdelingindeuitgangstoestand.Eenanderprobleemvormdedeaansluitingvan
depF-curveaanderesultatenvandevochttransportmeting.Deoplossing
denkenwe tevindeninbemonstering in3seriesvan5perobject,waarvanaan
5vochtverdelingnaverdampingwordtbepaald,aan5anderedeoorspronkelijke
vochtverdelingenaanderesterende5depF-curve.Hetnaverdampingverkregen
gemiddeldevochtverloopkanwordengecorrigeerdophetoorspronkelijkverloop,
daarnakunnendeverkregenvochtgehaltenviaeengemiddeldvolumegewichttot
volumeprocentenwordenomgerekendenkantenslotteviahetdoorEhlersaangegevenmodeldeKbijverschillendevochtspanningenwordenberekend.
Dezewerkwijzeistoegepastopmonstersvanhetorganische-stofproefveld te
Marknesse,waarbijdebedoelingwasdeinvloedvandedichtheidvandegrond
ophetcapillairvochttransportnategaan.
OphetgrondbewerkingssymposiuminStuttgartwerd eeninleidinggehouden
overhetonderwerp "Bewerkbaarheidvandegrondinrelatiemetvochtgehalte
envochttransport".

B. Verschenen

publikaties

P.Boekei,1978/79.Debewerkbaarheidvandegrondinhetvoorjaar.Cultuurtechn.Tijdschr. 18(4):211-219.
P.Boekei,1979.Theworkability ofthesoilinspring inrelationtomoisture
contentandmoisturetransport.Proc.8 t nConf.Int.SoilTillageRes.
Organ.,Univ.Hohenheim,Vol.2,pp.293-298.

C. Werkplan 1980
Openkeleproefobjectenofpraktijkpercelenzalnogmaalswordennagegaanwat
heteffectisvandevoorjaarsgrondbewerkingbijverschillendevochtgehalten
envochtverdelingenopdestructuurvandegrond.
Verderzaldegeïntroduceerdemethodeterbepalingvanhetcapillairvochttransportnaderwordenuitgeprobeerd enzaldaarmeedeinvloedvandedichtheidvandegrondophetvochttransportwordennagegaan.
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DEEL2

Beknopte beschrijvingvan achtereenvolgens:
A. Probleem,aardendoelderactiviteiten
B. Motiveringenteverwachteneffecten
1.Effectenenperspectieven
2. Resultatenverwachting
•3.Toepassingsverwachting
C.Werkwijze (methodiekenhulpmiddelen)
D. Literatuurenverwante onderzoekingen
E. Gegevenswelke slechtsnaoverlegaanderden kunnenworden verstrekt.

A. Probleem, aard en doel der

activiteiten

Dekwaliteitvangrassportveldenhangtinbelangrijkemateafvanhetonderhouden
deverzorging.Eenalgemeen ingeburgerdeverzorgingsmaatregel ishetprikrollengeworden,omdatdegrasgroeiviaeenbetere aëratiezouwordenbevorderdenplasvorming doordeaanwezigheidvandoorlopende gangenzouwordenvoorkomen.Delaatste
tijdishetwaarschijnlijk gewordendatdeaëratievandegrond t.a.v.degrasgroei
nauwelijkseenrolspeeltendatpiasvorming slechts incidenteel optreedtendan
meestalhetgevolgisvanonvoldoende drainage.Hetnutvanprikrollenwordtdaarmedediscutabelennaderonderzoekzalhierover uitsluitselmoeten geven.
B. Motivering

en te verwachten

effecten

Het onderhoudvangrassportveldenvergtveel tijdengeld.Hetisdaarom zaak alleen
diemaatregelen tetreffenwaarvanhetduidelijkisdatzeeenbijdrage leverentot
eengoedebespeelbaarheidvanhetveld.Methetprikrollenisdatniethetgeval.
Hetmoetdanookniet onmogelijkworden geachtdatindemeeste gevallendatde
prikrolwordt gebruikt,geeneffectwordtverkregen.Datbetekentdaneenverspilling
van tijdengeld.
Daarnaastzaleendergelijk onderzoek nadere informatiekunnen gevenoverdeeisen
diegrasaandeaëratievandegrond steltenoverdedoorlatendheidvandetoplaag
i.v.m.dedichtheidvandegrond.
Geziendevariabiliteitinweersgesteldheidendedaardoorwisselende toestandvan
de grassportveldenwordtverwachtdattoch5jaarnodigisomresultaattekrijgen.
ViadesamenwerkingmetdeNederlandse SportfederatieendeLandelijke Contactraad,
diebeidebijhetonderzoek zijnbetrokkenennauwe contactenmetdebeheerdersvan
de sportveldenonderhouden,kaneensnelle toepassingvanderesultatenwordenverwacht.
C. Werkwijze
Het onderzoekzalo.a.plaatsvindenopenkeleveldendiedoordeLandelijk Contactraadworden uitgezocht.Daar zullendeobjectenniet,weinig intensiefenintensief
wordenvergeleken.InsamenwerkingmetNSFzalwordenvastgesteldwanneerenhoede
verschillendebepalingen zullenwordenverricht.
Tevens zullenophetterreinvanhetIBverschillende intensiteitenvanbetreden
enprikrollenworden gerealiseerdenzaldeinvloed daarvanopgrasgroei,enop
stevigheidendoorlatendheidvandetoplaagwordennagegaan.
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D. Literatuur

en verwante

onderzoekingen

NSF. Praktischonderzoekvanhetprikrollenopvoetbalterreinen.NSFTechnische
Mededelingenno.26.
RiemVis,F.enP.Boekei.Eenkritischebeschouwingvandeliteratuurgegevens
overdeverdichtingvandebovengrondopsport-enspeelvelden.Inst.Bodemvruchtbaarheid,Internenota,1973.
Jong,R.J.J.,de.Deinvloedvanprikrollenopdeinfiltratiesnelheidvan
waterophetsportveldaandeSchrasteEderveen.ScriptieLHVakgroepCultuurtechniek,15-7-1975.
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A. Verslag over 1979
Hetdoelvanditonderzoekisnategaanofprikrollen,dateenvrijalgemeen
gehanteerdeonderhoudsmaatregel opvelegrassportvelden is,inderdaadheteffectheeftdaterveelalaanwordt toegeschreven,enoferwellichtandere
onderhoudsmogelijkhedenzijn.
HetonderzoeknaarheteffectvanprikrollenopdeproefobjectenvandeNSF
teEnterleverdegeenverschillen tussenintensief enminderintensiefgeprikroldeobjectenop.MetmedewerkingvandeLandelijkeContactraad envandeNSF
werdeninAmstelveen,DelftenUithoornenkeleveldenopgezochtenopgeschikt
heidvoorproefobjectbeoordeeld.Nadienwerdinoverlegmetdegemeentelijke
dienstenopdeuitgezochteveldeneenproefmetverschillende intensiteiten
vanprikrollenbegonnen.DaaraanvoorafgaandewerddoorhetIBdeuitgangstoestandopdeverschillendegedeeltenvandeveldennagegaan (samenstellingen
dichtheidvandetoplaag).
Eenplanwerduitgewerktomopeenoudbemestingsproefveldmetbespelingssimulatieeenaantalprikrolintensiteiten intevoeren,waarbijverschillende
combinatiesvanbetredenenprikkenwordenverkregen.Hetplanisgoedgekeurd

x)Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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enbinnenkortzalmetprikrollenwordenbegonnen,waarbijdeprikrolvande
GemeenteHarenkanwordengebruikt.
InhetkadervandeactiviteitenvandeBegeleidingscommissie Sportveldenonderzoek IB,waarinNSF,Grontmij,KNHM,IBenLandelijke Contactraad zijnvertegenwoordigd,werd samenmeting.RiemVisenmevr.Lahr (afd.Bemestingin
deLandbouw)eenkritisch literatuuroverzicht opgesteld overdeeisenwaaraan
zandvoor gebruikopgrassportveldenmoetvoldoen,waarbij rekeningwordtgehoudenmetdeverschillende,voordekwaliteitvansportveldenbelangrijke
aspecten.Inditoverzichtwerdveel aandachtbesteedaandekarakterisering
vanhetzand.Hetrapportwerd enkelemalenindebegeleidingscommissiebespreken.Debedoelingisomditrapportnaenkelewijzigingenenaanvaullingenhet
karaktervaneenofficieelIB-rapport tegeven.
B. Versohenen

publikaties

P.Boekei, 1979.Verbeteringvandestevigheidvangrassportvelden.Landbouwkc
Tijdschr.4: 1-7.
C. Werkplan 1980
Uitbreidingenvoortzettingvanhetonderzoeknaarheteffectvanprikrollen
opproefobjecteninAmstelveen,Uithoorn,DelftenEnterenophetIB-proefterreininHaren.
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Titelvertaling (engels)
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DEEL2

Beknopte beschrijving vanachtereenvolgens:
A. Probleem,aardendoel deractiviteiten
B.Motiveringenteverwachten effecten
1.Effectenenperspectieven
2. Resultatenverwachting
.3.Toepassingsverwachting
C.Werkwijze (methodiekenhulpmiddelen)
D. Literatuurenverwante onderzoekingen
E.Gegevens welke slechtsnaoverlegaanderden kunnenworden verstrekt.

A. Probleem, aard en doel der

activiteiten

Beoefenaarsenvoorstandersvandediverse alternatieve landbouwsystemenstellen
ondermeer,dathunteeltmethodeneenhogerte kwalificeren vruchtbaarheidsniveau
en/of gezondheidsniveauvandebodembewerkstelligen.Representantenvandegangbare
landbouwbestrijdenofbetwijfelen dit.Hetvergelijkend onderzoek naarverschillende
facettenvandechemische,fysischeenbiologischebodemvruchtbaarheid heefttotdoel
nategaaninwelkemateonder invloedvandeuiteenlopende teeltmethodenverschillen
ontstaan,eninhoeverre deze rationeelverklaarbaar zijn.
B. Motivering

en te verwachten

effecten

Hetonderzoek sluitaanbijaanbeveling6vanhetrapportAlternatieve Landbouwmethoden
(1977).
Onderzoek naardechemischebodemvruchtbaarheidendemineralenbalansopalternatievebedrijvenzaleeninzichtkunnen geveninhunbehoefteaangrondstoffenenin
deefficiëntiewaarmeezebenutworden.Demaatschappelijkebetekenisinhetkader
van grondstoffen-enenergieverbruikkandanbeterbeoordeeldworden.
Devergelijkingzalerooktoekunnenbijdrageninbeterematenategaaninhoeverredemogelijkheid bestaatdatbepaalde teeltmaatregelendebodemvruchtbaarheid
zoudenkunnenbedreigenofdatalleen tijdelijke storingenoptreden,bijv.in
bodembiologisch opzicht.
Dergelijk onderzoekzaleennader inzichtkunnengevenineventuele verschillen
indebijdrageaaneutrofiëringvanhetoppervlaktewater.
Detevewachtengegevenskunneneennuttigebijdragevormenbijhettotstandkomen
vaneenreëlebeoordelingvandeeconomischeenmaatschappelijkemogelijkhedenvande
A.L.
C. Werkwijze
Hetteverrichten onderzoekkangekoppeldwordenaanhetgeenplaatszalvindenop
deDOBnieuwe stijlensomsookaanhetgeenopenkeleplaatsenelders doorandere
instellingenwordtyerricht.Ditzaleenvergelijkende interpretatievergemakkelijken.
Voorlopigwordt overwogenmetingenteverrichtentervaststellingvanmineralenbalansen (N,P,KenCl). Inbegrepen zijnhiermetingenvanaf-enuitspoeling,voor
zovermogelijk.Daarnaastkomeninaanmerkingwortelonderzoekenaeratie-metingen
als globalekarakteriseringvandestructuurtoestandvandebodem.Oriënterendemetingenvandebodemademhalingkunnenbenutwordenalseenglobalemaatvoordebiologischeactiviteit.
D.

Literatuur

Alternatieve Landbouwmethoden.Inventarisatie,evaluatieenaanbevelingenvooronderzoek.Pudoc,Wageningen, 1977.

PROJECTBESCHRIJVING

DEEL 3

346

Raming van de kosten en tijd voor de duur van het project
1979 t/m 1983 (max. 5 jaar)
Geraamde tijd

Geraamde directe materiële
kosten
Omschrijving directe materiële kosten
Beslag opofgebruikvan
diensten/voorzieningen
Bijdragen voor en/ofinkomsten doorhetproject
Opmerkingen

cat. I l l
cat. II
cat. I

ƒ

55
70
50

3.500,-

-Nbepalingen
-aeratiemetingen
grondonderzoek

_

mndg/jaar
mndg/jaar
mndg/jaar

PROJECTVERSLAG 19 79

Instelling

IB

Registratienummer

8713

Projectnummer
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Projecttitel

Vergelijkendbodemvruchtbaarheidsonderzoekbijgangbaarenalternatief geleide
bedrijfsvoering

Contactpersoon
Projectleider

dr.L.K.Wiersum,ing.T.A.vanDijk
ir.C.M.J.Sluijsmans

Overigemedewerkers
Tijdstipvanafsluiting

onbepaald

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

cat.Ill

cat.II

cat.I

Nogbenodigdewerktijd

mndg

mndg

mndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

mndg

mndg

x)
'Voortzetting

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
Inhetkadervanditprojectwerdenoriënterendegesprekkengevoerdteneinde
tekomentothetmakenvaneenmineralenbalansvoorhetalternatievebedrijf
vandefam.CuperusinBoxum (Fr.)«Opditbedrijfwordtgeenkunstmestgebruikt (alleenwatThomasslakkenmeel)enhetkrachtvoerverbruik ligtopca.
eenderdevanhetgangbareverbruikperkoe.Metbehulpvandegegevensover
deboekjaren 1973/74t/m 1977/78,welkedoorhetLEIverzameldwerden,koneen
externebalansovereenperiodevan5jarenwordenopgesteld (tabel346-1).
Erwerdeneveneensbesprekingen gevoerdmetdeonderzoekscoördinator ende
bedrijfsleidervandevoormaligeDrieOrganischeStofbedrijven (DOB),nugehetenOntwikkelingBedrijfs-Systemen(OBS)omookvoordiebedrijveneenmineralenbalans tekunnenopstellen.Opdezebedrijvenwordtgewerktmeteengangbaar,eengeïntegreerdeneenbiologisch-dynamischbedrijfssysteem.Inhetnajaarwerdookgestartmetdebemonsteringvanhetdrainwater.Ditonderzoek
kanaanvullende informatiegeventenbehoevevandemineralenbalansen.
Teneindedetoestandvandebodemoverhetheleprofielvastteleggenbij
deovergangvanhetoudebedrijfssysteemnaarhetnieuwe,werden lakprofielen
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.

/projectverslag 1979

Vervolgbladnr.1 van
Onderzoekinstelling:IB
Registratienummer :8713
Projectnummer
: 346

TABEL346-1.Mineralenbalans over5jarenopeenalternatiefbedrijf inFriesland.

jaar

Afvoerinkgperhaper

N
Melk
Omzetenaanwas

Totaal

27,6
8,0

35,6

P

2°5

10,7

1,3

12,0

Aanvoer inkgper

K20
9,4
1,1

10,5

haper

jaar

N

P

-

2°5

Kunstmest
Graanstro
Voeraardappelen
Bietenloof
Kunstmelk
Wei-spray
Krachtvoer

15,9

5,5
0,9
0,2
0,6
0,5
0,3
7,5

Totaal

22,4

15,5

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

gemaakt.Daartoewerdendrienaaldenplankengenomen,éénopelkderdriebedrijvenopheteersteperceelachterdegebouwen.Naaldezejarenblijktde
laagsgewijzeopbouwonderdebouwvoornogweinigveranderd tezijn.
Eveneenswerdenditjaareenaantaloriënterendeaëratiemetingenverricht
opdeOBSinhetgewassuikerbieten.Verschillen tussendebedrijvenkomen
daaruit (nog)nietduidelijknaarvoren.Eenpaaroriënterendemetingenop
eenperceelvanhetbedrijfvanCuperuseneenaangrenzendperceelvaneen
intensief,gangbaarbedrijfgavenalevenminaanwijzingenvoorduidelijkeverschillenindeopbouwvandebodem.
B. -

C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetonderzoekenvastleggingvandemineralenbalansophet
bedrijfvanCuperusineennota.

K20
-

5,3
0,8
3,2
0,8
0,6
6,7
17,4
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DEEL2

Beknopte beschrijving vanachtereenvolgens:
A. Probleem, aardendoel deractiviteiten
B. Motiveringenteverwachten effecten
1.Effectenenperspectieven
2. Resultatenverwachting
3.Toepassingsverwachting
C.Werkwijze (methodiekenhulpmiddelen)
D. Literatuurenverwante onderzoekingen
E. Gegevens welke slechtsnaoverleg aanderden kunnen worden verstrekt.
A. Probleem, aard en doel der

activiteiten

Vloeibare dierlijkemestkanbreedwerpigopdegrondworden toegediendofgeïnjecteerd.
Inhettweede gevalverhindertmendestikstofverliezendoorvervluchtigingvan
ammoniakentreeedtergeen stankhinderindeomgeving op.Opbouwlandishetinjecterenvanmestgoedterealiseren.Opgraslandkunnen zodebeschadigingen doorde
injectietandeneenhandicapvormen.
InNederland wordt twee derdevanhetareaal cultuurlandalsgrasland gebruikt.De
daaropbedrevenrundveehouderijistamelijk intensief.Erwordtdanookvrijveelmest
geproduceerd,dievoor ± 75-80%indevormvandrijfmestwordt opgevangenenverwerkt.Naastdereeds genoemdevoordelenvanbeperkingvandestikstofverliezenenvan
de stankhinderkunnen alsvoordelenvaninjectieooknogworden genoemd:
-hetvoorkomenvangrasverspilling doorhetveedoordathetschoneregraseerderen
beterwordt afgeweiddanbijverspreidingvandemestbovendegrond
-eenvlottere groei doorhetachterwegeblijvenvaneenbedekkingseffectwaardoorde
lichtinstraling nietwordt belemmerd.
-demogelijkheid omgroterehoeveelheden ineenstoetedienendanbijtoedieningopde
grondmogelijkis.
Dehuidige ervaringenmethetinjecterenvanmestopgraslandbeperken zichtoteen
korte termijn.Erisnognietsbekend overdecumulatievewerkingenoplange termijn
m.b.t.dekwaliteitvandezode,debotanische samenstelling,devoederwaardevanhet
gras,deinteractiemetkunstmeststikstofendeveranderingeninsamenstellingvande
grondenvanhetgrondwater diemetdezemethodevanmesttoedieningkunnenontstaan.
Evenminiservoldoendebekend overdeonderlingevoor-ennadelen t.o.v.degenoemde
aspecten tussendebovengrondseenondergrondse toedieningvanmest.
B. Motivering en te verwachten

effecten

Omdateenbelangrijk deelvandegeproduceerdemestopgraslandwordtgebruiktiser
terwillevaneengoedeadviseringoverdebemestingvanrundveebedrijven,daarbijrekeninghoudendmetdeecologische-enmaatschappelijke aspecten,eennoodzaakdeeffecten
opkorteenlange termijnvanbeide systemenvanmesttoedieTïingopgraslandnaderte
bestuderenentevergelijken.
Ineerste instantiemagwordenverwachtdatdoormestinjectiedestankhinderbelangrijkzalafnemen en.datdestikstofwerking zaltoenemen t.o.v.hetbreedwerpigverspreidenvandemest.Daartegenoverkanalsgevolgvanhetaanbrengenvandemestin
vorenmisschieneenonregelmatiger ontwikkelingvandegrasmat ontstaaneneventueel
eenvervuilingmetnietofmindergewenste soorten.Veelzalafhangen^yjnde_diffusiesnelheidenverplaatsingvandeplantenvoedende"stoffenvanuit deinjectievoren err^an
het .gedragvandegraswortels t.o.v.'deinrijenop15eh 1XTcmdiepteen50cmafstand
van elkaaraangebrïchtemest.
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Voorgaandeproefnemingenmethetinjecterenvangierenvloeibareammoniak
leverdennogaleensduidelijkebeschadigingenvandezodeop,waardoormen
huiverigstondtegenoverinvoeringvandeinjectietechniekopgrasland.Methet
modernermateriaalendoordieperteinjecterenlijkendeperspectievenhiervoor
gunstiger. Onderzochtzalevenwelmoetenwordenhoedegrasmatzichzalgaan
gedragenwanneereenreeksvanjarendeinjectiemethodewordttoegepast(cumulatievewerking).
Hetinrijeninjecterenbrengtnietalleeneengeconcentreerdevoedingsoplossing,
maartevenseengrotehoeveelheidorganischmateriaalterplaatse.Bijdevertering
vanditmateriaalkomtstikstofvrij.Hoereageerthetgrasnaarkwantiteiten
kwaliteit (bijv.N03~gehalte)opdekorteduurenopdelangeduurbijherhaalde
toediening.Moetmendebemestingmetkunstmeststikstofhieropaanpassen?Hoeverdeeltdestikstofzichdoordebodemenwordthetgrondwaterhierdooropeenandere
wijzebeïnvloedalsbijdebreedwerpigeverspreidingvanmestbovendegrond?
Organischmateriaal,datplaatselijkingrotehoeveelhedenaanwezigis,zalbij
deverteringtijdelijkveelzuurstofuitdegrondverbruiken.Watzijnhiervande
gevolgenvoorgrasproduktieen-kwaliteit?
Doordatbijinjectiehetgrasnietmetmestwordtatgeschermdtegenhetlicht
zalervermoedelijkeensnelleregroeieneen~hogereproduktfè-van"grasmogen
wordenverwacht.Watzijndeverschillent.o.v.breedwerpigeverspreidingvande
mestenhoewordendezedoordeinjectiesnedet.g.v.wortelbeschadigingofdoor
eenbeteredoorluchtingvandegrondinpositieveofnegatievezinbeïnvloed?
IndieninjectieJookopdelangeduurbezientoteenefficiënterevormvanmestverwerkingengraslandbeheerzoukunnenleidenbiedthetaspectvanverminderdestanki
hindereenduidelijkvoordeelineendichtbevolktgebiedmetintensiefgevoerde
veehouderij.Onderzochtzalookmoetenwordenofditsysteemecologischevoordelen
biedtbovendatvandebreedwerpigeverspreidingomdatinhetlaatstegevaldeverliezennaarhetmilieudoorrechtstreeksevermorsingoptaludseninslotenen
doorafspoelingbijbuienvlaknadeverspreidingmogelijkgroterzijndandievia
uitspoeling.Bijinjectievoorkomtmenbovendiendemogelijkeverspreidingvan
ziektekiemenviaaerosolen. Hetisdaaromzinvolditinjectieonderzoekopgrasland
toteengoedeindetebrengen.

C. Werkwijze
Hetonderzoekwordtverricht insamenwerkingmetCABO,ICW,LBenPR,waarbijiedere
instellingzijnspecifiekedeskundigheidinbrengt.
Ineenproefmeteenduurvantenminste5jaarzullenhoeveelhedenvan0-2040en80ton/hageïnjecteerdedrijfmestwordenvergelekenmet0- 10-20en40
tonbovendegrondbreedwerpigverspreidemest,inbeidegevallengecombineerdmet
0-200-400en600kgkunstmeststikstofperhaperjaar.Demestwordtgehomogeniseerd toegediendmeteenspecialemachinediezorgdraagtvooreengelijkmatige
verdelingeneenjuisteregistratievandetoegediendehoeveelhedenmest.Inde
loopvanhetonderzoekzullendevolgendeaspecteninhetveldeninhetlaboratoriumwordenonderzocht:
- chemischesamenstellingvandegebruiktemest
- opbrengstenkwaliteitvanverschillendesnedengrasperjaar,o.a.ophetgehalteaanNO3-N
- rendementvandestikstofuitdedierlijkemestbijbeidesystemen,opkorteen
langetermijn
-mogelijkeveranderingeninzodekwaliteitenbotanischesamenstellingende
factorendiehieropvaninvloedzijn
- doorlaagsgewijsuitgevoerdeperiodiekemetingenzaldeophopingc.q.verplaatsingvanvoedingsstoffeninhetprofieltoteendieptevan 1mbenedenhetmaaiveldwordengevolgd
- zuurstofhuishouding,vochthuishoudingenverliezenvanvoedingsstoffenzullen
wordengemeten
-dekwaliteitvanhetgrondwaterzalwordengecontroleerd.
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,Raming vandekostenentijd voordeduur van het project
1980 t/m1986 (max.5jaar)
cat. Ill
cat. II
cat.I

Geraamde tijd

Geraamde directe materiële
kosten

150 mndg
75 mndg
75 mndg

•ƒ60.000

Omschrijving directemateriële kosten

grondmonsters

Beslagopofgebruikvan
diensten/voorzieningen
Bijdragen voor en/of inkomsten doorhet project
Opmerkingen
IB 50%op793(mandagen+materiëlekosten)

Verdelingkosten

CSV50%op794(materiëlekosten)
Verdelingvandewerkzaamheden
Aanlegvanhetproefveld

PR

Mestonderzoek

PR

Opbrengstbepaling

PR

Dagelijksbeheer

PRingevalvanbv.ziektevervangendoor

Oppervlakkiggrondonderzoek

PR

Enkelvoudigbotanischonderzoek

PR

Algemeneverzorging
Onkruidc.q.klaverbestrijding
Transportgewasengrondmonster
Gewasmonsteronderzoek
Intensiefbotanischonderzoek
Temperatuurmetingvandegrond
Neerslagmeting
Diepgrondonderzoek

PR
PR
PR
CABO
CABO
CABO
CABO
IB-CSV

Vochthuishouding

ICW

Nitraatuitspoeling

ICW

Verslaggevinginoverlegtus

sendeparticipanten

CABO
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Instelling
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Projecttitel

Toedieningvandrijfmestinenopgrasland

Contactpersoon

ir.L.C.N,delaLandeCremer,ir.W.H.Pri

Projectleider

ir.L.C.N,delaLandeCremer

Overigemedewerkers

ing.J.H.Schepers

Tijdstipvanafsluiting

1986

Aanvankelijkeafsluitingstijdstip

1986

cat.Ill
Nogbenodigdewerktijd

inndg

Aanvankelijke raminggehele
looptijd

mndg

'Voortzetting

cat.II
mndg
mndg

cat.I
mndg
mndg

ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
VooreengezamenlijkeproefvanPR,CABO,ICW,LBKenIBwerd in1979eengeschiktproefperceeluitgezocht.Daarindezeproefopgraslando.a.hetinjecterenvanrundveedrijfmestzalwordenvergelekenmethetbovengrondsverspreidenvandemest,werd terwillevanhetNmin-onderzoekinde bodemeen
oriënterend onderzoekbegonnenomdoormiddelvanhet regelmatigmetenvan
hetgeleidingsvermogeneenbeeldtekrijgenvanhetdiffusiepatroonvanrundveedrijfmestvanuithetinjectiepunt.Bijeeninjectieafstandvan50cmeneen
injectiedieptevan20cmwerd éénmaandnadetoediening ineenperiodemet
betrekkelijkweinigneerslagdeaanwezigheidvanmesttot 15cm (bij20t/ha
mest)entot25cm (bij80t/ha)vanafdeinjectievoorgeconstateerdmetde
grootsteconcentratie indeeerstetiencentimetersdaarvandaan.
B.-

C. Werkplan 1980
Voortzettingvanhetonderzoek.
x

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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Beknopte.beschrijvingvanachtereenvolgens:
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A. Probleem, aard en doel der

activiteiten

•Bijdeomzettingenenafbraakvanbestrijdingsmiddelenindegrondisdemicroflora
veelalinsterkematebetrokken.Omgekeerd kunnenbestrijdingsmiddelen desamenstellingenactiviteitvandemicroflorabeïnvloeden.Erzijnenkele gevallen bekend
datmetditlaatsteookdeomzettingssnelheidvananderebestrijdingsmiddelenwordt
beïnvloed.Middelenmeteenbreedwerkingsspectrumgevenrelatiefdegrootstekans^
opditneveneffect.Hiertoe behoren o.a.dechemische grondontsmettingsmiddelen,die
nogvrijwelnergensopditaspect zijnonderzocht.
Doelvanhetonderzoek isomhetmogelijk optredenvandeze interactiesnate
gaanbij enkele gangbare combinatiesvangrondontsmettingentoepassingvanandere
middelen.
B. Motivering en te verwachten

effecten

1. Effecten en perspectieven
Chemische grondontsmetting wordt o.a.indehuidige akkerbouwopgrote schaal
(ca.50.000 haperjaar,elke4jaarherhaald)normaliterindeherfst uitgevoerd
terbestrijdingvanschadelijke nematoden.Uiteigenonderzoekisbekenddatde^
microbenpopulatieinhetdaaropvolgende voorjaar opontsmette grondnogduidelijk
kanafwijkenvandieopniet-ontsmette grond.Eenalsgevolg daarvanmogelijkgewijzigde persistentievandeinhetvoorjaar veelalinonverminderde omvang toegepasteherbiciden,insecticiden e.d.kanoorzaak zijnvanschadeaanhetgewas(opbrengst-en/ofkwaliteitsverlies),maarookvanandere ongewenstemilieueffecten,
diemetkennisvandeze zakenwellichttevermijden zijn.
Het onderzoekismedevanbelangvoordeinvoorbereiding zijndeWetopdeBodembescherming.Dithoudtnietindatoverdeconsequentiesvanandere combinaties
concrete uitsprakenkunnenworden gedaan.
2.

Resultatenverwachting

Verwachtwordtdatinca.2jaardeinvloedvan3grondontsmettingsmiddelen opde
persistentievan4à5anderebestrijdingsmiddelen doorvergelijkend laboratoriumonderzoekkanworden afgetast.Uitbreiding totmeermiddeleneneventueelveldonderzoek naardepraktische betekenisvangevonden interacties zalminstens nogmaals
2 jaarvergen.
3.

Toepassingsverwachting

Indien grondontsmetting inderdaadvaninvloed blijkttezijnopdepersistentievan
nadien toegepaste bestrijdingsmiddelen, danzalditzeker zijnneerslag vindenin
hetbeleid *:.a.v.ziekte-enonkruidbestrijding.
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C. Werkwijze
OpdeIB-proefboerderijenopzandgrond inHarenenopzavelinMarknesse (zandgrond
enzavelzijndevoornaamstebodemtypenwaaropinNederland chemischegrondontsmettingwordttoegepast)wordtopkleineveldjesdegrondbehandeldmetdegangbare
ontsmettingsmiddelenMetam-natriumen1,3-dichloorpropeenenmethetinopkomst
zijnde"systemisch"nematicideethoprofos.Optenminstetweetijdstippennadeze
behandelingwordtgrondvandezeveldjesenniet-ontsmettegrondgenomeneninhet
laboratoriumgemengdmeteenanderbestrijdingsmiddel,waarvanvervolgensde
omzettingssnelheidwordtbepaaldbij20°C.Bijdekeusvandeze"andere"middelen
spelenverschillendefactorenmee:dewensombijdepraktijkaantesluiten;de
reedsbestaandekennisoverrouteenomzettingssnelheidvandiemiddelen;de
experimentele eenvoudvandebepalingenendewenschemischverschillendetypen
vanverbindingeninditonderzoektebetrekken.
Omnategaanofdoordegrondontsmettingdeafbraakpotentievandegrondvoor
eennatuurlijkorganischmateriaalgewijzigd is,wordtinhetlaboratoriumtevens
deafbraakvantoegevoegd lucernemeelnagegaandoormetingvandebodemademhaling
(02-verbruik),N-mineralisatieennitrificatie.Zonodigworden gevondeninteracties
vanbestrijdingsmiddelennoggetoetstinveldproevenwaarbijmisschienintegratie
metCABO-onderzoek (zieD)mogelijkis.

D. Literatuur

en verwante

onderzoekingen

Wallnöfer,P.,Poschenrieder,G.undEngelhardt,G., 1977.VerhaltenvonPestizidkombinationenimBoden.Z.Pflanzenkr.undPflanzenschutz,Sonderh.VIII:
199-207.
Wagenbreth,D.undKluge,E.,1971.DerEinflussvonFungiziden (Thiuram,Vapam)
aufdenTriazinabbauimBoden. Arch.Pflanzenschutz7:451-459.
CABO-project545:Gevolgenvaninteractievanbiocidenvoorhetgedragvanherbicidenindegrondenopdegroeivanplanten (ir.R.Zandvoort;aanvang 1978).Inhet
kadervanditprojectwordto.a.veldonderzoek gedaanmetdecombinatieMetam-natrium
enenkeleherbiciden.DoorhetIBzijnhierbijincidenteelmetingenverrichtvande
bodemademhalingenvandeurease-activiteit.
Bestuderingvanhetgedragvandemiddelendoorresidubepalingeningrondiswel
voorgenomenmaarnognietuitgevoerd.Beideprojectenkunnenelkaargoedaanvullen.
Erisoverleg.
Hetvoorgesteldeonderzoekvormteenzeerwelkomeaanvullingophetinhetkader
vanproject323lopendeIB-onderzoeknaarhetneveneffectvanbestrijdingsmiddelen
opdemicrofloravandegrondenkandeelsdaarmeegeïntegreerdwordenuitgevoerd.

DEEL3
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Ramingvandekostenentijd voordeduurvanhetproject
1979 t/m1983 (max.5jaar)
Geraamde tijd

Geraamde directe materiële
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cat. Ill

120

nindg / j a a r

cat.II

240

mndg /jaar

cat.I

ïo

mndg /jaar

ƒ 41.000,- in1980

teriële kosten

Centraallab:
ƒ10.000,Veldproeven:
" 1.000,apparatuurenradiochemicaliën:"30.000,-

Beslagopofgebruikvan
diensten/voorzieningen

Buitendienst,Centraallab.,Lovinkhoeve,
Radiochemischlab.

Bijdragen vooren/ofin-

ƒ354.000,-(incl.BTW)vanhetMinisterievan
VolksgezondheidenMilieugygiënevoordeperiode
van1-11'79tot1-11*81

Omschrijving directe ma-

komsten doorhetproject
Opmerkingen
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Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
DeproefveldeninHarenenMarknessemetelk8veldjesvan5 x 5 meterwerden
aangelegd.Develdjeskrijgendevolgendebehandelingen:
TeloneInajaar
TeloneI "

(Tn) dosering
175l/ha
(2Tn) "
2x175 l/ha;detweededosisnaploegen,
ca.2wekennadeeerste
Monam
"
(M^
"
300 l/ha
Monam
"
(21^)
"
2x300 l/ha;alsbij 2T n
TeloneIvoorjaar (Tv)
"
175l/ha
Monam
"
(Mv)
"
300l/ha
Mocap
"
(Ev)
"
100kg/hamet 10%actievestof
Eénveldjeblijftonbehandeld
DenajaarsontsmettingmetTeloneIenmetMonamzijninmiddelsuitgevoerd.
Voorafgaand aandeontsmetting zijndeveldjesbemonsterdomdebegintoestand
vastteleggen (metbepalingenvano.a.org.stof,N-Kjeldahlenurease-actix

'Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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viteit);ditdienttevensalscontroleopdehomogeniteitvandeveldjes.
Tervoorbereidingvandekeusvande"andere"middelenwerdvrijveelliteratuurbestudeerd.Opbasisvanpraktijkgebruik,snelheidvanmicrobiëleomzettingeneenvoudvandechemischebepalingsmethodezijnvoorlopig4herbicidenuitgezochtomheteffectvangrondontsmetting ophunafbraaklsnelheid)
ingrondnategaan.DitzijndemiddelenChloridazon(5-amino-4-chloro-2phenyl-3-pyridazinone),Dinoseb (2,4-dinitro-6-s-butylphenol),Linuron
(N-(3,4-dichlorophenyl)-N'-methoxy-N'-methylurea),enPropham(isopropyl-Nphenylcarbamate).Alle4middelenzijngoedextraheerbaaruitgrondmetmethanol-water60-40v/v.Deextractenblekennafiltratiedirecttekunnenworden
geanalyseerdm.b.v.eenhoge-druk-vloeistofchromatograafmetU.V.detector
(golflengteinstelbaar).
Alsvoor-oefeningwordtvandeze4middelenmomenteeldeafbraaksnelheidin
deniet-ontsmettezavel-enzandgrondbepaald.
Per26novemberwerdR.Bongersaangesteld (Z-formatie)alsanalistt.b.v.
hetonderzoek.
B. -

C. Werkplan 1980
Uitzoekenvan (gaschromatografische)bepalingsmethodenvoorresiduenvanTeloneI,Metam-NaenEthoprofosingrond.
HetbepalenvandeafbraaksnelhedenvanChloridazon,Dinoseb,Linuronen
Prophamdoortoevoegingaangrondmonstersvandeverschillendeveldjesenincubatieinhetlaboratoriumbij20°C.Hetligtindebedoelingomditzowel
657maandennadeherfstontsmetting (veldjes0,T nof2Tn,1^of2M )als
1maandnadevoorjaarsontsmetting (veldjes0,T v ,MyenE v )uittevoeren.
Tevenszaldandebodemademhaling,N-mineralisatieennitrificatienatoevoegingvanluzernemeelwordenbepaald (ir.G.Lebbink).
Opëénofmeertijdstippennadegrondontsmetting deurease-activiteitvande
veldjesbepalenenzomogelijkookhetATP-gehalte (alsmaatvoordemicrobiëlebiomassa).
Besprekingvanderesultatenenoverlegoverdevoortzettingvanhetonderzoek
zalplaatsvindenmeteenvoorditprojectgevormdebegeleidingscommissie.
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cat.Ill
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Aanvankelijke raminggehele
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ongewijzigdevoortzetting

Beknopteweergavevanachtereenvolgens:
A.Verslagafgelopenjaar
B.Verschenenpublikaties
C.Werkplankomendejaar

A. Verslag over 1979
(Sm)MethetInternationalFertilizerDevelopmentCenterindeV.S.(dr.Vlek)
wordencontactenonderhouden t.a.v.eenteentamerenprojectoverdeN-huishoudingvanverweerdegronden (oxisolenenultisolen)indehumidetropen.Een
werkgroepvanIBenKITwerdgevormd,diehetnodigeliteratuuronderzoekverricht.BesprekingenmethetU T A (International InstituteforTropical
Agriculture)teIbadan (Nigeria)wordengevoerd om,insamenwerkingmethet
IFDC,aldaarhetonderzoek telatenplaatsvinden.DaartoezaleenformeelverzoekvanhetIIT'ÀaanDLO/DTHmoetenwordengericht.
Alsdocent (dr.ir.K.W.Smilde)wordtmeegewerktaandeInternationalPotato
Course,diejaarlijksdoorhetIACwordtgeorganiseerd.Deonderwerpenmeststoffenenorganische stofwordenbehandeld.
(RV)InhetkadervandesamenwerkingmethetInternationalFertilizer
DevelopmentCenter (USA)werd eenliteratuuronderzoekverrichtnaardestikstofkringloop indegrondindehumidetropen.Deresultatenwerdenvastgelegd
ineennotadieinhetbijzonder inzichtgeeftindetoevoerendeafbraakvan
^Doorhalenwatnietvantoepassingis.
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van ]feïibC&aïXïdS3Ö[kMXkmXXHX/P^JÊctverslag 1979
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o r g a n i s c h e s t o f i n de grond. H i e r b i j werd aangegeven welke gegevens onder l o k a l e omstandigheden b e s c h i k b a a r moeten z i j n om de s t i k s t o f l e v e r i n g door de
grond t e kunnen s c h a t t e n .
B. Versohenen

pubtikaties

K.W.Smilde,1978.FertilizerFormulation.Int.PotatoCourse,IAC,Wageningen,10pp.
K.W.Smilde,1978.Soilorganicmatterandorganicmanuring.Int.Potato
Course,IAC,Wageningen,10pp.
F.RiemVis,1979.Nitrogensupplybythesoilunderhumidtropicalconditions
Inst.Bodemvruchtbaarheid,Nota74,26pp.
C. Werkplan 1980
(Sm)Naarwordtgehoopt,realisatievandeplannent.a.v.hetonderzoekover
deN-huishoudingvanverweerdegrondenindehumidetropen,doorstationering
vannieuwtebenoemenIBonderzoeker ophetU T A inNigeria.Hieraanvoorafgaand eventueelnogeenbezoekaandatland,inhetkadervaneenprojectidentificatiemissie.
(RV)NaderebestuderingvandebeschrevenmaterieinsamenwerkingmethetKIT
enir.Leyder.

